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A ţinut rubrica la ”Ziarul de Iaşi”, vreme de
vreo 18 ani, fiind printre cei mai consecvenţi semnatari.
Tabletele lui aveau eleganţă şi prestanţă, aveau , marcă
proprie, ca şi prozele, ca şi ţinuta lui, de altfel.Adunate într-
o carte cu titlu şocant ( , 2oo7, 600 de

Ultima tuşă

stil

Cinci degete-n ochi

Val,
optzecistul

(continuare în pag. 12)

pagini!), dau măsura unei vocaţii literare ce nicicând nu s-a situat în trena picturii sale, cele două haruri
etalându-şi fiecare, separat, virtuţile. În cultura română e greu de aflat un altul egal dăruit penelului şi
cuvântului, ca Val Gheorghiu. În genere, pictorii n-au verb, îmi spunea în repetatele şi fascinantele
noastre taifasuri. Cu atât mai mult îl admira, spre exemplu, pe Tonitza, pentru eseistica lui miezoasă.
Totuşi, într-o orgolioasă autoevaluare, Val pune întotdeauna pe primul loc pictorul, pe prozatorul şi
eseistul (din el) percepându-i ca pe nişte... intruşi, care-l abat, cu ispita cuvântului, de la şevalet. De
câteva ori a şi anunţat (chiar public) că se lasă de scris. Era şi-un alint, şi-o joacă la mijloc, ludens-ul
fiindu-i consubstanţial.Ar fi putut face parte, de facto, şi din breasla scriitorilor, dar nici nu vroia s-audă.
”Eu sânt pictor!” exclama, exasperat (probabil) de... hărţuiala prozastică, precum şi de insistenţa
noastră (a convivilor) în a-i demonstra cât de bun şi necesar prozator/eseist este. Aceste vieţi paralele, cuprinse într-una, l-au ţinut mereu (până-n urmă cu câţiva
ani) în priză, în ebuliţie, într-o benefică stare de creativitate. De peste o jumătate de veac (în Iaşi), expoziţiile sale, ca şi cărţile apărute, au produs efervescenţa
specifică evenimentului cultural veritabil.

Nicolae TURTUREANU

“Ce frumoase îţi sunt picioarele în
încălţăminteata, fiicăde prinţ!
Marginile rotundeale coapsei tale
sunt canişte bijuterii,
lucrareamâinilor unui artist.
Mijlocul pântecelui tău este un
pahar rotund,
din care nu lipseşte vinul amestecat;
pântecele tău este unsnopdegrâu,
încins cucrini.
Amândoi sânii tăi sunt cadoi pui de
cerb,
ca gemenii unei gazele.
Gâtul tău estecaunturnde fildeş;
ochii tăi, ca iazurileHesbonului, de
lângăpoartaBat-Rabim;
nasul tău, ca turnul Libanului,
care priveşte spreDamasc.
Capul tăueste cumeCarmelul
şi părul capului tău estecapurpura:
pânăşi un împărat ar fi înlănţuit de
pletele tale!...
Ce frumoasăşi ce plăcută eşti, tu,
iubito, în desfătări!
Statura ta este caunpalmier
şi sânii tăi ca nişte ciorchini destruguri.
Îmi zic: “Mă voi sui în palmier
şi-i voi apuca ramurile.”
Atunci sânii tăi vor fi ca strugurii din vie,
mirosul suflării tale caal merelor
şi gura tacaun vin ales,…
care curge lin pentru preaiubitul meu.”

(fragment din Cântarea cântărilor)

ancheta noastră: IUBIRI la INTERSECŢIE (pag. 2,3,4,5)
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Iubiri la intersecţie
CRONICA ACTUALITĂŢI

La supermarketul din cartierul în care
domiciliez, locul de unde obişnuiesc să fac
cumpărături - anumite cumpărături, pentru că nu
am abandonat nici micile magazine cu preparate
autohtone mai apropiate de mâncarea naturală -
atenţia săptămînii 10-16 februarie s-a concentrat
asupra produselor dedicate zilei iubirii.

a intrat în România odată cu
consumerismul, cu marile lanţuri comerciale
multinaţionale şi produsele lor ochioase, dar
standardizate. În vitrinele supermarketului,
fotomodele tinere şi fericite zîmbesc profesional
din postere uriaşe, imprimate pe hârtie în
culori optimiste, ademenind de la distanţă
cumpărătorii. N-ai cum să le ratezi nici dacă
circuli pe trotuarul de vis-á-vis. Intrat în magazin,
dai peste rafturi burduşite cu mărfuri dedicate
momentului: bomboane de ciocolată în formă de
inimă, în staniol roşu, dar şi albastru - deh, să fie şi
de "inim-albastră"; lumânărele modelate identic;
cuverturi de pat, tăviţe de copt prăjituri, brichete,
tricouri, pernuţe, de pui, paste făinoase în
formă de , . Până şi utilitarele
şosete flauşate sunt decorate cu inimioare roz, iar
pe boxeri recunoşti uşor silueta rubincondă a
simpaticului Eros-Amor înarmat cu nelipsitele
sale accesorii: arcul şi tolba cu săgeţi. Deviza
săptămânii, scria negru, pardon, roşu pe alb, în
broşura publicitară, e "Iubire la superlativ",
inducînd ideea, şi vinovăţia asociată, că dacă nu-i
dăruieşti iubitei-iubitului unul din zecile, ce zic?,
sutele de articole, înseamnă că sentimentele tale
nu sînt suficient de puternice.
O sărbătoare a dragostei e foarte frumoasă în

spiritul ei, dar e superficial să măsori intensitatea
afectivă prin dimensiunile sau aspectul unui
cadou oferit cu o ocazie sau alta. N-aş vrea să se
înţeleagă de-aici că nu apreciez surprizele sau nu-
mi plac sărbătorile! Dimpotrivă, le ador şi le
aştept! Dar supraexpunerea generează, ca orice
exagerare, un efect advers. În loc să creeze cadrul
adecvat, denaturează, erodează. Nu doar la
supermarketul din cartierul meu mărfurile de
acest tip sunt în exces. Oriunde te-ntorci, lamijloc
de februarie dai numai peste aşa ceva. Oferta
depăşeşte cantitativ cererea şi, inevitabil, în
săptămâna care urmează globala aniversare, toate
se vând la reducere. De parcă dragostea adevărată
poate fi soldată!
Supralicitarea marketingului e un simptom al

transformării majorităţii sărbătorilor noastre,
neaoşe ori copiate din alte culturi, într-un pretext
comercial.Am ajuns ca ambalajul să conteze mai
mult decât conţinutul, aparenţele mai mult decât
esenţa. E înţelept ca măcar din când în când să
scăpăm de obsesia comercialului şi să revenim la
lucrurile simple, să ne amintim de autentic şi
sinceritate. Puţină originalitate are efecte
uimitoare, îi arată jumătăţii noastre, cea cu care
împărţim binele şi greul, cât de bine o cunoaştem
şi cât de mult o preţuim. De pildă: domnii pot găti
pentru jumătatea lor. Adolescenţii pot încerca să
scrie prietenei o scrisoare, eventual de mână.
Obligatoriu, lizibil! Soţia să urmărească
împreună cu soţul o emisiune sportivă preferată.
Domnişoara să-şi invite iubitul în oraş, la bowling
ori la un film de acţiune la care n-a reuşit să
ajungă! Sunt gesturi personalizate care le fac să
fie speciale, iar faptele vorbesc infinit mai bine
decât vorbelemari şi darurile demall.Mercantilul
uniformizează, denaturează sentimentul, iar
excesul de shopping dă impresia că ai bifat o
obligaţie.Marketerii se întrec în sloganuri de tipul
"Luna iubirii", “Dăruieşte iubire!”, “Reţeta
dragostei”, "Cumpărături în doi", îndemnând la o
cursă de-a cine cumpără mai mult. Neglijînd
evidenţa că iubirea adevărată e aceea de cursă
lungă şi nu poleiala aruncată pe post de momeală
comercială câteva zile lamijloc de februarie.Apoi
trecută rapid la solduri, pentru că vin tare din urmă
Mărţişorul, 8martie, Paştele…

Valentine's Day

glossy

nuggets
cuori, coeurs hearts

E, cred, ca-n cazul drumului spre iad pavat cu bune intenţii. La o primă vedere, simţi că ceva s-a dereglat. Dar, dincolo de interfaţa cu strat gros
fardată, consumerismul nu e de iertat. Nu cel puţin când e legat de ceea ce ar trebui să-ţi fie ţiemai intim,mai camuflat sufleteşte,mai delicat. În acest
caz, superficialitatea măsurată la gramaj (dacă-i metal sofisticat) sau kilogram, aşează, mieros, cu dulceaţă, ceaţă peste inima ta. A, şi lehamite
chiar, la unmoment dat, dupăatâta fugă şi negociere. Cu cât ni-smai pline visteriile, cu atâtmai goale reacţiile, sărace replicile, rare bucuriile.
Am vrut, aşadar, a iniţia o revoltă de catifea împotriva nu a sărbătorilor în sine, mai mult sau mai puţin creştine, ci a stratagemelor superficiale

prin care alegem, într-o lume gri, să luăm cu asalt câteva roz escapade emoţionale. Se impune o remodelare a semnului egal dintre preţ şi valoare. O
schimbare... Prima treaptă e Iubirea. Ca pasiune, agonie, strategie, datorie, terapie... Cu orice menire, atâta timp cât e un act de simţire. O
dimensiune palpabilă şi concretă prin care fericirea devine dat, nu un plan înclinat de pe care aluneci oricât te-ai agăţa. Aşadar, o pledoarie pentru
iubire în afara parametrilor creionaţi de (para)busturi sexi, inimi de pluş, cadouri extravagante sau perfect inutile, declaraţii forţate şi euforii goale,
de-o zi. Mulţumim invitaţilor noştri, nu doar din domenii, dar şi din ţări diferite, pentru promptitudinea, aplombul şi sinceritatea cu care ne-au
răspuns.

Prin anii 60, la vârsta de 44 de ani, pictoriţa şi
scriitoarea germanăUnicaZurn se simţea atrasă de
de sene ps iho log ic e , o comb in a ţ i e a
automatismului surealist cu mânia în artă, indusă
de droguri, toate catalizate de o doză de chimicale
psihedelice. Artista producea himere, fiinţe
erotice, parcă în transă, creaturi bizare cu două feţe
ca o multiplicare a artistei, repetate în pagini care
asamblează un set de peisaje complexe, populate
de animale mistice şi plante, parcă desprinse din
altă lume.
Ei bine viaţa dusă de Zurn este un caz clasic

freudian de studiu asupra unui termen practic
inexistent. Iubirea masochistă. În fond, lipsa
iubirii de sine.
Zurn a crescut într-o familie înstărită, în

Weimar, era înconjurată de obiecte exotice
colectate de tatăl ei, un ofiţer ce servea în Africa,
scriitor şi explorator obsesiv. Zurn amoştenit o vie
imaginaţie, inspirată de sentimente oedipale, ea se
va dedica unei vieţi interioare, plină de fantastic,
aşa cum vom descoperi în desenele ei de mai
târziu. În fine, o copilărie pe care nu puţini dintre
noi şi-ar asuma-o bucuroşi. Asta până când...
tânăra a fost angajată de compania naţională
germană de filme. Aici are, în 1942, ocazia să
asculte un reportaj secret despre lagărele de
concentrare şi ororile petrecute acolo, revelaţie
care a bulversat-o psihologic. Măritată, cu doi
copii, divorţează, predând parcă, precaut, minorii
în grija soţului.
În 1949 o regăsim singură, câştigând modest

din jurnalism. Viaţa ei se schimbă însă major în
1953, când îl cunoaşte, în cadrul unei expoziţii
berlineze, pe artistul german Hans Bellmer,
stabilit la Paris. Nebună de dragoste, se mută cu
acesta, devenind totodată muza şi colaboratoarea
sa. Bellmer se confesează despre relaţia lor
neobişnuită în cartea sa

. Se menţionează
aici faptul că artistul surealist folosea ca model
păpuşi/manechine, în locul femeilor reale. Poeta
Nora Mitrani a acceptat să-i pozeze cu picioarele
desfăcute, pentru un studiu al organelor genitale,
pe când Zurn, tot nud, se lăsa înfăşurată în frânghii
asemeni unui animal captiv. O fotografie a tinerei
femei legată de un pat apare pe coperta revistei Le
Surrealisme 1958, cu o ironică şi cert canibalistică
recomandare: "A se păstra la rece". Bellmer
explică aceste imagini sadomasochiste
denumindu-le: "alterate peisaje carnale".
Urmează...,"Unica" -- o serie de fotografii ale
amicei sale, legată cu sfori şi curele, imobilizată în
corsete stranii sau contorsionată în anormale
situaţii de submisie. Bellmer realizează desene
foarte precise, parcă tăiate cu briciul, de un erotism
întunecat prin care pretinde că nu face altceva
decât să descrie metamorfozele anatomiei umane.
Mărturisea că era impregnat de efectul unor vise
neexplicite. În său
susţine că " Un bărbat îndrăgostit de o femeie...
trăieşte o interconexiune hermafrodită între
femeie şi bărbat, în care structura feminină
predomină. Este vital ca imaginea femeii să fie
trăită de bărbat în propriul său trup..."
Colaborarea dintre cei doi dureazămai bine de

15 ani. Ei dezvoltă un erotism deviant în care o a
treia parte este un manechin surealist iar arta lor
inspiră şi suscită un întreg cerc de poeţi şi amici,
care îi includea pe Louis Aragon, Paul Eluard,
Ren Magritte sau Jean Cocteau. În acest context,
Zurn devine membră a cercului surealist parizian
condus de Breton, frecventat şi de Man Ray sau
Henry Michaux. Cel din urmă, poet şi pictor,
folosea mescalină în scopul de a studia efectul
halucinant asupra conştientului uman. Zurn se
alătură de bună voie experimentelor, soldate cu
profunde crize mentale. Era obsedată de creaturi
de coşmar, după cum găsim în nuvela

un text autobiografic, mai curând exorcist

Mic tratat de inconştienţă
psihică, sau anatomia imaginii

Micul Tratat al inconştienţei

Sombre
Spring,

é

Oltiţa CÎNTEC

Dragoste şi solduri

Mă credeţi că nici nu ştiu când e Valentine's
Day? Ştiu doar că e undeva, prin februarie. Şi îmi
imaginez că aceia care reţin data acestei sărbători,
o reţin mai mult ca să facă urări şi cadouri de
complezenţă, chiar şi între iubiţi. Sau ca să
organizeze un eveniment, dacă au ceva simţ
antreprenorial. Altfel, nu cred că ia nimeni din
România în serios Valentine's Day. Dacă mă înşel,
vă rog să-mi daţi de ştire.
Nu ştiu nici când pică Dragobetele... De altfel,

ca şi cei mai mulţi dintre noi, am aflat că există o
astfel de sărbătoare abia după ce Valentine's s-a
insinuat în calendar, din dorinţa ce ştiu eu acui de a
ne occidentaliza cu orice preţ. Am aflat că şi
Dragobetele e tot pe-atunci, cam când se pregătesc
să plesnească mugurii, şi am tras concluzia că el a
fost scos de la naftalină ca reacţie, un pic exagerată,
la exagerarea cu Valentine's Day. De ce? Poate
pentru că te superi când ţi se ia ce-i al tău, când ţi se
înlocuiesc valorile tale, care şi-au dovedit
valoarea, cu altele, nedovedite? Pentru că fiecare
nouă „zi“ introdusă în calendare este o agresiune în
plus la ceea ce suntem, eu, tu, fiecare? Pentru că le-
avem şi noi, pe ale noastre, nu? Că doar nu-i vorba
de zile care găsesc teren viran nici în calendar, nici
în suflet.
Dragobetele nu a intrat de felul lui în conştiinţa

românului modern pentru că n-a intrat! Nu orice
tradiţie se păstrează, e-n mersul firesc al lucrurilor.
În schimb aveam..., mi-e greu să spun că mai
avem, tradiţia zilelor de 1 şi 8Martie, când băieţii şi
bărbaţii ofereau mărţişoare şi flori fetelor şi
femeilor, cu emoţie şi cudrag. Iarmărţişoarele erau
(mai sunt?) purtate în piept cu la fel de mult drag şi
cu mândria frumuseţii recunoscute. Erau purtate
cât maimulte, ca decoraţiile, uneori n-aveau loc pe
piept. Nu mai intrăm în amănunte, ştim oricum că
s-a schimbat situaţia, că simbolurile spirituale cele
mai frumoase şi mai pure se cam duc. În locul lor
primim şi acceptăm alte valori. Şi n-ar fi nimic rău
în asta, dacă în ele ne-am regăsi.
Aşa cum mă încăpăţânez să cred, sincer,

neostentativ, în ceea ce ştiu eu că are valoare, că e
bun şi frumos. M-am tot întrebat dacă nu sunt
mâncat demolii..
Concluzia mea personală este că nu, pentru că

e vorba de valori care nu se vor perima vreodată. În
schimb modele, ele vin, ţin cât ţin şi se duc. Şi vin
altele, şi iar se duc...Modele sunt bune, frumoase şi
au rostul lor, de a aduce schimbarea, noul, care apoi
se cerne. Dar ceea ce avem noi, moştenit în ceea ce
suntem, nu se duce aşa uşor, oricâte mode am
îmbrăţişa.
Eu continui să iubesc oamenii. Pe toţi, de la cei

mai frumoşi şi mai buni, până la cei mai răi şi mai
sluţi. Îmi iubesc fratele, pe tata îl iubesc, pe mama
care s-a dus..., rudele, prietenii. Iubesc copiii, puri
şi luminoşi la chip, fie că râd, fie că plâng, fie că fac
o trăsnaie. Şi iubesc... femeia. Uneori, poate,
iubirea e suficient de difuză şi are suficientă nevoie
de a se localiza, încât s-ar ataşa de cineva aproape
la întâmplare. E o nevoie pe care o alung, şi o
alung... şi ea stă acolo, sub capac, aşteptând
momentul ei cel adevărat. Mai sunt şi iubirile
trecute, care rămân într-o frumoasă lumină,
indiferent cum s-au sfârşit. Dar pot să spun că
iubesc. Preţuiesc.Aşa cum simt.Aşa cum ştiu.

Marius DIACONESCU

Când stau să plesnească
mugurii...

Darie LĂZĂRESCU

Invincibile armada

…Ideile mele despre iubire sunt, recunosc,
destul de prăfuite. Am văzut mai demult un film
care m-a marcat pentru tot restul vieţii:

.
Pe-atunci eram mult mai tânăr, dar nu foarte

apropiat de vârsta personajelor. Evident, m-am
simţit copleşit de atmosferaVeronei medievale, de

Romeo şi
Julieta

frumuseţea costumelor, de sublimul muzicii
preclasice. Mai târziu, am regăsit toate acestea
călcând pe urmele familiilor care s-au duşmănit
jucându-se mortal cu soarta unor copii
îndrăgostiţi. Ce să spun?
Istoria celor doi adolescenţi despre care nu

ştiam nimic înafara cetirii dramei shakespeareene,
frământarea sufletelor în gheena amorului,
absenţa oricărei brume de speranţă cum că totul
de va termina cu happy end, finalul frumos, deşi
sumbru, toate m-au convins că, de fapt, iubirea e
când e ipostaza umană cea mai apropiată de
moarte.
Îmi cer iertare, doamnelor, că am pornit la

drum cu figura aceasta de care le ştie pe
toate... Iertare că am colindat întreaga Italie şi n-
am întâlnit pe nicăieri inimioare de pluş, de
marţipan şi de turtă dulce. Niciunde, doamnelor şi
domnişoarelor, nici urmă de cupidoni, de amoraşi
rozalii, de săgeţi străpungând fără milă cordul
celor îndrăgostiţi. Nici pomeneală de sânge şi ochi
înlăcrimaţi, de jurăminte scrise agramat pe coli de
hârtie smulse din tradiţ ionalul oracol
adolescentin.
Cum aşa? Nu tu îngeri protectori ai amorului

de gang, nu trandafiri, nu
Aşa ceva, zic eu, nu e posibil în zilele

noastre...

padre

citeşte copia şi nu uita
originalul?

Am făcut cunoştinţă mai deunăzi cu o
domnişoară. N-am să-i fac portretul, oricum nu
semăna cu Julieta. Ştiu că e o nebunie să rămâi

, să raportezi tot ce
mişcă la o himeră care s-a fixat în mintea ta de
adult consumator de pelicule cinematografice
exclusiviste...
Mi-a întins omână cu unghii policolor, despre

care nu pot spune decât că avea tatuat la
încheietură numele unui ... Un pic mai sus,
un enigmatic care, probabil, era în strânsă
legătură cu acel gigel necunoscut care îi devastase
tinerei viaţa
Ideile mele despre iubire sunt, recunosc,

destul de prăfuite... Din acest motiv îl înţeleg pe
bunicul meu fie-i uşor drumul printre stele! care
până a murit a purtat pe braţ tatuată inscripţia

, alături de numele bunicii,

Alte vremuri... vorba ăluia: alte glasuri, alte
încăperi...
Doamnelor, încerc şi eu să mă adaptez, să ţin

pasul cu vremea.Câtmămai ţin puterile.
O sămă-ntrebaţi: cum, tu chiar nu mai întorci

capul după femeile care, bla-bla-bla, navighează
pe stradă ca nişte falnice galioane ale unei
invincibile ? Nu urmăreşti trecerea
falnică a junelor venite nu se ştie de unde şi
îndreptându-se în direcţii de nimeni ştiute?
Vă răspund: aş fi considerat deja mort şi livid

dacă aş nega. Totuşi, întoarcerea capului după
mai tinerele sau mai coaptele noastre

e penibilă, domnilor depăşiţi de situaţie,
domnilor pe care v-amvăzut oprindu-vă în loc din
drumul către piaţa de legume mai ieftine şi
privind lung în prăpastia unei tinereţi expirate...
Ce legătură mai au toate astea cu iubirea

veroneză, cu melancolia care îşi face loc în inima
mea deja înfricoşată? Vă spun eu: Totul
s-a amestecat într-un galimatias cenuşiu, din care
încerc să extrag sclipirile rare ale unor posibile
pepite.
Mitică, te fac un şvarţ?

încremenit într-un proiect

Gigel
tribal

până cândmoartea ne va despărţi...

Regimentul 4 Călăraşi
Floarea...

armada

partenere
de soartă

niciuna.

spune-mi
spune-mi ce umbre te încearcă
făcînd faţa ta imperceptibil să tresară,
mîna să ţi se agite fără rost
cu degetele îngălbenite de ţigară?

spune-mi şi jură, este posibil
să existăm cu-adevărat în astă-seară,
aşa apăraţi de dragoste pe dinăuntru
şi-aşa suflaţi cu aurul morţii pe dinafară?

Mariana CODRUŢ

O iubire pe canapeaua luiFreud

Adrian GRAUENFELS

Raluca SOFIAN-OLTEANU
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La sfârşitul unei „poveşti de dragoste” scrise
prin 1970, Richard Brautigan comentează amar:

.
Cam aşa e şi cu olimpiada anuală de ziua

Sfântului Valentin, care, preţ de o zi, conferă statut
de îndrăgostit tuturor amatorilor, chemându-i să se
întreacă în probe de shopping menite să le
cuantifice potenţialul amoros în faţa unui juriu
exigent şi a unui public involuntar. Stocul
produselor destinate acestui sezon fiind inevitabil
schematic, inevitabilă este şi standardizarea
expresiei unui sentiment care, prin natura lui, tinde
să eludeze tiparul convenţional al inimioarei în
care se toarnă cam totul, de la metale preţioase
până lamarţipan.
Totuşi, de St. Valentine's Day, la o comandă

iniţiată din exteriorul nostru, ne angajăm în
tranzacţii pretins-emoţionale, care se desfăşoară pe
baza inimioarei-monedă. Ca să ce? Să comunicăm
la termen fix şi cu produse prefabricate ceea ce nu
reuşim (poate nici nu încercăm?) să transmitem
spontan, în restul anului, printr-o suită de gesturi
individuale?Mi se pare un caz clasic de intervenţie
în forţă asupra „corolei de minuni”, de imixtiune
într-un spaţiu unde până şi pantofii de balet capătă
consistenţa bocancilor.
Citim în (30: 18-19): „Trei

lucruri mi se par minunate, ba chiar patru, pe care
nu le pot pricepe: Calea vulturului pe cer, urma
şarpelui pe stâncă, mersul corăbiei în mijlocul
mării şi calea omului la o fecioară.” Ritualul impus
de St. Valentine's Day nu face decât să planteze
semne de circulaţie pe această inefabilă „cale a
omului la o fecioară” (şi, implicit, a fecioarei la
om!). Dar sub pădurea semnelor de circulaţie,
calea dispare.
În urmă cu câţiva ani, chiar în ajunul zilei de 14

februarie, mergând pe stradă, am surprins o
discuţie între două tinere. Una îi spunea celeilalte,
absolut senină: „Mă duc şi eu la coafor, că mâine-i
Sfântul Valentin. Nu cred în prostii de astea şi nici
n-amprieten, da' o sămăuit la televizor...”
Cuvintele eimăbântuie, de atunci, în fiecare an

de St. Valentine's Day şi gândindu-mă la ele, îmi
vine să zic şi eu, ca Brautigan: asta ar putea fi o
poveste nostimă, dacă n-ar fi adevărat că oamenii
au nevoie de puţină iubire, şi zău că-i tare trist să
vezi prin ce trebuie să treacă, săracii, pentru a
obţine până şi un surogat al acestei iubiri.

This might have been a funny story if it weren't for
the fact that people need a little loving and, God,
sometimes it's sad all the shit they have to go
through to find some

Pildele lui Solomon

decât memorialistic: "Cine ştie dacă scheletul nu
se va căţăra pe viţa de vie târându-se până în
camera ei?". În 1964, Bellmer se confesa, în
corespondenţa cu Gaston Ferdiere, psihiatrul
francez al lui Zurn, că boala Unicăi s-a instalat
iremediabil în trupul ei slăbit de alcool şi
depresie. Şase ani mai târziu, la 5 zile după
eliberarea dintr-o instituţie pentru bolnavi
mentali, Zurn se sinucide sărind pe geamul
apartamentului lui Bellmer din Paris, exact cum
prevăzuse anterior în cartea sa. După alţi cinci
ani, Bellmermoare de cancer. Sunt înmormântaţi
împreună, sub inscripţia gândită chiar de dânsul:
Dragostea mea te urmează în întuneric şi
Eternitate...

Am în faţă o poză, binişor afectată de trecerea
vremii şi retuşată pentru a scoate mai bine în
evidenţă personajul central, făcută în Florida, în
ziua de Sf. Valentin a anului 1929. Pe vremea
aceea America nu numai că nu exportase
pretutindeni sărbătoarea îndrăgostiţilor, dar nu o
cunoştea prea bine nici ea. Sfântul cu pricina era
celebrat mai ales în comunităţile ce-i drept
numeroase ale italienilor catolici. De la acest
grup etnic numeros şi influent obiceiul de amarca
ziua de 14 februarie s-a răspândit treptat şi în alte
zone ale societăţii americane şi, în vremurile
globalizării, pestemări şi ţări.
Dar să trecem la domnul din fotografie. Tânăr

(abia împlinise 30 de ani), deşi cam grăsuţ (va
muri în urma unui infarct miocardic înainte de a
împlini 50 de ani), omul ştia să guste plăcerile
vieţii (poza ne arată maşina de lux parcată în
curtea reşedinţei de vacanţă din Miami). Nici cu
dragostea nu stătea prost. Se însurase înainte de a
împlini 20 de ani cu aleasa inimii sale şi ducea o
viaţă exemplară de familist. Până aici, o poveste
relativ banală din ţara tuturor posibilităţilor, chiar
dacă eram în plină eră a prohibiţiei. Pe domnul din
poză îl chemaAl Capone şi era al mafiei din
Chicago. Ziua de Saint Valentine a anului 1929 a
constituitmomentul unei răfuieli sângeroase între
bandelemafiote regizate de Capone, cunoscută în
istorie drept masacrul din ziua de Sf. Valentin. În
rest, omul nici usturoi nu mâncase, nici gura nu-i
mirosea. Era în Florida şi se sorea în costum de
baie. Cum să fie vinovat pentru grozăviile din
Oraşul vânturilor?
Unde dai şi unde crapă! Capone a scăpat de

acuzaţiile pentru crimele din ziua Sfântului
Valentin, însă incidentul a contribuit paradoxal
la creşterea notorietăţii sărbătorii, iar trecerea
oceanului n-a mai fost decât o chestiune de timp.
O fi bine, o fi rău, chiar nu ştiu. Unii înfierează
noua sărbătoare, considerând-o marcată de un
mercantilism excesiv şi de un mimetism
inescuzabil. Alţii, dimpotrivă, o privesc ca pe un
semn de adaptare la „spiritul vremurilor”. Dar aşa
a fost odată şi celebrarea Crăciunului, cu brad, cu
globuri şi beteală şi moş cu barbă albă şi halat
roşu. Prea era pe stil nemţesc şi chiar era! În loc
de alte imagini iconice pentru ziua de Sf.Valentin
(cu excepţia nesfârşitelor inimioare însângerate,
ca lamasacru), mie îmi tot vine să studiez poza cu
Al Capone în Florida. Ce vegetaţie luxuriantă... şi
nici nu era sezon de uragane.

capo

Iubiri la intersecţie

Împărţim în zile tuciurii
Umbra răstignită la picioare.
Soarele se zbate-n colivii
Înşirate-n fumul din altare.

Mori de vânt se luptă pentru ea,
Ne zdrobesc pe rând în câte-o noapte.
Umbra de-ntuneric însă vrea
Carnea din cuvinte să o poarte...

O târâm cu rândul după noi.
Astăzi tu, pe drumurile smulte.
Mâine, hrană gândurilor, goi,
Adormim în aşternuturi mute.

Nici nu ştie umbra fără leac
În tiparul cui să se îngâne...
Eu, sămânţa visului de mac
Peste trupul tău cel rupt din pâine...

***
Mihaela GRĂDINARIU

Pericol de...notorietate
Wilkins MICAWBER

Florin BICAN

Calea omului la o fecioară

În timpul copilăriei mele în Olanda (cam
demult, recunosc) primeam cadouri cu două
ocazii: de ziua mea de naştere şi de Sfântul
Nicolae, o mare sărbătoare în Ţările de Jos, la care
bunul sfânt aducea daruri copiilor cuminţi. Semai
sărbătorea şi ziua mamelor, la care încercam,
măcar pentru o zi, să o scutim pe mama de
obligaţiile şi sarcinile gospodăreşti. Însă, în
decursul anilor ne-am transformat, treptat, din
oameni în consumatori. Nu poate să treacă o zi
mai specială, o sărbătoare, fără să dăm şi să
primim cadouri. Chiar şi de Crăciun, într-o
încălcare crasă a tradiţiilor noastre, suntem
îndrumaţi, încurajaţi, stimulaţi chiar din luna
octombrie să dăm unul altuia tot felul de cadouri.
De ce se sărbătoreşte ziua de naştere a celui care i-
a izgonit pe comercianţii din templu, printr-un
consumatorism debordant, n-am putut înţelege
niciodată.
Îmi dau seama că se apropie o sărbătoare în

momentul în care se înmulţesc reclamele pentru
parfumuri la televizor. Pentru mine asta este
ultima jignire. Reclamele par să sugereze că orice
doamnă care se dă cumiresmele alea, va arăta ca o
stea de cinema. Vă rog să mă credeţi că nu se
intimpla deloc aşa.
Şi s-a mai găsit o ocazie să ne dăm alte vaze şi

carafe: Valentine's Day. O trăsnaie americană,
care s-a impus în Ţările de Jos abia la mijlocul
anilor nouăzeci. Între 25-35% din populaţia
Olandei cade totuşi în această capcană. Chiar
crede cineva că un sfert sau chiar o treime din
populaţia Olandei constă din oameni cu fluturi în
stomac? Dar să nu creadă nimeni că Valentine's
Day este ziua îndrăgostiţilor, este ziua
consumatorilor, şi nu are nici o legătură cu sfântul
Valentin, despre viaţa căruia, evident, nu se ştie
absolut nimic. Cel mai groaznic lucru rămân
felicitările de Valentin, cu floricele, paiete şi,

, inimioare. Asta da, dovadă de
dragoste adevărată: o felicitare de prost gust.
horrible dictu

Jos Valentine!

Jan Willem BOS

Ne vedem mâine!

Iată, stăm unul lângă altul
dar visăm încă la clipa
când ne vom întâlni.
Privim cu jind înainte,
ne uităm încrezător înapoi
dar… nici urmă de noi.
Tu ai negat iubirile mele.
Eu am negat iubirile tale.
Şi acum ce facem?

Tu vii hoţeşte dinspre anii mei,
eu vin tiptil dinspre anii tăi,
ne plasăm undeva la mijloc
şi stăm aşa: muţi şi goi.
Până acum am gândit atâtea
cuvinte şi atâtea scenarii
cu timide atingeri de mâini,
cu gesturi tandre şi lungi îmbrăţişări
nimic din toate astea.

Privim prostiţi înainte,
căutând nu ştiu ce înapoi
şi aşa stăm unul lângă altul
până ne plictisim de stat
şi de noi.
Apoi ne ridicăm,
ne scuturăm uşurel de praf,
facem câte-o reverenţă şi plecăm.
Tu înspre anii tăi,
eu înspre anii mei.
Salut! Ne vedem mâine!

Liliana ARMAŞU

Deschidem ochii în fiecare dimineaţă, ne
trezim…Privim în jurul nostru şi ne întrebăm
neliniştiţi cât este ceasul. Undeva în lumea asta,
aproape sau departe, cineva ne aşteaptă să fim…
Să fim contabilul, secretara, asistenta, profesorul,
studentul, omul de care e nevoie să fie.
Undeva în lumea asta toate sufletele au fost

cândva triste.Multemai sunt.Multe n-au cunoscut
fericirea niciodată. Mintea, însă, le dictează
atitudini şi sisteme ale fericirii în care el, sufletul,
ar trebui să se regăsească conform unor aspiraţii ce
totuşi îi sunt, paradoxal străine. Conflictul lăuntric
devine imboldul pentru
care fiinţa răpusă de
n e î n ţ e l e g e r i , d e
neîmpliniri, se trezeşte
în continuare în fiecare
dimineaţă fericită de a
f i … a s i s t e n t a ,
profesorul etc. Măcar
atât. O certitudine, un
soi de vis împlinit.
Şi totuşi, ce-i omul?

Mai mult suflet, mai
multă raţiune? Ce îl
animă, ce îi conferă
i p o s t a z a f e r i c i r i i
depline? Visul împlinit
a l r a ţ i u n i i - e u ,
profesorul! - ori trăirea,
asumarea va lori lor
a r m o n i o a s e a l e
sufletului? Iar cea mai
înaltă dintre acestea
f i i n d i u b i r e a , n e
întrebăm ca într-un
recurs la memorie: Ce
ne-a adus pe lume,
raţiunea sau simţirea ?
Aflăm, într-o clipă

sau într-o viaţă… Ce?
Că iubirea este sursa
oricărui surâs, a oricărei
speranţe, a oricărui vis,
că ea este viaţa însăşi.
Că mintea vine s-o
secondeze, rece şi
străină vreunei fericiri
depline. E plină de
critică, nu înţelege, vrea
mereu mai mult şi

Inteligenţa de a fi om
Ingrid BACIU

niciodată nu-i ajunge. Se opune firii, refuză
sursa… Iubirea îi este improprie ca gând, ca
aspiraţie, ca nevoie. Şi dacă vom fi ajuns deja în
clipa revelării acestor adevăruri, la capătul tuturor
disperărilor, după o viaţă de agonisit titluri, bani şi
alte materialităţi fără să fi întâlnit fericirea, vom
accepta, poate, că singurul lucru la care am lucrat a
fost propriul sabotaj.
Ei bine, într-o astfel de zi, într-o astfel de clipă

când totul ni se poate revela cu forţa unei
apocalipse lăuntrice, în sfârşit mintea va începe să
tacă iar noi, privindu-ne în oglindă şi căutându-ne
trecutul în apele ei, vom descoperi, cu tristeţi
nimicitoare, că am fost singurii arhitecţi ai ruinei
actuale. Din oglindă, bolnavi, îmbătrâniţi
prematur, deţinând mai mult sau mai puţin frâiele
unor puteri lumeşti şi iluzorii, vom urla cu
disperare către cer…Şi vom şti. Vom şti că singura

Oameni cu tăbliţe de argint în mâini
au ieşit în piaţa mare a Iaşului.
O ploaie frântă
s-a abătut asupra lor;
unul câte unul au umplut catedrala.

O piele mare şi vorbitoare
trece prin dreptul fiecăruia:
am fost a ta şi a ta şi a lui,
am fost a tuturor,
neştiind nimeni unul de altul;
de astăzi, aveţi toată libertatea
de a nu mai fi ai voştri;
puteţi fi şi rob şi împărat
şi să trăiţi oriunde veţi vrea,
numai învăţaţi şi nevoiţi-vă să mă prezentaţi,
iar acum vă aduc o nouă religie şi un nou
alfabet
pline de năvălirea sângelui vostru,
pentru că, şi vara şi iarna
şi pe întuneric şi pe lumină
şi în vreme de pace şi în vreme de război,
am fost pielea mare şi vorbitoare
a fiecăruia din voi,
am fost a tuturor...

Nicolae PANAITE

Năvălirea

înţelepciune raţională ce ne-a lipsit a fost
inteligenţa de a fi om…Vom înţelege că nu am
avut-o niciodată. Că am trăit mult sub condiţia a
ceea ce suntem în esenţă, alergând o viaţă de
suprasaturare fizică şi goală. Despre adevărata
noastră fiinţă, convertită în sentiment, iubire, n-
am avut multe a socoti. Am trăit murind în fiecare
clipă, cu fiecare vibraţie armonică: puterea iubirii,
inocenţa, speranţa. Când vom învăţa să acceptăm
că nu suntem doar minte ci şi spirit, suflet şi nu
numai, conflictele interioare şi dezechilibrele
psiho-afective nu vor mai exista. Când ne vom fi
asumat prin trăire îndemnul hristic vital, care ne
spune să nu privimunilateral doar datul laCezar?
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Am, asemeni vouă, cămara dragostei
nerostite. Plină cu nume şi chipuri cărora am omis
a le spune ce-am gândit la timp. Şi-n urma cărora
uşa ocaziilor s-a închis.
Dar acum m-am decis. Ţin să mulţumesc

Cerului pentru tot cemi-a îngăduit.
Dragostea nu este doar senzualitate. Este şi

ceea ce durează în timp, prietenia, calitatea
umană a celui iubit, ajutorul primit, aprecierea lui
sinceră şi suportul necontenit care se suprapune
celor altor câteva mii de mesaje descurajatoare.
Chiar sinceritatea brutală, privirea lucidă, dar
plină de omenie, umorul şi ironia tandră, care
îndulcesc amărăciunea avertizării sunt calităţi ce-
şi vădesc, în timp, adevărata valoare. Mă întreb:
ţine de iubire, oare, să vorbeşti aşa, fără obsesia
cuplului, despre oameni?
Oameni care te-au inspirat... Despre

profesorul care te-a făcut să te îndrăgosteşti de
Statistică, materia pe care o găseai anterior ca pe
un soi de găselniţă antihristică. Materia la care ai
pierdut examenul nonşalant pentru ca în restanţă,
graţie lui, să fii poreclită de colegi fata lui
Einstein? O da, profesorul C. era un coseur
minunat, sever şi scrobit doar atunci când şi cât a
trebuit. Şi-un omcăruia i-a păsat şi despre care am
aflat, la finalu-i vremelnic, de numai 50 de ani, că
a avut dragostea şi răbdarea de-a ne fi studiat.
Personal, faptul că a identificat înmine un ceea ce
numea "om echilibrat", a contat. Nu puţine au fost
clipele când numai asta nu credeam iar eticheta sa
m-a salvat.
Oameni pe care nu i-ai pătruns...,D. D.,

colegul şi şefulmeu, un excelent inginer, a ales să
facă pasul final tragic şi voluntar. Pentru că a
simţit că nu mai poate controla o patimă, nici nu
contează care era, şi nu-şi mai privea curat în ochi
fiica. Mă condamn şi acum că nu am ştiut ce să
spun, ce să fac.
Oameni cu viaţa-poveste, cum a fost, de

pildă, doctorul Ioan Ladea. A fost, la 13 ani,
arestat, anchetat, într-un proces ce incrimina
cuiburile legionare şi închis la Târguşor, pentru
reeducare. Eliberat temporar, este, câţiva ani mai
târziu, din nou arestat, anchetat bestial şi închis la
Aiud, timp de încă 3 ani. Ani pe care îi numea,
însă, cu tristeţe dar şi seninătate, academia sa de
înalte studii morale. După absolvirea Medicinii,
va îmbina această pasiune cu dragostea pentru
chineza veche şi va pătrunde în tainele
Acupuncturii şi medicaţiei alopate. Acesta e
momentul în care am trăit bucuria de-a ne
intersecta, fiindu-i mai bine de şase luni pacientă
devotată. Micile noastre conversaţii n-am cum să
le uit vreodată. Considera, cu umor, boala
femeilor drept exces. Un ritual de-a atrage atenţia
soţilor, cu orice preţ.
I-am cunoscut apoi familia, copiii noştri s-au

apropiat, până într-o zi când, dintr-un motiv
absolut banal, m-am supărat. Am pierdut, pentru
un timp, legătura şi, în vâltoarea vieţii, am tot
amânat. Când am vrut să-l revăd era deja grav
bolnav, internat. Mi-am zis, politicos, că omul nu
trebuie deranjat şi...l-am pierdut fără a-mi cere
iertare pentru orgoliul inutil manifestat.
Câţi dintre noi n-am făcut asta? Câţi n-am

amânat? Mai ştiţi povestea Micului Prinţ ?Acolo
mi se par geniale replicile vulpiţei: "suntem
responsabili faţă de ceea ce iubim" şi "adevărul
nu-l cunoaşte decât inima".
Inima, e drept, îşi face treaba şi de cele mai

multe ori, chiar şi atunci când alegem să ne
minţim, ştim. Dar mai ştie cineva drumul către
fapte? Cum se aplică, nu doar predică, iubirea
ca... Responsabilitate?

Iubiri la intersecţieCristina GHENOF

Dragostea nu cade niciodată!

Este ideea concentrării la suprafaţă, pe
suprafaţă. Pe la mine. Pielea îndrăgostitului. Orice
tăieturi ai practica nu obţii decât suprafeţe.
Penetrările, pătrunderile, adâncirile relevă
suprafeţe, multiplică superficialitatea lumii. Se
acoperă unele pe altele. Pe o suprafaţă ca asta îţi
rupi picioarele. Gândirea are timpul lumii în a
reprezenta lumea ca o suprafaţă si astfel lumea
devine o propoziţie ridiculă. De neconceput o
lume fără dedesubturi. Ideea de circulaţie este că în
cadrul realităţii dedesubturile constituie în fond
lumea. Însă nefiind vorba de constituirea unui
reconstruibil, acreditez ideea că lumea este o
suprafaţă. Suprafeţele fac reductibilitatea iar
aceasta este în fond posibilitate a măsurii. Este
confuzie. Ori confunzia relevă din fundal iar
fundalurile sunt la rândul lor, nimic altceva decât
supoziţii privilegiate ale... suprafeţelor. S-o luăm
aşa: Eu sunt un punct de vedere. Literalmente.
Litera spiritului. Fabulez fabulos. În afara
suprafeţei tangibile, lumea nu este reprezentabilă.
Adâncurile, hăurile, găurile sunt termeni ai

indeterminării. Intrarea relevă gaura tot ca
suprafaţă. Golul inteligibil. A face inteligibil ceva
înseamnă a imagina, secţiuni, suprafeţe imaginare.
Drăgălaşe plăcuţe şi ecrane. Rezonabil este să spui
că nu se poate concepe, nici nu se întâlneşte,
cognoscibilitatea lumii în afara suprafeţei.
Suprafaţa emite ipoteza profunzimii şi tot
suprafaţamă distinge.
În cazul iubirii şi-a sentimentelor în general

ipoteza suprafeţelor superpozabile anulează
ipoteza profunzimii. În identificare dispare
profunzimea. Pentru că „identificările sunt
procedee de micşorare a suprafeţei lumii”. Cu alte
cuvinte, descoperă acoperind. Dar suprafaţa este
inevitabilă. Omul este în lume şi acest "a fi în
lume" face suprafaţa, lumea ca suprafaţă.
Îmi închipui că sunt pierdut în cutele unui

chip, este pielea unui chip, şi este frumos gândul.
Se naste ideea unui sens. Sensul ar fi suprafaţa
integral parcursă. Nu caut o suprafaţă completă,
(acesta este un nonsens), ci o suprafaţă completată
sau completabilă. Îmi imaginez eseistul care
subliniază cuvântul „completată”. Îmi închipui o
„cârpă boţită”. Sunt criticat că am o viziune
degradantă, inadmisibilă. Dar o imagine ca asta,
stupidă, mai degrabă a ceva ca stupid, întreţine
existenţe umane. Cu idei din astea în cap, unul este
util societăţii. N-are decât să-şi închipuie ce vrea,
numai să facă treabă. Ce minte, şi la ăsta! „Le zice
adânc!” Amân să mă apropiu, apropierea iniţiază
suprafaţa. Amânarea este o ipoteză a profunzimii
aşa cum, paradoxal, îndepărtarea este în fapt
apropiere. Suprafaţa face prezenţa absolută. Şi

O legătură de amor, vie, înfocată, scrisă mărunt în limba
română, plină de picături întinse de cerneală
albastră, pe
margini, cu tăieturi şi corecturi.

O legătură de amor vine, din când în când, zgâriind cu
ghearele
tencuiala apartamentului, la etajul
doi, se aşază pe pervaz la fereastra închisă a sufrageriei şi
mă priveşte, parşivă, tăcută, de afară. Eu…

Mă aşez de partea cealaltă a geamului şi-i strig:
te sărut, legătură de amor, eşti
moştenită de la bunicul meu dinspre mama, prin intensitate,
nu vrei să-ţi dai jos, de data asta, masca
veche de liliac?

O legătură de amor îngălbenită, boţită, cu un scris pe ea
greu de descifrat,
dulce

şi amar la recitit: "că este
o altă ţară a noastră pe lumea cealaltă, care cere de pomană".

O legătură de amor vie, speriată de mine de câte ori mă
arăt la gura
Muzeului Literaturii Române în mâini cu anafură
şi vin sfinţit.

O legătură de amor îngălbenită, boţită
Liviu Ioan STOICIU

(De)spre suprafaţă
Gheorghe IOVA

superficială. Dar, considerând pătrunderea, nu
putem omite suprafaţa. Fanta completează
suprafaţa. Fanta relevă golul ca suprafaţă.
Noţiuneaprofunzimii implică echivalarea plinului
şi a golului în ideea spaţiului cuprinzător. Nu sunt
un formalist extremist.
Să abordăm ideea suprafeţei de contact.

Contactul instituie suprafaţa. Nimic altceva nu
este contactabil, numai suprafaţa. Am luat ca
model obişnuit din totdeauna, contactul bărbatului
cu femeia, contactul sexual. Cunoaşterea biblică.
Cunoaşterea noastră. Ce putem. Este un fenomen
de potenţă. Potenţialitatea, virtualitatea, virtute,
bărbăţie. Însă sexul femeii nu este un loc al
profunzimii. Profunzimea este doar o ipoteză de
lucru.
Ideea profunzimii absolute deformează

sexualitatea umană, făcând-o conformă
socialului. O societate în care ce e
important ascunzi, te face să intri în conflict. Prin
conflict te face un găgăuţă al ei. Unul care nu
pătrunde. Sensul, de exemplu. Sensul ascuns,
chiar. Se concepe deci că la suprafaţă nu se poate
exista. Descoperit, neadăpostit. A intra este a ieşi.
Este şi invers. Dacă fanta dă ideea profunzimii, a
aborda fanta este a pătrunde. Ori, de fapt se
schimbă numai suprafeţele de contact, nu se
p ă t r u nd e . Nu e s t e n uma i e x c e s d e
Orisenzorialitate, de percepţie.
Textul acesta declară opţiunea pentru materia

cenuşie. A întilni neantul... Dacă nu lucrez cu
ideea neantului, nu lucrez cu ipoteza profunzimii
lumii. Suprafaţa e un fel de a spune că lumea are
limite. A gândi limita la margine sau limita la
centru. Limita la întâlnire. Contact. Suprafaţa este
loc al utilizării, al abordării, al perceperii, un loc
care nu lipseşte. Locurile sunt suprafeţe. O lumea
a terenurilor, acoperişurilor, zidurilor, piei şi
secţiuni, câmpuri şi pante, nori de mângâiat, de
îmbrăţişat, suprafaţa celui care se îneacă, focul nu
părăseşte suprafaţa. Sexul se etalează, se
abordează în etalare, sexul este suprafaţă. În
dragoste trupul nu are organe.
Interesant în invazia larvelor sau a lăcustelor

nu este mişunarea, cantitatea, vâscozitatea,
vaporizarea, interesant este faptul că schimbă faţa
locurilor, acoperă, descoperă... Suprafeţe.

Vizavi de iubire, familia suscită din totdeauna
sentimente ambivalente. Un proverb spune:
"Fiecare îşi are duşmanii printre persoanele
propriei sale familii". Un altul că: "Celui care are
un singur strop din sângele vostru nu-i veţi fi
indiferent". Miturile sunt un soi de cheie de lectură
şi interpretare a realităţii, la îndemâna întregii
familii şi dincolo de patologic pot avea o funcţiune
reglatoare, fiind o "supapă de siguranţă" care
asigură evitarea dezagregării. Cuplurile autohtone
ar trebui poate să ştie că, deşi Căsătoria provine din
Rai, doar intervenţia divină nu este suficientă, viaţa
de cuplu însemnând şi muncă, efort, investiţie
constantă şi reciprocă.
Menţinerea aparenţelor nu ajută şi, contrar

mitului ,
cele care neagă divergenţele interne au mai multe
motive de separare. Partenerii sunt în fond
personalităţi diferite, nu gândesc la fel, discuţiile în
contradictoriu fiind naturale, fie că vorbim de un
conflict teribil sau de simple dezacorduri şi uneori
desincronizări.

sună o altă credinţă. Dar, dacă nu cu el,
cu cine? Cu condiţia să nu-l transformăm într-un
coş de gunoi în care să aruncăm doar hârtiile
murdare. Şi pentru că vorbim de mituri, lăsaţi-mă
să mai amintesc două. Unul ar fi acela că

. Ei bine, uneori, experienţa aceasta ar fi
necesară. Şi nu vorbesc de ceea ce românii ar numi
spălatul rufelor în public, ci de valorificarea
experienţei celor apropiaţi, care au trecut prin
situaţii asemănătoare, fapt care ar scuti beneficiarii
de multă suferinţă. Şi, am ajuns finalmente la mitul
asupra căruia doream să insist:

. Este adevărat că
soţii reuşesc adeseori să rezolve problemele cu care
se confruntă. Dar abilităţile şi resursele lor nu-i
ajută întotdeauna! Dacă solicitarea ajutorului se
produce după decristalizarea amoroasă ireversibilă
cel puţin la unul din parteneri, e aproape imposibil
sămai salvezimariajul.

Cuplurile fericite nu se ceartă niciodată

Problemele personale nu trebuie discutate cu
partenerul

Nu e de
preferat să-ţi expui problemele conjugale unui alt
cuplu

La terapie nu se
recurge decât în ultimă instanţă

Mariaj (d)in Rai
Nicoleta TURLIUC

Ce noapte, darlyng, ce de-a şuia
căderi de pene şi de puf.
Pe funii de lumină îşi usucă
copilăroşii Îngeri, aripi
pe văzduh.

Publicitară, pânza răsucită
răstoarnă-n stradă tropote de cal
Un moş din tomberoane scoate fluturi,
Degas şi Picasso, Chagall.

Iubito,
lasă-mă-n pecetea
sărutului
pe umerii rotunzi
să îţi descopăr aripile care
zadarnic vrei să le ascunzi.
Mi se amestecă-n paharul
ciobit de-albastru şi de crin,
tămâie, smirnă, rugăciunea
de-a nu te pierde-n veci,
Amin.

Abia respir, my darlyng, sub povara
căderilor de pene
şi de puf.

Pe funii de lumină îşi usucă
copilăroşii Îngeri
aripi
pe văzduh.

Darlyng
Aurel BRUMĂ

Refuz să văd în cuplul modern unul superficial.
Există mutaţii inevitabile, dar el va continua să
existe în măsura în care satisface nevoile
fundamentale de iubire, armonie, ataşament.
Reţete de succes? Evident, nu există. Nevoile,

aşteptările, experimentele şi standardele noastre
relaţionale sunt diferite. L-aş cita peMiltonErikson
care atunci când a fost întrebat: "Exista mariaje
fericite?", a răspuns: "Premisa esenţială este că
există. Dar, ceea ce înseamnă un mariaj reuşit
pentru voi, ar putea fi un eşec pentru mine, şi
invers".
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Factorii fericirii maritale sunt extrem de
variaţi, iar combinaţiile lor posibilie sunt încă şi
mai numeroase. Este într-adevăr complicat.
Condiţiile relaţiei reuşite includ, mai întâi:
asumarea rolurilormaritale, transformarea relaţiei
maritale în relaţie prioritară, distribuţia puterii
(cine decide şi cine acţionează) în diferitele
domenii ale vieţii familiale, reglarea distanţei.
Femeile pot greşi la început în relaţiamaritală prin
implicare excesivă, prin dorinţa de face tot ce pot
pentru un bărbat fericit. Numai că iubirea agapică
îşi are propriul revers: epuizare emoţională
prematură. Ulterior, contează şi personalitatea,
strategiile de comunicare, similaritatea unor
variabile sociologice (aceeaşi origine socială,
etnică, religioasă, culturală, acelaşi nivel de
instrucţie etc.), calitatea şi cantitatea comunicării,
aşteptările reciproce, armonia sexuală,
experienţele anterioare. Iubirea e, dacă vreţi, o
datorie, pentru că traumele şi dificultăţile din
familia de origine tind să se transmită în căsnicia
generaţiei următoare.
Extremde importantă este cunoaşterea de sine

şi implicit iubirea de sine. Odată ce îţi evaluezi
realist aşteptările în funcţie de calităţile şi
defectele tale şi ale celuilalt, şansele de a fi
deziluzionat(ă) devin minime. Cu alte cuvinte, o
persoană nemulţumită de viaţa de familie este de
cele mai multe ori nemulţumită, în fapt, de ea
însăşi... Personal, cred cu putere în faptul că puţine
relaţii pot oferi la fel de multe recompense ca o
relaţie de cuplu reuşită. Astfel, viaţa familială,
capătă mai mult sens şi profunzime. Nu cred în
disocierea celor două aspecte (familie/muncă), ci
în menţinerea echilibrului lor. Cea mai frumoasă,
de altfel, declaraţie de iubire.

Iubiri la intersecţie

Ştefan OPREA

Depărtare

L-am auzit pe un călugăr spunând la un
moment dat un lucru care mi s-a părut la limita
riscului dogmatic, a ereziei chiar: cel care, pe
drumul desăvârşirii spirituale, a ajuns la nivelul
iubirii, nu mai are nevoie de rugăciune. M-am
blocat puţin, mărturisesc, deoarece pentru mine
rugăciunea a reprezentat dintotdeauna un limbaj
privilegiat atât pentru exprimarea de sine, cât şi
pentru dialogul cu cele înalte, fie în ordinea
căutării vreunui răspuns, fie în ordinea
obişnuită,omenească, zilnică în care mai mereu îi
cer lui Dumnezeu câte ceva (inclusiv milă, dar în
plus mă rog, pentru mine şi pentru alţii, ca El să
aibă, printre multele atribute, şi simţul umorului).
Arareori am văzut în rugăciune o formă
constrângătoare, încât sentinţa călugărului mi s-a
părut chiar ameninţătoare: într-un scenariu virtual
al ascensiunii, cei mai curaţi dintre noi se vor
vedea oare lipsiţi de acest tovarăş familiar şi
loial?
Mi-a luat o eternitate şi mai bine să înţeleg că

nu despre asta era vorba şi că, în fond, „iubire” şi
„rugăciune” nu sunt altceva decât simple cuvinte
care vestesc o stare a fiinţei noastre, o împlinire
ontologică departe de formulele cu care suntem
obişnuiţi şi, probabil, departe de discurs. În felul
intuit deWittgenstein, de îndată ce am acces la ea,
renunţăm la scara pe care ne-am urcat (fără să
uităm, însă, sensul scării). Mă întreb cum ar sta
lucrurile între noi dacă am experimenta mai des

genul acesta de iubire, care, deşi se naşte din
biologic şi se dezvoltă psiho-social, transcende
sfera lor. Cred că o cale de încercare poate fi
purificarea „sentimentului”. Mai întâi, să scăpăm
de tot balastul exterior: aşa cum suntem din ce în ce
mai pretenţioşi cu ceea ce mâncăm, ferindu-ne de
combinaţiile dăunătoare de substanţe chimice care
populează din plin merindele din comerţ, de ce n-
am fi la fel de preocupaţi cu aditivii din trăirile
noastre sau cu siliconul din emoţia pe care o
împărtăşim? În acest mod ar trebui să vedem dacă
nu cumva e prea mult îndulcitor adăugat sau dacă,
în urma ingerării unor idei, reţete, doctrine sau
sfaturi, nu transformăm, prin percepţia noastră,
partenerul într-o caricatură odioasă, într-o
plăsmuire bolnăvicioasă menită să satisfacă nişte
dorinţe, la rândul lor, bolnăvicioase şi făcute din
plastic. Să nu ne îngrijorăm! Şi cei dinaintea
noastră au avut de luptat, cu diferenţa notabilă,
desigur, că ei, cel puţin, mâncau mai sănătos.
Probabil că orice epocă istorică sau orice
construcţie culturală comunitară au adus, pe lângă
confortul apropierii umane şi al unui program de
dezvoltare socială, blestemul infestării
autenticului cuparaziţi de celemai diverse tipuri.
Mai apoi, privind în noi, să eliminăm o parte

din balastul interior: proiecţii iluzorii, fantasme
interiorizate, cauzalităţi facile, sincerităţi căutate
sau vinovăţii îngropate la loc sigur, prostie pură,
nediluată. Să ne amintim, de exemplu, că
glutamatul monosodic se află şi în afara noastră,
dar şi în noi. În chip firesc, el întreţine un echilibru
fragil la nivel celular, dar esenţial pentru
funcţionarea corpului nostru. Îngurgitat în exces, el
rupe acest echilibru şi cade într-o banală şi perfect
circulară dependenţă: ne e poftă să mâncăm ce-am
mai mâncat, şi ce mâncăm ne creează din nou
pofta. Vrem să iubim ce şi cum am învăţat în
societate şi în experienţa noastră de până acum, iar
aceste iubiri le cheamă pe următoarele, prefixându-
le uneori atât forma, cât şi fondul. Nu e neapărat o
problemă că ne repetăm, numai să nu fie vorba
despre o repetiţie goală, sleită. Uneori autenticul e
doar la un pas distanţă, atât timp cât ne-am asigurat
c-am îndepărtat otrăvurile.

Se împlinesc poemele în mine
Ca nişte fructe dense şi rotunde.
Când trupul greu de sânge-o să se-ncline
Culegătorul va veni. De unde?

Ce mână, printre crengi, primejdioasă,
Cu degetele răsfirate dulce
Va îmbia frunzişul să se culce
Ca să le frângă miezul de mătase?

Eu vă aduc pe braţe-adolescenţa
Bolnavă de lumină şi candoare.
Sufletul meu îşi suie ca o floare,
Necunoscută pentru voi, esenţa.

Emil BRUMARU

Se împlinesc poemele în mine

Iubirea fără aditivi
Ioan-Alexandru GRĂDINARU

Rodica MODORANU

Voalul

Sunt un om înclinat către cifre. Sunt un om
care iubeşte precisul, exactitatea şi poate tocmai de
aceea nu cred în jumătăţile de măsură şi-n
dragostea a cărei pondere nu e egală cu însăşi viaţa.
Nu cred în ”las că-mi/ că-ţi trece"…Cred în schimb
într-o anume poveste.
Bunicii mei pe linie paternă s-au cunoscut

printr-un cerc de prieteni unul dintre puţinele
aspecte ce mai au poate cu prezentul agitat, pe care
nu întotdeauna mi-l asum, ceva în comun. Natalia
era profesoară de croitorie (da, a existat o atare
meserie), Gheorghe era impiegat de mişcare la
Căile Ferate. Un spirit boem - cânta la vioară - şi-
un om de-o sinceritate şi-o bunătate rară. Nu ştia,
după zisele bunicii, să se certe, şi căuta să aplaneze
conflictele ori situaţiile tensionate cu soluţii
pozitive, concrete. Nu pot să vă spun de câte ori am
auzit de pildă istorioara despre... mămăligă.
Tânăra soţie, Natalia, face mămăliga, dar îşi
recunoaşte "vina" de-a fi omis să pună sare...
Oarecum preocupată, se gândeşte că lui Gheorghe
n-are să-i placă, dar îl vede în schimb zâmbind şi

punând tacticos sarea peste preparatul din mălai.
Ba mai mult chiar, îi mulţumeşte galant, spunând
că a fost cea mai gustoasă mămăligă din câte a
întâlnit, pentru că „a avut privilegiul de-a pune
exact atâta praf cât şi-a dorit”...
Bunicul moare, încă tânăr fiind, într-un

accident de lucru. După patru copii şi puţini ani de
tandră îngăduinţă reciprocă. A lăsat în urma sa
toată dragostea şi tabloul de nuntă la careNatalia a
privit încă nişte zeci de ani constant. Tabloul l-am
văzut... Mi-ar fi plăcut, de nu s-ar fi rătăcit prin
vreme, să-l am, deşi mă gândesc că nici chiar aşa
n-aş fi putut reda clar atracţia, magnetismul,
complicitatea pe care o evoca.
Ce ştiu e că bunica mi-a povestit, peste timp,

cât l-a iubit. Nu s-a recăsătorit pentru că nu
concepea ideea de a găzdui în casă şi suflet un alt
bărbat, iar bolnavă fiind a insistat într-o rugăminte
pe care am găsit-o odată aproape straniu de
ciudată. Aceea de a fi îngropată, cu verigheta pe
mână şi înfăşurată în voalul de mireasă. De prisos
alte cuvinte. Doar imaginea în sine îmi creează
emoţii adânci ori de câte ori îmi vine înminte.
Natalia, aşadar, a crescut patru copii, nu s-a

plâns niciodată şi n-a încetat nici o clipă să se
pregătească. Ca pentru o întâlnire neterminată.
Acum am certitudinea că gândul acesta a ajutat-o
să se stingă împăcată. Cu speranţa că există încă
un loc, un timp în care iubirea lor a aşteptat. La fel
de răbdătoare ca şi ea. Ca un foc mocnit, dar nu
stins. Un loc în care voalul aşteaptă să-i acopere
dinadins.

Vreau să te-aud. Să-mi spui ce-nseamnă dor.
Sunt un chinez ce-nvaţă a ta limbă.
Prin ţări mereu ostile mă strecor
şi graniţi trec, când gărzile se schimbă.

Am întrebat savanţii. Cică-i ceva ce doare.
Dar nu am nicio rană. Niciunde nu-s lovit.
Unii mi-au spus să caut în vechi dicţionare,
sau să-mi ghicească-o oarbă, pe muchie de

cuţit...

Când vine dorul, cică, nici câinii nu mai latră,
caii se amângîie, în tandru nechezat,
şi-o piatră se cuprinde în braţe cu-altă piatră
brâncuşian sărutul într-una repetat.

Altcineva îmi spune că se topesc gheţarii,
că timpul se contrage-ntr-o unică secundă
şi Dunărea se varsă-n Yang-Tze, nu-n Neagra

Mare,
şi ploi fără de nouri Sahara o inundă.

Şi câte alte cele! Mi-au zis şi astronomii,
de soare sau de lună, c-ar fi doar o eclipsă
sau, când te-apuci să numeri, pe degete,

atomii
mereu îţi iese unul în plus, şi altul lipsă...

Dar să vedeţi minune! ce mi se-ntâmplă mie,
Nu-i vorbă, că pereţii mi-s plini doar de cai

verzi!
Prin casă levitează, fără de tors, o ie
şi creşte o pădure unde să te tot pierzi...

Mai de demult o cioară, venind din
miazănoapte,

se desprindea din cerul plin de croncănituri
şi-n cârâieli ca nişte catifelate şoapte
îmi aducea mesajul nesărutatei guri...

„Poate că ai îmi spuse un dor de înălţime?
Sau dorul de natură îţi este dulce chin?
Sau te cam strâng pereţii, în ritmuri şi în rime
ce nu-şi mai află rostul? Ori acel palid vin

pe care îl sorbirăm, îşi a pierdut buchetul?
Şi câte alte cele poate să-nsemne dor!”

Unii îşi duc cu dânşii pe alt tărâm secretul
Doar eu, prin ţări ostile, să-l aflu, mă

strecor...

Nicolae TURTUREANU

Zburătorul

E-atâta depărtare în privirea ta
Şi-n ochii mei e-atâta depărtare
Că nici o rază n-o va lumina
Şi niciun vis nu va mai da în floare;

Doar pasărea tăcerii o străbate
Deşi aripa frântă o mai doare,
Iar trilul stins, căzând în urma sa,
Se-neacă-ncet în linişte ca-n mare.

E-atâta depărtare între noi
Că oboseşte, străbătând-o, gândul.
La polul tău bat nesfârşite ploi,
La polul meu se răzvrăteşte vântul;

E vreme rea, iubito, şi e frig
Şi negura tăcerii e prea multă-
Alungă-ţi renunţările şi-ascultă
Cum umplu nesfârşirea când te strig.

cronica limbii

Stelian DUMISTRĂCEL

(reeditare)

Într-unul din pătrunzătoarele-i şi rafinatele-i
articole, ca idei şi exprimare, Andrei Pleşu supune
folosirea pronumelui personal , în adresarea
caracteristică unor diferite medii, relaţii sociale şi
împrejurări, unui examen pe măsura importanţei
problemelor spinoase ale comunicării. Reţinem o
distincţie de bază: un ca expresie a intimităţii şi
respectului consimţite, şi un altul ca manifestare a
vulgarităţii şi incuriei nonşalante, sancţionată corosiv
de Pleşu ( ; republicat în volumul

, „Humanitas”, 2004). În
completarea acestei discuţii, având ca obiect etica
limbajului curent, ne-am propus aici o completare,
din perspectivă diacronică, cu referire la varii
momente şi niveluri socioculturale.
Iată, mai întâi, un TU de viziunea relaţiei

primordiale cu Divinitatea, martor al unei supreme
încrederi şi supuneri filiale, cel din

, cunoscută sub numele curent de „Tatăl
nostru”. Fără să mai trimitem la sursele evanghelice
după care s-au făcut traducerile în româneşte, să ne
reamintim, după una din variante, primele versete:
„Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele
, vie împărăţia , fie voia , precum în cer aşa şi

pe pământ”. Transcrierile moderne au impus, pentru
formele adjectivului pronominal posesiv, folosirea
majusculelor, dar atrage atenţia absenţa aşa-
numitelor pronumede reverenţă.
Aceeaşi situaţie o constatăm şi în variantele în uz

din limba latină şi, apoi, din limbi moderne cum ar fi,
de exemplu, franceza şi germana: „Pater noster, qui es
in caelis, sanctificetur Nomen . Adveniat
regnum . Fiat voluntas , sicut in caelo et in
terra”; „ Nom soit
sanctifié, que que volonté soit
faite sur la terre comme au ciel”; „UnserVater in dem
Himmel! Name werde geheiliget. Reich
komme. Wille geschehe auf Erden wie im
Himmel” (pentru germană, am preluat varianta
Martin Luther, 1545; am marcat formele în discuţie
prin italice).
Tot în treacăt, să ne amintim că, în română,

formula primordială de adresare către domnitor sau
către înalte feţe bisericeşti era „Măria ta”, respectiv
„Sfinţia ta!”.
Folosirea pronumelui de reverenţă este o

inovaţie modernă (în sens larg), ca o manifestare de
protocol, cea mai bună dovadă constituind-o
comentariul metalingvistic empiric în legătură cu
uzul şi, apoi, cu abuzul în materie. Concludente sunt
observaţiile ce reprezintă creaţii lexicale, aparţinând
vorbirii, pentru care apelăm, mai întâi, la franceză şi
germană, ca manifestări din zona universaliilor
lingvistice cu acţiune în spaţiul european şi care
reprezintă, probabil, şi un prag istorico-social în ceea
ce priveşte momentul diferenţierii între adresarea
f o l o s i n d p r o n u m e d e t i p u l T U ! ş i
DUMNEAVOASTRĂ!
În franceză, de exemplu, situaţia este marcată de

însăşi existenţa verbului (delocutiv) , având,
după

n 1394, statut delimitat de…perechea
„ un en employant par

politesse
şi

În afară de o delimitare implicită, prin marcarea
utilizării, potrivite sau nepotrivite, a pronumelui ,
pentru vorbirea populară românească, în ceea ce
priveşte respingerea familiarităţii prin folosirea unor
formule de adresare, putem semnala chiar existenţa
unui formant al… interdicţiei, , probabil de
origine grecească (aspect asupra căruia nu putem
stărui aici). Acest formant este prezent, de exemplu,
în , care, la fel ca şi , în enunţurile „mai

!” şi „mai !”, reprezintă manifestarea
de respingere a adresării prin , respectiv prin ( ).
Cu aceeaşi valoare, formantul în discuţie este prezent
şi în (în legătură cu adresarea prin !), în

(laMarin Preda; protest la riposta nepotrivită
a cuiva prin pronumele interogativ ), sau în ,

ş.a., de care ne-amocupat în dicţionarul nostru
(Institutul

European, 2001, s.v. ).

tu

tu!

Tutuiala
Obscenitatea publică

Rugăciunea
Domnească

Tău Ta Ta

tuum
tuum tua

ton
ton ta

Dein Dein
Dein

tutoyer
Trésor de la langue française informatisé, o

primă atestare î

vous tu” (după aceeaşi sursă);
imaginea este întregită de postverbalele tutoiement

Duzfuß it jemandem
auf dem Duzfuß stehen „a fi pe picior de tu” şi,
paralel, compusele Duzbruder (= Duzfreund) şi
Duzschwester „prieten(ă) intim(ă)” adică „frate,
prieten(ă) de nivelul, de rangul TU”.
Pentru română, Dicţionarul limbii române al

Academiei (DLR) consemnează apariţia şi utilizarea
verbului (a se) tutui (cu atestări din secolul al XIX-
lea) sub influenţa fr. tutoyer; o formă paralelă celei
de politeţe din franceză, (a) dumnevostri, am notat-o
în vorbire doar în registru ludic, iar (a) mătăli, în
graiuri din Moldova (de la matale, mata
„dumneata”) este familiară.Avem, însă, în română, o
formă populară comparabilă cu fr. tutoyer; DLR
înregistrează verbul (a se) tuí „a (se) tutui”; atestări
din scriitori cum este Vasile Alecsandri, dar şi din
glosare regionale, cu valoare depreciativă („Să nu
mă tuieşti, că n-ampăzît porci împreună”).

tu

-xina

tuxâna măxâna
tuxâna măxâna

tu mă i

brexina bre
cecsina

ce hăxina
zexina
Până-n pânzele albe. Expresii româneşti

Măxina

Notre Père qui es aux cieux, que
règne vienne,

s'adresser à quelqu'
à la place de

vouvoyer

vouvoiement.

du
sich duzen ich duze mich mit ihm

m

Unstatut elocventmarcat şi prin compuseare,
în germană, pronumele ; aşadar, pe lângă
verbul ( ) ( ) „a (se)
tutui”, putem nota exprimarea aceleiaşi relaţii cu
ajutorul subst. în expresia

Mai tuxâna!

(continuare )în pag. 23
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Rafael, Madona şi Pruncul

intersecţii

Nicolae PANAITE

Depoziţiile celor care au trecut prin închisorile regimului
comunist formează deja un latifundiu impresionant, cantitativ şi
axiologic deopotrivă. Până la schimbarea de regim, ele erau aproape
insignifiante, produse mai cu seamă în exil şi având o difuziune
destul de precară. Max Bănuş, Mircea Carp, Constantin Cesianu,
Nicholas Dima,Adriana Georgescu, Paul Goma, Sergiu Grossu, Ion
Ioanid, Cicerone Ioniţoiu, Doru Novacovici, Ion Pantazi, D. Philip,
Remus Radina, Ş. Rădulescu-Zoner,Aurel State, NicoleValéry sunt
nume ce aparţin deja acestui patrimoniu. Li se adaugă preţioasele

, scrise la două
decenii după ieşirea din temniţă şi publicate după încă un deceniu, în
noul context geopolitic,marcat de tranziţia post-totalitară.
Autorul s-a stins la 6 iulie 2002, deja octogenar, la şapte ani după

apariţia volumului de memorii, pe care îl dedicase fiului său,
Cătălin-Dacian, şi camarazilor din armata română, instituţie cu care
se identificase superlativ. Vestea trecerii sale la
cele eterne mi-a parvenit târziu, peste câteva luni,
graţie comandorului Ioan Bogdan, fostul său coleg
de lagăr din Uniunea Sovietică. Cartea de mărturii
mi-o dăruise, la timpul său, cu o dedicaţie pe care
îmi îngădui să o reproduc aici, în loc de preambul:
„Distinsului meu camarad de suferinţă, Acad.
Alexandru Zub, cu sinceră consideraţie pentru
atitudinea fermă şi curajoasă în calvarul nostru
comun. O contribuţie modestă şi infimă în lupta
noastră pentru reinstaurarea adevărului, pentru
reînvierea moralităţii poporului român. Cu cele
mai alese sentimente,Aurelian, str.Aliorului nr. 7,
bl. A6, et. 4, ap. 20, 75598 Bucureşti, tel.
6830703”. Am reprodus textul, cu toată modestia,
fiindcă mi s-a părut că el consună deplin cu
mesajul cărţii însăşi.
L-am întâlnit pe Aurelian Gulan mai întâi în lagărul de muncă

Salcia, din Ostrovul Brăilei, în toamna anului 1959, după un „sejur”
de peste un an în Jilava. Salcia era un loc cu o sumbră istorie, pentru
„politici”, ca şi pentru cei de la „drept comun”, categorii mereu
separate în epocă, deoarece primii nu aveau decât obligaţia de a
munci până la epuizare, pe când ceilalţi mai dispuneau de unele
drepturi elementare.
La Salcia, evocată de unii care au trecut pe acolo (Max Bănuş, I.

Ioanid, Al. Mihalcea, Al. Paleologu, F. Pavlovici, D. Philip, M.
Rădulescu, Ş. Rădulescu-Zoner, Iancu Saul ş.a.), fuseseră aduşi, în
acea toamnă târzie, deţinuţi din diverse închisori şi colonii, între care
Periprava, unde se chinuise destul un prieten din zona Dorohoiului,
Florin Pavlovici, care abia terminase, ca şimine, studiile superioare,
el în capitală, la secţia jurnalistică. Era duminică seara, tocmai în
acel răgaz aşteptat de toţi, după , când se desfăceau „rândurile”
şi puteai stabili cunoştinţe, întâlni vreun prieten nou venit, transmite
„ultimele ştiri” etc. Am încă în minte clipa când, trecând de la un
grup la altul, fără ţintă, am dat cu ochii de Florin, pe care nu-l mai
văzusem de ani şi cred că el a fost primul care a deschis vorba, ca
între colegi care aveau motive să se bucure de această regăsire. În
volumul său dememorii , ca şi în

, el a descris cu precizie şi talent oameni, fapte, întâmplări de
acolo. Prin el am cunoscut un grup de tineri care se distingeau prin
felul în care ştiau să rămână „oameni” în împrejurări ce impuneau
mai degrabă dezumanizarea. Între aceştia, puţin mai vârstnic, dar la
fel de luminos şi cald sufleteşte, se distingea Aurelian Gulan, fost
ofiţer în armata regală, prizonier la sovietici multă vreme, apoi la
românii bolşevizaţi după război şi dispuşi parcă la orice neomenie.
Şef de promoţie, s-a distins în timpul războiului din est ca unul dintre
cei mai bravi luptători, iar ca prizonier prin tăria lui morală, prin
curajul de a nu ceda la ispitele cooperării cu „puterea sovietică”.
Inamicul rămânea pentru el inamic, iar demnitatea românească mai
presus de orice tranzacţie. Avea o bună memorie şi un talent de
povestitor cu totul aparte, fiind capabil să evoce la nesfârşit episoade
din „militărie” sau din prizonieratul sovietic. Învăţase câteva limbi
străine şi era dispus a le transmite şi altora.Tinerii,mai-tinerii din jur
aveau trebuinţă de asta, ca şi de minunata lui putere de a sluji discret
cauza naţională, asemeni altora din aceeaşi rarissimă tagmă, între
care Vlad Brusescu, George Fonea, Ion Pantazi, Remus Radina,
Aurel State, ocupă locuri aparte în „memorialul” detenţiei politice, o
detenţie căreiaAurelianGulan îi atribuie un semn infernal.

constituie un
reper de neocolit în literatura recluziunii politice din Europa Est-
Centrală, spaţiu pe care ultimul război şi dominaţia sovietică,
împinsă până la Viena şi pe Oder, l-a manifestat în bună măsură,
revelând aspecte definitorii pentru totalitarismul comunist.
Absolvent strălucit al Şcolii de ofiţeri (1942),AurelianGulan a cerut
să fie trimis pe linia întâi, tocmai atunci când soarta războiului se
hotăra în favoarea sovieticilor, ca parte a unei alianţe ce urma să
decidă asupra destinului nostru. Cu Batalionul de Vânători de
Munte, el a luat parte, distingându-semereu prin curaj şi eficienţă, la
bătăliile din Caucaz, Capul de pod Kuban, Crimeea, Sevastopol.
Luat prizonier la Fortul Hersoneţ, împreună cu ultimii luptători ai
armatei româno-germane din zonă, respinge ofertele de colaborare
cuNKVD-ul, e condamnat la 25 de ani lagăr demuncă, pedeapsă din
care a executat 11 ani, cunoscând experienţe de o rară severitate. La
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Tortura pe înţelesul tuturor Frica şi
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Vorkuta (dincolo de Cercul Polar) şi în Siberia, el a ştiut să înfrunte,
curajos, demn, exemplar, marile provocări ale mediului, fiind
apreciat ca atare de camarazii săi, fie aceştia germani, italieni,
spanioli, unguri sau români, cu cei din urmă repatriindu-se abia la 17
decembrie 1955, pe seama cunoscutului aranjament de la Geneva,
care a stimulat şi alte schimbări pozitive. A fost însă o situaţie
provizorie, fiindcă peste doi ani, mai exact la 13 februarie 1958 („cea
mai blestemată zi din viaţa mea”), „regimul democrat-popular”
apăsa din nou pedala represiunii profilactice, cu arestări şi
condamnări exorbitante, cu lagăre de muncă şi „orizont închis”, pe
plan extern, după lichidarea revoltei maghiare şi a altor tentative de
relaxare a sistemului.
Noua rundă a represiunii avea să dureze, pentruAurelian Gulan,

peste şase ani, de la 13 februarie 1958, până la 14 august 1964,
interval în care s-au întâmplat multe în ţară, nu toate rele, dacă ne

amintim de plecarea trupelor sovietice (1958) şi de
acea , pe seama căreia se
va produce, timp de câţiva ani, o anume destindere.Va
trage din ea un anume profit şi mult încercatul ofiţer
Aurelian Gulan, ajuns poliglot şi traducător, „bun la
toate”, însă preocupat mai ales de educaţia fiului său,
deja amintit, căruia avea să-i şi dedice puse
pe hârtie la senectute, cu grija unui legat patrimonial,
pe linia valorilor pe care le servise cu atâta devoţiune.
Iată cum îşi motivează autorul demersul diaristic:

„Am simţit nevoia să notez aceste
, fără pretenţii literare (începând din anul

1986, ferindu-mă de privirile tuturor), dar cu
convingerea că, în evenimentele trăite de mine şi
redactate cât mai exact, se regăseşte destinul tragic al
unui întreg popor, de-a lungul unei jumătăţi de secol
răvăşit de războaie, revoluţii şi răsturnări

imprevizibile. Am considerat o îndatorire de conştiinţă să dezvălui
ce-am trăit şi ce-am gândit, cu credinţa că victoria de a supravieţui
este o înfrângere demnă, un sacrificiu conştient pentru speranţa că
vor fi reconsiderate conceptele sfinte de bine, frumos, adevăr şi
dreptate ”.
Sunt ultimele propoziţii din aceste mărturii, pe care autorul a

ţinut să le pună sub semnul unei cunoscute reflecţii: „Cei care nu-şi
pot aminti trecutul, sunt condamnaţi să-l repete” (G. Santayana).
Istoria nu e un spaţiu al deriziunii şi al absurdului, ci unul din care se
cuvine a trage învăţăminte, fie şi numai pentru a supravieţui demn,
stimulativ, exemplar. Este motivul pentru care Aurelian Gulan şi-a
dedicat cartea de mărturii fiului său şi camarazilor din armata
română, elemente ce îi definesc orizontul de viaţă, gândită aceasta
solidar cu familia şi cu naţiunea apartenentă. „Corectitudinea
formală şi o muncă eficientă vor fi singurele mele arme într-o lume
falsă şi putredă, care se bălăcea cu nesaţ înmorala necinstei şi a lenei,
a corupţiei, a minciunii şi a urii, într-o lume în care lupta pentru
supravieţuire constituia singurul criteriu al normelor de viaţă”.
Un îndemn sapienţial, extras poate dintr-o culegere de maxime,

se cuvinemenţionat aici, dat fiind că e în deplină consonanţă cu altele
(Kippling, Mary Webb etc.), de largă frecvenţă în mediul carceral:
„Vreau să am seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot
schimba, curajul de a le schimba pe cele pe care le pot schimba şi
înţelepciunea de a le distinge întotdeauna” (KurtVonnegut). Sub alte
forme, acelaşi îndemn lamăsură şi sapienţă de sorginte stoică circula
în mediul închisorilor politice, prin cunoscutul poem ( , de R.
Kippling, în mai multe versiuni, una de D.A. Lăzărescu), ca şi într-o
cugetare atribuită lui Mary Webb şi preluată de la un farmacist
cultivat, al cărui nume îmi scapă acum: „Lorsque la résistance est
inutile, la ságese se sumait, la folie s'agite, la fierté supporte et se tait”
(Când rezistenţa e inutilă, înţelepciunea se supune, nebunia se agită,
mândria suportă şi tace). Nu am putut-o regăsi cu „uneltele”
disponibile. O altă reflecţie, născută din aceeaşi nevoie de a integra
inevitabilul, era extrasă din lui J. Strauss, pe care un medic
militar de aleasă ţinută mi-l fredona în lagăr: „Glücklich ist, der
vergisst, was kann nicht zu ändern ist” (Fericit e cel care uită ceea ce
nu se poate schimba).
Ansamblulmărturiilor scrise deAurelianGulan în ultimii ani din

„deceniul negru” şi publicate abia în 1995, în condiţii precare,
formează un tablou de epocă, acoperind peste o jumătate de secol,
cea pe care distinsul ofiţer din armata regală a ştiut s-o onoreze
optim. Pentru el, prizonierul român din „măreaţa Uniune Sovietică”,
legătura cu glia natală constituia un argument decisiv, de care a
înţeles să asculte, diseminându-l mereu în spaţiul recluziunii, ca şi în
afara acestuia. Mai toate capitolele şi paragrafele din volum au un
motto deontologic, legat de valorile asumate până la identificare:
adevăr, caracter, dreptate, justiţie, prietenie etc. Este o lecţie de viaţă,
exemplară, la îndemâna oricui manifestă încă interes pentru valorile
comunităţii apartenente.

Declaraţie din Aprilie 1964

mărturiile

consideraţii
personale

Dacă If

Liliacul

1

Alexandru ZUB

M RTURII DIN IADUL TOTALITAR:

AURELIAN GULAN

Ă

*
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Aurelian Gulan, , Bucureşti, Ed.
Petrion, 1995, 208 p.

, p. 205.
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Ibidem

întâlniri de destin

Marginea şi centrul
Deşi imprevizibilă, de multe ori, marginea este ispititoare şi

tentantă. Privirea din exterior necesită, cred, pregătire pentru
plonjarea în necunoscutul vizibil şi invizibil. Seminţele lui şi
nectarul ne-au atras, dându-ne brânci spre mai departe. O brumă de
temeritate şi îndoială ne însoţesc cât timp facemumbră pământului.
Culoarea şi prospeţimea marginii sunt atractive, îmbietoare şi

îmbăitoare, stimulează senzorii şi papilele gustative, agrementează
privirea şi dau frâu liber emoţiilor şi sentimentelor. Câmpurile ce se
conturează, cu a lor nebănuită policromie, ne plasează mai aproape
sau mai departe de centru, dar şi de diferite forme de relief terestre,
ecvestre şi umane. Marginea nu este agasantă, mai degrabă

, invitându-ne la explorări, funcţie de determinările,
curiozităţile şi setea de nemaiîntâlnit ce le avem. („Sapă numai,
sapă, sapă, / până dai de stele-n apă”). În atari situaţii, trebuie să
conştientizăm posibilele prezenţe ale prăjiturilor otrăvite şi apariţia
unor lucruri neaşteptate. Marginea conţine şi o momeală ce ne
ispiteşte, îmbiindu-ne să lunecăm benevol şi nu prea spre un

Marginea şi centrul, capitala şi provincia, miezul şi coaja, sunt
spaţii, atât pe verticală cât şi pe orizontală, spre care noutatea şi
dorinţa explorării reprezintă dăruire, pregătire, pasiune şi jertfă.
Riscul aduce, nu de puţine ori, nebănuite satisfacţii, dar poate să şi
deziluzioneze. Dacă nu rişti, spune o butadă, nu ai nicio şansă să
câştigi, să vezi, să ajungi, să te delectezi, să te înfrupţi ori să-ţi dai
seama de fruntarii şi eşecuri, de slavă şi ocară, de vorbire de rău şi
vorbire de bine, de cunoaştere şi necunoaştere, de viaţă şi moarte,
întristare şi veselie, de lipsuri, deşi stăpânim multe lucruri. Riscul
face parte din ziguratul fiecăruia, funcţie de n factori. El decriptează,
dezmorţeşte şi fluiedizează spiritul şi materia ce vor contura
Galateea fiecăruia.
Centrul este coagulant, proporţional faţă de limită, de puţine ori

şi de nenumărate ori disproporţional. Destabilizarea centrului poate
transmite ordine şi dezordine, dar şi aer proaspăt şi revigorant
marginii. Aceasta funcţie de receptori şi de dorinţa sinceră şi
altruistă a tuturor actorilor, ce au în vedere facerea şi rededicarea pe
temelia adevărului.
Strălucitul poet Mihai Ursache ne-a lăsat scris că a fost

beneficiarul unui „fruct cu miezul mai mare decât coaja”. Acest
fruct endemic l-a cules scriitorul într-o noapte de vară spre toamnă,
fiind într-o promenadă miezo-noptică, între parcul Copou şi
mahalaua celestă Ţicău. Înainte de plecarea (rămânerea) în
America, a dus fructul, spre păstrare, în beciul casei părinteşti. După
vânzarea locuinţei, evident fără încuviinţarea poetului, noul
proprietar a constatat că unele fructe şi legume, chiar şi vinul, şi-au
schimbat gustul, mirosul şi culoarea, din cauza păstrării lor în
pivniţa familiei, unde cred că şi acummai este acel „fruct cu miezul
maimare decât coaja”.
Centrul se revarsă spre margini cu înfiorarea şi adierile terestre

şi cosmice pe care le conţine. Interiorul fiecăruia din noi se
aseamănă cu un fel de arie în care pulsează şi germenii şi pleava
multor lumi imaginare. Am trăit şi întâlnit în prezenţa
interlocutorilor mei, „bolnavi de vini imaginare”, uimiri de-
adevăratelea. Centrul nu obnubilează; fluxul lui radiant este însoţit
de un susur binefăcător, ce lămureşte unele taine; miezul poate să
conducă la ridicarea trambulinei, pentru că el simte prezenţa unor
ape mai adânci. Nu am crezut niciodată în volutele estetice ale
centrului ca fiind peste cele alemarginii. Continuitatea înseamnă, pe
lângă altele, cunoaşterea şi asimilarea traiectului spiritual, în
dimensiunea lui estetică, la care se adaugă, funcţie de vocaţia
fiecăruia, realitatea prezentului cu lumini şi umbre, răspunsuri şi
întrebări, neastâmpăr şi cuminţenie, mirări, meschinărie şi
splendori, semne şi înfăţişări etc., într-un cuvânt: râsu-plânsuvieţii.

ne face
cu ochiul

neştiut
demult anunţat.

Timo Baudzus a scris următoarele pe : „În Germania
anului 2011, 171.996 de persoane cu vârstele cuprinse între 20 şi 30
de ani au fost tratate şi diagnosticate cu boli psihice. În anul 2000,
numărul acestor cazuri a fost de doar 121.570. Un studiu efectuat de
Institutul Robert Koch a relevat faptul că, în grupul celor cu vârste
cuprinse între 18 şi 34 de ani, predispoziţia la tulburări psihice este
cea mai ridicată.” Pedagogul social Martin Berger crede „că noile
progrese sociale, printre care enumerăm lumea muncii accelerată şi
densificată, presiunea ridicată de a avea performanţe în şcoli şi
universităţi, dar şi desfiinţarea structurilor familiale sigure joacă un
rol important în această realitate tristă. Berger consideră că şi presa
internaţională este răspunzătoare pentru acest lucru. Multe contacte
sociale se desfăşoară astăzi pe internet. Pe Facebook sau pe
forumurile de chat, copiii şi tinerii nu pot însă învăţa nici un
comportament social adecvat realităţii. Ei devin singuratici, fără
pregătirea necesară de a face faţă realităţii, fără capacitatea de a
rezolva conflictele.”

welt.de

Spre fericirea florarilor, ziua Sfântului Valentin, foarte aşteptată
în spaţiul anglo-saxon, creşte tot mai mult în popularitate şi în ţara
noastră. Într-un newsletter pentru Ted Olsen a
scris despre originile acestei sărbători, cuprivire la care au existatmai
multe legende „decât săgeţile din tolba lui Cupidon”. Odinioară, în
Imperiul Roman exista o sărbătoare numită Lupercalia, care era de
fapt o „loterie sexuală”, în cadrul căreia băieţii şi fetele erau cuplaţi
timp de un an. Această loterie a numelor se pare că i-a plăcut atât de
mult unui papă câteva secole mai târziu, încât a introdus o loterie a
sfinţilor. Se extrăgea un nume al unui sfânt, iar acesta trebuia imitat
timp de un an. Valentin a fost probabil un martir, îngropat în data de
14 februarie. Iniţial, el a avut puţin sau deloc de-a face cu răspândirea
dragostei romantice. Oricare dintre diferitele legende ar fi adevărată,
aşa-numita „zi a Sfântului Valentin” a fost celebrată încă din Evul
Mediu, în acord cu eforturile bisericii de venerare a sfinţilor. Astfel
Charles, duce de Orleans, i-a trimis în anul 1415 soţiei sale prima
felicitare de Sfântul Valentin, pe când se afla ca prizonier în Turnul
Londrei.Această felicitare poate fi văzută şi acum laBritishMuseum.
Olsen scrie: „În cele din urmă, ideea că Valentin era numele unei
persoane reale a dispărut.”

Christianity Today,

*

*
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Se mai află, cu siguranţă, trăitori printre noi care să fi
ascultat, într-o copilărie/ adolescenţă de ceva vreme înapoi, la
radio, grozavele întâmplări transpuse dramatic, ale haiducului
Coroi. Erau vremuri când, e drept, preocupările celor tineri şi
foarte tineri puteau fi şi de aşa natură…

Am aflat mult mai târziu cine era cel care se îngrijise de
apariţia sub formă de teatru radiofonic (mai târziu sub formă
de roman) a faptelor „pitorescului” haiduc.Astăzi, pus în faţa
adevărului că timpul adună, egal, an după an, constat că omul,
prietenul, scriitorul, dramaturgul, omul de radio, editorul şi
autorul de auxiliare şcolareBorisCrăciun a adunat trei sferturi
de veac.

Trebuie spus de la bun început că Boris Crăciun a fost/
este omul secolului său. Într-o primă tinereţe filolog cu
ucenicie la o şcoală de ţară (Dumbrăviţa-Ruginoasa), el nu a
pierdut timpul în lamentaţii inutile;maimult chiar, a ştiut să-şi
folosească timpul corespunzător, scriind monografia
cunoscutei aşezări istorice, publicată apoi sub numele

Cei mai mulţi aveau să îl cunoască apoi drept om
de radio. Trei decenii a fost om de bază la Radio Iaşi, unde,
dincolo de interviuri, anchete cu răsunet şi emisiuni
neconvenţionale, a găsit imbold să aducă pe lume apreciate
scenarii interpretate de actori consacraţi la Radio Iaşi sau la
Radio Bucureşti (urmând ca mai târziu să elaboreze piese de
teatru originale, de inspiraţie istorică în special). Tot printre
picăturile unei vieţi pline a scos pe lume, în 1980, primul său
roman,

Avea să fie un nume predestinat. Pentru că, imediat după
Revoluţie, cînd mulţi se desfătau în comoditatea
acomodărilor sau a cârcotelilor, Boris Crăciun a avut intuiţia
unui regim eliberat de multe dintre rigorile şi silniciile
anterioare: fără ca mulţi să creadă în succes capitalist, el
renunţă la statutul de bugetar fără de griji, înscriindu-se pe
drumul încă nebătut al economiei de piaţă, punând bazele unei
afaceri editoriale de durată şi de succes. Editura cu nume
preluat de la cel al romanului avea să devină rapid una de
succes, printr-un program enciclopedic şcolar, prin strădania
unui director-patron-scriitor ce a scris el însuşi multe dintre
lucrările publicate şi a ştiut, de asemenea, să apeleze la
colaboratori de valoare şi de suflet apropiat tinerei generaţii.
Boris Crăciun avea să fie, astfel, îndreptăţit să-şi branduiască
realizarea drept „Editura Casei Şcoalelor”. A gândit colecţii
de succes, cu titluri incitante şi pragmatice, a ştiut să impună
formulări accesibile şi tentante, în acelaşi timp, profitând
inteligent de absenţa de pe piaţa veche, comunistă, a unor
asemenea iniţiative/ realizări didactico-aplicative.Aşa au fost
readuse în faţa cititorilor legende ale neamului românesc,
aspecte memorabile din viaţa dinastiei române, vieţile şi
operele marilor scriitori români, informaţii necesare, uneori
senzaţionale, despre plante, animale, despre locuri
geografice, curiozităţi terestre şi cosmice, noţiuni de religie,
jocuri rebusistice şi altele, într-un carusel impresionant, prin
număr de titluri şi prin răspândire, realizări în care sărea în
ochi informaţia rapidă, lesne de fixat sau de comparat.

Pentru o marotă de filolog, Boris Crăciun, cel care
singur afirmă că nu îşi arogă pretenţii academice, a conceput

precum şi felurite dicţionare cu
scriitori clasici şi contemporani, ţinând cont de linia
principala a programului său, care vizează pragmatismul
deliberat, în aşa fel încât ţinta a fost explicită, aceea de a oferi
fişe de lucru, informaţia nudă de care e nevoie oricând.

Cu (1990) şi cu (1993),
romancierul îşi reia proiectele. Sunt romane ce încep să fixeze
anumite atribute de romancier, romancier care se apleacă
asupra analizei psihologice şi asupra unei cote de tragism
existenţial ce se intersectează cu o cotă de tragism a
contextului istorico-geografic în sine. Dar, toate pornesc de la
faptul că, fire avântată, entuziastă fiind, adunând atribute
dintr-un veac pentru un alt veac, Boris Crăciun nu putea să se
adapteze banal unor trăsături congenere de breaslă. Ceea ce a
înţeles el foarte bine este faptul că proiectele sale sunt
întotdeauna originale şi că realizarea lor, dincolo de posibile
critici, trebuie să urmeze linia firească şi sinceră impusă de

Ruginoasa.

La porţileOrientului.

Istoria ilustrată a literaturii,

Taciturnul Moldova plânge

acumulări culturale şi afective. O demonstrează cel mai bine
într-un roman mai aproape de momentul prezent, apărut în
2012, anume în .

În acest „roman vizual” cum îl denumeşte autorul,
ambiţionând o nouă categorisire operaţională, în care, pe lângă
textul propriu-zis, există „ferestre iconografice colate”, se
poate vedea cel mai bine larga paletă de mijloace pe care se
bizuie acum scriitorul Boris Crăciun. Sunt mijloace prin care
câştigă o categorie largă de cititori, mijloace prin care se face
scriitura atractivă, introducând elemente de senzaţie şi de
pitoresc, controlând foarte bine suspansul, ştiind să folosească
informaţia fără să obosească un cititor modern. E un roman în
care se remarcă, deliberat, elemente de „romanţ tradiţional”,
alături de elemente demodernitate nederanjantă, aplicată nu ca
un tribut al vremurilor noi, ci ca pe o necesară echilibrare. Nu e
doar un roman cu intrigă plasată în secolul XIX, ci e un roman
de „epocă” motivat, bazat pe o serioasă documentare, adesea
mergând până la amănunt, un roman care reînvie personaje şi
fapte ce vin din istorie şi se revarsă în magma ficţională a
romanului, cu rezultate convingătoare, după cum se vede la
orice fel de lectură. În devenirea acestui roman ce merită
parcurs din mai multe motive, naraţiunea se bazează pe un
ingenios artificiu narativ, prin care un personaj din lumea
contemporană are ocazia de a trece printr-o transportare
temporală ce îl aduce în faţa frumoasei prinţese moldave de
veac XIX Maria Marghioliţa, căsătorită de două ori Sturza,
apoi, a treia oară, Roznovanu, personaj captivant al istoriei de
pe la mijlocului veacului ce a însemnat începutul intrării
noastre în modernitate. Priza cu modernitatea narativă se
realizează în special prin felul în care personajul-narator
trăieşte constant în acest roman o „retro-aventură”, adică acele
nivele de înţelegere/ mediere/ abordare ce ţin strict de epoca
noastră şi care sunt aplicate cu inteligenţă scriitoricească
profitabilă asupra unei materii narative ce fixează o lume
zbuciumată dar plină de pitoresc, exotism, romantism etc.
Felul în care romanul pendulează între roman de aventuri (cele
legate de faimoasele castele de la Ruginoasa, de la Stânca
Roznovanului şi de la Iaşi sunt de mare angajament epic şi cu
sugestii plastice de rafinament şi de calitate evidentă), roman
de dragoste (iar dragostea câştigă la nivelul descripţiei atunci
când este plasată într-un veac de senzaţii inedite cum este cel
de al XIX-lea, complex recreat de fantezia scriitoricească bine
suprapusă peste un fond de documentare bine închegat),
roman de evocare istorică şi roman cu ambiţie de manta post-
modernă ce vrea să adune mai multe falduri, inclusiv pe cel
fantastic, acest fel provocare nu poate decât să se transforme
într-o reuşită a lui BorisCrăciun.

Dacă ar fi să pot rezuma această largă deschidere a
preocupărilor/ activităţilor cultural-literare ce îl definesc pe
scriitorul/ editorul/ omul de radio/ dramaturgul Boris Crăciun,
acum rotunjind bine primele trei sferturi de veac din viaţa sa,
atunci aş cataloga totul sub semnul barocului, un baroc
existenţial şi un baroc benefic al creaţiei, un baroc cu rezultate,
împliniri, cu continuităţi înspre ce o să vină, cu siguranţă, mai
departe, deoareceBorisCrăciun nu s-a oprit din proiecte.

Iar acest fapt nu poate fi decât de bun augur.

Prinţesa de la Iaşi sauVăpaia ochilor violeţi

Boris Cr ciun i sensul baroculuiă ş

Constantin DRAM

SEDUC IA NARA IUNII ISTORICEŢ Ţ

aperto libro

Nicolae BUSUIOC

Fascinaţia provocată de scrierea şi rescrierea istoriei nu
poate ascunde dificultatea cu care se confruntă cercetarea şi
studiul detaliat al epocilor, perioade afundate în negura
aducerilor aminte, ale căror amprente se regăsesc pe alocuri în
documente şi în memoria colectivă. Romanul istoric nu
reprezintă doar rezultatul imaginaţiei şi pasiunii autorului, al
cugetării şi extazului, el înseamnă înainte de toate descifrarea şi
aducerea la lumină a adevărului istoric, căutat, aflat şi pus în
slujba prezentului, pentru ca viitorul să se clădească pe virtuţile
trecutului şi nu pe ideile şi faptele care au dus la denaturare,
mistificare şi jertfă inutilă, toate sedimentate într-un fel de
beznă peste sclipitoarele indicii ale veridicităţii. Romanului
istoric îi mai revine şimenirea de a întreţine vie flacăra evocării
actelor de sacrificiu şi eroism ale înaintaşilor pentru ca neamul
să supravieţuiască şi să existe cu gratitudine şi demnitate, cu
nobleţe şi perspective.
IonMuscalu şi-a demonstrat vocaţia pentru istorie prin cele

cincisprezece cărţi scrise cu harul povestitorului afectiv,
seducător, cu un accentuat simţ al recreării imaginilor
trecutului, plasându-se la interferenţa „misterelor tainice” cu
miezul realităţii, exersând adecvat limbajul epocii îndepărtate,
de aici valoarea textului şi plăcerea lecturii. A scris despre
Ştefan cel Mare, Vasile Lupu, Miron Barnovschi, Ion-Vodă cel
Viteaz, despre asedii, trădări şi scene încrâncenate, jertfe şi
lupte precum cele din Codrii Cozminului, Războiul de 13 ani
etc. Decorul pe care sunt proiectate personajele şi evenimentele
este cel al obârşiilor neamului, al vestigiilor şi armurilor
cavalereşti pe fondul teribilelor sentimente de apărare a fiinţei
de invazia cohortelor străine lacome şi distrugătoare, al naraţiei
suculente expusă cu tristeţea dramei învinsului sau cu bucuria
învingătorului, al vieţii devastate de istoria crudă dar şi al celei
renăscute din cenuşa spulberată de vreme şi vijelii. Tocmai aici
întâlnim arta naratorului, în inspirata refacere a diverselor
episoade desfăşurate treptat însufleţite de energia şi ardoarea
idealului. Romanele lui Ion Muscalu, dincolo de expediţiile pe
spaţiile învolburate ale istoriei pe care ni le înfăţişează, au darul
unei comprehensive sinteze şi o neîntreruptă empatie a celui
atras de adevărul istoric sub care s-au petrecut atâtea şi atâtea
momente însemnate la care părtaşe au fostmulţimile de oameni
simpli şi năpăstuiţi de grele încercări. De la
(1991), (2002) şi (2003)
la (2006), (2007),

(2009) şi (2012) autorul parcurge
un complex istoriografic demn de a fi raportat la multiplele
aspecte şi investigaţii în istoria neamului nostru, atât de
necesare menţinerii sentimentului patriotic. Provinciile
româneşti, plasate la o răspântie geopolitică nefavorabilă, au
fost mereu expuse unor presiuni şi cuceriri ale marilor imperii.
Doar curajul şi sacrificiul unor voievozi şi ale oştenilor lor au
pus stavilă năvălirilor şi aumenţinut şansa supravieţuirii, altfel,
cine ştie, am fi avut soarta celor şaizeci şi şapte de popoare şi
populaţii care au dispărut de pe harta lumii şi ale căror nume
mai sunt întâlnite doar în .
Prozatorul IonMuscalu se află într-o irezistibilă şi continuă

„recidivă”, el scrie şi scrie numai despre subiecte istorice, fără
să-l poată opri nimeni, o face în maniera-i cunoscută, cu o
adevărată pasiune şi cu gândul că istoria, fie şi prin intermediul
romanului, trebuie cunoscută de generaţiile prezentului. În
2013 îi apare partea I (Ed. Danaster, Iaşi), o
carte despre prima domnie a lui Vlad Vodă Drăculea, fiul lui
Vlad Dracul, din stirpea slăviţilor Mircea cel Bătrân al
Munteniei şi Alexandru cel Bun al Moldovei. În plăsmuirile
celor care mai de care mai trăsnite ale străinilor, Vlad Ţepeş nu
a fost decât un vampir înspăimântător, or „vampirii nu zidesc
biserici şimănăstiri şi nu înzestrează cu sate şimoşii lăcaşuri de
închinăciune precum cele de la Comana, Snagov, Govora,
Dealu şi alte schivnicii binecuvântate, din Ţara Românească”.
El a fost un cârmuitor curajos şi înţelept al vremurilor sale, un
făptuitor de dreptate şi un simbol al luptei antiotomane pentru
cauza ţării lui şi a Europei. Adevărat, a folosit şi „ţepe” dar
numai pentru cei care nesocoteau poruncile şi legiuirile sale.
Cititorii vor urmări cu interes încercarea autorului de a
reconstitui viaţa şi domnia voievodului Vlad Ţepeş, în acest
prim volum (din trilogia promisă) fiind creionată ocuparea
tronului Ţării Româneşti de după bătălia de la Cosmopolje,
îndepărtarea din scaunul domnesc de către uzurpatorul
Vladislav al II-lea şi mai ales peregrinările lui Vlad Vodă prin
Moldova şi Transilvania. Ion Muscalu are ştiinţa izvodirii
atmosferei de epocă, a culorii unor istorisiri pe care le citeşti cu
„sufletul la gură”, îi stau la îndemână mijloacele de exprimare
într-un limbaj al cărui glosar arhaic (redat la sfârşitul cărţii)
familiarizează pe oricine cu înţelesul şi parfumul „voroavelor”
din epoca medievală, cât şi descrierea unor amănunte de viaţă
obişnuită, de familie, de întâmplări care umanizează figura
legendară a domnitorului. Aşteptăm cu nedisimulată
curiozitate şi următoarele părţi ale , rod al
unor documentări până la acribie şi al unei simţiri pe care nu o
poţi întâlni decât la cei cu adevărat îndrăgostiţi de cunoaşterea
şi redarea trecutului de neam. Istoria se poate citi şi ca un
autentic roman, aşa cumeste şi volumul de faţă.

Piatra Şoimului
Lupul alb Sub sabia cu straja-n cruce

Acvila Neagră Osândă şi izbândă Dafina
Doamna Vulturul deşertului

Biblie

Atacul de noapte,

Atacului de noapte

muzeul de imagini
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Apărută abia de un an în peisajul cultural românesc, însă
deja o prezenţă activă în diverse „cetăţi”, la târguri cu ştaif şi
lansări cu provocări, Editura Adenium deschide o nouă
colecţie ( ) cu un volum
impresionant:

, rod al unei atente cercetări la Şcoala Doctorală
de Studii Filologice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi (primind deja un binemeritat premiu de excelenţă) şi
al unui proiect POSDRU.
Autoarea, Mihaela Doboş, profesoară la Colegiul

Naţional „Costache Negruzzi”, cu mai bine de douăzeci de
lucrări de specialitate şi auxiliare didactice publicate până
acum, face o demonstraţie de punere în valoare a unui scriitor
complex, care merită, după spusele lui Virgil Nemoianu, o
receptare .
Necesitatea studiului comprehensiv şi a abordării

metodice şi aderente este argumentată în primele pagini, ca
urmare a constatării

; de
altfel, chiar la o simplă inventariere bibliografică, studiile
asupra perioadei de efervescenţă creatoare a Cercului Literar
de la Sibiu se constată a fi puţine la număr (Cornel Regman,
Petru Poantă, Gabriela Gavril), ca şi monografiile anterioare
(IonMihuţ, Ioana-NarcisaCreţu,VirgilNemoianu ).
Imaginea integratoare, realizată prin acumulări

succesive, explorează faţetele personalităţii complexe a lui
Ştefan Augustin Doinaş: omul, poetul, prozatorul,
dramaturgul, traducătorul, eseistul şi publicistul, precum şi
interacţiunile creatorului cu coordonatele complicate ale unei
istorii cu dese schimbări de valori şi perspectivă.
Capitolele lucrării sunt minuţios structurate în volute

echilibrate, centrate pe aspecte-cheie ale contextualizării
estetice, iar spiritul critic şi nuanţator al Mihaelei Doboş
imprimă volumului un dinamism exegetic apropiat de
tentaţiile exhaustivităţii.
Relieful biografic conturează spaţii şi intersecţii

esenţiale: vatra natală, studiile, debutul sub semnul lui G.
Călinescu („Jurnalul Literar”, Iaşi, 1939), declaratele modele
ale începuturilor (Lucian Blaga şi Tudor Arghezi), etapa
Cercului Literar de la Sibiu, schimbarea de paradigmă
culturală postbelică şi inevitabilele compromisuri ale
supravieţuirii, interdicţia de semnătură şi perioada revistei
„Secolul 20”. Cu un acut simţ al dreptei măsuri, autoarea se
detaşează de interogaţiile exacerbate de după borna 1989, de
tendinţele vocalizante de minimalizare a operei multor
intelectuali şi de acuzaţiile, dovedite sau nu, de
colaboraţionism:

Figura fascinantă a lui Irinel Liciu, soţia lui Ştefan
Augustin Doinaş, este decupată filigranic în primul capitol,
între două coordonate majore: artă şi iubire.

dintre cei doi soţi a potenţat resursele umane,
ridicând şi desăvârşind trăirile creatoare:

Analize pertinente surprind densitatea şi diversitatea
preocupărilor culturale ale lui Doinaş. Poeziei i se rezervă un
spaţiu amplu, în concordanţă cu receptarea reprezentativităţii
în epocă, axată pe cele două mari modele, aproape antitetice,
în orice caz paralele:

Traseele poeziei sunt filtrate critic şi examinate din
perspectiva centrelor de atracţie: balada (ce reînvie în haine
moderne frânturi de mituri), sonetele (

, act de curaj, de opoziţie la evoluţia
spre anti-formă a liricii contemporane,

), poemele (
), psalmii (

). Formulărilor sintetice li se adaugă descifrarea
caracteristicilor importante care dau unicitate unei creaţii ce
acoperă decenii: inovaţile prozodice şi lingvistice,

Anthropos Istorii literare
Tabloul unui destin Ştefan Augustin Doinaş: o

monografie

multiplicată, procesuală şi dinamică

numeroaselor goluri în cunoaşterea
personalităţii şi, cu deosebire, a operei extrapoetice

consider că premisele discuţiei pe această
temă sunt neviabile, ele trebuind să depăşească nivelul
mărunt şi irelevant al indexării greşelilor, al clasificării
literelor din dosare autentice sau nu, nu putem şti, dat fiind
obiceiul invederat al Securităţii de a falsifica documente şi
să se ridice la dimensiunea filosofică a răspunsului naturii
umane în faţa istoriei.

Vecinătatea
simbiotică

fără Irinel Liciu,
destinul poetic al lui Doinaş ar fi fost considerabil diferit şi
probabil mai puţin semnificativ,mai puţin împlinit.

„modelul Nichita” înseamnă trăirea
poeziei, în sensul grefării ei pe reflecţia adâncă asupra
„adevărurilor ontologice”, pe când „modelul Doinaş”
merge către contemplarea ei, de fiecare dată prin filtrul
culturii.

modernitatea în
filigranul construcţiei

sintetizând o poetică a
intensivului şi a reductivului, al cărei ideal este maximum de
conţinut exprimat în minimum de formă tentative
de resimbolizare a realului reîntemeierea modernă
a credinţei

ingambamentul generalizat, paradoxul semantic, preferinţa
spre intelectualism şi ermetism, ale
limbajului poetic.
Nucleele tematice pun în lumină diverse perioade de

dominaţie ale unor fundaluri teoretice şi conceptuale (

), prefigurând şi construind, în deplină concordanţă cu
modernitatea europeană, teoria .
Capitolul dedicat prozatorului porneşte de la

recunoaşterea sărăciei receptării acestei laturi creatoare,

contururi gnomice

Fiinţa,
relaţia Unu Multiplu, privirea, ochiul, timpul, trecerea,
destrămarea, dragostea absenţă, aşteptarea, despărţirea,
masca

discursuluimixt

autoarea remarcând puţinătatea surselor bibliografice
referitoare la volumul : doar şase cronici,
recenzii sumare sau fragmente de articole. Apropiindu-l pe
Ştefan Augustin Doinaş de Borges sau E.A. Poe, Mihaela
Doboş descifrează ca elemente ale modernităţii aplecarea
spre fantastic şi non-narativ, subiectivitatea contemplatoare
şi stilizarea permanentă a discursului epic, remodelarea
permanentă a arhetipurilor într-un joc al imaginarului înspre
căutarea echilibrului, îndrumând cititorul spre inedite
perspective.
Analiza componentei dramaturgice a creaţiei e precedată

de o bună scanare a preocupărilor pentru teatru, înscrise în
programul cerchist şi dezvoltate atât la nivelul contribuţiilor
teoretice (de remarcat liniile de forţă ale , proiect
al lui Radu Stanca, ce vizează conceperea teatrului ca artă de
sine-stătătoare, prin

), cât şi la cel al creaţiilor
propriu-zise (acelaşi Radu Stanca şi I. D. Sîrbu). Niciodată
pusă în scenă şi puţin cunoscută datorită tirajului limitat,
piesa relevă multiple straturi de semnificaţii:
istoric, politic, filosofic şi psihologic, evidenţiind încă un
segment insuficient explorat.
Şi nu putea să lipsească din acest evantai de interacţiuni

spirituale activitatea de traducător; însoţită de nuanţări şi
adânciri teoretice remarcabile, dintre care şi cercetătoarea
ieşeană reliefează transgresarea dihotomiei clasice

în necesitatea dialogului
intercultural şi a

Antologia demonstrează
forţa şi coeziunea unui (traducătorul) fără
complexe, care devoalează partenerului-cititor, în cheie
postmodernistă, detalii din laboratorul de lucru, fiecare autor
tradus beneficiind de o prezentare critică şi interpretativă de
fineţe, construită pe o dominantă personală. Volumul,
caracterizat de Mihaela Doboş ca

ne arată un entuziast, care

Susţinând necesitatea deschiderii către
literatura universală, într-o perioadă în care spaţiului
românesc i se pregătea o izolare cvasidefinitivă, şi
teoretizând actul de traducere prin concepte lexicalizate ca

Ştefan Augustin Doinaş
rămâne un reper important, transgresând epoci şi curente
vremelnice.
Ca o prelungire şi împletire firească a preocupărilor

scriitorului se situează şi paginile eseistice, din care Mihaela
Doboş a selectat concepte de bază, în lumina explicativă a
cărora se poate citi întreaga operă:

T de la Trezor

noului teatru

conlucrarea a patru elemente esenţiale:
elementul poetic, coregrafic actorul, muzical unitatea
regizorală şi elementul public

Brutus şi fiii săi

traduceri
fidele / traduceri autonome

identificării spirituale, forma cea mai înaltă
de strămutare a unei opere dintr-o cultură în alta, lipsită de
artificiu şi de mimetism, pentru că este născută din „trăirea
împreună”, din asimilarea totală nu doar a tehnicii de creaţie
a autorului primar, ci a întregului său univers de creaţie şi de
simţire, a viziunii asupra lumii, a întregii sale personalităţi
artistice şi umane.

Atlas de sunete fundamentale
autor secund

veritabil proiect cultural şi
editorial, armonizează termenii
din vocabularul muzical sunet, timbru, voce, simfonie,
violoncel într-o simfonie personală, al cărei regizor
conştient devine.

racordare, identificare, conexare,

viziune, formulă poetică,
clişeu, manieră, ton şi gesticulaţie poetică, poemul ca
iniţiativă a limbii, modă poetică, situaţie poetică, inteligenţă

C R O N I C A

L I T E R A R Ă

de Mihaela GR DINARIUĂ

artistică, mimetism artistic, poezie impersonală.

discursului mixt structură poetică în care ideea saumeditaţia
filosofică sunt puse în serviciul lirismului,

orizontului categorial somaţiei
sensibile epigonismului major scoate opera-model
din matca spaţio-temporală în care s-a născut şi o
redescoperă umanităţii
Ultimelor sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere
imaginară deVasileVoiculescu.

Lămpii lui Diogene
braconajul artistic

claritate,
concizie, credibilitate, lizibilitate, coerenţă, fluenţă,
adecvare, eficienţă, precizie.

singurul mediu propice dialogului şi înţelegerii între
oameni este limbajul, şi limbajul tradus pe hârtie, ca text,
facilitează această înţelegere. Bombardamentul cu ajutorul
imaginilor şi al sunetelor este cu totul altceva, e un care
se transformă în .

Cred
că solicitarea iubirii, ca virtute fundamentală a eticii, este
imperativul ceasului de faţă al istoriei.

tablouri

sine ira et studio,

Este
proiectat un întreg ansamblu ideatic care converge spre teoria

(
bazată pe

conceptele-cheie ale şi ale
) şi a (care

), teză ilustrată nuanţat în eseul asupra

Adevărată conştiinţă critică a timpului său (şi nu
întâmplător cele mai importante idei sunt reunite sub flacăra

), Doinaş sancţionează necruţător
şi surogatele, încurajând, în schimb,

debutanţii, pe care îi stimulează până la confirmarea valorii.
Ultimul capitol al monografiei îi este dedicat publicistului,

valorificând o activitate întinsă pe aproape cincizeci de ani (de
la debutul în revista „Teatru” 1955 şi până la ultimele articole
din 2002 publicate în „Secolul 21”), angajantă, ataşantă şi
creativă, un jurnalism cultural la interferenţa tranzitivităţii cu
reflexivitatea, după o formulă a luiTudorVianu.
În peisajul diverselor opinii referitoare la specificul şi

limitele scrisului jurnalistic, mai ales în ultimii ani (notabile
sunt, în acest sens, anchetele „Observatorului Cultural”),
virtuţile esenţiale ale demersului discursiv enunţate de Ştefan
Augustin Doinaş rămân de o flagrantă actualitate:

Personalitate profund dialogală, deschisă provocărilor,
Doinaş pledează pentru sobrietatea jocului cu vorbele, ca
premisă a cunoaşterii celuilalt şi, implicit, a cunoaşterii de
sine:

De la cronică dramatică la cronică literară şi recenzii, de la
confesiuni literare la reflecţii asupra rolului poeţilor în
dinamica umanităţii, publicistica vădeşte o conştiinţă
creatoare puternică, ce şi-a fixat şi actualizatmereu parametrii
identitari în consonanţă permanentă cu valorile culturale
universale. Exigenţa valorică, enciclopedismul, amprenta
personală pe care a imprimat-o inconfundabilelor reviste
„Secolul 20 / Secolul 21”, toate aceste elemente sublimează
într-un portret de o complexitate uluitoare. Nu altă reacţie
avem lecturând ultimul dialog purtat cu Alina Ledeanu,
traducător şi redactor-şef al aceleiaşi prestigioase publicaţii,
din care se detaşează crezul omului de cultură autentic:

Completată cu un rezumat în limba franceză şi cu o
bibliografie exhaustivă, cartea pe care o recomandăm aici
rămâne un punct de referinţă în cercetarea monografică
actuală. Eleganţa discursivă, pertinenţa argumentativă,
multitudinea nuanţărilor, revenirilpr şi revizuirilor,
sobrietatea cu care se detaşează de revizionismul acut al
ultimelor două decenii sau de mania etichetării, a iluziilor şi a
complexelor (mai mult sau mai puţin) literare, anvergura
gândirii critice, exploatarea resurselor bibliografice, toate
acestea ne îndreptăţesc să prevedem că Mihaela Doboş ne va
putea oferi şi alte , la fel de valoroase.
Istoria literară are nevoie, cu asupră demăsură, de astfel de

lucrări, minuţios documentate, care să reconstituie, onest şi
pertinent, epoci şi creatori, curente, influenţe şi paradigme
ideatice, are nevoie de restaurarea, a propriei
identităţi. Deocamdată camuflată, îngropată, sfâşiată între
orgolii critice şi partituri alternative de canoane...

mesaj
masaj

Opera i interpretul
- un binom norocos

ş
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Pove ti cu petale de timpş

În oglinzile celorlalţi

Oglinzile cetăţii,

Oglinzile
cetăţii

Fascinaţii. Drumuri şi cărţi

* este o antologie de texte critice la
cărţile lui Nicolae Busuioc, aşa cum vede autorul „în
oglinzile” altora. Un itinerar biografic prezintă formarea
spirituală a profesorului, jurnalistului, directorului de
bibliotecă, eseistului Nicolae Busuioc. Cărţile au fost aşezate
într-un raft imaginar de bibliotecă, în ordine cronologică,
susţinute de opiniile, uneori contradictorii, ale unor cititori
specializaţi, iubitori de lectură, într-o vreme când numărul
celor care zăbovesc în lumea cărţilor, este totmaimic.
Autorul ne-a atras atenţia, mai întâi, cu volumele

care cuprind dialouri ieşene cu scriitori,
filosofi, psihologi, oameni de ştiinţă, muzicologi,
matematicieni, pedagogi, „o carte polisemică, incitantă,
instructivă, documentară”(Virgil Cuţitaru). Volumul I
cuprinde dialogurile cu 20 de personalităţi de excepţie care
apelează la citate „fie pentru a-şi susţine o idee fie pentru a o
exprima mai clar”(Dan Lungu). În volumul al II-lea, cu o
prefaţă semnată de Constantin Ciopraga, aceentul cade pe
ideea de dialog, abordat din perspective diverse:
filosofie,psihosociologie, istorie, istorie literară şi critică
literară, poezie, matematică, lingvistică, medicină, inginerie,
artă plastică şi critică de artă, creaţie muzicală şi arta
muzicală interpretativă, religie creştină. Volumul al III-lea
reprezintă o monografie culturală a Iaşului, sub formă de
tablete şi dialoguri ieşene din care deducem că „Autorul are şi
talent şi fler publicistic, ştie să descopere elementul de
senzaţie”(L. Leonte). Ultimul volum din seria

evidenţiază un portretist, un eseist, un provocator la
discuţie (Ludmila Bulat), un om cu un univers cultural
deosebit.
În eseul desluşim o

pledoarie pentru călătorie şi lectură, înţelese ca exerciţii ale
spiritului, prinmeditaţie, confesiune, ca o pendulare între artă
şi viaţă. În prima parte, aflăm autorul printre filosofi şi

scriitori, iar partea a doua constituie „un jurnal de călătorie
turistică în spaţii europene încărcate cultural”(Oltiţa Cîntec).
Această fascinaţie a călătoriei are două căi de acces spre
lumea dinlăuntru şi dinafară, (Nicolae
Turtureanu).
O lucrare esenţială, de care va fi mereu legat numele lui

Nicolae Busuioc, este un
dicţionar bibliografic, realizat în maniera unui fişier bio-
bibliografic, scriitorii fiind invitaţi să completeze o fişă;
aceeaşi fişă a fost competată de autor pentru scriitori morţi.
Ediţia a II-a se intitulează

acoperă aproape jumătate de secol, 450 fişe
de dicţionar, cu fotografie, informaţii despre bibliografia
fiecărui scriitor sau publicist. Fişa are următoarea structură:
date biografice esenţiale, activitate literară, ştiinţifică,
didactică, publicistică, lista lucrărilor principale şi a titlurilor
ştiinţifice, ale unor premii de mai mare sau mai mică
importanţă, lista minimală de referinţe critice. Dicţionarul se
referă la perioada 1945-2002 şi cuprinde poeţi, prozatori,
eseişti, critici literari, publicişti, traducători, dramaturgi,
critici de artă, memorialişti. Cea de-a III-a ediţie cuprinde 60
de ani de cultură ieşeană, peste 550 de autori, în 750 de pagini.
Nicolae Busuioc a atras atenţia şi cu jurnalul
unde se dovedeşte a fi spiritual, colocvial, cu înclinaţie

spre umor şi conversaţie agreabilă (Valentin Ciucă).
schiţă pentru o istorie eseistică a cărţii, cu

grafică sugestivă de Ion Truică, lucrare în care cărturarul
ieşean a meditat asupra menirii cărţii în lume şi în destinul
spiritului, a adus un elogiu aventurii spirituale încât putem
vorbi de o „mistică a cărţii” (IoanHolban). În volumul

întâlnim câteva eseuri de atmosferă
(livrescă), în care autorul îşi fixează repere sigure (Eliade,
Nietzsche, Eminescu), iar
reprezintă arta de a şterge praful de pe cărţi, unde sunt

cartea şi drumul

Scriitori ieşeni contemporani,

Scriitori şi publicişti ieşeni
contemporani,

La pas prin
Paris,

Semnele
înţelepciunii,

Cartea
ca regăsire a lumii

Jurnalul unei biblioteci

d e z v o l t a t e c â t e v a t e m e e s e n ţ i a l e : t e m a
cărţii/lecturii/bibliotecii. Un eseu despre comunicarea între
plante şi om reliefează sentimentele plantelor, emoţiile
complexe, descifrează gândirea omului, spiritul naturii,

univers reluat într-o perspectivă
transdisciplinară în dar şi în

dezvăluie felul de a gândi
frumos despre om şi despre cultură, într-un stil colocvial,
colorat de pasaje descriptive, felul de a medita la calitatea
scriiturii, la gustul estetic, încât se poate spune că „Nicolae
Busuioc spaţializează timpul după bunul plac şi ne invită cu
amabilitate în labirintul său cultural” (Constantin Secu). În

găsim cronici literare, dialoguri,
recenzii, interviuri, două teme predilecte (biblioteca şi presa
literară, jurnalul de călătorie, filosofie, lexicologie, istorie
culturală); cronici literare şi în în

alături de reflecţii, amintiri, interviuri,
recenzii. O lucrare de referinţă este şi

introducere în artă şi ştiinţa lecturii.
Antologia de texte critice cuprinde şi lucrări în colaborare

(Ghidul bibliotecilor ieşene), informaţii despre
revista filialelor ieşene ale asociaţiilor de bibliotecari din
România, un indice de nume ale comentatorilor, indice de
publicaţii, interviuri acordate de Nicolae Busuioc lui Valeriu
Stancu şi Bogdan Mihai Mandache, schiţe de portret,
dedicaţii, epigrame, premii, diplome de merit, diplome de
excelenţă, medalii, Ordinul Meritul Cultural, Ordinul de
Onoare alBasarabiei ş.a.

Saloanele naturii,
Biologie şi literatură, Omul şi

natura.
Academia de la Pavilion

Cetatea pânditoare

Semne în labirint,
Basarabia de suflet

Între sensibilitate şi
rigoare,

Biblos,

*Nicolae Busuioc, În oglinzile celorlalţi, Editura Vasiliana `98, Iaşi, 2013

George BĂDĂRĂU

În oglinzile celorlalţi

De cînd îl cunosc - şi să tot fie cîţiva ani buni - George
Pîrîu m-a făcut mereu să mă gîndesc la filmele cu cowboy şi,
cu deosebire, la scenele de rodeo în care măiestria călăreţului
era pusă la grea încercare. George e precum un cal sălbatic,
vag domesticit, capabil de izbucniri pătimaşe, dar şi de o grea
duioşie, de strigăt solitar şi de tăceri răscolitoare, un armăsar
mîndru, care nu-şi descalţă potcoavele nici în
somn. Poezia lui are parfumul ţinuturilor
nesfîrşite, al coamelor neîmblînzite, al
tropotului generos în cadenţa unei inimi
veşnic dăruitoare, incandescenţa apusurilor
de soare pogorînd în ceaunul de mămăligă al
bunicilor, sau în veşmintele rotitoare ale unui
dans nebun de şatră.
Îmi amintesc adesea de spusele unuimare

critic literar, filosof şi om de ştiinţă francez,
Gaston Bachelard, cititor nesăţios a tot ce
găsea sau i se trimitea şi care, întrebat fiind de
unul din discipoli de ce îşi pierde vremea cu lucruri
neînsemnate, i-a răspuns că o carte ce conţine fie şi o singură
imagine puternică, o frază tare sau o metaforă roditoare e o
carte salvată, una ce va dăinui prin acele cîteva cuvinte. Citind
cel mai recent volum de poezii al lui George Pîrîu mă
gîndeam că, inevitabil, voi da peste texte ce ar putea fi omise,
sau din care nu-mi va rămîne mare lucru, dar m-am înşelat.
Parafrazîndu-l pe Bachelard, pot afirma că niciuna din
poeziile luiGeorge nu poate fi ignorată, toate conţinîndmăcar
o imagine deschizătoare de lumi şi vise. Şi atuncim-ampretat
la un joc, acela de a alege din fiecare poem cîte o figură vie pe
care să o aşez, aparent aleatoriu, într-un puzzle a cărui
alcătuire să definească o personalitate atît de enigmatică şi
complexă ca a sa.
George îşi străbate timpul în formă de cruce, iar braţele

acesteia se numesc Mama, Tata, Iubirea şi Copilăria înfiptă
adînc în pămîntul natal, pe ele îşi răstigneşte literele
sufletului, prin ele caută să se întoarcă la începutul clipei şi să

n-o mai lase să treacă; Mama, care i-a mîngîiat scîncetul şi
liniştea, Tata, care l-a învăţat să umple timpul cu o găleată cu
apă, Copilăria legănată de mireasma aşternutului de frunze şi
a laptelui cald, Iubita care i-a sărutat ochii de jeratic şi
grumazul încordat. Umbre dese aleargă prin stihurile
poetului, mai închizînd ici o colivie în care stă pitit un tort de

zăpadă, mai înfigînd cocorii în cer, ca să nu se
prăvale peste cel care fuge plîngînd pentru că nu-
şi mai poate îmbrăca haina copilăriei fără să-i
rupă nasturii, mai adăstînd la tîmpla cernită de
riduri a celui care nu ştie să fiinţeze decît ca
Manole şi Icar totodată, îngropînd păsări albe în
cetatea perfectă şi zburînd ars de dorul iubirii
mutilate…
E seară. Lui George îi e toamnă. Aşezat pe

prispa copilăriei, nisipul a ieşit din clepsidră şi s-
a împrăştiat pe fustele fremătătoare ale
ţigăncilor şi pe viorile pîrjolite cîntînd libertatea

calului fără zăbală, fără pinteni, fără frîu şi fără şa, prin
seminţele care îşi spală faţa cu dor de urmaşi, unde iubita,
goală cînd e plină şi plină cînd e goală, îl aşteaptă umplîndu-i
bocancii cu paşi, apoi vărsîndu-i pe umerii somnului cu aripi
de înger. Poetul a comis cîndva un sacrilegiu, şi-a bătut
secundele pe nicovala timpului, lăţindu-le, lungindu-le şi
vînzîndu-le pe un pumn de arginţi. Neliniştea umbrei ce-l
urmează îi ostoieşte puterile, dar copilul ninge peste păcatele
lumii şi îmbrăţişează cuvintele care, răsfăţate, aleg să nu mai
plece. Amintirile îşi lipesc tălpile de cer şi cornul inorogului
deschide poarta lumii de poveşti. Acolo, lutul naşte fluturi,
zeii miros a pîine coaptă, mugurii înfloresc mîini de copil, iar
poetul aşteaptă să devină o nouă vertebră. Să nu-i închidem
poarta, să nu aşezăm şi ultima piesă din puzzle, să-l lăsăm să-
şi cînte tulburător neîmplinirea.

Simona MODREANU

(..) Îţi voi vorbi despre camerele în care am trăit.
Despre camerele pe care le-am zărit numai în vis.
Camere de o zi; camere de o lună; camere de un an.
Camere reci în care mâinile noastre se căutau speriate şi
îngheţate. Camere înăbuşitoare, dând spre o mare
tropicală. Camere tăcute ca mormintele. Camere
zgomotoase ca nişte bâlciuri. Camera albă din Ragusa,
pereţii sunt vaste oglinzi pentru somnul mişcător al
valurilor. Creta pescăruşilor scrie cuvinte magice pe
tabla neagră a amintirii noastre. Cameră veche din
Viena cumiros demucigai şi de stătut; asud în pat şi mi-e
frig şi tu înnebunită chemi un medic. Cameră teribilă,
cameră deşartă din Subotiţa în Iugoslavia unde inima
noastră se sfâşie între dorinţa de a ne întoarce şi aceea de
a merge mai departe. Nu sunt decât câteva surcele
pentru foc, şi e atât de frig încât vocile noastre sunt ca
nişte bucăţi de gheaţă în gură. Cameră din Veneţia
apăsătoare, grea ca un covor plin de broderii şi monede
vechi; marea ca o ghicitoare îşi face pasienţa
multicoloră. Cameră cu baldachinul înalt din Pavia,
zidurile au o privire de piatră. Cameră dinKaspicheak în
Bulgaria, mirosind a pământ proaspăt şi a bălegar. O!
Cameramare şi luminoasă a părinţilor tăi în cartierul de
sud al Bucureştilor, noaptea ca o mână caldă, ultima
trăsură trece visând pe sub ferestre. Şi camera
neospitalieră din acel hotel berlinez. Şi acele camere
care sunt singurul lucru ce am văzut într-un
oraş;camera la hotelul din Varşovia unde braţele zăpezii
ne-au cuprins şi unde am stat de la miezul nopţii până la
şapte dimineaţa. Cameră din Zagreb unde prin fereastră
se desenau munţii(...) În Elveţia, la Vevey, am petrecut o
noapte într-o cameră vie: cearşafurile erau foarte albe şi
prin perdele lacul ne chema spre nobilul lor cer.
Dimineaţa cafeaua bună şi untul, dulceţurile o!
Frumoase zori aleElveţiei.(...)

Ilarie VORONCA

Camera Colombei
(fragment)
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Marea era liniştită.Valurile veneau şi
plecau, veneau şi plecau.Pulsaţie necontenită
a vieţii. Aerul, mângâietor şi tandru, mă
răsfăţa de bun venit. Lumea întreagă îmi
părea captivă într-o ceaţă amalgamată, în care
prezentul, amintirea şi visul ştergeau graniţe,
se îmbrăţişau tandru şi se metamorfozau în
trambuline suprarealist colorate. Vocea
doamneiHanganum-a adunat de pe valuri, de
prin ceruri şi m-a obligat să ating pământul.
Mai bine zis, nisipul.
- Bonjour, madame! În sfârşit! Credeam

cănici în vara asta nu ne vommai întâlni.
- Bonjour, bonjour... am venit şi noi...

cevamai târziu, e drept…
-Cepărere aveţi despre dezastrul ăsta?
- ?!?
-Cum, n-aţi văzut ?
-Abia ampicat.Nu ştiu…ce să văd?
- Au distrus Potcoava, madame! Au

distrus-o pur şi simplu! Au spulberat-o! Şi,
dacă-ţi poţi imagina, în locul ei au pus o
cazemată!Oca-ze-ma-tă!
În câteva cuvinte, grimase şi gesturi

energice, doamna s-a eliberat de tot năduful.
A încercat să-mi dea şi unele detalii, dar n-a
mai avut timp: copiii o aşteptau la maşină, cu
motorul pornit. Mai vorbim noi, mi-a aruncat
în treacăt, ştiind bine că acest lucru ar putea fi
posibil doar dacă, în anul următor, ne vom
întâlni, din nou, pe plajă. S-a îndepărtat cu
paşi vioi, fluturândomână cătremare.
Din câte îmi aminteam, potcoava era un

fel de buclă, pe care plaja o făcea, la un
moment dat. Era aşezată în pantă, iar în
interiorul ei, vântul şi furtunile puternice
amestecaseră nisipul cu pietrele şi scoicile
aduse de valuri, stratificându-le în trepte, ca-
ntr-o arenă. Multe legende, mituri, poveşti şi
superstiţii erau legate de această Potcoavă.
Toate vorbeau despre o anume magie, care
atrăgea ca unmagnet. Nu cred că se putea găsi
un om, un singur om, trăitor prin localităţile
din jur, care să nu-ţi spună o poveste stranie şi
plină de miracole, al cărui protagonist să fi
fost chiar el. O poveste cu final fericit, care
aducea, întotdeauna, sănătate, bucurie şi
speranţă, împotriva bolilor, tristeţii şi
deznădejdii.
- I-auzi… ca-ze-ma-tă! De ce-or mai fi

deschizând unii gura, dacă habar n-au ce
vorbesc?
Am tresărit. Credeam că nu mai e nimeni

prin preajmă. Când colo, mai aproape de apă,
zăresc o ţigăncuşă. Învârtea în aer un şirag de
scoici şi mă interoga cu nişte ochi aprinşi.
Părea că aşteaptă să-i spun ceva. Brusc s-a
ridicat şi, cu paşi hotărâţi, s-a apropiat de
mine. S-a uitat cu mare precauţie în jur, de
parcă ar fi vrut să-mi comunice cine ştie ce
secrete, apoimi-a şoptit:
- Nu-i nicio cazemată, doamnă,

înţelegeţi? Vorbeşte prostii. Eu am fost acolo
când s-a sfinţit Potcoava şi l-am auzit pe preot
cum a spus: un altar! Un adevărat altar al
iubirii!Al iubirii de oameni!Aşa a spus…
Ţigăncuşa s-a retras, demnă şi mulţumită

că pusese lucrurile la punct. S-a aşezat lângă
grămada ei de pietre şi scoici, pe care a
început să le trieze, să le spele, să le
lustruiască.
Momentul mi-a animat, oarecum violent,

căilememoriei.Mă forţa parcă să fac legătura
între diverse episoade şi să-mi amintesc cum
amajuns şi eu, cândva, la Potcoavă.
Mă bălăceam în apă, destul de aproape de

mal, având tovarăş de nădejde un colac uriaş.
Chiar şi aşa, frica de valuri mă făcea să
înaintez precaut, concentrându-mă excesiv
pe fiecare mişcare. Îmi scăpau, astfel,
segmente întregi din ceea ce se întâmpla în
jurul meu. La un moment dat, am evitat la
timp o saltea neobişnuit de lungă şi de lată. Ca
grosime, avea vreo trei rânduri de pneuri.
Partea de la cap era un fel de pernă uriaşă, iar
marginile erau ridicate, astfel încât „coconul”
întins pe ea să nu se rostogolească, doamne
fereşte, în mare. Evaluat de la distanţă,
„coconul” avea cel puţin 1,80m. şi o greutate
care mergea spre suta de kilograme. Era
brunet, cu o podoabă capilară bogată,
puternic ondulată şi, cum aveam să constat
mai târziu, strânsă la spate într-o coadă
sârmoasă. Stătea întins pe spate şi citea dintr-
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o carte groasă, cu coperţile viu colorate. Dar
scena care m-a uluit abia acum începe. La
salteaua respectivă era înhămată, că altfel nu
pot să spun, o femeie costelivă. Un ham
împletit îi trecea de pe ceafă în faţă, cobora pe
după subţiori, se încrucişa la spate, în talie,
după care capetele îi erau fixate de două
colţuri ale saltelei. Femeia târa salteaua cu
oarecare uşurinţă. După cum se mişca, era
limpede că e o bună înotătoare. Cu totul
neinspirată însă, făcea topless. Sânii uscaţi şi
căzuţi, plini de riduri, alături de coastele care-i
puteau fi numărate cu uşurinţă, traversate ici-
colo de nişte şuviţe subţiri, de plete negre,
lânoase, accentuau o imagine scheletică, greu
de asimilat în atmosfera aceea de veselie şi
dezlănţuire generală. Privind-o, înminteamea
se şi înfiripa o poveste tragică, în care
„coconul” suferise, cine ştie când, un
accident, iar soţia sa iubitoare nu numai că nu-
l părăsise, dar se hotărâse să lupte, să se
sacrifice, pentru a-l aduce la o viaţă normală.
Totul dintr-o mare iubire, fireşte. La un
moment dat, nişte copii au trecut, cu
hidrobicicletele, pe lângă saltea şi, vai! l-au
stropit pe „cocon”.
- Ce naiba se întâmplă? Ai adormit? s-a

răstit el, slobozind ovoce baritonală.
-Nimic, nişte copii...
- Ce copii, care copii? Nu eşti bună de

nimic...
- Păi... dragule...
- Taci, naibii, din gură! Dacă te-ai putea

vedea…jalnică…jalnică...
În acel moment, până şi marea a dat semne

că se înfurie, şi a început să-şi agite valurile.
Stropii săreau tot mai des pe saltea, iar
„coconul” se criza din ce în ce mai tare.
Comenzile veneau clar, milităreşte: dă-o mai
la stânga, ba nu, la dreapta, trage-o înainte,
împinge-o spre geamandură... Dar şi
invectivele: proasto, tâmpito, vită încălţată,
cum te mai rabdă pământul…. În naivitatea
mea, urmăream, cu interesul unui psiholog,
atât reacţiile bărbatului, care, gândeam,
proveneau dintr-o frustrare profundă, cât şi pe
cele ale femeii, care reacţiona cu o superioară
înţelegere a situaţiei şi, evident, cu foarte
multă iubire. Marea dădea, în continuare,
semne de răzvrătire. Valurile se vânzoleau
alandala, curenţii nu mai aveau o direcţie
fermă, colacul mă trăgea în toate părţile, aşa
încât am considerat că e mai sănătos să
evadez. Am ieşit pe mal. De acolo nu mai
auzeam nimic, dar încercam să înţeleg ce se
întâmplă, după gesturile, mişcările şi privirile
lor. E limpede,mi-amzis: dacă, în frământarea
asta a apei, el nu schiţează nici o tentativă de
apărare, înseamnă că nu poate. O fi vorba de
vreo paralizie. Fără preaviz, un val a lovit
salteaua şi „coconul” a fost aruncat în apă,
rămânând câteva clipe sub saltea. Când a scos
capul din apă, femeia i-a strigat să se prindă de
un mâner al saltelei, ca să-l poată remorca.
Valurile însă veneau furioase, îl răsuceau
înainte şi înapoi, îl acopereau, îl răsuceau din
nou. Mi se făcuse frică. Se putea întâmpla o
tragedie. De ce nu sare nimeni să-l salveze?
Îmi venea să strig după ajutor. Femeia însă,
calmă şi sigură pemişcările ei, aducea, încetul
cu încetul, salteaua la mal. Când aproape să
ajungă, un val puternic l-a azvârlit pe „cocon”
direct pe nisip, ca pe un bolovan uriaş. Stătea
lungit-lăţit, de-a lungul plajei şi-i tot striga să
se mişte mai repede. Ritmic, valurile îl
acopereau şi se retrăgeau. Când a ajuns lângă
el, femeia i-a zâmbit obosită:
- Gata! S-a terminat! Totul e bine când se

termină cu bine.
- Bine?!? Ce bine-i ăsta, când sunt plin de

julituri şi mă dor toate oasele?Am spus eu că
nu eşti bună de nimic. Uite în ce hal m-ai
adus!
-Hai că exagerezi. Linişteşte-te!
- Exagerez? Asta merit eu? În loc să-mi

săruţi picioarele, pentru tot ce-am făcut
pentru tine...
- Hai să mergem. Vorbeşte mai încet. Nu

vezi câtă lume s-a adunat?
- Şi ce dacă? Să vadă toţi… să audă toţi…

De fapt... ideea asta... cu sărutatul
picioarelor... ştii… nici nu cred că-i chiar aşa
de rea.
- Lasă glumele! Hai să strângem lucrurile

şi să plecăm.
- Dar nu glumesc deloc. Ce zici? Merit

atâta lucru? Merit să mă simt şi eu, măcar o
dată, bine? Hai, fă-o, ca să-ţi iert toate
păcatele...Te rooog!Te implooor!
Femeia s-a aşezat în genunchi, a ezitat

câteva clipe, a privit cătremare, apoi către cer,
a tras adânc aer în piept şi, după ce i-a şters
tălpile de nisip, le-a sărutat cu duioşie. S-a
aşezat apoi lângă el, făcându-şi de treabă cu
salteaua. Un stol de tinere a apărut ca din
senin, vesele şi extremde gălăgioase. Între ele
se detaşa o blondă apetisantă. „Coconul” s-a
trezit din amorţeală, şi-a schimbat brusc
expresia feţei şi a strigat-o, suficient de tare,
ca să fie sigur că e auzit:
- Dar ce faci, dragă, treci aşa pe lângă

mine, fărămăcar să saluţi?
- Îmi pare rău, dar eu nu ştiu să salut decât

într-un singur fel, iar cum eşti tu, acum,
distribuit în spaţiu nu-mi permite acest lucru.
-Aşa!!! Ei, bine... aşteaptă dar...
S-a ridicat fără nicio dificultate, şi-a

mişcat uşor gleznele, aşa cum fac sportivii
înaintea unei probe importante şi a pornit în
direcţia grupului de fete, care ajunsese destul
de departe.
-Hei, tunato, aşteaptă-mă!
Cum fetele n-au dat semne că l-ar fi auzit,

a început să alerge. Întâi încet, apoi mai tare,
din ce în ce mai tare. A pătruns în mijlocul
grupului, a răpit-o pe blonda apetisantă şi au
fugit împreună, lăsând stolul într-o ciripeală
frenetică: ha-ha-ha-! hi-hi-hi! ga-ga-ga!
„Înhămata” a terminat revizia saltelei şi a

pornit într-o direcţie opusă celei în care o
luase „coconul”. În mersul ei se putea citi un
abandon total. Faţă de lumea din jur, dar şi
faţă de sine. Era un fel de a pluti, târându-se.
Am înşfăcat colacul şi am plecat spre

hotel. Cu fiecare pas, încrederea în mine se
diminua dramatic. Realizam că nu am
priceput nimic din ceea ce se întâmplase pe
plajă. Siguranţa cu care detectam, de obicei,
cele mai fine mişcări sufleteşti ale cuiva, sau
cele mai ascunse intenţii îmi devenise, brusc,
penibilă şi, evident, inutilă. Chipul acelei
femei înhămate la saltea mă torpila pur şi
simplu. Păşeam greu şi fără spor. Când mica
arenă mi-a ieşit în cale, m-am aşezat pe una
din treptele săpate, cu măiestrie, de valurile şi
vânturile puternice ale locului. Habar n-
aveam că petecul acela de nisip se numea
„Potcoava” şi că e considerat, de localnici, ca
fiind atins de sfinţenie. De fapt, în acele
momente, nu prea aveam habar de nimic,
afară poate de faptul că mă simţeam foarte
singură. O singurătate absolută, în care nu
mai eram în stare să interacţionez cu nicio
fiinţă din univers, incluzând aici şi plantele şi
animalele şi pietrele şi stelele şi soarele şi
luna şi timpul... M-am înfricoşat dintr-o dată
şi am vrut să-i sun pe ai mei. Dar, ia telefonul
de unde nu-i!Am scormonit cu privirea în jur,
doar-doar îmi voi descoperi trăistuţa de plajă.
Zadarnic. La un moment dat, în gura

„Potcoavei” a apărut o siluetă, care agita către
mine un obiect. Mă tot întreba dacă nu cumva
e al meu. Cum nu vedeam foarte clar până la
distanţa aceea, am rugat-o să vină mai
aproape. S-a pornit imediat, cu nişte paşi
vaporoşi, care urmau parcă ritmul unei muzici
pe care numai ea o auzea. Mi-a întins obiectul
şi s-a dat un pas înapoi, privindu-mă cu un
zâmbet şăgalnic-luminos.
-Da, e trăistuţamea.Unde ai găsit-o?
- Pe plajă.
- Şi de unde ai ştiut că sunt aici?
- N-am ştiut. Tocmai mă duceam s-o las la

cabina salvamarilor şi mi-aţi ieşit în drum. Vă
reţinusemchipul de pe plajă.
-Ocunoşti pe fata aceea care...
- E profesoarameademuzică.
Şi a început o poveste, din care am aflat o

mulţime de lucruri. Pe fata înhămată la saltea o
chema Brădiţa. I se spunea aşa de la părul pe
care-l avea, din naştere, divers colorat.
Dominantă era culoarea gri. Apăreau însă şi
unele şuviţe de un verde pal, stropite, ici acolo,
cu irizări galbene. Părul bogat era împletit în
formă de spic şi purtat fie ca o coroană, bătută
cu pietre preţioase, în care soarele, dar şi
umbrele puneau diferite nuanţe, fie în două
cozi groase, lăsate să curgă pe spate sau pe
piept. Era atât de deosebită, încât sosirea ei în
comunitate a produs un adevărat cutremur.
Tinerii ajunşi la vârsta însurătorii, fie ei
armeni, turci, tătari, greci, machidoni, bulgari
şi-o doreau de nevastă. Până la urmă, a învins
singurul dintre ei care nu merita. Deşi, ca
animal, era un exemplar foarte reuşit, îi
mersese vestea că stă cam prost cu capul şi nu-
i în stare să facă mai nimic. De ani buni lucra,
zice-se, la un ziar, unde însă n-a publicat,
niciodată, măcar un necrolog. Era ţinut acolo,
la rugămintea tatălui său, un om foarte bogat,
care finanţa foaia respectivă. I se inoculase
ideea că e unic şi că nicio fată, pe care şi-ar
dori-o de nevastă, nu l-ar putea refuza. Brădiţa
avea să spună că a cucerit-o, atunci când i-a
mărturisit că are nevoie de cineva care să-l
înţeleagă şi să-l ajute. Să-i asigure o linişte şi o
pace sufletească. Să aprecieze munca imensă
pe care o presupune finalizarea mai multor
proiecte literare, la care, chipurile, lucra. Nici
nu-i trecuse prin cap că, în realitate, el avea
nevoie de ea ca de un trofeu, cu care să închidă
gura celor care-l priveau cu superioritate,
ironie sau indiferenţă. Imediat după nuntă,
bădărănia şi prostia şi-au scos colţii. Cam tot
de pe atunci, frumuseţea Brădiţei a început să
se stingă Episoade incredibile, ca acela cu
salteaua, au mai existat. Unul dintre ele a ţinut
mult timp ”prima pagină” a bârfelor cotidiene.
S-a întâmplat într-o zi, când a intrat val-vârtej
într-un salon de coafură şi s-a repezit la
Brădiţa, urlând:
-Aici erai? Deci, e adevărat! De ce nu mi-

ai spus şi mie ce ai de gând? Cum îţi permiţi
să?...
Ce se întâmplase? O coafeză din zonă, cu

multe premii internaţionale, avea ca oaspeţi
nişte redactori ai unei reviste străine. Când le-
a povestit despre culoarea, cu totul specială,
pe care o avea părul Brădiţei au vrut s-o
cunoască. I-au făcut câteva coafuri, au
fotografiat-o şi i-au cerut acceptul să publice
fotografiile în respectiva revistă. Năvălirea
lui furibundă a năruit totul:
- Ce-i aia poze, ce-i aia promovare, ce-i aia

publicare în?... Poate eşti şi tu vreuna din
alea…deocheate…care... şi nu ştiu eu?Acum
să ţi-l vopseşti negru!Acum!Ai înţeles? Chiar
acum!
Tremurând de indignare, dar şi de frică,

Brădiţa a ţâşnit pe uşă şi dusă a fost. Peste
câteva zile însă a apărut la ore cu părul negru
ca smoala. Biata Brădiţa! Fratele meu, Carol,
e atât de îndrăgostit de ea! Suferă ca un câine,
ori de câte ori apar astfel de scandaluri. O
iubeştemult şi fără speranţă. E greu de spus că
va mai putea iubi, vreodată, la fel. Brădiţa e
brăduţul lui argintiu, darul lui Dumnezeu, de
care se bucură, chiar dacă nici măcar nu-l
poate atinge. Brădiţa! Nu-i aşa că e un nume
frumos?
-Aşa e.Dar pe tine cum te cheamă?
-Ei!... dacă vă spun, o să râdeţi.Argentina.
Restaurantul hotelului avea două săli, din

.
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În lumea operei lui Creangă există răul aşa cum în
manuscrisele sale persistau greşeli. Pe acestea din urmă
mereu le corecta,mereu le îndrepta.Auzind că i se vor traduce
în germană şi , autorul îl
anunţă pe Titu Maiorescu, aproape cu obrăznicie, că vrea să
mai facă unele „îndreptări”, şi lungeşte nepermis de mult
termenul de predare a textelor.Vizitatorii bojdeucii îl află nu o
dată îmbrăcat în faimosul lui halat cu dungi albastre, cu
târâiţii în picioare, corectând şi iar corectând, „cu o mulţime
de hârtii, note, caiete, împrăştiate în toate părţile.” Şpalturile
la erau umplute cu fel de fel de ştersături, adăugiri,
mutări, strămutări, „încât de abia le puteam da de rost”, zice
Ioan S. Ionescu, un autor de „amintiri” despreCreangă.
În lumea basmelor, a există fenomene

neaşezate, oarbe, instinctuale, care sunt mereu dirijate,
corijate, îmbunate. Un meşter bun, asemeni lui Creangă
corectându-şi la infinit manuscrisele, intervine mereu să
corecteze erorile lumii.Aşa este, bunăoară, fata moşneagului,
o meşteriţă care îngrijeşte jivinele Sfintei Duminici

Astfel, jivinele, „copiii lăuţi frumos”, ca un text trecut
pe curat am zice, se îmbunează, iar Sfânta Duminică,
„cititoarea” acestei isprăvi, „ .” Dar
există şi alte lucruri neaşezate, neisprăvite, informe, „în toată
lumea”, acolo unde porneşte fata. Ea le „grijeşte” pe toate:
căţeluşa cea bolnavă, părul plin de omizi, fântâna mâlită şi
părăsită, cuptorul risipit. Odată îndreptate, acestea o vor ajuta
pe drumul de întoarcere către casă. Răsplata primită de la ele
este importantă, dar nu vitală, căci fata babei nu le „grijeşte”,
însă reuşeşte totuşi să se întoarcă acasă, dreptu-i, mai cu
opinteli decât fata moşneagului. Mai important este că fata
moşneagului a aşezat lucrurile, le-a isprăvit, le-a tocmit, le-a
pus în ordinea lumii. Ca o bună creştină, ea nu caută răsplată
pentru aceasta. Răsplata însă vine. Când vrea Domnul,
desigur. Tot aşa cum şi fata babei îşi primeşte „răsplata” când
vrea Domnul.Acesta o lasă să treacă pe drumul de întoarcere,
dar o pedepseşte în final cu lighioanele ieşite din lada ucigaşă.
HarapAlb corijează alte rele: pe cei cinci monştri. Fiecare

nămetenie în parte este la început „trăitoare în rău”, ca să ne
exprimăm biblic. Din cauza lui Gerilă

Ochilă vede văzute şi nevăzute,

Soacra cu trei nurori Harap Alb

HarapAlb

Amintirilor

: „...însă
tare în credinţă şi cu nădejdea înDumnezeu, fata nu se sparie,
ci le ia pe câte una şi le lă şi le îngrijeşte, cât nu se poate mai
bine.”

s-a umplut de bucurie

„vântul gemea ca un
nebun, copacii din pădure se văicăreau, pietrele ţipau,
vreascurile ţiuiau şi chiar lemnele de pe foc pocneau de ger.
Iară veveriţele, găvozdite una peste alta în scorburi de
copaci, suflau în unghii, blestemându-şi ceasul în care s-au
născut.” „copacii cu vîrful în Radu PĂRPĂUŢĂ

CREANG - izvoarele bun voin eiĂ ă ţ
jos, vitele cu picioarele în sus

karaghioz

mânca brazdele de pe urma a douăzeci şi patru de pluguri”
„băuse apa de

pe douăzeci şi patru de iazuri şi o gârlă, pe care umblau
numai cinci sute de mori

, „le răsucea gâtul cu ciudă şi apoi le mânca aşa
crude cu pene cu tot.

„...tot omul are un dar şi un amar; şi unde
prisoseşte darul, nu se mai bagă în samă amarul.”

„HarapAlb,mergi sănătos!
De-am fost răi, tu ni-i ierta,
Căci şi răul cîteodată prinde bine la ceva!”

”, dar vede şi gurile căscate ale
celor care îl ascultă, căci personajul e un de
iarmaroc valah. Privirea lui atotstrăbătătoare nu duce însă la
nimic, rămâne o curiozitate şi atât. Ceilalţi sunt mai
înspăimîntători, chiar primejduiesc lumea: Flămânzilă
„ ;
Setilă, altă arătare de om, dipsomanul absolut,

”; Păsări-Lăţi-Lungilă vânează,
fireşte, păsări

” Ciuda aceasta inexplicabilă şi
incontrolabilă a lui Păsărilă îi caracterizează, de fapt, pe toţi,
vine de undeva din străfunduri (psihanalizabile, desigur, dar
nu e treaba noastră) şi e lipsită de noimă. Cei cinci nu-şi află
rostul în lume, acţiunile lor sunt anapoda, fără finalitate.
Aceşti ciudaţi şi înciudaţi, aceste pocitănii, bâzdâgănii,

arătări, dihănii, schimonosituri, onănii, namile (invenţia
lingvistică a lui Creangă în exprimarea informului pare a nu
mai avea capăt) intră în slujba lui Harap Alb. Acesta îi
domesticeşte, le dă un rost pe lume, punându-i în serviciul
binelui. Cu ajutorul lor izbuteşte să treacă prin toate probele
maleficului împărat Roş. Fiecare îşi găseşte locul său: unul la
mâncatul cantităţii uriaşe de alimente (Flămânzilă), altul la
băutul unui număr apreciabil de poloboace (Setilă), altul la
reglarea căldurii în odaia încinsă, „reglare” ca la cei de la
distribuirea gazelor naturale (Gerilă), ultimii doi la prinderea
fetei de împărat prefăcute în păsărică (Păsărilă şi Ochilă). Cei
cinci se completează reciproc, fiecare punând la bătaie
„darul” său în folosul binelui general. Ochilă îi explică lui
Harap Alb:

„Amarul”
este răul. Ochilă vrea să spună că atunci cînd darul, harul,
binele este suficient, răul nu mai are nici o capacitate de a se
manifesta, e înlăturat de la sine de către bine.
În fapt, Creangă ne insinuează şopârleşte un gând, care

ajunge până la noi dintr-o filosofie străveche: oare nu
blândeţea celor drepţi se răsfrânge asupra celor răi pentru a-i
linişti? Şi oare tulburarea celor răi nu are un efect benefic
asupra celor drepţi? Nămeteniile sunt perfect conştiente de
rolul răului de întăritor al binelui. La despărţirea de Harap
Alb, după binele pe care i l-au făcut şi după ce ei înşişi s-au
îmbunat, cei cinci spun în felul următor:

Împăratul Roş însă nu poate pricepe acest proces. Efortul

său de a-i oprima pe ceilalţi nu reuşeşte. Împăratului
”. Cei cinci ciudaţi şi înciudaţi

însă s-au lecuit.Acum râd, glumesc, cumse întâmplă înmarea
scenă din odaia încinsă. Râsul înseamnă şi indulgenţă.
„Fericiţi cei care ştiu să râdă, pentru că râsul este propriu
omului”, parafrazează laic marele Rabelais, acest Mesia al
râsului popular, îngăduitor şi catartic. Cel rău însă nu ştie să
râdă, el crâcneşte dinmăsele, iar ochii îi sticlesc de ciudă.
Dar să ne întoarcem la răul îmbunat. La Creangă răul este

umbra binelui ori este refuzul binelui, cum spune undeva
Eliphas Levi. Altfel spus, răul este binele negativ, rezistenţa
care întăreşte efortul binelui. Iată de ce răutăţile lui Nică sunt
compensate mereu de înzecirea ostenelilor de bunătate ale
Smarandei, personajul tutelar al Iată de ce, la
răutăţile mereu crescânde ale boierului hrisohedonic, cocoşul
creşte neîncetat, parcă înglobând în sine toate cele rele. Doar
spune Smaranda:

După isprava cu pupăza, mătuşa Măriuca a lui moş
Andrei, cea înciudată rău, care ,
este îmbunată de către Smaranda cu un cuptor de alivenci şi cu
vorbe de desciudare ca dintr-un tratat de psihanaliză
humuleşteană:

Cine
apucă respectivii câmpi? Cel ne-bun, fireşte. Cei buni
mănâncă şi se îmbunează. Prin actul mâncatului, ne spune
Mihail Bahtin, cei vechi aveau convingerea că asimilează
lumea, o renasc mai bună şi mai curată. (Prin actul creştinesc
al împărtăşaniei se petrece, în definitiv, acelaşi lucru).
Tot o înciudată este şi baba câinoasă la inimă din

îl aruncă pe cocoş în
cuptor, după care acesta,
varsă apa în cuptor şi iese, „ .
Boierul şi el „ . Cu alte cuvinte, nedreptatea
făcută trebuia îndreptată, chiar dacă acţiunea îndreptării
provoacă o dezordine pasageră.Apa însă va curge şi cuptorul
se va încinge din nou. Doi înciudaţi sunt şi „hojmalăii Nică a
lui Costache şi Toader a Catincăi, care îl urmăresc pe Nică,
după ce acesta fugise de la şcoală:

Nică este convins că motivul pentru
care nu au văzut unde se ascunsese a fost ciuda lor mare,
pedepsită de Dumnezeu:

Ne întrebămdacă vechiul slav ( care a dat
la noi este înrudit cu şi ,
tot slave Creangă pare să facă această filiaţie. La el
monstruozitatea răului este însoţită şi de înciudare.

„îi
scânteiau ochii în cap de ciudă

Amintirilor.

„Cele răle să se spele, cele bune să se
adune.”

„scoate mahmurul din om”

„Doamne, cumnăţică hăi, cum se pot învrăjbi
oamenii din nimica toată, luându-se după gurile cele răle! Ia
poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce-a da
Dumnezeu, să cinstim cîte-un pahar de vin în sănătatea
gospodarilor noştri (...) Căci dacă ai sta să faci voie rea de
toate, zău, ar trebui de la o vreme să apuci câmpii.”

Punguţa
cu doi bani. „Hârca de la bucătărie”

„cum vede şi astă mare nedreptate”,
de s-a îndrăcit de ciudă hârca”

crăpa de ciudă”

„au trecut pe lângă mine
vorbind cu mare ciudă.”

„se vede că i-a orbit Dumnezeu, de
num-au putut găbui.”

ciudo monstru),
ciudat, ciudăţenie, ciudă înciudare
.

care una cu acces pentru fumători. I-am
căutat pe ai mei în ambele părţi, dar nu i-am
găsit. Or fi cinat şi au urcat în cameră, mi-am
zis.Ammai făcut, totuşi, o încercare.Acelaşi
rezultat. La cea pentru fumători, o lumină
difuză şi un fel de ceaţă plutitoare m-au făcut
să-mi încordez ochii până la lacrimi. M-am
grăbit spre ieşire. După câţiva paşi, cineva a
venit val-vârtej din spate şi mi-a acoperit
ochii. Palmele îi erau fine şi calde.
- Ai dreptul la o singură încercare, ca să

ghiceşti cine sunt. Dacă nu reuşeşti, te iau
ostatic.
- Sabina!
Ne-am îmbrăţişat, ne-am privit, ne-am

bucurat. După ce am schimbat, pe
nerăsuflate, câteva cuvinte, frenezia mea s-a
dizolvat: Sabina urma să plece după miezul
nopţii. Trebuia să ajungă la Otopeni, de unde
lua avionul spreLondra.
- Nu te întrista. Am un plan: dăm nişte

telefoane, ca să ştie ai noştri pe unde
hălăduim.Am să-l rog pe Radu să vină să mă
recupereze la oraH.Oricum, hotelul îi este în
drum.După aceea, vorbesc cuLaura să ne dea
o cameră, unde să depănăm în linişte.Ce zici?
- Super!!!
Ampălăvrăgit câte-n lună şi în stele. I-am

povestit, evident, şi episoadele pe care le
trăisem chiar în acea zi. Cu amintiri cu tot.
Am întrebat-o dacă mai ştie ceva despre
Brădiţa.
- Bineînţeles că ştiu. Sunt însă multe

nuanţe, fără de care orice aş spune ar părea
searbăd... iar timpul nostru e…atât cât e…
- Mă mulţumesc şi cu varianta mai

scurtă.
- Iat-o: Brădiţa s-a despărţit de ”cocon” şi

s-a căsătorit cu Carol. De atunci, tot
înfloreşte. I s-au refăcut şi culorile părului.
Au o fetiţă, pe care o cheamăArgentina, după
numele celei care a botezat-o.

- Ei, nici chiar aşa. N-am zis varianta
telegramă!
-Bineee… atunci ascultă. Sunt sigură că o

să-ţi placă. E vorba despre un filmuleţ. Nu-l
am acum la mine, dar am să ţi-l trimit pe NET.
Deci, eram pe malul mării, la un fel de picnic.
După un timp, ne-am cam împrăştiat: ba un
volei, ba o bălăceală, ba o cursă cu
hidrobicicleta… Pe cer, avioane de toate
tipuri le. Se pregăteau pentru nişte
demonstraţii acrobatice. Îmi luasem aparatul,
ca să filmez.M-am întors la saltea, să schimb o
lentilă. Doar mama şi Brădiţa mai erau acolo.
Vorbeau. E un fel de-a spune. De fapt, Brădiţa
vorbea şi mama asculta. Ambele erau atât de
absorbite, că nici nu m-au simţit. Am început
să le filmez. La început, în glumă. Apoi,
repede, m-am luat în serios. În cadru mi-a
apărut şi Carol. Înotase mult. Era relaxat şi
zâmbitor. Nici pe el nu l-au văzut. Brădiţa
repeta într-una: „Nu mă mai suport! Pur şi
simplu. Chiar în clipa aceea, când i-am sărutat
tălpile, am simţit că e un gest excesiv şi, mai
ales, inutil. Totuşi, l-am făcut. I-am dat apă la
moară. M-am înjosit fără rost. Am decăzut în
propriimei ochi. Numămai pot suporta!Asta-
i! Cum să mai sper că altcineva ar putea,
vreodată, să mă vadă într-o lumină mai bună?
Cine, unde, când şi, mai ales, cum ar putea
şterge atâta umilinţă, dacă eu însămi nu cred că
e posibil aşa ceva? Numămai suport, înţelegi,
nu mă mai suport!”. Deodată, s-a întâmplat
ceva neaşteptat. Carol a mai făcut câţiva paşi
prin apă şi a îngenuncheat în nisip. Cu infinită
delicateţe a mângâiat un picior al Brădiţei,
după care l-a sărutat înmijlocul tălpii.Apoi, pe
celălalt. Brădiţa îl privea chinuită, fără să
înţeleagă ceva. Era ca într-un vis, când vrei să
ţipi, dar glasul nu ţi se aude, vrei să vezi, dar nu
desluşeşti nici un contur, vrei să înţelegi, dar
nu ştii nici pe ce lume te afli. Se priveau cu
disperare. Brădiţa a dat semn că ar vrea să

spună ceva, dar un tremur uşor a luat-o-n
stăpânire. Mama a vrut s-o liniştească şi a
întins o mână spre ea. În cel moment, Brădiţa
a izbucnit într-un plâns convulsiv.Capul i-a s-
a prăbuşit pe genunchi, de parcă fusese
decapitată. Carol s-a speriat şi s-a grăbit s-o
sprijine. I-a ridicat uşor capul şi l-a aşezat pe
umărul lui. Brădiţa plângea mai tare. A
început şi Carol să plângă. Stăteau în
genunchi, strâns îmbrăţişaţi şi plângeau.
Deasupra lor, avioanele slobozeau ghirlande
de flori, baloane şi confeti. Au stat aşa mult
timp. Să vezi imaginile! Scene deOscar!
Sună telefonul. ERadu.
- Venim! Venim! În rest, ce

să-ţi mai spun?După ce le-a fost
retrocedată Potcoava, pentru
care părinţii lui Carol se
judecaseră vreo cincisprezece
ani, au amenajat-o destul de
ingenios. Turiştii vin în număr
mare, pentru că pot cumpăra
aproape orice. Argentina mică
are acolo un spaţiu al ei, dotat cu
un fel de leagăn-hamac. S-a
obişnuit cu lumea, cu zgomotul
valurilor, cu muzica. Face o
p e r e c h e t u l b u r ă t o a r e
cu…„Sonata lunii”. E singura
de care ascultă necondiţionat.
După primele acorduri, totul
reintră în normal: dacă plânge,
încetează imediat, dacă nu vrea
să mănânce, va mânca, dacă nu
vrea să doarmă, va adormi şi tot
aşa. E normal, zice Carol, cu o
mândrie nedisimulată. Copil de
muzicieni! În plus, Argentina
m i c ă s im t e , a ş a c um ,
inexplicabil, animăluţele mici
simt o mulţime de lucruri, că
atât ea cât şi Sonata se trag,

cumva, din acelaşi lanţ ADN. Cel al trăirilor
celeste.
Telefonul sună din nou. Ieşim.Coborâmpe

scări, ca să mai prelungim un pic timpul
petrecut împreună.
- A, să nu uit. Şi-au făcut o formaţie de

muzică uşoară. De trei ori pe săptămână, seara,
fac repetiţie. E foarte frumos. Se adună lume
multă. Trebuie să-i asculţi. Un impresar stă pe
capul lor, să-i ia în Germania. Deocamdată,
nici nu vor s-audă. Spun că nu pot părăsi
Potcoava, până nu vor face din acest altar al
iubirii şi un altar al muzicii. Impresarul pare
răbdător.
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VAL GHEORGHIU 80
Născut la 25 ianuarie 1934,în Dorohoi. Pictor, prozator şi eseist de elită. Gimnaziul şi liceul în oraşul natal.

Chiar dacă de la această vârstă pictura exercită asupra-i un irezistibil apel, sub presiunea unei anumite
conjuncturi, tânărul se orientează către facultatea de filologie a Universităţii ieşene. Desenator la „Flacăra
Iaşului" (1957-1966); redactor la revista „Cronica" (1966-1976) şi apoi la Editura Junimea (1976-1985). Înainte
de debutul literar, debutează ca pictor, în 1961, când i se vernisează prima expoziţie personală. Vor urma multe
altele, personale sau de grup, în ţară şi în străinătate. În anul 2000 primeşteMarele Premiu pentru pictură, atribuit
de filiala ieşeană a Uniunii Artiştilor Plastici; este membru al breslei din 1968. Figurează, cu succinte
caracterizări, în (1976) al luiOctavianBarbosa şi în

(2002) de Constantin Prut. În 1985 criticul Virgil Mocanu i-a consacrat un album
monografic, ilustrat cu grăitoare reproduceri. În 1990, V. G. a editat un promiţător „periodic de artă plastică",
„Mona Lisa", care s-a oprit din păcate la primul număr.În 2002 i-a apărut albumul , cu o
substanţială prefaţă deAlexandruZub, ilustrândo expoziţie din 1995 care a stârnitmulte ecouri.
Ca scriitor, numele lui poate fi întâlnit, începând cu anul 1960, în „Iaşul literar", „Cronica", „Convorbiri

literare" (unde susţine rubrica „Brize"), dar şi în „Arta", „România literară" etc. Odată cu apariţia ziarului
”Monitorul”/ ”Ziarul de Iaşi”, susţine consecvent o rubrică, vreme de 18 ani. Portretistica acestor proze tincturate
de livresc (Proust nu-i doar o reminiscenţă de lectură, ci, ca şi Mateiu I. Caragiale, se propagă în ondulaţiile
rostirii) şi ispitite de ludic (aici ar intramicile cochetării textualiste) prinde un relief expresiv în regimul grotescului.
Un grotesc dându-şi mâna cu ciudăţenia. Pictor de rafinate viziuni, aspirând spre esenţe,Val Gheorghiu este,
potrivit lui Gheorghe Grigurcu, şi „un scriitor din stirpea pe cale de dispariţie a orfevrilor verbului". Şartul
naraţiunilor sale, în care Iaşii respiră prin toţi porii, vine şi din fina lormodulaţie. Condusă cu eleganţă şi bun gust,
ritmată în subtile lentori, frazanici nu are nevoie de semnătură ca să-şi releve grifa.

Dicţionarul artiştilor plastici contemporani Dicţionar de artă
modernă şi contemporană

Uşi celebre. Uşi umile

Opera plastică / opera literară
¤ Imagini din Praga, în Expoziţia de stat de la Iaşi.

Redactor la revista „Cronica” (1966);
¤ Debut, cu trei compoziţii, în Bienala de la sala „Dalles”,

Bucureşti (1968);
¤ Participă la expoziţia „Artişti ieşeni contemporani”,

„Dalles” (1969; 1975);
¤ , volum de crochiuri literare, Junimea,

Iaşi, 1972;
¤ „Materie şi sens”, Galeria nouă, Bucureşti; desenul

„Câmp” , expus la a XII-a ediţie a Concursului internaţional
„JoanMiro”, de laBarcelona (1974);
¤ Prima expoziţie personală, „Căminul artei”, Bucureşti;

Expoziţie de desen,Galeria „Cronica” (1976);
¤ , nuvele, Junimea, 1979;
¤ Expoziţie personală, Galeriile de artă ale municipiului

Bucureşti;
(publicistică), 1980;

Arlechin în iarbă

Viaţa în teleferic

Vieţile dupăVasari,¤

¤ „Copacul”, expotiţie personală,CăminulArtei, 1982;
¤ „Flori fără nume” expoziţie personală, Galeria Cronica;

Album monografic de Virgil Mocanu, în colecţia „Artişti
români contemporani”,Meridiane, 1985;
¤ , proză,

Bucureşti;

¤ Expoziţie personală,GaleriaOrizont, Bucureşti (1988);
¤ Expoziţie personală, Biblioteca Română din Paris,

1989;
¤ Expoziţie personală,Galeria Cupola, Iaşi, 1990; 1992;
¤ „Strigătul”, expoziţie personală,Căminul artei, 1993;
¤ „Uşi celebre. Uşi umile”,Galeria Cupola, 1995;

, proză, Iaşi;
Expoziţe de pictură, Orizont, Bucureşti, 1999;
¤ Expoziţie personală, Institutul Român de la Veneţia;

Marele premiu pentru Pictură al U.A.P., Filiala Iaşi;
, proză, Iaşi, 2000.

¤Albumul de artă Ed.Universităţii
„Al.I. Cuza”, (2002);

Madona cu gâtul lung Editura Cartea
Românească,

Mă-ntorc în Bermude Editura Timpul,

Pretenţiile barcagiuluiCaron Polirom,
Uşi celebre.Uşi umile,

¤Expoziţie personală,Galeria Cronica,1987;

¤

¤ Expoziţe retrospectivă, Palatul Culturii, Iaşi; Premiul de
Excelenţă alU.A.P., Filiala Iaşi (2004);
¤ Lansarea volumuluimonografic , Librăria

Humanitas, Iaşi (2005);
¤ „Pantof”, expoziţie personală, Galeriile DANA, Iaşi;

PremiulUniuniiArtiştilor Plastici dinRomânia (2006);
, jurnal, 1990-2006, Ed. Institutului

European, Iaşi, 2007;
„Siluete”, Galeriile DANA; proză,

Junimea, jurnal, Institutul European
(2009);
Prezent cu pictură la expoziţii româneşti din Berlin,

Barcelona, Skopje, Moscova, Ankara, Istanbul, Amsterdam,
Lisabona, Dublin, Cairo, New Delhi, Nicosia, Buenos Aires,
Viena, Roma. Figurează cu pictură şi desen în colecţii de stat şi
particulare din ţară şi din străinătate.

ValGheorghiu

¤ Cinci degete-n ochi

¤ Omul din gard,
Secvenţe franceze,

Şi pictura, şi literatura, şi chiar modul lui (cooperant) de-a
fi l-au propulsat în agora maeştrilor, mai întâi ca ucenic la
clasici (unii, precumBaba sau Catargi, în viaţă), apoi purtând
el însuşi, cu orgoliu, dar fără emfază, aura de maestru.
Calitatea de redactor la revista ”Cronica” i-a facilitat
contactul cu, deopotrivă, lumea artistică şi lumea literară.
Într-o vreme când în Iaşi nu existau decât două săli, oficioase
şi oficiale, de expoziţie, Galeria Cronica ”inventată” şi
coordonată împreună cu criticul de teatru Ştefan Oprea a
oferit o alternativă neaşteptată, mai întâi ca ”Salon al
refuzaţilor” (după celebrul model parizian) şi, apoi, ca spaţiu
al experimentului plastic... ponderat.
Deşi filolog ca formaţie, Val Gheorghiu şi-a etalat

propensiunea întru pictură încă din studenţie, când îl aflăm
implicat, cum ”divulgă”Alexandru Zub în prefaţa albumului

, ”în sărbătorirea lui Ştefan cel Mare la
cinci secole de la înscăunarea sa. El a realizat şi expus atunci,
la 12-14 aprilie 1957, un portret al marelui voievod, în aula
Universităţii, de unde a dispărut brusc şi fără urmă peste
câteva zile. Era tributul său într-un moment când studenţimea
voia să contribuie cât de cât la recuperarea valorilor naţionale
ca element de revitalizare a societţii noastre. Tabloul lui Val
Gheorghiu, unul de tradiţie <clasică>, a dispărut îndată,
curând aveam să dispar şi eu pentru multă vreme...”, notează
istoricul, unul dintre principalii artizani ai celebrei
sărbătoriri... Acelaşi exeget descoperă în pictura, de peste
timp, a lui Val Gheorghiu, ”o aplecare spre esenţial, o
regândire a lumii, a realului în ansamblu”, iar periplul
pictorului (şi al scriitorului, adăugăm noi) prin Iaşii de ieri şi
de azi este menit ” să dezvăluie sensuri şi să aprofundeze
cunoaşterea unui spaţiu cultural.”
Exegeze monografice (precum cea a lui Virgil Mocanu,

din 1985), fişe de dicţionar (Octavian Barbosa; Constantin
Prut) sau cronici la expoziţiile şi cărţile sale, semnate de
comentatori din toate generaţiile, au încercat să fixeze
portretul şi locul acestui artist inclasabil. O surprinzătoare
sinteză a picto-scriptorului e de aflat în cv-ul postat pe
internet sau în deschiderea ultimelor lui albume plastice.
Despre pictor se spune că ”filtrează materia concretă,
percepută cu acuităţi senzoriale şi stilizări ce mizează, în

Uşi celebre, uşi umile

tropismul lor, către un conceptual bătând spre metafizic, pe
rigoarea severă a formelor şi simbolismul cromatic”.
Prozatorul, ”citadin de speţă boemă, cu voluptatea
deambulărlor vesperale, e un matein care se regăseşte pe sine
în proza de atmosferă. E, aceasta, ” o zonă de bizare
interferări, unde diurnul glisează, ca împins de o mână
nevăzută, spre fantastic”, spre un tărâm în care ”printre
indescifrabile rumori purtând înţelesuri ascunse dănţuieşte
funambulescul, se scălămbie caricaturalul, se iţeşte, sub
acelaşi cearcăn al reverberărilor, plăsmuirea extravagantă.”
Cum nu există niciun nume citat, bănuiesc că aceste plăsmuiri
sunt ale autorului însuşi, şi de ce nu? îl văd peValGheorghiu
ca pe celmai expresiv interpret al propriei opere.
Ani în şir, pe 25 ianuarie, urcam scările Atelierului de pe

Armeană, unde Val îşi primea oaspeţii, la ceas aniversar.
Veneau acolo scriitori, actori, muzicieni, chiar şi câte un
pictor, chiar şi vreun critic de artă, şi câte un gazetar (dintre cei
aleşi)... Era un fel deAcademia liberă redivivus. Dar au urcat
scările îmi spunea amfitrionul, cu neascunsă mândrie - şi-un
fost preşedinte de ţară (pe care l-a învins... Securitatea), şi-o
principesă, cu-al ei prinţ morganatic, şi-o ministresă de
(aleasă şi păguboasă) Cultură. Şi câţi alţii... Evident că, de
cândVal şi-a întors pânzele cu faţa la perete, scările au devenit
tot mai greu accesibile. Şi nu doar pentru mine. Dar o
aniversare, precum cea a lui Val, poate fi mai ales pentru
minte, inimă, literatură şi pictură, nu-i obligatoriu să ciocneşti
pahare (decât în gând). Pentru prietenie. Lamulţi ani,Val!

Val, optzecistul

OPINII CRITICE
„Val Gheorghiu se remarcă în ultimii ani prin simbolismul

său figurativ, în care construcţia şi coloritul sunt din ce în ce mai
impresionante.”

Petru Comarnescu
„...Val Gheorghiu, fost pictor de duminică, profesionalizat

azi, şi pe bună dreptate, căci are stofă de pictor. Desenele expuse,
de o factură foarte liberă, aduc un subiect plastic original. Fie că se
numesc şi , sau , ori , ori ,
ele sunt croite pe tipar peisagistic şi tot pe schema viziunii
extraterestre. (Pantoful e tot o semilună, dar a unei planete
probabil care are două). Aici negrul e fluid, griurile dialogând cu
el în calitate de opac. E o grafie nervoasă şi compactă totodată, o
invenţie amotivului foarte plină de vervă, şi la fel de îmbătătoare.
Pictorii ieşeni au, hotărât lucru, calitate, ca gradele pentru vinuri.
În plus, forţa acestui lirismeste asimilantă.”

Istm Câmp Scaunul Cupa Pantoful şi luna

Ion Frunzetti
„...Val Gheorghiu foloseşte un repertoriu simbolic de

culori, dar prin ruperea obişnuinţelor care potrivesc tristeţii culori
sumbre şi bucuriei culori luminoase. Cu rozuri vii, îndulcite însă
de vecinătatea griurilor, Val Gheorghiu îşi constituie un sistem
coerent de simboluri proprii, izvorâte dintr-o concepţie şi o
experienţă a existenţei caracteristice sensibilităţii artistice
moldave.”

Amelia Pavel
„...Val Gheorghiu îşi propune să descopere poezia şi

fantasticul în viaţa de fiecare zi, în straturi de semiobscur, unde se
află limitele realului, posibilului, fabulosului. Pictorul are
înclinaţie pentru formele limitrofe ale visului şi realităţii care se
întrepătrund în mod inextricabil. Imaginile, cromatica în sine nu
sunt alterate de interferenţa cu narativul, deoarece pictura lui Val
Gheorghiu este, înainte de toate, o , o
arhitectură riguroasă a suprafeţelor colorate, iar anecdoticul sau
eventualele elemente literare se ivesc spontan din paste de
culoare, fiind aproape accidente ale culorii.”

construcţie plastică

Olga Buşneag

(urmare din pag. 1)
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Pe la două, ieşim de la Garofeni,
suntem în formaţie completă, Haidia,
Chibici, Şaraga şi Zarandi, ne simţim
istoviţi, dar nu renunţăm pentru nimic
în lume la mântuitoarea hoinăreală pe
străzile reci, sub lună, în aerul ca-n
Cântarea Cântărilor, înmiresmat cu
smirnă şi cu fel de fel de prafuri
aromate. Noi, cearcănul zurbagiu al
lunii. Somnul? Succedaneul morţii? Să-
l ia dracu'! Pe Vovidenie, Şaraga se
caţără într-un mălin şi ne aruncă
ramuri în floare, buchetul se măreşte,
otrăvitor, captează lumină, luminează
el însuşi. Pentru cine flori? Pentru
nimeni. Cucuvele, speriate de trecerea
noastră hulpavă, ţipă şi-şi schimbă un
horn pe altul. E frumos. În dreptul
Goliei, pe-o uşă orbită de neon, ies în
tăpşanul cu materiale de construcţie
nuntaşi pestriţi, în vaiere de acordeon şi
clarinet. Dintre ei, se desprind mirii,
tandem lugubru, ca-n pânze de Ensor,
alb-negru, subţiri, fuioare de fum,
apropiindu-se. Lugubru? Nu. Sunt de-o
frumuseţe neprevăzută, cum înaintează
aşa, prin iarba jilavă, făcând semne
celor rămaşi . Mirele duce un
geamantan. Îi aşteptăm în stradă şi-i
întâmpinăm cu reverenţe exagerate.
Voiaj de nuntă? vrea să se asigure

Haidia arătând spre geamantan.
Constanţa?Dardanele?Gibraltar? Cei
doi râd. Pornim odată cu ei pe linia

tramvaiului. Din Maternitate răzbate în
noaptea de april ţipătul de sosire al unui
nou-născut. Consensul e deja stabilit: să-
i conducem pe cei doi fericiţi la gară. Sau
la autogară? Se arcuieşte Blitz
interogativ cătremireasă.
Nu, la gară, precizează mirele, cu

aerul unui lord ofensat de groomul
indiscret al unui hotel de lux, dar şi cu
şiretenia veselă a vânzătorului de loz în
plic.

În Piaţa Unirii, dansăm. În mijloc
tronează geamantanul negru, iradiind
puzderia de etichete. În plină legănare,
mirele se desprinde şi se apropie cu paşi
mărunţi de geamantan, face câteva
gesturi de solomonar, după care, imediat,
îl deschide. În marea piaţă păşeşte un
prunc bucălat, doar într-o cămăşuţă de
in alb, lipăie de la unul la altul şi
gângureşte. E pruncul primordial şi, de
n-ar fi să-l atingem fiecare, să-i simţim
pernuţele moi ale palmelor într-ale

noastre, am crede în nu ştiu ce vrăjitorii.
Dar pruncul există. Şi noi dansăm în
jurul lui.
Phii, ce noapte! constată răguşit

Zarandi.
Cât durează dansul? Mireasa-l

ridică pe copil, îl sărută acolo pe unde,
în clipa următoare, luna se scurge în
stropi grei, după care, cu precauţii
materne, îl vâră înapoi în geamantan.
Totul e normal. Atât de normal că, fără
complicaţii, ne continuăm drumul spre
gară.
Voiaj de nuntă, da? revineHaidia. Se

adresează, de data asta,mirelui.
Carillonul Palatului sună de patru

ori. Ne-abatem pe la Râpă, le propunem
mirilor să trecem pe Florilor, unde
bănuim că vom descoperi casa lui
Anastasie Fătu, părintele Grădinii
Botanice, dar cei doi ne spun că se
apropie ora plecării şi că n-ar vrea să-i
îngrijoreze pe ceilalţi cu întârzierea lor.
Ceilalţi? semirăZarandi.
Peronul gării e pustiu în lumina din

ce în ce mai suverană a zorilor. Mergem
în urma celor doi, pe lângă garnitură,
până în dreptul unui vagon portocaliu.
Se întorc brusc şi ne salută sportiv, cu
mâinile ridicate, urcă, în uralele celor de
la ferestre, garnitura porneşte.
Abia mai avem timp să citim pe

vagonul care i-a înghiţit: Turneul
Teatrului PopularMedgidia.

La gară,
pe la Râpa
Galbenă

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cu faţa-n sus

Dacă Procopovici, dom' King, de
ce King? mă rog, dom' King ar şti că
printr-o fisură, fisură? da, printr-o
spărtură a gardului, doamna Sarmi...,
colega Sarmiza Jacotă îl pândeşte, ei
bine, dacă ar şti, ar sări ars de pe
cearşaful întins pe iarbă, în fundul
grădinii? Şi-ar acoperi ruşinat
mijlocul? Ar urla? Nu.Mai întâi că n-ar
fi în stare să sară ca ars, nu-i stă în fire,
nu că nu-i stă, n-ar putea face mişcarea
asta, pentru că dom' King e cât Orson
Welles, cel din Falstaff, burtos şi
măsliniu, Falstaff măsliniu? mă rog,
Orson Welles în Othello, da, mai corect,
şi apoi nu se prea pierde el cu firea: cine
vrea să mă vadă, mă poate vedea, ar
spune cu vocea lui răguşi tă ,
armstrongiană, scărpinându-se fin pe
pântecul lucios, mă poate vedea şi gol,
mă poate vedea şi pe dinăuntru,
endoscopic, dacă se poate spune aşa, se
poate, într-o retorică ce-i aparţine în
exclusivitate, ca ecou la bârfa târgului.
Madam Jacotă mă spionează prin

spărtura gardului? s-ar putea întreba,
dacă ar şti că distinsa sa colegă face aşa
ceva, să mă spioneze, ar răspunde: are
ce vedea, nu?
În grădină e atât de frumos! cerul

stă lipit sus, un singur nor, ca un pachet
de vată, doarme pe gard, torcând uşor,
ca un motan, iarba naşte buburuze la
intervale regulate, bondarul Bond
zboară razant, picurând miere, lapte şi
miere, vorba aia, oricum, frumos! dom'
King e de-acum, de patru-cinci ore la

soare, pielea îi străluceşte ecuatorial,
degetul mare de la piciorul stâng i se
zbate din când în când, semn că doarme,
degetele de la dreapta bat o frântură
din... din Sarasate? da, din Sarasate,
semn că nu doarme, bondarul Bond îi
picură câteva picături de miere în gura
întredeschisă şi-l înţeapă o dată pe buric,

blând, ca-n rai, ca-n serai, din casă vine
tiptil, cu pas reptil, cine? o fată, o fată?
da, o fată, iată, aşadar, nu degeaba
madam Ja... colega Jacotă, prin spărtura
gardului: aha, ce va fi mâine în
cancelarie, stimate coleg Procopovici,
de-abia aştept s-ajung, da, mai întâi pe la
secretariat, pe la madam Zisu, câteva
vorbuliţe, furculiţe, igliţe, întâi ei,
Zisulesei, muta, ca repetiţie, apoi în
cancelarie, mărunt, mărunt cât mai
tocat, câtmai pipărat, câtmai forfecat, să
nu crezi, stimate Procopovici, că pentru
burta dumitale de elefant îmi stric eu
ochii prin ostreţe, nu, uite pentru ce, uite
cum păşeşte felina prin iarbă. Felina
calcă săltat prin iarba cu buburuze şi se
îndreaptă spre cearşaf, un şurub delicat,
cu arătătorul sidefat, în buricul lui, te-am
speriat? îi spune cu vocea uşor voalată,
ca a Isadorei Duncan, ea chiar şi păşeşte
ca Isadora Duncan, ei, te-am speriat? îl
mai întreabă, ştiind prea bine că nu va
obţine nici un răspuns de la leneşul ăsta
de dom'King.

Nu dorm, nu dorm, se înviorează
Procopovici, făcându-i loc fetei pe
cearşaf. Mijeşte ochii, cât să nu intre
soarele, cât să intre fata asta blondă,
blondă? evident, păi Othello, nu? da, aşa
e, blondă, înaltă, oricum mai înaltă decât
leneşul ăsta de... Sarasate, care se-
ntoarce uşor pe dreapta şi-i umblă fetei cu
degetele prin părul de culoarea mierii
nelimpezite, ştii, frumoaso, până să vii,
m-am repezit un pic până în păşunile
raiului, vorba lui Steinbeck, să văd ce
muzică mai ascultau ăia, ei bine, ştii ce
muzică ascultau? pur şi simplu, Sarasate,
cântecele alea parşive, să vezi ce coate-şi
dădeau ăia în cămeşoaiele lor de in, ce-şi
scărpinau unii altora tălpile să mai joace
şi ei puţin, că s-au săturat, ne-am săturat,
dom'le, de plimbări peripatetice, dar n-
avem curaj, să-şi mai salte şi ei oleacă
poalele şi să încingă o farandolă, mai
cătinel, apoi o horodincă, ceva, şi pentru
că tot aveam camertonul la purtător, le-
amdat tonul şi de unde nu s-au...
(dincolo de gard madam Jacotă

schimbă piciorul, a amorţit, dar uite, uite,
cum îi trece fetei, cu arătătorul, perfid,
peste umărul drept, cum i-l înfioară, cum
îi răsfiră părul, cum îi suflă peste gene, ce
buze la babuinul ăsta! ce-a găsit drăguţa
asta la el!)

S-au pornit cămeşoii ăia să
dănţuiască, vorba unuia Isaia, un
cămeşoi obosit vine la mine să mă întrebe
(la ureche) ce mai ascultăm noi, aici, jos,
cum mai dansăm, fata îl ascultă şi-şi
arcuieşte picioarele de gimnastă după
soare, să le prindă soarele, să le
rumenească, mâine, în curtea liceului,
ăia dintr-a zecea, ooo, profa de educaţie
fizică, ce gambe bronzate, măi! bondarul
Bond îi picură şi el între buze o picătură
de miere, soarele începe să treacă după
norul de pe gard, s-a făcut răcoare, de
undeva, din înalturi, se aud frânturi din
Sarasate, o pală de vânt învăluie
cearşaful, îl umflă, îl înalţă mai întâi cât
gardul, apoi cât norul, apoi cât cerul şi...
şi...
Sarmiza Jacotă a obosit, i se face tot

mai frig, ştie că fata aceea blondă e ea,
fata aceea sunt eu, unde s-a dus cu
nebunul, cu scumpul de Falstaff? grădina
lui King e de mult pustie, uscată, la radio,
pe programul 3, cântăArmstrong.

OPINII CRITICE

„Dar, aşa cum s-a observat cu dreptate, nu
conduce la pierderea specifice a picturii lui Val
Gheorghiu. În primul rând, pentru că acestea nu sunt văzute de
artist ca mărimi opozabile, ci ca participante la acelaşi proces de
esenţializare. Nu ca epurare a sensibilităţii şi reducere la schema
constructivă: el nu vrea să elimine subiectivul, demersul lui nu
coincide cu analiza realizată din unghiul exclusiv al raţionalităţii.
Pentru că, în ultima etapă a acestui proces, sensibilitatea e aceea
care determină ordinea construcţiei. Nu ştiu dacă aceasta se
produce, aşa cum s-a spus, în planul unei sensibilităţi picturale
pure ceea ce ar însemna, în alţi termeni, o tendinţă de
abstractizare, de reducere a imaginii la o armonie a liniei şi a
culorii. Val Gheorghiu năzuieşte la o interpretare a
realului; dar poetica lui e de factură modernă, de tipul celei
enunţate de Blaga încă de acum şase decenii: ideea e integrată în
ordinea sentimentelor - «daţi-i voie poetului, încheia Blaga
faimosul pasaj din , să o cânte ca pe o femeie
iubită».”

raţionalismul
personalităţii

poematică

Filosofia stilului

Dan Grigorescu

„Îţi trebuie o adâncire în structuri profunde ale conştiinţei
pentru a întâlni zona acestor experienţe. Ele par dintotdeauna
ştiute, dar e bine din când în când să fie rostite. Exerciţiul literar i-a
favorizat lui Val Gheorghiu elementele cu care acum, folosind
mijloacele picturii, ţese o pânză poematică deloc uniformă ca
problematică, univers imaginar şi mod de expresie. Există, în
multe din aceste imagini care poartă în ele asprimile şi energia
unui străvechi tărâmde civilizaţie, o unitate a demersului plastic, o
unitate a universului de forme.”

Marina Preutu

„Modalitatea artistului de a stabili şi rezolva relaţia cu
existenţa şi realitatea proteică stă sub semnul dublu al
consubstanţialităţii şi inteligenţei, suma realizându-se printr-o
pictură de rafinament intelectual ce cultivă simultan valorile
cromatice şi simbolica sintagmelor expresive.

(...) Dintr-o problemă de restituire, mai mult sau mai puţin
deferentă, arta lui Val Gheorghiu devine una de , în
sensul definirii unui univers deschis interpretărilor dar şi
contemplării recuperând acele valori specifice, de subtilă
afectivitate şi implicare emoţională ce au caracterizat totdeauna
buna şi adevărata pictură.”

instituire

Virgil Mocanu

„Pictorul tonalităţilor grave, dramatice, într-o alcătuire
originală, nouă pentru ochiul celui mirat de spectacolul larg
desfăşurat al culorilor, îşi compune din amintiri medievale o lume
ca un interior propriu, o lume nouă din lecturi ancestral asimilate.
Uneori ironic.Alteori glumind.Glumele lui au rezonanţă gravă.

Nimic frivol, nici un lirism gratuit. E o reţinere sobră, fără
hohote şi chiote, fără cascade stridente, fără lacrimi, o privire
intensă spre lucruri şi oameni.”

Radu Negru

„...Distingem ca semne ale metodologiei personale a lui Val
Gheorghiu între transformarea unui motiv figurativ,
printr-o serie de trepte intermediare (unele desene ţin chiar de
«priza directă») până la limita abstractului, dar întotdeauna cu
ceva «de recunoscut» şi parcursul invers, deducţia ce porneşte de
la o compoziţie generală din forme colorate pe suprafaţă, ce
sugerează apoi relaţii caracteristice între elementele unei realităţi
imaginare.”

balansul

Mihai Drişcu

„Val Gheorghiu practică şi critica de artă, ceea ce explică,
poate, în parte, predispoziţia pentru idei, vădită în pictura sa, dar
nu într-o măsură atât de mare încât aceasta să piardă din
personalitatea specifică. Dimpotrivă, factorul raţional pare să
constituie doar resortul constructiv al imaginii, care se defineşte
în cele din urmă în planul unei sensibilităţi picturale pure.”

Octavian Barbosa

Portret de Zamfira BÎRZU

din volumul “Omul din gard”, ed. Junimea, 2009.
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Pentru generaţia de pasionaţi ai operei, aflată acum la a treia tinereţe, numele lui Vasile Moldoveanu
înseamnă amintirea unui tenor care, în perioada 1966-1971 era o stea în devenire, iar după 1971 a
strălucit în celemai importante teatre lirice ale lumii. Câteva apariţii pe prima scenă a ţării, la care s-au
adăugat trei roluri importante, puţine înregistrări la radio şi televiziune, distribuirea în rolul unui
filistin din opera "Samson şi Dalila", fixată pe disc la "Electrecord" în 1969, au marcat începutul unei
cariere ce avea să înflorească dincolo de hotarele ţării. După 1971, anul în care nu s-a mai întors în
România, numele lui VasileMoldoveanu a intrat la index, în pofida succeselor impresionante, oglindite
în presa internaţională. Condamnarea la moarte hotărâtă de regimul politic al acelor timpuri,
întârzierea rezolvării situaţiei sale politice până în anul 2010 (!) au avut ca rezultat necunoaşterea în
ţara sa natală, de către noile generaţii de spectatori, a personalităţii, a valorii unui cântăreţ şi actor de
teatru liric de prim rang. Informaţiile despre scurta perioadă artistică românească a lui Vasile
Moldoveanu, disponibile în volumele despre istoria Operei Naţionale Române din Bucureşti, redactată
deAnca Florea, sunt accesibile, prin natura opusului editorial de tip istoriografic, unui public restrâns.
Internet-ul a făcut din nou dreptate, oferind oricui, în mod gratuit, înregistrări audio şi video cu
adevărat impresionante. Invitarea lui Vasile Moldoveanu în luna ianuarie la Opera Naţională Română
din Iaşi pentru a susţine un curs de măiestrie a declanşat o campanie media atât de necesară de
promovare, de punere în lumină a carierei acestui personaj de scenă şi de poveste al lumii muzicale. O
voce de o întindere, strălucire, forţă, expresivitate şi eleganţă rar întâlnite, o prezenţă fizică demnă de
un june prim al ecranului, un joc actoricesc echilibrat dar lăsând totdeauna impresia că alt interpret nu
ar mai fi la fel de convingător, o personalitate umană-model pentru tinerii ce aspiră la succesul luminat
de scenele lirice, sunt argumente pentru a asculta confesiunile unui om şi ale unui artist cumajuscule.

A.V. Stimate domnule Vasile Moldoveanu, înainte de
toate, aş vrea să ştiu de ce v-aţi îndreptat spremuzică, şi nu
spre alt domeniu de activitate, sau spre un alt domeniu
artistic?
V.M. Probabil că m-aş fi orientat spre alt domeniu de
activitate, cum spuneţi dumneavoastră, însă a fost o înşiruire
de evenimente în viaţa mea când eram tânăr. Pentru că unul
dintre aceste evenimente mi-a îndreptat paşii către operă fără
să fi avut studii; eram încă foarte tânăr, cred că aveam vreo 21
de ani.Am fost descoperit din întâmplare de o verişoară amea,
care cânta în corul teatrului din
Constanţa. Eu cântam, dar numai
pentru mine, pentru familie, aşa, să ne
distrăm. Însă, ceea ce i-a frapat pe ai
mei a fost dragostea mea pentru operă,
pe care nu o aveau ei. Aveam acasă un
mic aparat de radio, erau nişte timpuri
îngrozitor de grele, tata s-a dus prin
nordul ţării, a vândut omaşină de cusut,
sau aşa ceva, şi a venit acasă cu un
aparat de radio „Orion”. Toată ziua se
t r ansmi tea muz ică la pos tu l
Montecarlo, concerte, şi ascultam cu
aceeaşi plăcere muzică de operă. Ceea
ce i-a mirat pe ai mei, pentru că nimeni
în familia mea nu se interesa de operă.
Şi verişoara mea mi-a spus „De ce nu
vii să dai o audiţie la maestrul
Daminescu?”, care era directorul
teatrului din Constanţa în acea vreme,
pianist şi dirijor. „Îţi poţi schimba
cursul vieţii, viaţa în teatru, în operă
este frumoasă.” Când am auzit
propunerea aceasta, bineînţeles că am
primit-o cu multe reticenţe, dar până la
urmăm-amdus, şi pentru că părinţiimă
împingeau din spate, voiau să mă vadă
doctor, inginer, cum erau prejudecăţile
pe timpul acela.Aveamprobabil o voce
naturală, cu un ambitus foarte întins,
am dat audiţia, şi acest domn
Daminescumi-a spus: „Sunteţi angajat
în cor pentru o perioadă, o să vedem
care va fi evoluţia dumneavoastră.”
Mi-a dat şi un profesor de canto. Pe
urmă am găsit eu alt profesor, doamna
Magda Dumitriu-Bârlad, care era mama Margaretei Pâslaru.
Ea făcuse oarecare carieră în străinătate, lucrând chiar cu
cineva din anturajulmarelui tenorBeniaminoGigli.

Da, ea venise de laBucureşti, se retrăsese acolo.

Cred că da, pentru că venea şi ea la acele lecţii, era foarte
tânără, începuse să cânte, cred că ştie ceva din toată istoria asta.

Niciodată. Am plecat din Constanţa pentru că, tot printr-o
împrejurare fericită, un domnVelea, dirijorul corului de acolo,
un muzician de foarte bun nivel, a văzut în mine o speranţă şi,
după 6-7 luni, m-a trimis la Bucureşti, „tu nu mai ai de ce sta
aici, trebuie să te duci să studiezi la Conservator.” M-am dus,
mi-aduc aminte că amdat examen cu aria „La donna emobile”,
am luat admiterea...

Da-da. Petre Ştefănescu-Goangă,Arta Florescu...

Da, aşa este. Am intrat la clasa de canto a maestrului Octav
Enigărescu. În paralel, personalităţi din lumea muzicală m-au
sfătuit: „Tu eşti bine acolo unde eşti, însă de ce nu încerci cu
maestrul Dinu Bădescu, care e tenor?” Tocmai ieşise din
închisoare. Dinu Bădescu cânta în două spectacole „Aida” în
aceeaşi zi, lamatineu şi seara, asta era parformanţa lui!

Eu nu îl cunoşteam. Săracul, ieşise din închisoare cu artroză.
M-am dus la el, şi mi-a spus „o, băiatul lui tata, vino încoace.”
A adorat vocea mea, şi tot timpul îmi spunea „steaua ta va
răsări într-o zi.” Între timp, am aflat povestea lui, a cântat la
Viena, s-a întors în ţară, avea un agent, pe nume Vladarski.
Încet-încet, asta a fost o înşiruire fericită de întâmplări în viaţa
mea. Lucrurile au evoluat, au venit nişte impresari invitaţi de
OperaRomână...

Într-un viitor cevamai îndepărtat. El a înţeles că dinmaterialul
vocal pe care îl aveam se putea realiza mult mai mult.
Bineînţeles că m-au luat încet, era şi politica Operei Române,
nu îţi dădea roluri de solist din prima zi. O luai mai întâi cu

Asta se întâmpla înConstanţa.

MargaretaPâslaru ştie că aţi lucrat cumamaei?

V-aţimai întânit cuMargareta Pâslaru, aţi discutat despre
acelmoment?

Mai ştiţi cine era în comisie?

Personalităţi foarte importante.

Există o înregistrare-document realizată de Societatea
Română de Radio în 1952, în timpul unui spectacol cu
opera „Bal mascat” de Verdi. La 56 de ani, Dinu Bădescu
avea una dintre cele mai puternice, mai frumoase şi mai
longevive voci din istoria teatrului liric românesc.

Aveaţi la vârsta tinereţii dorinţa de a ajunge cât mai
repede pe scenă, dorinţa firească a oricărui tânăr cântăreţ
de a fi ascultat, de a străluci? Dinu Bădescu vă încuraja,
„steaua ta va răsări”, v-a sfătuit cineva, „ia-o încet,
aşteaptă”?

rolurimedii, cu rolurimaimici, pe urmă, din când în când, ţi se
dădea un rolmare, să te încerce.

Nu cred asta. Dar e o experienţă ce poate ajuta foartemult. N-
aş vrea să se râdă, însă înveţi mult cântând în biserică.
Cântecele gregoriene, de pildă. Să asculţi, să cânţi a capella,
ajută foartemult.

V-a priit perioada în care aţi cântat în cor? E necesară
unui tânărcântăreţ?Saunueste o lege.

Nu se va râde, pentru că sunt destule cazuri de cântăreţi
cunoscuţi care au cântat, şi mai cântă în biserică. Soprana

ElenaMoşuc, poate o ştiţi...

S-a născut la Iaşi, a cântat în corul mănăstirii Frumoasa,
la Mitropolie, când revine acasă pentru o săptămână sau
două, cântă în slujbele deduminică.

Care a fost primul rol de solist susţinut la Opera din
Bucureşti?

Când dovedeşte un tânăr solist că ar fi foarte „bine” într-
un anumit stil? Zilele trecute, participând la una dintre
întâlnirile dumneavoastră cu tinerii cântăreţi de la Opera
NaţionalăRomână din Iaşi, l-amascultat pe FlorinGuzgă.
Deşi, când l-am învitat în iarna anului 2013 într-o emisiune
la TVR Iaşi, a cântat foarte frumos, convingător aria lui
Lenski din opera „Evgheni Oneghin” de Ceaikovski,
ascultându-l apoi cu „La donna emobile”, şi în spectacolul
„Traviata”, am rămas cu impresia că ar fi, cel puţin în
momentul de faţă, unbun tenor verdian şi puccinian. Dacă
greşesc, vă rog sămă corectaţi. Dumneavoastră aţi excelat
şi în interpretareamuzicii celor doi compozitori italieni. Şi
totuşi, spuneţi că aţi debutat cu roluri din opere ale
predecesorilor luiVerdi.

Am auzit de ea, mi s-a spus că a făcut recent un succes foarte
frumos la Iaşi şi la Bucureşti în „Traviata”. Nu o cunosc
personal, e altă generaţie...

Atunci, sunt înţeles. Îi doresc succes şi multă fericire, numai
cuvinte de laudă amauzit despre ea.

Cred că în „Don Pasquale”. Cred, pentru că, aproape în acelaşi
timp, în momentul când s-au decis să-mi dea roluri mai mari,
am fost distribuit în „Lucia di Lammermoor”, dacă numă înşel
chiar şi în „Boema”. Astea au fost trei roluri importante, în
paralel.

Dumneavoastră spuneţi despre Florin Guzgă că e un tenor
verdian. Încă nu putem decide, deşi culoarea vocii, întinderea,
siguranţa în registrul acut...

... frazarea, ne fac să credem asta, e încă foarte tânăr. Şi cred că
există nişte trepte, nişte perioade care nu trebuie sărite. Am
văzut atâtea catastrofe şi atâtea succese în viaţa mea, că am
devenit şi eu sceptic. Viaţa mi-a dat dreptate. Chiar şi aici, la
Iaşi, de curând, sfătuind pe cineva, dintr-un motiv sau altul,
acea persoană nu m-a ascultat. Florin Guzgă are o voce

... frazarea...

superbă, e vocea lui Pavarotti tânăr. Nici el
nu era verdian, la început. Lui Florin îi
doresc tot binele din lume, îl voi urmări pas
cu pas. Şimă ascultă, e un băiat inteligent. El
trebuie să ştie de unde până unde să meargă.
I-am spus, „Boema” să fie maximun pentru
moment, Puccini e foarte-foarte pretenţios, e
verism, viaţa de toate zilele adusă pe scenă,
toată orchestra „vine” (cântă) cu tine, e
multămelodie, tu trebuie să „treci” peste tot,
să te audă publicul. Există pericolul ca
tânărul fără experienţă, fără o şcoală precisă,
să forţeze. Şi am văzut catastrofe, în cinci-
şase ani se distrug!

Exact, vocea evoluează cu vârsta, cu
experienţa, cu cântatul pe scenă, cu rodajul.
Şi eu am avut tentaţia de a cânta roluri „tari”
de la început. Însă aproape că eram obligat.
Amdat primele audiţii înGermania, şi ei ştiu
toate astea, au 75 de teatre de operă, dar nu
sunt chiar adepţi ai stilului italian de cânt. Ei
nu spun „tu eşti limitat de aici până aici, să
nu cânţimaimult.”

Să vă spun ceva: la teatrul din Monte Carlo
noi aveam o pianistă pe care o chema
Gastaldi. Eu n-am apucat-o pe Maria Callas

Deci există etape, de trecere prin mai
multe stiluri, pe care trebuie să le încerci,
să ţi le însuşeşti, şi abia după aceea se
formeazăvocea, nu?

Credeţi că aceasta a fost o greşeală
capitală a Mariei Callas, că a vrut să
dovedească, într-o perioadă scurtă, că
este capabilă să cânte orice: şi Mozart, şi
Verdi, şiWagner?

acolo, însă când a avut relaţia cu armatorul...

Onasis, din cauză că a atacat roluri prea grele... E clasic, în
momentul când ataci roluri în care există multe pasaje
compuse pentru zona centrală a ambitusului vocal, pentru
registrulmediu, pierzi acutele. Povesteau cei care au cunoscut-
o acolo, că venea să repete cu doamna Gastaldi, şi spunea „am
greutăţi cu acutele”. Şi încet, şi-a revenit. Probabil nu trebuie
atacate roluri care depăşesc frontierele naturale ale vocii. Nu
pot să mă exprim prea mult despre alţii, însă ştiu cum am fost
oprit eu, net, de doi dirijori mari. Unul a fost Nelo Santi, care
mai trăieşte, şi celălalt, un foarte drag amic,GiuseppePatané, e
mort. Mare dirijor. Când am plecat în Germania, m-am dus
fără nimic, înţelegeţi? Şi eram tentat să cânt de toate. Mi s-au
dat „Trubadurul”, „Aida”, roluri mari, grele, până m-am
întâlnit cu Santi. La un concert, s-a uitat la mine, avea nişte
ochi mari, şi a zis: „Domnu' Moldoveanu, de-acum înainte
vom cântaVerdi tânăr , să nu îmbătrânimprea repede!” Şi i-am
răspuns: „Maestre, eu sunt de acord, dar cine-mi dă rolurile
astea, am familie, nu ştiu cum pot să fac asta...” „Să nu duceţi
grijă, aranjăm noi”. A fost norocul, altă întâmplare fericită în
viaţa mea!Avorbit cu impresarul, şi m-a plasat peste tot unde
dirija el! Îi plăceaVerdi, şi dirija oridecâte ori putea.

Enorm, dacă nu era el, azi poate nici nu mai puteam să
vorbesc!

Ei, sunt cei pe care i-am iubit, pe care îi iubiţi şi
dumneavoastră.A fost o perioadă de aur la Opera Română din
Bucureşti. Cine m-a influenţat şi l-am admirat enorm pentru
frumuseţea timbrului vocii, cel pe care toată lumea l-a adorat,
este Nicolae Herlea. L-am ascultat în „Bărbierul din Sevilla”,
când dădea notele acelea de sol dumnezeieşti, celeste. Unul
dintre ei, care plăcea sufletului. De la tenori, îl admiram şi ca
actor peValentinTeodorian. Probabil că nu era chiar perfect cu
şcoala de canto pe care am întâlnit-o mai târziu, însă avea o
muzicalitate extraordinară.

Unomdeştept, se putea vorbi orice cu el.

Îl admiram foarte mult. Cum spuneam, era perioada de aur,
când aveam patru baritoni de înaltă clasă, Herlea, Octav
Enigărescu, nu uit „Aidele” lui DavidOhanesian. L-am apucat
şi pe maestrul Goangă pe scenă, uşurinţa cu care cânta, şcoala
pe care o avea...

...AristotelesOnasis...

Aţi avut norocmare.

Să ne întoarcem puţin la perioada din România: ce
cântăreţi şi actori de operă v-au plăcut în mod deosebit, şi
v-au influenţat într-oanumitămăsură?

Şi eraunomcult.

În plus, un compozitor, un armonist rafinat.Ascris lucrări
corale.Ascris şi o cartedespreVerdi.

*

Alex VASILIU în dialog cu tenorul Vasile MOLDOVEANU

Duet cu Anna Tomowa-Sintow, Metropolitan Opera House, 1984

Tinerii să ne facă fericiţi
aici, în ţară!
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Am cântat în foarte multe concerte vocal-simfonice, dar seri
de lied nu mi s-a dat ocazia. Pentru că aveam o carieră extrem
de bogată, eram foarte mult timp pe aeroporturi. Însă am
cântat în multe oratorii. Eram considerat prin excelenţă tenor
italian.

Le învăţam foarte repede, fiind notist. Lucram mai întâi
singur, un rol nou nu îmi lua niciodată mai mult de zece zile.
După aceea lucram cu pianistul, am avut pianişti foarte buni,
care se pricepeau şi la voce, auzeau tot, îţi spuneau ce trebuie
să faci din punct de vedere tehnic.

Intuitiv... Aproape că nu avem dreptul, în meseria asta.
Trebuie învăţat foarte exact, asta e clar, pentru că în teatrele
importante exigenţele sunt foarte mari. De asta şi aici, la Iaşi,
de când am început cursul de măiestrie, am încercat să nu
depăşesc limitele, să nu cer mai mult decât e posibil la ora
actuală. Însă, am întâlnit această atmosferă, această rezervă de
voci superbe, dorinţa de a cânta, dorinţa de a învăţa cât mai
mult. Dorinţa acestor tineri de a se lansa este atât de mare,
vocile sunt atât de frumoase, încât rămân stupefiat de tot ce am
auzit înainte, că nu mai sunt voci în România. Mi s-a spus:
„Vasile, nu te mai du la teatru, ce te duci la operă? Unde? La
Iaşi? Nu mai sunt voci”. Şi vin aici, ca să descopăr 5-6 voci de
o calitate superbă, chiar ieri am descoperit un tenor.Am să rog
toate autorităţile să-i ajute, să rămână, să ne facă fericiţi aici, în
ţară, şi pe urmă să plece, cumamplecat eu. Eu n-am avut nici o
şansă, de asta am plecat. Să-i ajutăm să ne dea aici tot ce au.
Veghez, cât o să pot, pentru că avemproiecte frumoase.

LaBucureşti erau regizori foarte buni:maeştriiHeroLupescu,
Jean Rânzescu, Panait Cottescu. Urmându-mi cariera în
străinătate, am lucrat cumaeştri de reputaţiemondială.

Acesta e păcatul în operă... Suntem tentaţi, şi din când în când,
exagerăm. Dar am avut, probabil, şi măsura asta, să mă opresc
atunci când eram pe punctul de a îngroşa, să nu ating ridicolul.
Gestul să aibă un conţinut, un sens, nu gestul de dragul
gestului, asta-i pentru „Rigoletto” şi asta-i pentru „Boema”.

Pentru că înregistrările datează dintr-o perioadă destul de
târzie, ca vârstă, din cariera mea, au fost preluate direct de la
„Metropolitan”, transmise în toată lumea, şi scopul era să
ajungem la sfârşitul spectacolelor în perfectă stare de sănătate.
„SimonBoccanegra”, spre exemplu, este o operă pretenţioasă.
Acesta a fost unul dintre motive, dar au existat şi altele.
Niciodată n-am fost prea expansiv, chiar şi în opere dePuccini.
Opera mea preferată, iubită, pe care am cântat-o peste tot era
„Manon Lescaut”. Faptul că am văzut operă adaptată pentru
film, pentru televiziune, şi uneori m-a şocat gestul pentru
poză, a fost o lecţie să evit aşa ceva. Este şi asta o şcoală!

Pentru că aţi amintit numele a doi cântăreţi foarte
importanţi din istoria teatrului liric românesc, Valentin
Teodorian şi Petre Ştefănescu-Goangă, ştiţi că ei au cântat
foarte bine şi lied. Dumneavoastră aţi avut ocazia să
cântaţi lied?

Ascultându-vă înregistrările (v-am „întâlnit” prima dată
într-un rol de filistindin versiunea integrală „Electrecord”

a operei „Samson şi Dalila”,
1969) rămân mereu cu
impresia stabilă a vocii din
care muzica izvorăşte fără
istov, puternic, limpede.
Este o voce cu o forţă
debordan tă dar b ine
strunită, cu nuanţe ce duc
spre o anumită tristeţe, chiar
un dramatism tulburător.
E x i s t ă î n c â n t u l
dumneavoastră o eleganţă,
aş spune, seniorială, dar nu
în sensul răcelii, a distanţei
care cucereşte auditorul
doar prin tehnică, ci o
eleganţă încălzită de patos.
Dacă revin la tehnica vocală,
nu pot să nu subliniez

susţinerea perfectă a sunetului, a frazei melodice. Uneori
mă întreb când respiraţi. Cât aveaţi obiceiul să studiaţi
pentru avă însuşi o partitură, unrol nou?

Ca muzician sunteţi riguros, temeinic, lucid, tehnic, sau
mergeţimult pe calea intuiţiei?

Ammai văzut, la cursul de măiestrie pe care l-aţi susţinut
laOperaNaţionalăRomână din Iaşi, că le dădeaţi indicaţii
fără prea multe cuvinte, mai mult prin mimică şi gesturi,
cumsă frazeze în funcţie de text şi, eventual, de ce ar trebui
să joace într-un anumit fel. Asta este foarte important. Pe
dumneavoastră cine v-a iniţiat în arta jocului scenic? La
Bucureşti şi în lume.

Aţi fost tentat vreodată, în timpul unui spectacol, să şarjaţi
puţin atitudinea, poza,mişcareapersonajului?

V-am întrebat pentru că, urmărind înregistrările video
existente, am remarcat că jocul dumneavoastră actoricesc
este reţinut, sobru, cu economiedemijloace.

Şi apoi, publicul obişnuit al marilor teatre din Germania,
de la „Coventgarten”, de la „Metropolitan” este educat, nu
dă o importanţă primordială jocului scenic, ci este atent la
voce şi relaţionează cu ce ascultă, cu ce vede. Nu acceptă
toate aceste exagerări.

Bineînţeles, vocea este primordială. Au fost cântăreţi cu voci
extraordinare, din istoria belcanto-ului italian, care stăteau în
scaun şi cântau o arie foarte dificilă. Nu era aşa de important
jocul de scenă. Însă, astăzi, situaţia s-a inversat, publicul e din
ce în cemai exigent.Am jucat cu treimari regizori, şi amvăzut
nu numai că sunt exigenţi, dar, cum aţi spus dumneavoastră,
adaptează gestul conţinutului frazei muzicale. Să înţelegi ceea
ce cânţi. Cântăreţul nu trebuie să spună ceva partenerului, şi să
privească în altă parte...

Există o intimitate a gestului. Chiar dacă scena de operă
presupune gestul larg, altfel publicul nu te vede, sălile sunt
imense. Am făcut şi o greşeală. Am lucrat „Rigoletto” cu
Roman Polanski. El fiind regizor de film.Afost foarte exigent
şi a insistat asupra intimităţii dintre parteneri...

... expresia ochilor, expresia feţei. Şi asta nu trece în sală!Dacă
lăsa gestul cântăreţilor puţin mai subliniat, ar fi fost altfel.
Oricum, a avut succes pentru că a fost o producţie
extraordinară, în stil hollywood-ian, a fost superb.
Reamintesc, maeştrii Jean Rânzescu, Hero Lupescu, Panait
Cottescu ne-au pregătit într-un mod extraordinar. Când am
ajuns în mari teatre din lume, chiar dacă jucam în spectacole
montate de Zeffirelli, de Polanski sau de Ponnelle, cu care am
jucat la Hamburg în opera „Don Carlos”, i-am surprins (şi
eram românaşi!) cu cunoştinţele noastre, cu jocul nostru de
scenă, cu trăirea artistică. Pentru că amfost pregătiţi aşa.

Fiecare cântăreţ care face o carieră internaţională are un
carnet. Eu aveam în carnet programări pe cinci ani înainte.
Ştiam că într-o anumită perioadă aveam cinci spectacole cu
opera „Adriana Lecouvreur” la München, sau nu ştiu unde.
Deci, ştiam că nu pot să-mi depăşesc limitele. Au fost şi mici
accidente, pentru că aveam prieteni foarte buni, ajunşi
directori de operă, care voiau să realizeze o anumită producţie,
mă chemau, eu le spuneamcă sunt ocupat, iar eimă considerau
ingrat...

Am avut de toate. Într-o viaţă de 55 de ani de scenă, am avut şi
perioade când am fost foarte nefericit. Intrigile le-am evitat.
Însă, au fost câteva situaţii din care am ieşit, dacă vreţi, cu
fruntea sus, pentru că nu am răspuns.

În primul rând, să ne cunoaştem posibilităţile. De asta îmi
place să lucrez aici, pentru că toţi tinerii sunt conştienţi de
valoarea lor, însă pe ambitusul, pe volumul vocii fiecăruia.Toţi
sunt foarte realişti. Chiar şi Florin Guzgă, care are vocea asta
superbă, dar el ştie că nu poate depăşi acum repertoriul la care
răspunde vocea lui. M-a întrebat: „Ce credeţi, maestre, aş
putea să cânt „Don Carlos”? Şi i-am răspuns: “Nu, n-ai putea
deloc! Pentru că e scris în zona centrală a vocii. Chiar dacă îl
cânţi cu «Fontainbleau», primul act, care e total diferit de
restul operei, scriitura fiind în registrul înalt”. Asta-i prima
lege: să asculte de cei care îi sfătuiesc. Să nu depăşească
frontierele vocii naturale şi ale vocii lucrate la o anumită
vârstă.Asta, din punct de vedere muzical. Din punct de vedere
etic, în primul rând e demnitatea cântăreţului de operă. Ştiu că
mi-am păstrat-o şi o s-o păstrez toată viaţa. Să fie demni,
cinstiţi, oneşti, cu ei şi cu cei din jur. Să nu cedeze tentaţiei de a
forma clici de intrigi. Să meargă pe drumul lor înainte, avem o
meserie nobilă, cu care să încântăm lumea, publicul.
Onestitate. Eu am ţinut la asta mai mult ca la orice, şi cred că
am reuşit.

Invidie... N-aş putea spune că e invidie. Eu ador tot ce e
frumos, o voce frumoasă. Nu invidie.Am căutat să mă apropii
de cel pe care l-amadmirat, să văd dacă ar fi posibil să fiu ca el.

Voi reveni în luna mai pentru a pregăti spectacolul cu
„Boema”, programat în iunie. Vor cânta doi-trei tineri cu care
am lucrat acum, şi voi avea o plăcere deosebită să-i văd din
nou.

Vă mulţumesc foarte mult. În ceea ce mă priveşte, voi face tot
posibilul.

... demulte ori, la intrările datededirijor...

... asupra expresiei.

Aţi fost foarte apreciat, aţi avut multe solicitări,
impresarii, teatrele importante doreau să vă aducă pe
scenele lor. Cum aţi ştiut cât să acceptaţi, să nu luaţi prea
multe contracte, pentruanuvăobosi vocea?

Se ştie că opera este o lume colorată, aventuroasă. Mă
refer la culisele scenei. Au fost situaţii în care a trebuit să
faceţi faţă unor intrigi, unor întâmplări nefericite, invidii?

Poate că „balanţa”, zodia dumneavoastră, v-a ajutat...
Care credeţi că sunt legile cele mai importante, ca
muzician, ca profesionist şi ca om, ce trebuie respectate de
un tânărdornic să se afirme în lumeaoperei?

Aţi invidiat vreodatăpe cineva?

Deci, invidia în sensul superioral cuvântului.

Dupăacest cursdemăiestrie, aveţi alte proiecte la Iaşi?

Discuţia noastră sper să fie un stimulent pentru public să
caute dvd-urile dumneavoastră în magazine, pe internet.
Păcat că discurile audio pe care le-aţi înregistrat nu există
în magazinele din România, trebuie să faceţi ceva, trebuie
să văcunoască lumea şi aici.

Asta, da.Dar fãrã nici un fel de arrière pensée, de gândascuns.

În “Simon Boccanegra”
(Metropolitan Opera House)

Poate nici un alt actor din cei cunoscuţi în istoria filmului nu şi-
a stricat „cu mâna lui” cariera mai rău decât a făcut-o

. Cum şi de ce a făcut-o puţini cinefili şi-or mai fi amintind,
căci s-a petrecut demult, la începutul anilor '60 din secolul trecut.
Obţinând atunci, adică în 1961, Premiul Oscar pentru rolul
protagonist (Hans Rolfe, avocatul apărării) din filmul lui Stanley
Kramer „Judgement at Nürnberg” / „Procesul de la Nürnberg”, a
făcut greşeala să se autoevalueze cu exagerare sau - ca să ne
exprimăm cu eleganţă - a devenit mai exigent decât s-ar fi cuvenit,
refuzând unele după altele colaborările ce i se propuneau de către
regizorii momentului, socotind că rolurile oferite nu erau pe
măsura valorii şi prestigiului său de actor oscarizat. De la o vreme
s-a trezit singur, ocolit de regizori şi producători. E drept că
rolurile pe care le-a primit au fost bune (în „Sechestratul din
Altona” de Vittorio de Sica, 1963, sau în “Topkapî” de Jules
Dassin, 1964), dar prea puţine pentru a susţine o carieră lansată
prin PremiulOscar.
De origine austriacă, s-a născut laViena în 1930, într-o familie

de scriitori şi artişti (tatăl său, Hermann-Ferdinand Schell, a fost
poet şi dramaturg, mama, Noe von Nordberg, actriţă, iar sora mai
mare, Maria Schell, actriţă de teatru şi film - a fost celebra
Gervaise, eroina lui Zola din filmul omonim al lui René
Clément,1956). Joacă mai întâi teatru, iar în 1954 debutează în
film - primul rol primindu-l de la regizorul Laslo Benedek („Copii,
mame şi un general”), iar următoarele de la regizori germani care
reuşesc să-l impună în atenţia lui Stanley Kramer pentru rolul
carierei - cel mai sus amintit. Acolo actorul evolua în compania
unor celebrităţi ale cinematografiei - Spencer Tracy, Marlene
Dietrich, Burt Lancaster, Judy Garland, Richard Widmark,
MontgomeryClift - ceea ce, înmod firesc, l-a încărcat emoţional şi
l-a purtat spre înălţimea unei interpretări unice. Niciodată nu amai
atins o asemenea performanţă interpretativă. Filmul era o autopsie
a fascismului executată pe viu şi din confruntarea de o
extraordinară tensiune dramatică dintre acuzatori şi apărători
ieşeau în relief caractere de o neobişnuită forţă, cum e şi cel al
avocatului Rolfe - un posibil Janning (fostul ministru de justiţie al
celui de al treileaReich, impresionant profil sculptat ca în piatră de
Burt Lancaster). La un an după acest eveniment cinematografic,
care actorului i-a marcat viaţa şi cariera, Schell primeşte de la
Vittorio de Sica un rol în care ideile naziste sunt din nou crezul
personajului: locotenentul Franz von Gerlach în „Sechestratul din
Altona” (după Jean-Paul Sartre). Claustrat de bunăvoie în castelul
părintesc, kronprinzul Franz e socotit mort şi înregistrat ca atare în
actele oficiale. El însă trăieşte în trecut, cu mintea rătăcită,
evocându-şi sieşi atrocităţile comise în timpul războiului, dar nu
pentru că ar avea remuşcări, ci pentru a-şi reproşa crimele
necomise. Ideile lui - ideile lui Hitler. Interpretarea acestui rol a
fost apreciată, fără a avea însă răsunetul celei anterioare.
Simţind că lucrurile nu evoluează bine, Schell s-a hotărât să

schimbe registrul şi s-a apucat să scrie (romane!) şimai ales să facă
regie. Debutul regizoral s-a numit „Erste Liebe” / „Prima
dragoste” (1970), fiind o ecranizare după Turgheniev. A avut
oarecare succes, fiind distins cu Scoica de Aur la Festivalul de la
SanSebastian. Bineînţeles că a fost întrebat de ce a trecut la regie şi
răspunsul a fost cel firesc: pentru că actoria nu-i mai aducea nici o
satisfacţie, pentru că lucra rar ca actor şi mai ales pentru că nu i se
mai oferea un rol care să-l mulţumească. Pe de altă parte, nu-i mai
convenea, zicea el, nici condiţia actorului: „... actorii nu mai au
independenţă, nici demnitate” („Singurul om pe care l-am
cunoscut şi care le păstra intacte şi pe una şi pe cealaltă a fost
SpencerTracy”).
Fără a renunţa, totuşi, la actorie, se mişcă cu degajare şi cu

oarecare succes în meseria de regizor. Un film al său, „Pictorul”,
obţine Globul de Aur. Se bucură apoi de colaborarea unei
celebrităţi scriitoriceşti, Fr. Dürrenmatt, ecranizând o nuvelă a
acestuia „Judecătorul şi călăul” (1975), filmpentru care îşi alege o
distribuţie numai cu vedete: John Voight, Jacqueline Bisset,
Donald Sutherland, Gabriele Ferzetti. După un interviu de 17 ore
cu Marlene Dietrich a realizat un film, „Marlene”, în care materia
obţinută prin interviu a fost completată cu documente şi mărturii
(1983). În 1985, a colaborat împreună cu Laurence Olivier şi
Vanessa Redgrave la un serial despre Petru cel Mare pentru
televiziunea austriacă - interpretând rolul titular, în regia lui
Marvin Chomsky. Cum se vede, actoria a continuat să-l tenteze şi
sunt de semnalat în filmografia sa roluri (doar) onorabile precum
cele din „Un pod prea îndepărtat” (r. Richard Attenborough,
1977), „Julia” (r. Fred Zinnemann (id.), „Primii paşi în Mafia” (r.
Andrew Bergman, 1990), „Stalin” (r. Ivan Passer, 1992), „Little
Odessa” (r. James Gray, 1994), „The Brothers Bloom” (r. Rian
Johnson, 2008) ş.a. Niciodată, însă, actorul nu a mai atins nivelul
artistic al interpretării din „Procesul de laNürnberg”.

Maximilian
Schell

Un rol pentru o carier !ă

Ştefan OPREA

“ ü ”Procesul de la N rnbergInterviu difuzat la Radio Trinitas în emisiunile
"Civilizaţia Muzicii" din 8 şi 15 februarie 2014

* Opere compuse de Giuseppe Verdi în tinereţe
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Radu Ghilaş (Swedenborg)

LOSER. Cuvântul englez, adoptat prin contagiunea
lingvistică a contemporaneităţii noastre şi în oralitatea
românească ar însemna, în româneşte, În engleză el
suportă, se pare, şi o nuanţă în plus. În orice caz, de această
nuanţă în plus s-a bucurat (şi s-a încărcat) şi piesa lui Mircea
Radu Iacoban, ce şi-l ia ca titlu. Nuanţa aceasta capătă un sens

(adică, de ). Ceea ce va angaja filonul
dramatic al textului cu acest titlu, ceva mai adânc decât
aspectologia de suprafaţă socio-economică a unei faze
istorice care întâmplător e chiar faza prezentului nostru
pregnant şi ... românesc. Un prezent ce nu se poate sustrage
unui unghi de “filmare” critic. În piesa lui Mircea Radu
Iacoban, “beciul” în adâncul căruia coboară cu durere ironia şi
sarcasmul e unul al ţesuturilor ascunse şi fragile ale fiinţei
umane.
Ne aflăm în faţa avatarelor sociale ale unor aventurări

hazardate către ... “profit”. Profitul: obsesia flagelantă a
epocii. Alienanta obsesie ce îşi pune amprenta, la nivel
“macro” pe ţară, dar nu mai puţin la nivel aparent “micro” pe
fiinţa vie, a individului. “Acţiunea” din “Loser” se petrece de
fapt, pe scenele ascunse, oculte, ale acestei . Tematica

care în dramaturgia interbelică ţintea în principal
intelectualul inadaptabil, revine, iată, în dramaturgia
românească, cu o plajă de extindere ce nu mai ţine seama de
clasele sociale, ea putând fi la fel de generalizată în straturi
diverse, ca şi recoltarea triumfală a Acest sens

al ratării, specific naivilor iluzionabili pe care-l
incumbă englezeasca vocabulă e exploatat de M.R.
Iacoban cu un humor amar, cu un subsidiar nu doar grav ci şi
eminamente tulburător şi dureros prin prăbuşirea tuturor
speranţelor mari şi mici, pre-învestirea fiinţei însăşi în
opţiuni de viaţă eronate, prost şi grăbit cântărite.
Piesă cu doar două personaje, a fost prezentată în

premieră absolută pe scena “Studio” a Teatrului “Tudor
Vianu” din Giurgiu, scenă pe care, în cei aproape patru ani de
directorat, dramaturgul Mircea M. Ionescu a programat în
exclusivitate numai premiere absolute din dramaturgia
autohtonă.
O piesă, deci, cu “El” şi “Ea”: Bar de aeroport. Un avion cu

falit.

destinal falit predestinat

fiinţe vii
ratării,

învingătorilor.
destinal

loser,

Loser

destinaţia Turcia îşi întrerupe zborul, din anume motive
obiective. “Ea” intră prima în bar. Îşi comandă o cafea. Puţin
mai târziu va constata că nu are toţi banii ca să plătească. El,
intrând în bar cu ţintă precisă: citise, pe lista pasagerilor, că e
unica femeie cazată singură în cameră. Ea e neliniştită.
Vorbeşte din când în când la un celular cu un fost iubit, se
pare. Presupusă ruptură, sau refuz al familiei lui de a o
accepta. Bărbatul din bar: tentativă de seducţie. Rezistenţa
“Ei”: “în doi peri” între respingere (zeflemea) şi cochetărie.
Banalitate şi Pe acest teren “banal” începe arta
dramaturgică promptă, precisă, fără fisuri a lui Mircea Radu
Iacoban: dialogul îşi deturnează în trepte, intenţiile iniţiale.
“Pânda” reciprocă se transformă în confesiune
bilaterală; confierea (reciprocă) renunţă tot mai mult la
măştile aparenţei, fiecare îşi dezgoleşte dezarmat
lăuntricitatea, livrându-şi în primul rând faţă de el însuşi,

. Ea nu e “actriţă” ci o cvasi-prostituată încă
pură sufleteşte, ce a colindat ţările Europei după
unui “bărbat ocrotitor”, cu singurul ei conştientizat:
perechea de picioare superbe. Rămasă la ora întâlnirii lor fără
nici un acoperiş, respinsă de familia turcă a ultimului bărbat
întreţinător. El nu e un afacerist prosper ci după propria-i
mărturisire un aşteaptă să i se comunice intrarea în

a Firmei. Ceea ce se şi întâmplă şi îl
prăbuşeşte interior. Ea nu va lua, însă, cunoştinţă de textul

suspence.

a celuilalt

autenticitatea
fata morgana

loser:
insolvenţă financiară

atù

acestui anunţ telefonic al asociatului lui. Se anunţă plecarea
avionului. Ea numai are unde pleca. El se ridică şi-i spune: că
la toate greşelile vieţii lui, vamai adăuga una capitală de a nu
o lua cu el. În realitate, regretul e enorm.
Dar el ştie că acum e cu adevărat şi că şi-a pierdut

chiar propria sursă de întreţinere. Îşi uită geanta de voiaj şi se-
ntoarce. Ea tresare adânc: consideră că se întorsese pentru ea.
El îi arată motivul şi pleacă. Povestită ca atare, întâmplarea
din bar ar putea să sugereze şi oarecare izmelodramatic. Dacă
în desfăşurarea a textului ea se denudează crudă-
existenţial până la paroxism, jupuind sufletele până la “carnea
lor vie”, lipsită de anestezic e şi pentru că
dramaturgică e admirabilă în ştiinţa conducerii replicii,
adesea jonglată pe “parşivenia” situaţiei umoristice de
suprafaţă, Mircea Radu Iacoban ştiind să regizeze în plus, în
scriitură, şi ce va duce la
momentele de autenticitate autoscopică ale personajelor.
Un amănunt semnificativ al biografiei celor doi: Unul,

ratase o firmă cu obiectiv de . Ea lucrase un timp la
o firmă cu profil de Intrat deja în
puşcărie, fostul patron al celei din urmă trecuse pentru un
timp, această firmă, pe numele . Textul înstrăvede aluzii
satirice la elanul al României “postrevoluţionare”.
Dar această perspectivă deplorabilă pătrunde spuneam mult
mai adânc, degradarea economică devenind una :
demolarea de suflete!
Dramaturgul Mircea Radu Iacoban şi-a regizat la Giurgiu,

propriul text şi a făcut-o cu aceeaşi stringenţă a intuirii
auditive şi vizuale a proporţiilor semnificatoare, pe care o
cuprindea şi scriitura. O regie pliată fără reproş pe
intenţionalităţile de profunzime ale piesei. Şi o scenografie
schiţată sumar şi sugestiv adică atât cât trebuie. Şi o ilustraţie
muzicală, haşurând stări nerostite şi idei rostite sau nu, exact
şi trebuie. Toate, sub aceeaşi semnătură a unui

integral constructor şi creator teatral.
Un spectacol interpretat la o cotă înaltă şi pură a

dramatismului şi subtilităţilor de joc, de o foartemare actriţă a
teatrului giurgiuvean, al cărei palmares de roluri, de le-ar fi
întrupat pe o scenă bucureşteană sau pe scena unui teatrumai
mult cunoscut, ar fi situat-o de mult (am mai afirmat asta!)
drept a doua Silvia Popovici a teatrului românesc! Numele ei
e . Partenerul, cu un joc robust şi totuşi subtil,
are şansa de a fi deja mai cunoscut publicului de teatru, ca un
foarte apreciat actor bucureştean: e , de
laTeatrulNaţional.

loser

literală

scriitura

jocul tensiunilor dintre replici

construcţii
demolări de construcţii.

Ei
demolator

ontologică

cât cum

Violeta Teaşcă

Alexandru Georgescu

Cândva, în 1986, un mare director de scenă român, pe
numeAureliuManea, publica la editura clujeanăDacia o carte
ce se chema Atunci, cu ajutorul
cuvintelor, Manea încerca să facă ceea ce nu putea, nu mai
putea, să facă pe scenă. Din motive varii, unele ţinând de
neputinţele propriei persoane, altele de interdicţiile de tot
felul, interdicţii ce nu ocoleau lumea teatrului nici măcar în
clipa când cineva dorea să monteze Shakespeare. Atunci, în
anii '80, în România închisă ermetic, într-o ţară devenită un
lanţ de închisori concentrice, autoritatea se simţea îndreptăţită
să interzică orice şi uza fără rezerve de acest drept al său. E
adevărat, orice puteau pune sub interdicţie autorităţile
culturale ce se confundau cu cele politice, căci totul era politic
în România acelor ani, vorba lui Ionesco. Un singur lucru nu
puteau opri cohortele şi ierarhiile stupide de cenzori:
imaginaţia. Şi nicimăcar boala, spaimele provocate demotive
aievea sau inventate de fantasmele aferente nu erau în stare să
cenzureze nici imaginaţia, nici visul.
În 2013, un critic de teatru român, Octavian Saiu, a scris şi

a publicat, în excepţionale condiţii grafice - iar superlativul
absolut cuprins în adjectivul nu este suficient
pentru a acoperi realitatea editorială despre care vorbesc - o
carte ce se cheamă, cu evidente trimiteri la Calder n de la
Barca, şi care are subtitlul
Nu, de această dată numai e vorba de dorinţa de a înşela ori de
a contracara interdicţii, iar dacă totuşi Octavian Saiu a avut
ceva de învins atunci acel ceva se cheamă - şi recurg la o
sintagmă infernală, din arsenalul anilor '80 ai secolului al XX
lea -
Să mă explic. În accepţiunea curentă, criticul e un

judecător. El e chemat să evalueze, să spună ce e bine şi ce nu e
bine din ceea ce a văzut. Chiar dacă optează pentru soluţia
înţeleaptă, aceea despre care vorbeşte în cărţile sale recente
George Banu, soluţie ce recomandă a fi preferabil să spui mai
degrabă ce ţi-a plăcut decât ce nu ţi-a plăcut fiindcă, oricum,
nu mai poţi schimba nimic din ceea socoteşti că ar fi rău, iar
rostul criticii e acela de a aduce lumea la teatru nu de a o
îndepărta de el, criticul tot se vede confruntat cu o mare, cu o
fatală limitare.Aceea de a nu putea vorbi decât despre ceea ce
a văzut. Adică de a crea un discurs secund inspirat şi
fundamentat de discursul prim şi esenţial al creatorilor de
teatru. Aşa încât oricât de i-ar fi discursul - şi folosesc
adjectivul “artist” tot în sensul dat de George Banu - criticul
parcă tot nu are dreptul de a fi un creator deplin.
Această oprelişte sau acest statut ingrat a vrut să le

înfrunte, să le depăşească, să le înfrângă în cartea sa Octavian

Spectacole imaginare.

excepţional

Teatrul e vis Spectacole imaginare.

realitatea din teren.

artist

ó
*

Saiu. Carte în care găsim opt exerciţii de imaginaţie ale unui
critic, în primul rând spectator de teatru, care, “marcat de
experienţele întâlnirilor cu regizori mari, sedus de arta lor
într-atât încât să-şi proiecteze pe scena gândului câteva
spectacole ce nu există aievea, dar pe care şi-ar dori cu
împătimire să le vadă, semnate de acei regizori”, le-a creat el
însuşi. Cu imaginaţia şi cu condeiul lui.
Totul poate părea o supralicitare a libertăţii. Totul ar putea

fi suspectat că e marcat nu doar de gratuitate, de spirit
egolatru, ci chiar de nebunie. Totul ar putea fi bănuit de
dedublare maladivă a personalităţii, cam la fel cum se
întâmplă cu personajele din piesa lui Calder n. Căci ce poate
să fiemai bizar, poate chiar mai îngrijorător decât ca tu, critic,
să te dedublezi, să te crezi Robert Wilson, de pildă, şi să îl
obligi pe acest al doilea Robert Wilson
creat, mai exact re-creat de creierul tău,
să facă un spectacol după
eminescian? Ori să îţi imaginezi că
Robert Lepage, regizorul-star, cum
zice Octavian Saiu, regizorul
postmodern absolut, şi-ar cam lăsă
baltă postmodernismul lui ori l-ar pune
în folosul rescrierii în limbaj teatral a
romanului

Poate că nu ar fi din cale
afară de straniu să aflăm că Thomas
Ostermeier chiar s-a hotărât să îi facă
hatârul criticului român şi înscenează

tot la
fel cum nu ar fi chiar peste poate ca Lucian Pintilie să îşi lase
la o parte încăpăţânările şi să pună încă un Caragiale. Nu, nu

, nici (deşi tare aş
vrea de data asta eu însumi, să văd un astfel de spectacol, iar
ca să văd transpusă scenic de Pintilie chiar aş da
orice), ci Dar să îţi spui că Lev Dodin
chiar s-ar gândi şi chiar ar purcede la înscenarea unui text de
Samuel Beckett, fie el şi , e - şi repet
sintagma - nebunie curată.
Ei bine, nu, nu este. Şi nu doar fiindcă în vis e posibil

orice. Ci pentru că cel ce a aşternut pe hârtie exerciţiile de
imaginaţie din chiar ştie despre ce scrie. A văzut

ó

Luceafărul

Dumnezeul lucrurilor
mărunte?

Cui îi e frică de Virginia Woolf ?,

D-ale carnavalului O scrisoare pierdută

Năpasta
O noapte furtunoasă.

Aşteptându-l pe Godot

Teatrul e vis

spectacole regizate de Silviu Purcărete, de Ariane
Mnouchkine, de Thomas Ostermeier, de Andrei Şerban, de
Tadashi Suzuki, de Lev Dodin sau de Robert Lepage. A citit
despre montările lui Lucian Pintilie, indiferent dacă ele se
cheamă , sau acel celebru

cu pitici. A văzut filmele regizorului omonim.
Octavian Saiu a văzut toate acestea, s-a bucurat de ceea ce a
văzut fiindcă, în cazul lui, obligaţia de a merge la teatru, care
ţine de fişa postului criticului, înseamnă, înainte de orice,
bucuria de a merge la teatru. A văzut totul cu bucurie, cu
încântare, dar şi cu profesionalismul omului de teatru, al
profesorului, al cercetătorului care reţine dominante, care e
preocupat de surprinderea fundamentelor unor estetici, care
chiar vrea să ştie ce înseamna acela stil şi ce înseamnă
scriitură când e vorba despre un spectacol. Aşa încât visele
teatrale ale lui Octavian Saiu antologate în cartea
nu sunt chiar atât de inocente şi nici doar simple caligrafii
libere pe cortină nu sunt.
Mai fiecare dintre cele nouă eseuri din

respectă un algoritm. Avem la
început o rezumare , deloc
didactică, a chipului în care a făcut
până atunci teatru un anume
director de scenă. Actul al doilea al
reprezentaţiei concepute pe taste de
computer de Octavian Saiu se
confundă cel mai adesea cu analiza
unui spectacol real, văzut aievea.
Iar actul al treilea e o controlată
explozie de imaginaţie.
Totul mi-a plăcut în cartea lui

Octavian Saiu. Totul minus ceva.
Un ceva pe care, la urma urmei, îl
înţeleg. Criticul prea a simţit nevoia

să îşi explice demersul ori să îşi justifice îndrăznelile. O face
“la dublu”, într-un dar şi într-o postfaţă
neconvenţională intitulată .
Cine cunoaşte starea de spirit din acest moment din critica
românească, efectul mortal pe care îl are continua luptă de
guerilla a unor marginale care nefăcând nimic, doar bagă
programatic de vină şi complotează asupra breslei, înţelege
rostul prudenţelor asumate de critic. Le înţeleg şi eu, dar le-aş
fi dorit cevamai limitate.

D-ale carnavalului Revizorul
Turandot

Teatrul e vis

Teatrul e vis

Argument,
Singur, într-un teatru imaginar

- “ ” de Mircea Radu Iacoban -Loser

Sensul destinal al ratării

Exerciţii de imaginaţie
cartea de teatru

Mircea MORARIU

Jeana MORĂRESCU

* Ocatvian Saiu, VIAŢA E VIS. Spectacole imaginare, Editura Paideia, Bucureşti, 2013
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Parafrazând pe unul dintre participanţii la exerciţiul
creativ în care voi plonja cu detalii imediat, am crezut că
vizavi de artă le-am cam trăit pe toate şi că, pe cale de
dispariţie vor fi fiind, poate, experimentele încă neaplicate.
Am văzut pânze pictate, hârtii pictate, de dimensiuni şi

structuri compoziţionale variate, sticlării, ba chiar şi bucăţi de
tablă atent tuşate. Dar un barrique nu mi-a trecut prin minte
că, da, s-ar cere/preta la aşa ceva... Expoziţia BarriqueArt, un
foarte popular proiect timişorean marca Andrei Herczeg,
proprietarul fundaţiei cu acelaşi nume, dar şi al enotecii
Savoya, a reuşit (din fericire!) să-mi deturneze credinţele spre
un alt făgaş.
Inovativul demers artistic poposeşte în premieră în

Atrium-ul Palas Mall-ului ieşean după ce a fost deja testat şi
pozitiv atestat în incinte selecte precum cele ale Muzeului de
Artă din Timişoara, Institutului Cultural Român sau
Muzeului Comerţului şi al Industriei Turistice din Budapesta.
Cert e că avem de-a face cu un proiect prin care, Slavă
Domnului! (să spun în sfârşit?), arta contemporană e
prezentată articulat, iar ingeniozitatea a zeci de concepte
plecând de la acelaşi suport non-convenţional, dă tehnicile la
propriu peste cap.Un proiect ce a prins rod în inimile artiştilor
invitaţi, din planul autohton dar şi din cel occidental sau
oriental, precum viţa de vie pe cel mai rodnic deal. Amănunt
garantat de vreme ce privitorului nu i se acordă şansa de a
părăsi teritoriul altfel decât, discret dar bine, "îmbătat". De
nostalgii, ironii, pamflete indiscrete şi haz.
Provocările te surprind la fiecare pas şi te laşi benevol

luat cu asalt de surescitările gândului hoinar - ce-au putut să-i
facă, domnule, oamenii aceştia unui butoi nevinovat!
Ştefan Călărăşanu s-a ferit de static şi dăruindu-i două

picioare şi-o roată (ş)i-a redat bucuria propriei copilării şi a
jocului preferat, în timp ce, în aceeaşi notă, doljeanul
Alexandru Păsat consideră că butoiul ascunde amintiri bine
puse la păstrare. Cepul e în acest context un fel de ombilic.
Odată scos, ies la iveală miresme şi fragmente de copilărie,
coşuri cu struguri şi viespi, forfota de odinioară, freamăt de
frunze şimiez de nuci.
Gopal Dagnogo şi Tajo intuiesc procesul dinăuntrul

recipientului şi-l (trans)pun în notă metaforică elaborat.
Pentru primul volumetria convexă evocă pântecul matern.
Baricul e asemeni coconului din care ies, abandonând
crisalida, nimfe, naiade sau alte divinităţi iscate de mit sau
vis, în timp ce pentru celălalt stupul e mai curând alternativa
vizuală demnă de etalat.
Attila Nagy mărturiseşte printr-o notă explicativă că

ermetismul obiectului l-a contrariat într-atât încât s-a decis
să-l deschidă, să-i imaginezemiezul şi să-l metamorfeze într-
un foarte practic obiect utilitar. Şi nu e singurul de altfel care
reuşeşte această conversie spre sfera artizanală a designului
interior. Compatriotul său Csaba Szabo transpune într-un
supradimensionat lampadar efectul de cramă. Reacţia
reciprocă dintre om şi magazin. Butoiul scobit, luminat din
interior printr-un ingenios sistem rotativ vorbeşte despre
acele momente când lumea începe să se învârtă la propriu în
jurul tău.
Un obiect cu impact vizual imediat este piesa invitatului

din Iugoslavia, Nedim Hadziahmetovici. Intitulată
"Mitraliera de alcool", lucrarea pare să fi ţesut în jurul ei şi-a
autorului adevărate legende. Simbolistica sa e oarecum
previzibilă: dacă ipotetic cartuşele ar fi înlocuite de vin am
putea poate evita dezastrele şi adânci misterul relaţional.
Indubitabil hazlie, invenţia artistică a atras atenţia la ...nivel
înalt.Mai precis pe cea a conciliatorilor Naţiunilor Unite, fapt
ce a facilitat contractarea a circa 200 de Panzer Barrique. Mă
întreb dacă acelaşi efect pozitiv l-a avut şi asupra
producătorilor internaţionali de armament?
Revenind însă spre reprezentări ceva mai pacifiste e,

cred, momentul oportun pentru a aduce în prim plan
numitorul ideatic comun al unora dintre expozanţi, şi anume
profilarea liantului mistic dintre taina vinului şi cea a
Euharistiei prin care vechiul Adam are şansa de a se dezbăra
de sine (SilviuOravitzan).
Astfel, Bogdan Nueleanu dăruieşte vinului veleităţi de

ser al adevărului. In vino veritas! Probabilistic vorbind, după
un pahar ne relaxăm şi, confesăm, amănunte pe care în mod
obişnuit, ca sobrii, le-am ocoli. Poate de aici taina
împărtăşaniei, poate de aici legătura dintre om si Divinitate,
pare a conchide artistul care, a ales să pecetluiască parcă
misterul cu o cruce de metal şi versete din greaca veche.
Elementul vizual este preluat de Doina Mihăilescu şi ale sale
ştergare sugerate asemeni unui linţoliu de borangic ce au
înscrise fragmente de rugăciune şi pecetea de pe prescuri
(Hristos Biruieşte!). Şi încă, captivi în mendrele imaginaţiei,
simbolisticului şi misticii, ghicim redată sub o formă sau alta
minunea din Cana Galileii, o dată în varianta sa clasică,
transformarea apei în vin, cât şi, inversată, înmulţirea
"sângelui" cu apă sfinţită (RaduMihăilescu).

*

Acelaşi pahar de vin e pentru ieşeanul Aurel Stanciu o
posibilă fereastră. În lumea mirenilor, fereastra separă spaţiul
intim, privat, de cel public, vizibilul de invizibil, accesibilul
de inaccesibil. Butoiul lui Diogene însă îşi deschide fereastra
spre a invita la meditaţie existenţială, prin rememorarea unor
chipuri şi voci menite a-ţi tot scoate în cale lucrurile iubite
cândva. Şi când se întâmplă asta, devii pasibil fie de nostalgii
fixiste, fie de , iată în cazul artiştilor bunăoară, de viziuni cu
muze răzleţe pe care licoarea aceasta ştie a le armoniza fecund
(Marcel Lupşe). Mai mult, Ioan Pop susţine cu umor, că
„numai acei ce ştiu a ceti în doagele butoiului descoperă
simplul adevăr". Acela al susurului. Pentru că, nu-i aşa, ce-ar
fi butoiul fără muzica cristalină a umplerii pocalului cu
licoarea lui Bachus. Susurul ghiceşte ce vrei şi îţi deschide
calea prin ...lucarne, leagăne, clopoţei.
Firi ceva mai concrete, a noastră Zamfira Bârzu,

clujeanul Călin Beloescu, dar şi Cristian Sida pun punctul pe i
şi susţin prin lucrările etalate ceea ce cunoaştem cu toţii, din
fapte. Că nu există într-un fel sau altul "beţie" fără erotism şi
lipsă de pudoare. Metodele de redare sunt printre cele mai
spectaculoase. Barrique-ul celui din urmă menţionat e la
propriu acoperit cu lenjerie intimă, aducând prin haute-
couture, frivol şi lasciv cu mireasa de la Centrul Pompidou.
Clujeanul mizează pe plasticitate şi efectul de contrast dintre
negru, argintiu şi roşu fosforescent pentru a crea un mix
senzual precum o piele de şarpe exotic, în timp ce Zamfira
asaltează barrique-ul din toate unghiurile cu explicite scene
erotice dar şi alte reprezentări ludice. Lor li se pliază ideea
nevoii de comunicare, a spargerii zidului, prin care beţia
dragostei să se poată revărsa precumvinul.
Şi cum unde e loc de revărsare e şi bănuire de val, să nu

punem punctul final fără a menţiona ,
expresia transgresată prin care atât Lajos Ugron cât şi Sorin
Purcaru aduc în prim plan alegerea. Când te opreşti sau cât eşti
dispus să te scufunzi? Baricul devine bidiviu sau submarin
după caz .Dacă aburii lui te înalţă sau te afundă în neant. Unde
e în fond centrul de greutate între patimă şi extaz?Un eventual
răspuns, e drept, optimist, vine din parteaAdrianei Lucaciu şi
butoiului ei rubicond, azuriu tot, prinde ca-n reclama
binecunoscută...aripi.
Dincolo de recipientul care, iată! a atins, printr-un demers

inspirat, celebritatea, în privinţa licorii, adevărul stă, ca de
obicei, undeva la mijloc. Unora le e casă. Şi nu peiorativ
vorbind, ci în sensul cel mai profund al confortului cu sine
(Ioan Iacob şi Gheorghe Zărnescu) sau al tradiţiei de
podgoreni în familie (Ştefan Pelmuş). Altora năvod pentru că
ştie să te prindă profesionist în mreje (Sorin Nicodim).Altora
premiu. Unei părţi dintre noi surogat de viaţă socială (Mihai
Zgondoiu) şi tuturor până la urmă, dacă ştii să-l struneşti, un
pic, fidel şi nelipsit amic. Martor al celebrărilor vieţii, al
trecerii timpului şi-almutării într-o doară, când simţim nevoia
urcând o bucurie, coborând o spaimă, într-o altă sferă
ancestrală (BogdanRaţă).

In vino submarino

*Butoi din stejar, de dimensiuni mai mici, folosit pentru înnobilarea licorii

BarriqueArt, arta vinului şi încă un pic

Fără fursecuri şi ţuică, cum îi place coordonatorului de club
fotografic Dan Mititelu a zice, la Casa de Cultura, Mihai Ursachi
au dat iama pe simeze "poznele şi poznaşii". Vorbim de-o
expoziţie crudă la propriu, dacă iei în calcul suflul primăvăratic
dar şi la figurat, demersul implicând o primă şansă oferită tinerilor
cursanţi de a cunoaşte senzaţiile şi implicit de-a se supune
"oprobiului public". Crudă dar nu naivă deşi, tema explicită a
lucrărilor a avut de-a face cu ochirea primului anotimp al omului,
prin lentilă. Cum şi prin ce câştigă mai precis particularitate? O
dată printr-un detaliu, lipsă. Omisiune ce a fost într-atât de coerent
dezbătută în cadrul foarte relaxatului vernisaj găzduit de Sala
Diotimă, încât am sfârşit prin a consimţi că, dacă pentru un scriitor
titlul e cruce de căpătâi, fotografia cere cadre repetate şi că în loc
de metaforie e loc de menţiuni precise: locul, ora şi a câta oară se
comite.
Revenind însă la particularitate, varietate de opinie, dincolo

de factorul vizual, şi cel tehnic, mi se pare că face din această
expoziţie mai mult decât un pulseu artificial de juvenilă
personalitate.
Intri în atmosferă cu două cadre (Andrei Anicăi) de-o

serenitate sufletească specială. Poate pentru că reuşesc să
suprindă perfect copilăria în ipostaza sa clasică. Şi deci, ideală.
Cum să descrii altfel un chip inocent cu privirea ridicată, căutând
cumva în cel mai plauzibil poate loc, cupola unui lăcaş de cult,
dialogul cu Divinitatea? Sau camaraderia docilă şi totuşi de-o
exuberanţă mocnită din fotografia cu ...trei pe o bancă? De sexe
diferite, dar nimic indecent nu te reţine asupra acestei ipostaze pe
care peste doar câţiva ani, unii vor fi aruncînd acuze "fine" cum că

.
Serenitate pe care, colegul BogdanHarabagiu o lansează către

privitor de la marginea unei întinderi de ape. Simbol al unui viitor
ce se poate şi-n vâltoarea căruia mâna maternă te-mpinge, în timp
ce cu privirea-i ţi-o interzice.
La polul opus, instantaneele lui Alexandru Arghiroiu aduc

într-o primă instanţă a peisaje nepopulate. Scene goale. Goale
dar...cooperante. În jocul alb negru al tablei de şah intuieşti
alternanţa ghiduşiilor infiltrate dincolo de încercările de bună
purtare (deşi în cazul poznaşilor mutarea nu e întotdeauna
calculată). Pădurea tânără surprinsă în faptul serii, în schimb, te
incurcă puţin. În sensul că nu ştii precis dacă-i obosită după
forfota orelor de joacă şi glasurile ce i se preling încă pe ramuri în
ecouri lungi sau dimpotrivă îşi aşteaptă cu nerăbdare muşteriii
plini de viaţă, până dimineaţă.
Cristina Bârsan pune accentul pe ideea de non-agresiune,

etalând cu umor "arma" binecunoscută despre care toate
copilăriile spun. Cea având pe post de cartuş un balon-curcubeu
de săpun.
E momentul când, încă amuzat de amintirea atât de reală,

Cristina Fochi vine să ridicemiza şi să te readucă franc la realitate.
Una în care alternativa, dictată poate de soartă, e una duală. Poţi
sfârşi o zi implinită sub îmbrăţişarea părinţilor, şi dragostea lor e la
urma -urmei un soi de cupolă personală, cu atât mai necesară, sau
la... groapa de gunoi unde, inocenţa unor copilării rebele are
întotdeauna a face cumisterele dictate de pubelemizere.
În contrast fotografia lui Bogdan Iftimie debordează de un

exotism luxuriant şi cucereşte prin diferenţa verticală de plan. Un
copil pierdut în lumea mare pare să-ţi sugereze imaginea care are
pe fundal şi un mamut în dotare. Şi în timp ce acelaşi autor
vorbeste depre un alt apanaj al primului anotimp, curiozitatea,
Georgiana Iliescu redeschide poveşti. De-o cromatică plastică de
pus pe suflet şi profunzimi îngereşti.
O minge galbenă uitată pe ţărm devine amprenta unei

experienţe doar acum tăcute, în timp ce invitaţia de-a privi prin
crucea sculptată a unei uşi ar putea ţine, dacă asta alegi, de
inocenţele tale viitoare. Sau legi. Inocente, fragile dar intuitive,
agreabile şi fără ocară, precum fluturele biruit de seva dulce a unui
miez de portocală.
Eduard Cojocaru plusează cu un desen de-o naivitate cert

originală din care copilăria răsare cuminte ca-n animaţiile din
filme. Devine o lume în sine: flori, fluturi, nori zburătăciţi şi
supravieţuitori întotdeauna fericiţi. O lume a cărei monede de
schimb se numesc jucării şi ţin de bursa câtorva factori oneşti
printre care şi irepetabilele poveşti (Ioana Iachim).
O lume în fine, pe care o iei cu tine în podul cu fân al bunicilor

(Vlad Colotilă) şi-o aduci cu tine din vacanţă, pe uliţă (Roxana
Comârlan) furişând-o în casă, în timp ce-i ţii de şase şi tragi
interzis cu ochiul pe fereastră.Copilăria lor, amea, a voastră!

nu se cuvine

Pagină realizată de Raluca SOFIAN-OLTEANU
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Nevoia de sacralitate

Aurel BRUMĂ: Comunicarea ca esenţă ideală a culturii
pare a determina păstrarea într-o infinită existenţă a
amprentei fiecăruia dintre noi, subsumaţi până la urmă
teritoriului divinităţii. Să te comunici pe tine, să-l comunici pe
celălalt comunicând cu ceilalţi, sunt toate acestea exerciţii de
atingere, înţelegere sau negare, de apoteozare subiectivă
uneori a sacralităţii, un domeniu copleşitor ca istoricitate, ca
dimensiune. Remarcabilă este pentru această întâlnire cu
prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ suma impresionantă a
lucrărilor din domeniul antropologiei sociale, sociologiei
religiilor, sau revalorizarea unor personalităţi pe nedrept
mantinelizate de viteza orgolioasă a unor specialişti.
Nicu Gavriluţă:

eros
frică,

altceva

Obsesiv în comunicarea
condiţiei umane este prezenţa sacrului ca
personaj principal. Aşa cum a demonstrat
Mircea Eliade şi după el o armată întreagă de
specialişti în ştiinţa religiilor, sacrul este
consubstanţial naturii umane, fiind prezent în
existenţa celor de dinaintea noastră, de acum şi
următorilor semeni. Altfel spus, alături de ,
de sacrul ne defineşte, cum spunea Mircea
Eliade, ca ”fiinţe căzute în timp şi în istorie” care
au o nostalgie a absolutului. Au această firească
şi naturală dorinţă de a se împlini printr-un

care le transcede istoria, evoluţia
culturală, spirituală, socială. Raportarea omului
la absolut, la sacru, reflectarea sacrului în viaţa
lor socială, în viaţa intimă, cea personală sunt componente ale
cercetării antropologice de o dimensiune uriaşă. Or, ca să
surprinzi şi să cuantifici aceste date este un pariu care, până la
urmă, frizează imposibilul. De ce? Pentru că sunt atât de
rafinate, de delicate anumite trăiri ale omului în relaţia cu
Dumnezeu încât un antropolog, un sociolog nu le poate
surprinde şi evidenţia. Important este să lase loc şi pentru ceea
ce este inefabil şimisterios.

Dintotdeauna s-a ”călătorit” aşa fiindcă acest cult al
misterului, al inefabilului, al absolutului, l-a definit pe om. Ce
putem face noi astăzi ? Înainte de toate să ne reamintim aceste
istorii spirituale care nu mor. Apoi să revedem ipostazele,
chipurile, formele pe care ”nostalgia absolutului” (Mircea
Eliade) le ia în momentul de faţă când societatea românească
de după 1990 este sub presiunea unor noi provocări.
Însă omul nu s-a schimbat atât de mult. În datele lui

fundamentale, el rămâne aproape acelaşi. In joc este
raportarea sinelui la absolut perceput ieri prin eroi exemplari,
mitologici, zei, iar astăzi prin Dumnezeu. Sunt însă şi
reprezentanţi importanţi ai modernismului (agnostici, atei)
care merg pe linia construcţiei sociale a acestor figuri
emblematice ale divinităţilor.
Aceste teorii sunt până la un punct utile, dar prin

reducţionismul lor nu mai conving în clipa de faţă. Mi s-a
părut salutar să văd cum avem de-a face cu o reîntoarcere la
adevărata religiozitate, cea care vede în Dumnezeu o figură
creatoare prezentă în viaţa noastră socială şi personală sub
diferite forme. În mod cert, această prezenţă ne arată că există
ceva mult mai important în viaţa noastră, ceva care ne
depăşeşte şi împlineşte deopotrivă. Îmi place foarte mult
ideea acestui cod enigmatic al propriei noastre existenţe. Este
unul dintre subiectele pe care îl propun în cărţile mele. Prin
acest cod cifrat al sacralităţii întrezărim ceea ce se află dincolo

Neliniştea enunţului: Zeii au coborât din cer şi,
alternativa incipientă, zeii au fost urcaţi de om în cer.
Mediana echilibrând relaţia cu universalul. Şi continuă
această călătorie de descoperire a propriului loc în spaţii
galactice ori iluzorii.

de faptul cotidian, de întâmplarea de zi cu zi. În fond încerci
să cauţi un rost, un sens, cauţi să vezi cum se leagă lucrurile în
viaţa ta. Înţelegi că nimic nu este întâmplător şi că, dacă
aprofundezi, găseşti un rost în toate. A găsi un rost în toate
înseamnă a da un rost propriei tale vieţi şi, până la urmă, vieţii
celorlalţi din familie şi din comunitate.
Inter-relaţionarea din care nu excluzi nici un moment

componenta celestă este, pe undeva, şi o strategie personală
de atingere a perenităţii măcar prin memoria afectivă a
următorilor. De aici, din teama de disoluţie, şi obligaţia
asumării unui sistem comun de norme, o etică prietenoasă
fiecăruia dar şi reacţii cuvenite faţă de impostură, de

maculare a sacralităţii prin politizare, spre exemplu sau exces
de analfabetism cultural, ontologic. Să-l identifici, spre
exemplu, pe Zalmoxe cu un Cristos autohton, traco-dac sau
să-l sanctifici pe Eminescu dintr-o voită confuzie a valorilor.
Asistăm astfel nu la un atac asupra bisericii ca instituţie de
interes public, ci asupra sacralităţii asumate.

criză spirituală

Apropo de fractalism, de diversitatea de percepere şi
comunicare a aceluiaşi obiect (un vas cucutenian spre

Aş încerca să aplic un model propus de un autor drag mie,
Ioan Petru Culianu.Acesta avea un sistemmetodologic foarte
special, o teorie fractalică sau a complexităţii
multidimensionale, axată pe teoria adevărului construit
social.
Culianu spunea că adevărurile construite au importanţa lor

chiar dacă, false în esenţă, cum ar fi ideea de Zalmoxe ca
Hristos al românilor, ele devin reale când unii oameni le
concep ca autentică realitate. Dacă omul respectiv, cel care
emite ideea, face şi un partid politic şi ne invită să îl votăm iar
noi îl votăm, prin asta creămo realitate paralelă sau alternativă
şi merită toată atenţia noastră. Însă, din punctul meu de
vedere, toate aceste teorii exaggerate, nefireşti (cum ar fi cea
legată de existenţa sau nonexistenţa lui Isus Hristos, discuţie
clarificată şi încheiată de biserica creştină), toate acestea arată
ceva anume: o mare . Oamenii caută ceva, un
reper solid pentru viaţa lor. Unii nu au priceperea şi pregătirea
să-l găsească în biserică, în creştinismul ortodox predominant
în cazul românilor. Atunci ei caută absolutul în alte tipuri de
spiritualitate, în spiritualitatea daco-getică, de pildă. Nu de
puţine ori, căutările ajung în spaţii străine, orientale, la acele
practici specifice noilor mişcări religioase, cu ciudăţeniile şi
cu elementele lor de exotism.
Se caută mereu ceva iar eu nu pot să nu privesc cu interes

aceste frământări. Îmi place să cred că prin asumarea căilor
ocolite se poate ajunge la calea dreaptă. Or, calea dreaptă
înseamnă în cele din urmă calea spre fiinţa ta, spre centrul
propriei tale existenţe. Este exact simbolismul labirintului pe
care Eliade îl prezenta convingător în 1978, într-un dialog cu
un filozof francez,ClaudeHenri Rocquet.

exemplu: yung şi yang la traco-daci, spirala ca determinare a
teritoriului nostru ca centru culturii universale, primele cifre
propuse lumii, etc, etc) cred că, dincolo de orgolii, de
distincţiile naţionale/naţionaliste nu fragmentează ci
adaugă câte ceva istoriei comune a evoluţiei umane. De aici
poate, şi o ştiţi mai bine prin studiu, diversitatea apariţiei
unor simboluri magico-ritualice pe geografii care te lasă fără
respiraţie.

cruce

Exempul cel mai sugestiv, urmând calea propusă de dvs.,
cred că ar fi din cadrul simbolismului creştin, chiar cel legat de

. Iar ca sociolog şi antropolog nu pot să mă refer doar la
sensurile pur teologice ale simbolului crucii. Ele nu se rezumă

doar în drama răstignirii, morţii şi învierii
Mântuitorului - experienţă spirituală pe care ne-
o asumăm zi de zi şi clipă de clipă mare parte
dintre noi. Sociologul religiilor vede bogăţia
acestui simbolism în universalitatea lui. Poate
redescoperi, spre exemplu, prezenţa crucii în
cuprinsul societăţilor sud-americane, apoi în
spaţiul oriental ( India, China, Japonia). Este
stimulativ şi fecund spiritual să vezi cum aceste
societăţi păstrează încă vii sensurile
cosmogonice ale crucii. Ele trimit la crearea
Universului, la dispunerea simbolică a
punctelor cardinale, la orientarea spirituală în
spaţiu.
Putem face un excurs cultural prin istoria

creştinismului şi ne putem opri la momente
extraordinare legate de cultul zeului persan Mithra. El avea
loc pe 25 decembrie. Succesul social al acestui straniu cult a
fost contracarat de marele împărat Constantin prin creştinarea
imperiului şi oficierea religiei lui Iisus Hristos. Motivaţia
profundă a venit şi prin epifania crucii pe cer, aşa cum apare
menţionată în textele sacre.
Exemplificarea simbolismului crucii ar putea continua cu

acea cruce invizibilă, dar reală, pe care o desenează fiecare
dintre noi în clipa în care evoluează pe orizontală şi alege fie
calea stângă, fie calea dreaptă, fie direcţia înainte, fie înapoi.
Inevitabil, cu toţii folosim în viaţă acest simbolism al crucii.
Îmi vine acum în minte mitul acela foarte straniu al creaţiei
lumii prezentat demaimulţi antropologi şi etnologi. În această
specială naraţiune, Dumnezeu colaborează cu Satana la
creaţia Lumii. Citit într-o cheie simbolică, mitul ar adeveri
faptul că lumea are binele şi răul în fiinţa ei. Cele două realităţi
metafizice sunt consubstanţiale condiţiei umane. Prin
urmare, răul nu este doar o absenţă a binelui, cum apare în
teologia creştină, la Fericitul Augustin, ci are temei,
fundament, realitate. Specialiştii văd aici urme ale
bogomilismului sau gnosticismului, dar acest fapt nu ne
interesează aici.
În concluzie, toate acestea dau, până la urmă, un confort

spiritual şi o deschidere extraordinară dacă înţelegi modurile
subtile în care crucea este prezentă în viaţa ta. Asumându-ţi
profund simbolismul crucii, poţi să realizezi în viaţa ta
paradoxul, neaşteptatul, imprevizibilul: să fii acolo unde nu te
aşteaptă nimeni; să fii creativ; să fii inventiv; să blestemi
smochinul neroditor; să-ţi alungi rudele de sânge şi să dai
dreptate văduvei, aşa cum scria Andrei Pleşu într-un splendid
articol din cartea sa Este o
invitaţie de hermeneutică a culturii şi a vieţii sociale pe care
antropologul şi sociologul trebuie să o trateze lamodul celmai
serios. Numai aşa putem vedea şi înţelege ipostazele subtile
prin care simbolismul crucii este viu şi în permanenţă prezent
în viaţa fiecăruia dintre noi.

Chipuri şi măşti ale tranziţiei.

Nicu GAVRILUŢĂ

„Orice istorie a trecutului este mâna
în care se adună faptele străbunilor

pentru învăţătura noastră”
(Mss. 165, Biblioteca Mănăstirii Neamţ)

Un monument arhitectural unic:
Biserica „SF. SAVA”

Ridicată în centrul vechi al Iaşului, Biserica „Sf. Sava” se
distinge în primul rând prin unicitatea sa arhitecturală, Biserica
Sf. Sava” îmbinând fericit un amestec de stiluri: bizantin,
oriental, gotic, moldovenesc, muntenesc. Alături de Biserica
Bărboi, de Mănăstirea Golia şi de Biserica Armenească, se
încadrează „patrulaterului istoric” al oraşului din primele decade
ale secolului al XVII-lea. Monument distinct de arhitectură
medievală, construcţia în sine are aspect de fortăreaţă, amintind
oarecum de monumentele otomane prin cele două mari cupole
turceşti. Dar profilul de piatră al soclului de pe latura de vest şi de
sub Turnul Clopotniţei, ca şi brâurile în torsadă de la turle sau
chenarele unor icoane din pronaos se înscriu clar stilului
moldovenesc, în timp ce brâul median exterior din cărămidă
zimţată reprezintă stilul muntenesc. Goticul aduce un chenar în
muluri la uşa de la intrare şi ascuţirea în arc frânt a arcadelor
interioare, iar cele două turle, construite deasupra naosului şi
pronaosului, deşi se înscriu stilului bizantin, se termină în cupole

“

turtite, specifice construcţiilor otomane. Iconostasul şi
catapeteasma, bogat ornamentate, aparţin barocului.
Istoricul aşezământului monastic „Sf.Sava” se pierde în veac.

Descoperiri arheologice recente arată că, încă din secolul al XIV-
lea, s-a ridicat pe cea mai importantă arteră comercial-
meşteşugărească a Iaşului, pe Uliţa Veche, denumită după pavarea
cu lemn Podu Vechi, strada Costache Negri de astăzi, „Mănăstirea
călugărilor de la Sf. Sava”. „Înnoită,reînnoită şi zidită” ulterior de
Petru Rareş la 1534, de Petru Şchiopu la 1583, de postelnicul
Ianachie Caragea la 1625, de familia Palade la 1725, de
arhimandritul peloponezian Grigorie la 1820, apoi de încă vreo
patru ori în decursul secolului al XIX-lea, şi încă prin deceniul nouă
al secolului XX, biserica s-a deschis acum, după o exemplară
renovare, susţinută financiar de Ministerul Culturii şi Cultelor, dar
şi cu fonduri europene.
Lăcaşul de cult „Sf. Sava” şi-a dovedit originalitatea nu numai

prin arhitectura compozită, ci şi prin iradierea sa spirituală,
devenind un important centru cultural al timpului. În 1714, în
timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, s-a deschis aici
„Academia Domnească” din Iaşi precum şi o tipografie slavo-
română, urmată de o bibliotecă, în care s-au adunat peste 800 de
volume, care au completat fondul vechi al Bibliotecii Universităţii
din Iaşi. Mai târziu, tot aici, în casele stăreţiei, se va deschide
Colegiul Naţional „Sf. Sava”, devenit gimnaziu, apoi Externat de
fete, transformat în Şcoală Profesională de fete între 1877 şi 1947,
după care aici va funcţiona Institutul de Petrol şi Gaze. Acum
clădirea a devenit Casa „Diaconia”, un centru multifuncţional de
asistenţă socială şi educaţie.Trebuie să adăugăm că în Biserica „Sf.
Sava” li se traduc slujbele surdo-muţilor în limbaj specific,

mimico-gestual. De asemenea se cuvin amintite câteva piese din
bogatul ei patrimoniu: o Evanghelie de mari dimensiuni, în
slavonă, tipărită la Moscova, în 1637, ferecată în aur şi argint,
monede, ceramică, bijuterii descoperite în timpul săpăturilor
arheologice, dar şi pictura renascentistă( executată în 1832 de
zugravul Glichi şi refăcută în mare parte, în 2010-2013),
candelabrele de alamă sau clopotul de 810 kilograme, dăruit
bisericii încă din 1809.
Istorie, cultură, dar şi omenie, grijă faţă de sufletul încredinţat

Atotputernicului regăsim aici, la „Sf. Sava”. Pentru a ajunge în
biserică, străbaţi seninul ei parc, reamenajat în 2013, în mijlocul
căruia se ridică o crucemare de piatră, în care se păstrează oseminte
din cimitirul fostei mănăstiri. Poţi afla clipe de linişte şi împăcare,
cu tine, cu lumea, într-atât e de curat şi de frumos locul.

Aura HRIS

în dialog cu

Aurel BRUMĂ
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CRONICA MERIDIANE

Având în vedere sarcina de predare a unui curs în limba franceză,
m-am înscris la cursurile de vară de limbă şi cultură franceză care se
desfăşurau în localitatea Pau de la poalele Pirineilor. Călătoria şi
întreţinerea au căzut în sarcina mea, cu toate că aveam bani puţini.
Călătoria cu trenul de la Toulouse la Paumi-a lăsat impresii deosebit
de frumoase: peisajele întâlnite arătau o regiune bogată în culturi
agricole, păşuni şi păduri, toate înverzite în acel moment. Ajuns la
liceul unde erau organizate cursurile, am fost supus unor teste de
cunoaştere a limbii, în scopul repartizării la grupa corespunzătoare
nivelului arătat.Adoua zi m-am prezentat la secretariatul liceului să
aflu la ce grupă am fost repartizat. Intrând în sală am rămas stupefiat:
profesorul era aşezat pe catedră cu picioarele întinse pe un scaun,
câteva persoane erau aşezate pe pervazul ferestrelor, iar restul, nu
preamulţi, stăteau pe scaune. Nimeni num-a întrebat ce caut acolo şi
cum mă cheamă; cei din clasă discutau liber despre unele aspecte
filozofice ale literaturii din secolul XX. Deşi vorbeau o limbă
franceză frumoasă, problemele discutate nu mă interesau deloc; eu
urmăream să-mi perfecţionez cunoştinţele de gramatică şi să
deprind o vorbire fluentă în franceză. În pauză am mers repede la
secretariat şi am solicitat schimbarea grupei; secretara, puţin
contrariată, se uită în nişte tabele şi îmi spuse că pe baza rezultatelor
la teste am fost repartizat la grupa de cel mai înalt nivel; s-a văzut că
am învăţat bine franceza în liceu, de asemenea, cursurile intensive de
la Alliance Française de la Paris mi-au fost de mare ajutor! Ca
urmare a solicitării mele, am fost repartizat la o altă grupă care
cuprindea persoane cu nivel de instrucţie foarte diferite: comis-
voiajori danezi, preoţi anglicani, tineri portughezi refugiaţi,
profesori de limbă franceză din Germania, Polonia, Olanda. Aveam
mai mulţi profesori printre care P. Bertrand de la un liceu din
Bordeaux; în urmamaimultor discuţii a rămas plăcut impresionat de
cunoştinţele mele de literatură franceză, în special cele referitoare la
romanele lui Honoré de Balzac şi V. Hugo. Când a văzut că
interpretam corect capitole din “LesMisérables”, în special acţiunile
copilului “Gavroche, l'enfant de Paris”, m-a invitat să vizitez liceul
din Bordeaux unde preda, s-a oferit să-mi plătească drumul; voia să
prezinte elevilor săi o persoană venită din România care ştie foarte
multe despre limba şi cultura franceză, deşi are o altă specialitate.
Bineînţeles, n-am putut accepta invitaţia, având în vedere planul
meu de activitate cu termene foarte stricte. De ziua naţională a
Franţei, 14 iulie, conducerea şcolii de vară a organizat o excursie la
Biarritz, staţiune pe malul oceanului Atlantic în golful Gascogne.
Aici s-a desfăşurat un impresionant foc de artificii condus demaeştri
japonezi. Plaja era plină de turişti, m-am scăldat şi eu puţin în
Atlantic, numai ca să am o amintire frumoasă.Am stat în apropierea
plajei unde apa nu era adâncă, totuşi un valm-a luat pe sus şimi-a dat
o trântitură zdravănă peste prundişul de pemal. Dar lucrurile nu s-au
terminat prea bine pentru mine: urmărind vârtejul strălucitor de
culori al artificiilor am întârziat prea mult pe plajă şi autobuzele
şcolii cu întoarcere spre Pau au plecat fără mine. Tot întrebând prin
parcarea imensă, am găsit în cele din urmă un autobuz al unei
întreprinderi care m-a transportat la Pau unde am ajuns spre
dimineaţă; mai mulţi şoferi de autobuze m-au refuzat, deoarece nu
aveam la mine nici un fel de legitimaţie, haina cu acte rămânând în
autobuzul şcolii.
Revenit la Toulouse, am desfăşurat o activitate deosebit de

intensă; în urma procurării unor aparate performante am început să
obţin rezultate experimentale foarte bune, De asemenea, progresam
cu scrisul tezei. Programul de lucru în laborator era 8-12 şi 14-18. În
pauza de masă plecam spre hotelul unde locuiam, fie cu autobuzul,
fie cu maşina unui coleg de laborator. Întrucât drumul era destul de
lung, împreună cu câţiva colegi, am hotărât să luăm masa la o
pensiune situată în apropiere. Aici, vinul de masă “rosé d'Algérie”
făcea parte din meniu în loc de apă; o carafă de 1/4 litri se găsea pe
masă (uneori carafa era de 1/2 litri). Deşi se spunea că este un vin
slab, am observat că cel puţin o oră după masă nu puteam să lucrez
eficient; am rugat-o pe şefa pensiunii să-mi pună o sticlă de apă
minerală “perrier” în locul carafei de vin. Colegii au observat şi după
câteva zile au început să facă tot felul de glume după bunul obicei
franţuzesc: că sunt zgârcit şi pot ajunge la avariţie, crezând că fac
economii consumând apă în loc de vin. Se înşelau pentru că apa
minerală costa 1,20fr., iar carafa de vin costa numai 0,80fr. S-au
amuzat zgomotos când au auzit explicaţiamea.

Doctorat la Paris,
1962-1963 ( )II
Nil sine magno vita labore dedit mortalibus

Exempla trahunt

În colectivul catedrei era stabilită regula ca, săptămânal, vinerea
după amiaza, să aibă loc o întâlnire cu toţi membrii catedrei; se
treceau în revistă pe scurt rezultatele obţinute şi se stabileau unele
direcţii de urmat. Ne adunam într-o sală de conferinţe mare, cu o
masă lungă la mijloc, iar acţiunea era numită, într-un argou local,
arrosage (stropitura) deoarece câteva pachete de biscuiţi şi o sticlă
sau două de şampanie uşoară însoţeau discuţiile. Participam şi eu,
fiind totuşi mai retras, deoarece se discutau probleme interne de
catedră şi de laborator. La un moment dat s-a iscat o discuţie aprinsă
legată de cheltuirea unor sume de bani. Deodată, profesorul Laudet
s-a apropiat de capul mesei, enervat, a scos un pantof şi a lovit
puternic înmasă demaimulte ori, spunând cu voce ridicată: “Aici eu
suntHruşciov, sămă ascultaţi şi să faceţi cumzic eu”.Am rămas total
surprins de gest şi m-am retras către fereastră. Gestul de lovire în
masă era preluat într-adevăr de la N.S.Hruşciov, care, în timpul
cuvântării la Adunarea generală ONU din toamna anului 1962,

văzând că nimeni nu voia să-l asculte atunci când a încercat să
justifice amplasarea rachetelor sovietice în Cuba, s-a impus în
acelaşi mod. Un coleg a observat retragerea mea şi i-a spus
profesorului. Acesta a venit către mine, a râs cu plăcere şi mi-a
explicat: cât priveşte activitatea ştiinţifică are totală încredere în
membrii catedrei şi felul cum această activitate este condusă de
conferenţiar René Beaufils, mâna sa dreaptă. Dar nimeni nu se
pricepe la cheltuirea corectă a banilor proveniţi de la minister şi de la
unele contracte, aşa că în această direcţie trebuie să-l asculte pe el.
Luna decembrie se apropia, iar cercetările nu erau terminate; în

planul tezei era prevăzută şi realizarea practică a unei unităţi de
memorie rapidă cu ferite, după un principiu nou pe care l-am
imaginat. Termenul limită iniţial de şedere în Franţa era 10 ianuarie
1963; dacă nu mă întorceam în ţară la termenul prevăzut mi se
suspenda indemnizaţia acordată de guvernulRomâniei şi eram trecut
la categoria “transfugi”. Şi în această situaţie foarte dificilă am fost
ajutat de consilierul Vasile Vlad de la Ambasada Ramâniei de la
Paris. I-am telefonat şi i-am explicat faptul că pentru finalizarea tezei
şi susţinere aş avea nevoie de prelungirea stagiului cu cel puţin opt
luni.Deja făcusemgreşeala să solicit această prelungire laMinisterul
Învăţământului, răspunsul fiind că se refuză orice prelungire şi drept
urmare s-a sistat trimiterea indemnizaţiei. Am fost inştiinţat în scris
că dacă nu mă prezint la Minister înainte de data limită a şederii în
Franţa, voi fi trecut la categoria “transfugi”. Consilierul s-a interesat,
cred telefonic, despre stadiul cercetărilor mele şi posibilitatea
susţinerii tezei. În scurt timp, mi-a telefonat să lucrez mai departe în
laborator întrucât de prelungirea stagiului şi primirea banilor se va
ocupa el personal. Deoarece demersurile au durat ceva timp, mi-a
împrumutat nişte bani pe care i-am returnat mai târziu. Condiţia lui
era ca cel târziu până în toamna lui 1963 să susţin teza, în caz contrar
pot avea mari neplăceri. Mi-am stabilit un program riguros de
cercetare: lucram intens opt ore la laborator, iar seara şi în zilele
libere (sâmbăta, duminica şi unele sărbători) prelucram rezultatele
obţinute. Ca să pot rezista la un astfel de program, respectam o
disciplină riguroasă de folosire a timpului şi o dietă alimentară
potrivită, bogată în proteine, produse din peşte, miere de albine şi
ronţăiam aproape toată ziua sâmburi de migdale (amande). În
vacanţa sărbătorilor de iarnă, când toată lumea din laborator era
plecată, profesorul mi-a încredinţat cheile de la întregul corp de
clădire. Lucram în laborator cât voiam, dar aveam şi obligaţia de a
verifica funcţionarea corectă a instalaţiei de încălzire de la subsol.
Încurajat de rezultatele obţinute, am solicitat acordul

profesorului M. Laudet de a veni la Iaşi într-o scurtă vacanţă. Era la
începutul lunii februarie…După mai multe formalităţi, ajung la
ambasada României la Paris cu scopul de a solicita un mijloc de
transport până la aeroport şi aflu că a doua zi urma să plece spre
Bucureşti cu avionul o delegaţie guvernamentală. Obţinând acordul
consilierului V.Vlad de a mă lua şi pe mine în avion, gratis, mi-am
cumpărat un casetofon stereo cu tranzistoare tip Philips, o variantă
foarte nouă. Delegaţia guvernamentală era condusă de miniştrii
Gheorghe Gaston Marin şi Dumitru Şchiopu. Masa servindu-se de
maimulte ori, m-am îndopat împărăteşte (guvernamental!) pe gratis.
LaBucureştim-am întâlnit cu conf. dr.GheorgheHagymaş, pe care-
l cunoşteam de la Paris. Rămânând la el o jumătate de zi, până la
plecarea trenului spre Iaşi, am cunoscut-o pe soţia sa, o rusoaică cu
care se căsătorise în timpul cât şi-a dat doctoratul înRusia.

Labor omnia vicit improbus et duris urgens in
rebus agestas

După întoarcerea la Toulouse, cam prin luna mai 1963, am
anunţat profesorul că sunt aproape de finalizarea tezei şi pot depune
la secretariatul universităţii cererea de susţinere; de la depunerea
cererii, până la data susţinerii, treceau cel puţin două luni: se
prezenta întâi în catedră, se fixa comisia (juriul) şi se propunea de
către preşedintele juriului subiectul pentru a doua teză (

ş , la tezele de stat se propunea
un subiect diferit de cel al tezei propriu zise, care trebuia tratat
teoretic, sub formă de referat, şi prezentat în şedinţă publică. Ultima
variantă a titlului tezei a fost “ Mémoire rapide

subţiri feromagnetice utilizate în calculatoarele rapide: “Couches
minces magnétiques pour les calculateurs électroniques”. Când
profesorul Laudet mi-a comunicat acest subiect a făcut un gest
semnificativ spunând: “Monsieur Sandu, nu cunosc deloc subiectul
şi nu te pot ajuta decât cu cărţile şi revistele din bibliotecă, puţine pe
acest domeniu”. Bibliotecara şefă a primit sarcina de a-mi procura în
regim de urgenţă articolele solicitate, care erau aduse de regulă sub
formă de microfilme de la CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique) de la Paris-Versailles. Profesorul Laudet era îngijorat
de subiectul celei de a doua teze deoarece cu un an şi ceva mai
înainte un doctorand de al său, originar din Vietnam, a picat tocmai
la cea de a doua teză. Şi eu am mimat îngrijorare, dar în realitate
subiectul îmi convenea deoarece aveam o bună documentare de la
Iaşi, unde profesorul Şt. Procopiu mi-a dat să studiez un subiect
general despre paturile subţiri feromagnetice.

la deuxième
thèse).A a era regula în acea perioadã

à ferrites avec deux
noyaux par bit”. Titlul celei de a doua teze se referea la paturile

“Boni principii bonus finis”

Numele preşedintelui juriului l-am aflat cu vreo cinci zile
înainte de data susţinerii şi l-am cunoscut personal numai în ziua
susţinerii. Era regula ca preşedintele juriului să provină dintr-o
instituţie diferită de cea în care s-au desfăşurat cercetările. Numele
său era Fr. Perrier şi funcţiona ca director al Institutului de
Microscopie Electronică, afiliat CNRS. În ziua susţinerii, 23 iulie
1963, a fost destulă agitaţie, dar mi-am păstrat calmul. La teza de
bază am avut discuţii cu preşedintele şi membrii juriului uneori în
contradictoriu; susţinerea nu era o acţiune formală, eram întrebat în
detaliu cu privire la diferite formule, curbe, grafice sau fotografii ale
instalaţiei experimentale.Multe formule a trebuit să le deduc pe loc
la tablă şi am ieşit destul de bine. La cea de a doua teză l-am
impresionat total pe preşedintele juriului, prezentând o lucrare bine

documentată cu material bogat şi diversificat. La sfârşit, domnul
Perrier m-a felicitat şi l-a întrebat în particular pe profesorul Laudet
de unde cunosc atâtea lucruri despre subiect. Aflând că la Iaşi
funcţionez în catedra profesorului Şt. Procopiu, la mica festivitate
de după amiază a venit împreună cu Gaston Dupuy, membru al
Academiei Franceze. Explicaţia era căG. Dupuy a efectuat studii de
doctorat la Paris în laboratorul condus mult timp de Gabriel
Lippmann, cam în acelaşi timp cu Şt. Procopiu, pe care l-a cunoscut
personal. A urmat un schimb de amabilităţi, iar acad. G. Dupuy s-a
bucurat nespus demult că profesorul Şt. Procopiu trăieşte, este activ
şi are titlul de academician.
Cu o mică adeverinţă în buzunar, care atesta că am susţinut teza

de doctorat cu succes, am fost îndrumat către serviciul social al
universităţii unde mi s-au înmânat biletele de tren, de clasa a II-a,
pentru întoarcerea în ţară pe traseul Toulouse-Paris şi Paris-
Bucureşti. Conform regulamentelor din acel timp, diploma de
doctor în original se putea obţine mult mai târziu, peste doi sau trei
ani. Abia după avizarea de către Senatul Universităţii, după
examinarea de către o comisie de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei Naţionale, urma eliberarea diplomei care se
trimitea Universităţii Paul Sabatier, iar universitatea o expedia pe
numele doctorandului.
Călătoria Paris-Bucureşti s-a desfăşurat în două etape: Paris-

Viena cu tren francez cu locuri în cuşete şi Viena-Bucureşti cu tren
românesc. Eram în compartiment cu doi medici români care se
întorceau dintr-un stagiu de cercetare. În apropierea frontierei dintre
Ungaria şi România a început controlul. În compartimentul nostru s-
a nimerit o vameşă care s-amirat că aveamprea puţine lucruri pentru
un stagiu de peste un an şi jumătate. Doar două valize mari pline cu
cărţi. Pentru că una dintre ele n-a putut fi coborâtă, doamna s-a urcat
pe banchetă şi a controlat amănunţit. După control am ieşit pe culoar
şi m-am uitat în compartimentul alăturat, ticsit cu bagaje, valize,
boccele, cutii de carton. Peste toată căpiţa de bagaje trona o singură
persoană, doamna Baranga, soţia scriitorului Aurel Baranga. Mă
întorc şi relatez celor doimedici cele văzute completând: “Parcă s-ar
duce în Palestina” (aceasta era expresia uzuală atunci pentru evreii
care plecau în Israel în numărmare).Medicii s-au amuzat spunându-
mi că poate chiar plecau în Israel, doar scriitorul Baranga era de
origine evreu, aspect pe care nu-l ştiam.

Întâmplări colaterale

La Toulouse am trăit şi câteva evenimente “extraşcolare”
deosebite. De pildă, la începutul toamnei 1962, la Operă a fost
organizat un concert extraordinar al mezosopranei Iulia
Buciuceanu, care cu doi ani în urmă câştigase aici marele premiu la
Concursul Internaţional de Canto (concursul se organiza anual).
Cântăreaţa trebuia să fie însoţită de la Paris spre Toulouse de către
consilierul ambasadei României Vasile Vlad. Neputând veni, acesta
mi-a telefonat să mă ocup eu de toate cele necesare, ca un impresar:
cazare la un hotel de cel puţin patru stele, transport la Operă pentru
repetiţii, unde trebuia sa fiu prezent etc. Am încercat să mă achit
onorabil de sarcina primită, dar artista a făcut un scandal enorm
conducerii hotelului pentru că nu i s-a stabilit repede o legatură
telefonică cu soţul ei din Bucureşti, actorul George Constantin. În
preziua concertului au sosit două persoane de la ambasadă, care au
preluat în continuare sarcinile de impresar. Nu m-am dus la concert,
de fapt auzisemaproape toate ariile la repetiţii.
Pe durata studiilor în Franţa am fost abordat de mai multe ori de

persoane necunoscute. Întâi, chiar la Alliance Française de la Paris,
o doamnă din conducerea şcolii unde îmi perfecţionam limba, a
încercat de mai multe ori să mă convingă să rămân în Franţa: voi
avea un serviciu bun şi perspective de dezvoltare. Am refuzat
politicos. Îmi amintesc ultima discuţie, la un moment dat m-a
întrebat direct: “Nu iubiţi şi nu vă place Franţa?”, la care am răspuns
că nu toată lumea de pe acest glob care iubeşte Franţa se poate stabili
în această ţară minunată, nu ar încăpea; a zâmbit uşor şi ne-am
despărţit în relaţii cordiale.
La Toulouse am fost abordat de două persoane necunoscute

dintre care una foarte insistentă. De mai multe ori mă aştepta la
ieşirea din clădirea laboratoarelor şi apoi mă aştepta la intrarea în
hotel. A luat-o pe departe, întâi dacă în România sunt condiţii ca să
poată deschide un studio cinematografic, el recomandându-se
regizor de film. Apoi îmi poate oferi bani, ştie că avem burse mici.
M-a invitat la un fel de întâlnire culturală şi atunci l-am întrebat
direct: de unde a aflat că studiez într-un laborator al Universităţii
Paul Sabatier şi de unde îmi ştie numele (a avut neglijenţa să-l
pronunţe).Arăspuns că-l ştie de la studenţi (pronunţase étudiants) la
care am replicat că până la acea dată n-am avut nici un fel de legătură
cu studenţii. A venit de vreo două ori în holul hotelului, unde tot
insista să mergem în camera mea că are de discutat lucruri
importante. Am refuzat de fiecare dată. Într-o după amiază, venind
mai devreme la hotel, recepţionerami-a spus că persoana cu care am
discutat în holul de la intrare a solicitat cheia de la camera mea,
afirmând că ne-am înţeles să mă aştepte în cameră. Bineînţeles,
recepţionera, o doamnămai în vârstă, a refuzat, o rugasem să nu dea
cheia la nimeni; în cameră ţineam banii, paşaportul şi alte
documente personale, diploma, adeverinţe.
O altă întâmplare stranie s-a petrecut ceva mai târziu când a

trebuit să-mi fac nişte fotografii standard cerute de secretariatul
rectoratului în vederea finalizării unor documente care se întocmeau
cu ocazia terminării stagiului şi susţinerii tezei. Am făcut pozele la
un studio foto din oraş şi când am mers să le ridic, responsabila
studioului mi-a spus, puţin contrariată, că o doamnă s-a prezentat la
ea şi a solicitat fotografiile, afirmând că mă cunoaşte şi că eu aş fi
rugat-o să mi le aducă. I-am explicat că n-am trimis pe nimeni, am
ridicat fotografiile şi am solicitat şi negativul.

prof. univ. dr. ing. Dumitru D. SANDU

(Fragment din volumul ” ”, aflat sub tipar la
Editura Demiurg, Ia )

Memorii
şi
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De dragoste...
Cântec de iubire

Tu ai ridicat inima mea
Când zăcea în noapte.
Eu sunt bucata de pământ
În care tu îţi sădeşti florile.
Plăcut este locul pe caremâna ta l-a săpat,
pe unde ne plimbămmână-nmână,
în răcoarea vântului demiază-noapte.
Inimameadebucurie e plină
pentru cămergem împreună.
Caunmust e pentrumine
Glasul să ţi-l aud.
Eu trăiesc, fiindcă îl aud.
(din poezia egipteană, secXVI-XIV î.H.)

DanteALIGHIERI
Cântecul II

(...)Zice Iubirea despre ea:Un lucrumuritor
cumpoate fi-nzestrat cu-atâtea daruri pure?
Şi o priveşte îndelung, ca-n sine ea să jure,
căDumnezeu aci încearcă-o noutate.
Şi areBeatrice-n chip culoarea perlei, precum vor
toate femeile să aibă, dar nu pestemăsură.
Ea-i tot ce Firea-a-ntruchipat în ţărnă dură
Mai bine: pildă a frumuseţilor învederate.
Din ochii ei, oricum i-ar fi luminilemişcate,
fiori de dragoste-n afară bat, cumnuai crede,
ochii rănind aceluia, ce copleşit îi vede.(...)

WilliamSHAKESPEARE
Sonetul XVIII

Să te asemăn oare cu o zi de vară,
pe tine caremultmai dulce, blândă eşti?
În vijeliemugurii demai se sfarmă,
Scurtmăsurată e vara, când în timppriveşti.

Ochiul ceresc luceşte, uneori el arde,
culoarea aurie pierde-şi-o ades.
Tot ce-i frumos de frumuseţe se desparte,
prin voia întâmplării şi-al schimbăriimers.

Să nu se irosească vara ta vreodată
frumuseţii tale vreau să-i dărui veşnic scut.
Să nu se sumeţeascămoartea niciodată
că-n umbra ei tu umbli, şi că te-ai pierdut.

Oameni cât timp vor respira sub stele
tu vei răzbi, trăind în versurilemele.

Charles BAUDELAIRE
Deseară ce vei spune

Deseară ce vei spune, biet suflet solitar,
Tu, inimă, uscată pe vremuri, ce vei spune
Fiinţei preafrumoase, preascumpe şi preabune
Ai cărei ochi deodată te-nviorară iar?

-Vompune-orgoliul nostru de-a pururi s-o slăvească;
Poruncile domoale nepreţuite sunt;
Pătruns de duh e trupu-i ca plasma îngerească;
Privirea ei ne-mbracă în luminos vestmânt.

Oricând, în toiul nopţii şi în singurătate
Sau ziua-n larma străzii şi-a omeneştii gloate,
Fantasma ei în aer ca flacăra dansează
Şi spune: „Sunt frumoasă şi vreau cu străşnicie
De dragulmeuFrumosul drag veşnic să vă fie.
Eu suntMadona,Muza şi îngerul de pază.”

ElizabethBARETT BROWNING

Cum te iubesc? Să-ncerc o-nşiruire.
Adânc şi larg şi-nalt, atât cât poate
Atinge almeu suflet când străbate
Spre graţie, spre tot, spre nesfârşire.
Şi te iubesc cu zilnică iubire,
În paşnic fel, în zori, pe scăpătate
Şi slobod, cum te lupţi pentru dreptate,
Curat, aşa cum fugi de linguşire.
Şi te iubesc cu patimaavută

Sonet XLIII

În vechi dureri şi cu credinţa care
Părea, cu sfinţi copilăreşti, pierdută.
Şi te iubesc cu zâmbet, plâns,suflare,
Cu viaţamea! şiDomnul de-mi ajută
Te voi iubi înmoarte şimai tare.

FedericoGarciaLORCA
Ziua

Noaptea să vină nu vrea,
Tu să nu poţi veni,
Eu să nu pot pleca(...)
Nici noaptea şi nici ziua să numai vină,
Ca eu sămor prin tine,
prinmine tu sămori.(...)

SergheiESENIN
Focul vânăt

(...)E de-ajuns să te privesc tăcut
Să-ţi văd ochii plini de tot înaltul
Căuitând întregul tău trecut
Tu să numai poţi pleca la altul.

Tu mers gingaş, tu surâsulmeu,
De-ai şti, cu inima-i pustie,
Cumpoate iubi un derbedeu
Şi cât poate de supus să fie.

Cârciumile le-aş uita pe veci
n-aşmai şti nici versul ce-nseamnă
de-aş atinge-aceste braţe reci
şi-al tău păr ca floarea cea de toamnă

Veşnic te-aş urmape-acest pământ
Depărtareami-ar părea uşoară.
De iubire-ntâia oară cânt
La scandal renunţ întâia oară...

LucianBLAGA
Vară de noiembrie

Iubito-mbogăţeşte-ţi cântăreţul,
mută-mi cumâna ta în suflet lacul,
şi cemai vezi, văpaia şi îngheţul,
dumbrava, cerbii, trestia şi veacul.
Cum stăm în faţa toamnei,muţi,
sporeşte-mi inima c-o ardere, c-un gând.
Solar e tâlcul ce tu ştii oricând
atâtor lucruri să-mprumuţi.

O, lumea, dacă nu-i o amăgire,
Ne este un senin veştmânt.
Că eşti cuvânt, că eşti pământ,
Nu te dezbraci de ea nicicând.
O, lumea e albastră haină
În care ne cuprindem, strânşi în taină,
Ca vara sângelui să nu se piardă,
Ca vraja basmului mereu să ardă.

TudorARGHEZI
Psalmul de taină

(...)O,tu aceea de-altădată,
ce te-ai pierdut din drumul lumii!
Caremi-ai pus pe suflet fruntea
şi-ai luat întrânsul loculmumii,
Femeie răspândită-nmine
ca omireasmă-ntr-o pădure,
Scrisă-n visare ca o slovă,
înfiptă-n trunchiulmeu:săcure.
Tu cemi-ai prins de cântec viaţa
cu braţe strânse de grumaji
Şim-ai pornit ca sămi-o caut
La tine-n palme şi-n obraji.(...)

Ana BLANDIANA

Mircea CĂRTĂRESCU

Marin SORESCU

De dragoste

Să ne iubim chera mu

Poveste

Numă lăsa, aşează-mi-te-alături
Şi ţine-mi capul strâns să nu tresar
Când somnul bont la care-s condamnată
Se-ascute, răsucindu-se-n coşmar;

Cuprinde-mi tâmplele în palme-aşa
Cum ţii să nu se verse un potir
Şi pune-ţi gura peste guramea
Inspiră ţipătul care-l expir,

Să nu se-audă hohotul de plâns
Ce-şi hotărăşte trupulmeu contur,
Îmbrăţişează-mă să numă smulgă
Valul de spaimă care creşte-n jur

Şi duce totul, şi în urma lui
Rămâne doarmoloz şi ghilimele,
Şi se chircesc bolnave şi se sting
Şi soarele şi celelalte stele(...)

(...)să ne iubim,cheramu, să ne iubim tujur
că m'ine vom fi prada inundaţiilor, surpărilor de teren,
beţiilor crâncene,
că, mâine nu ieri, cu labe de păianjen de fanîţi voi umbla în
cârlionţii de flori ai coifurii
zăpăcindu-te, ambetându-te...
să fim tandri, bâigui poligonul căţelu lipindu-şi irişii
de şoldurile voluptuoase ale autobazei filaret
să fim tandri,singurătatea mea, ciripi indicatorul de sens
giratoriu(...)

Sufletul tău funcţionează cu lemne,
Iar al meu cu electricitate.
Dragostea ta umple cerul de fum,
A mea e din flăcări curate.
Totuşi vom mai merge împreună
O bună bucată de pământ,
O bună bucată de cer,
O bună bucată de lună.

NichitaSTĂNESCU
Ce bine că eşti

(...) Ce bine că eşti, cemirare că sunt!
Două cântece diferite, lovindu-se amestecându-se,
Două culori ce nu s-au văzut niciodată,
una foarte de jos, întoarsă spre pământ,
una foarte de sus, aproape ruptă
în înfrigurata, neasemuita luptă
aminunii că eşti, a-ntâmplării că sunt.(...)
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Pagină realizată de Virginia BURDUJA

Distribuită cu „Ziarul de Iaşi” contra unei sume modice,
SUPRAVIEŢUITORII umple un spaţiu alb în atlasul istoric al
majorităţii românilor, răspunzând unui scop precis, clar enunţat în
Introducere, şi anume examinarea modului în care aparentul
anacronism al monarhiei a supravieţuit în secolul XXI, precum şi a
înţelegerii cauzalităţii menţinerii ei în zece state europene, unde
nimeni nu s-a gândit s-o înlocuiască cu republica, aşa cum s-a
întâmplat în ţările din est mai ales. Poate pentru că monarhii nu
domnesc în cele mai sărace ţări ale Europei. Ba chiar dimpotrivă.
„Ţările scandinave, în special, sunt unele dintre cele mai egalitariste,
nu numai de pe continent, ci şi din întreaga lume. Nici nu sunt
conservatoare din punct de vedere politic.Autenticitatea democraţiei
lor este exemplară.” (p.26) Numai studiindu-le trecutul şi
prezentul,statutul poltic, financiar, social, apreciind corect relaţia lor
cu mass-media, putem să aflăm de ce unii dintre prinţi sau prinţese,
privilegiaţi/condamnaţi, prin naştere, să-şi împlinească datoria faţă
de coroană, ţară şi popor, oameni fiind şi ei ca noi toţi, nu-şi respectă
pactul genitor, generând astfel situaţii conflictuale la diferite nivele.
Destinată publicului larg care, acum, disipat în totmai numeroase

bătălii politice şi revendicări, se întreabă de ce şi cum mai
supravieţuieşte o instituţie considerată depăşită, cartea lui

(autor şi al bestsellerului „Discursul regelui”, ecranizat cu
acelaşi titlu, câştigător a patru premii Oscar), ziarist şi scriitor britanic
de succes, se adresează cititorului interesat, invitându-l dincolo de
festiva barieră a gărzilor din faţa palatelor impunătoare. El relatează
cursiv nu numai informaţii istorice, atent şi sugestiv selectate, dar şi
scene, istorioare, ale căror personaje devin, din prinţi şi prinţese,
regine şi regi, obligaţi să ocupe un „serviciu” de 24 de ore zilnic, şapte
zile pe săptămână, oameni obişnuiţi, supuşi greşelii sau îndoielii.
Structurându-şi cartea didactic aproape, autorul ne prezintă familiile
dinastice ale Europei încă din primul capitol, un „Who sWho” regal.
Apoi, în „Sosiri şi plecări” aflăm definirea monarhiei de-a lungul
vremii, de la începuturile ei în adânc de istorie şi până în zilele
noastre, în timp ce în „Despre ceremonial şi puterea politică” datele
istorice se condimentează atrăgător cu detalii anecdotice, care susţin
interesul lecturii. „O zi de lucru obişnuită” din viaţa unui suveran nu
este nici pe departe relaxată, dimpotrivă, musteşte de obligaţii de tot
felul. Supărător este şi costul ridicat al întreţinerii familiei regale,
mereu discutat, comentat, generând, amplificând surdele tensiuni
politice existente. Din „Cum înveţi să devii monarh” aflăm că prinţii
nu au întotdeauna o copilărie fericită. Că puţin simpatizatul prinţ
moştenitor al britanicilor, Charles (ah, tenebroasele lui poveşti de
iubire!) a fost trimis, după un stagiu la o şcoală unde taxele treceau de
12000 de lire sterline anual, la cea mai veche şcoală particulară din
Anglia, Cheam School, fondată în 1615, unde „părinţii plătesc sume
mari de bani ca progeniturile lor să fie crescute în cele mai aspre
condiţii posibile şi în disciplina cea mai strictă”, asta pentru a li se
consolida copiilor caracterul. Ce a găsit micul prinţ în noua lui
şcoală? „Paturi de metal, încăperi austere, duşuri reci, capela
obligatorie, latină şi sport” plus pedeapsa corporală. Cei cinci ani
petrecuţi aici nu au fost cei mai răi. Pentru că a fost transferat la
Gordonstoun, o şcoală internaţională, adăpostită în clădiri datând din
secolul XVII şi funcţionând în regim spartan: „Cei 400 de băieţi
purtau pantaloni scurţi în permanenţă, indiferent de vreme, şi îşi
începeau fiecare zi alergând pe teren, după care făceau duşuri
fierbinţi, apoi reci. Dormeau în paturi rudimentare din lemn, iar
ferestrele dormitoarelor rămâneau întotdeauna deschise noaptea
ceea ce însemna că unora dintre ei(...) cearşafurile li se udau de la
ploaie sau erau acoperite cu un strat uşor de zăpadă.Accentul era pus
aici pe disciplina militară şi pe educaţia fizică”. Toate acestea pentru

Peter
Conradi

ca „fiii oamenilor puternici să fie eliberaţi din închisoarea
privilegiilor.”(p.337) Dar strălucitul viitor care îl aştepta pe bietul
Charles le-a stârnit ura colegilor, aceştia hărţuindu-l fără milă,
transformându-i zilele şi nopţile într-un adevărat coşmar. Invidia şi
ura prezente, în contrapartidă cu necondiţionata dragoste şi oarba
adoraţie, în amestecatamasă a supuşilor. Care acum îşi pun întrebări,
se informează şi află că există şi „Regi cu un comportament
necorespunzător”, aici luându-se în consideraţie aventuri galante
sfârşite adesea cu un copil din flori , care îşi trâmbiţează nobila
origine când nimeni nu se aşteaptă, frecventarea de
localuri/locuri/personaje dubioase sau hobbyuri excesiv de
costisitoare. Pentru autor, capitolul respectiv devine un bun prilej de
înşiruire a idilelor care au premers căsătoriile regale ale secolului
XX sau XXI. Căsătorii care învolburează ape tulburi, după cum
reiese din capitolul „Metrese, bastarzi şi maris complaisants” ca şi
din următorul, „În căutarea unei prinţese Grace”, unde se reiau
spectaculoasele romane de dragoste ale familiei domnitoare în
bogatul Principat Monaco. Discuţia ajunge şi la unitatea „Căsătoria
şi familia”, două instituţii aflate şi ele, astăzi, în bătaia vântului
eliberator de inhibiţii tradiţionaliste. Dar a căror continuitate
presupune asumarea, şi îndurarea, unor compromisuri. Mai cu
seamă într-un cuplu regal. În cel ideal. Şi dacă nu este ideal?Atunci
disensiunile se acutizează, par de nerezolvat, singura ieşire din criză
fiind fericita separare. Separare mult mai uşor de rezolvat, de admis
astăzi, decât în veacuri trecute când, dacă Papa refuza anularea unei
căsătorii, vreun Henric al VIII-lea, nerăbdător să scape de consoarta
Caterina, îşi urgenta eliberarea prin scurtarea acesteia de singurul ei
cap.Acum, desigur, altfel stau lucrurile, deşi presa şi opinia publică
preferă să ţeasă misterioase alternative. Enunţate şi în capitolul
rezervat tragicului destin al prinţesei Diana, hollywoodian sută la
sută, stârnind un viu interes. Răsfrânt şi asupra cuplurilor care ies din
tipare: Victoria, prinţesa moştenitoare a Suediei se căsătoreşte, în
2010, cu Daniel Westling, fostul ei antrenor de fitness, fiu al unui
funcţionar public şi al unei angajate la Poşta dintr-o mică localitate
sau cel format dinHaakon, prinţulmoştenitor al Norvegiei, şiMette-
Marit, fiică a unui ziarist, mamă singură a unui băieţel, ravisantă
ospătăriţă cu un trecut sentimental destul de agitat. Sau asupra altor
mezalianţe, scandaloase sau tacit acceptate, petrecute între străvechi
zidiri princiare şi adunate sub titlul „Broscoiul preschimbat în prinţ
şi alte basme”.Dar şimai stresantă decât o căsătorie ratatămi se pare
lunga aşteptare a succesiunii la tron.Oaşteptare care, nuo dată, nu-şi
mai află împlinirea. Sau se împlineşte prea devreme, ca în cazul lui
Mihai I de România, devenit rege la vârsta de 6 ani! Sau prea târziu:
până la 59 de ani Edward al VII-lea a tot aşteptat să urce pe tron.
Năpădit de de o sumă de îndatoriri, prinţul moştenitor, cum este
prinţul Charles cel cu prospere domenii în Ardealul românesc,
„decanul de vârstă al monarhilor în devenire din Europa”,
bucurându-se şi de o instructivă experienţă, le face faţă nerenunţând
la micile bucurii ale vieţii obişnuite. Şi totuşi, în ce constă
„serviciul” „cel mai potrivit pentru unmembru al familiei regale? În
mod ideal, moştenitorii coroanei ar trebui să se implice în activităţi
în beneficiul naţiunii ca întreg şi nu să îşi servească propriile interese
sau pe cele ale unui grup restrâns al societăţii. De asemenea, nu poate
fi vorba de o activitate politică.Din acestmotiv, rămânerea în armată

dincolo de perioada iniţială care este considerată obligatorie(...) ar
putea fi soluţia ideală. Scurte perioade în serviciul diplomatic,
implicarea în proiecte de binefacere peste hotare sau poate o
activitate dedicată Uniunii Europene ar putea fi utile”(p. 418). Cu ce
se mai ocupă prinţii? Cu scrisul. Ca Ari Behn, ginerele regelui
Norvegiei, autor al unui bestseller. Soţia sa, prinţesa Martha Louise,
scrie şi ea în timp ce aşteaptă pe banca de „rezerve” a regalităţii.
Adevărat scenariu de telenovelă, capitolul „Rezerve şi parteneri”
urmăreşte rătăcirile tinerilor pretendenţi la tron prin labirintul iubirii.
Între care cap de serie, supermediatizaţi, suntWillam şi Kate, a căror
poveste, proaspătă şi emoţionantă, e prinsă, şi respusă, într-un
capitol separat.
E grea meseria de rege. Dar şi mai grea e abordarea ei de către

mass-media, mulţi întrebându-se cu toată seriozitatea dacă „Trebuie
într-adevăr ca membrii familiei regale să fie trataţi ca parte a culturii
vedetelor, iar particularităţile lor trebuie expuse lumii fără cruţare?
Sau, datorită rolului lor constituţional, să fie trataţi cu mai multă
demnitate decât Madonna, Paris Hilton sau Lady Gaga? Şi cum
rămâne cu instituţia în sine? Ar trebui ca mass-media să pună la
îndoială existenţa continuă a monarhiei sau să-şi îndrepte criticile
către eficienţa, sau lipsa acesteia, cu care membrii familiei regale îşi
îndeplinesc îndatoririle”.(p. 486) Până se vor stabiliza răspunsurile,
monarhia, acolo unde a supravieţuit, înaintează la braţul veacului
despicând hotărât prezentul. Dezvăluindu-şi, şi în această carte,
părţile de lumină ca şi cele umbrite, cititorului român. Care, deşi s-a
despărţit de ea doar de 70 de ani, nu o cunoaşte de loc! Motiv pentru
care capitolul referitor la istoricul monarhiei în România adăugat de
prof. univ. dr. Adrian Cioroianu completează fericit o carte şi
instructivă, şi interesantă. Din corecta rezumare a celor 81 de ani de
regalitate în România care au coincis, ar fi bine s-o ştie şi copiii
noştri, cu modernizarea intensivă a ţării, se remarcă repunerea în
pagină a rolului jucat de Carol al II-lea în scurta-i domnie. Pentru
corecta informare a republicanilor convinşi, darmai cu seamă pentru
scoaterea la lumină a adevărului istoric, fiecărei informaţii din acest
scurt capitol i se cuvine o carte. Doar atunci românii ar putea aprecia
exact rolul de extremă stabilitate jucat de monarhie într-o ţară aflată
de secole într-o prea dificilă intersecţie istorico-geografică.

Monarhia înc str bate veaculă ă

* SUPRAVIEŢUITORII: monarhia la începutul secolului XXI, editura
2013, trad.:DianaMihaelaOlteanu, 510 p.

Corint,

De la Freud citire, încă din faza intrauterină, apoi din cea de bebeluş pur şi nevinovat, omul captează Binele, dar mai cu
seamă Răul, din tot ceea ce îl înconjoară, hanicele sale antene nescăpând nici o informaţie, nici o emoţie. Încărcându-şi
astfel copilăria cu trăiri negative mai cu seamă, cumulate în viaţa adultă într-un obositor/sâcâitor bagaj, devenit, de-a
lungul anilor, tot mai greu de supus voinţei sau interdicţiilor fireşti. E inclusă aici şi viaţa intimă? Ba bine că nu, ne asigură
psihanalistul şi medicul pediatru Aldo Naouri, cunoscut autor al unor cărţi de specialitate, dintre care ultima, publicată în
2013, „Prendre la vie a pleinemain” a stârnit o vie polemică, ea propunând soluţii radical agresive în relaţiile de cuplu. Într-
un interviu acordat revistei „Lire” răspunsurile sale se axează cu deosebire asupra relaţiei stabilite între viaţa intimă a unui
scriitor, între copilăria şi opera sa. Relaţie care, trebuie s-o recunoaştem, capătă întotdeauna un agasant/nestăpânit interes
în rândul cititorilor. Şi nu numai al lor din moment ce psihanaliza acordă respectivei relaţii un larg spaţiu în cercetare, după
cumreiese şi din interviul preluat fragmentar, mai jos, .

Prima copil rie e vinovat !ă ă

Lire

Aldo Naouri

L

A.N.:

L.:

A.N.:

L

A.N

:
?

: Îmi place mult o definiţie a lui Jules Renard: „A scrie
este un fel de a vorbi fără a fi întrerupt”. Şi a vorbi, în general,
înseamnă a vorbi despre suferinţa ta. Dar care este natura acestei
suferinţe, se regăseşte ea în prima copilărie? Cred că fiecare scriitor
duce cu sine nostalgia acestui timp de aur, fapt care, se spune, ar
cauza şi suferinţa. Chiar şi sexual, adultul îşi doreşte să obţină ceea ce
i-a lipsit, în această direcţie, în copilărie.
:

Încă din prima copilărie! Chiar înainte de cinci ani. Practic,
chiar din primul an.

Da. Relaţia avută cuAgostinelli, şoferul său, nu a fost decât o
subtilă modalitate de a-i spune mamei: „După cum vezi, nu este
vorba deo femeie. Îţi rămâncredincios ţie”.
.:

.: Da, în măsura în care scriitorul metaforizează obiectul pierdut.
De exemplu relatându-şi propriile trăiri. Exemplul lui Henry Miller
este elocvent în această direcţie. El a încercat mereu să regăsească
sentimentul imposibilului, al eşecului, scriind la persoana întâi. Ceea
ce a şocat. Îmi amintesc că i-am citit cărţile în adolescenţă. Nu a fost
o întâmplare: adolescenţii sunt viu interesaţi de astfel de
probleme,(...)literatura devenind, în atari circumstanţe un sprijin,

Care este impactul vieţii intime a unui scriitor asupra operei
sale

Cu alte cuvinte, traiectoria vieţii intime se conturează încă din
copilărie?

Vă referiţi la singura dragoste, cuma fost cea a lui Proust pentru
mama lui?

Minciuna, sau duplicitatea, conduce în vreun fel sexualitatea şi
opera scriitorului?

astâmpărând curiozitatea şi potolind anxietatea. Dar nu întotdeauna.
Pentru că lectura cărţilor lui Henry Miller poate naşte convingerea
că toată lumea e croită după aceste tipare.

Romanul. Există autori care în loc să vorbească despre ei se
proiectează în personajele lor. Exemplar în acest sens este cunoscutul
caz al lui Flaubert. Când spune „Madame Bovary c'est moi!”, el
susţine că personajul său reprezintă teribila sa insatisfacţie. Emma sa
vorbeşte despre el şi pentru el. Pe de altă parte(...) observând atent
cuplul Charles-Emma, ce vezi? Un Charles care îşi divinizează
mama şi oEmma care o caută.
:

Ele pot arăta până în ce punct sunt ei supuşi unor multiple
complexe, câteodată sublim descrise. Aşa cum a abordat Thomas
Mann pedofilismul în „Moarte la Veneţia” sau incestuoasa dragoste
frăţească în admirabila „Aleasa”. Astfel de pagini, magistral scrise,
ne ajută să ghicim sau să întrezărim câte ceva din propriile noastre
trăiri.

?
Bineînţeles! Gândiţi-vă la discutabilul pact dintre Sartre şi

Beauvoir. Nici nu vă imaginaţi câţi oameni au fost distruşi încercând
să-i imite pe cei doi creatori. În practica mea am întâlnit mulţi. (...)
Adevărat este că Sartre şi-a explicat atitudinea invocând trendul
timpului său în fraze covingătoare, care-i sporeau valoarea. Pactul
inechitabil nu a fost respectat mai cu seamă de Sartre. Ce ne spun

L.:
A.N.:

L.

A.N.:

A.N.:

Dar ficţiunea?

Detaliile vieţii sentimentale, ale celei intime, trăite de scriitori
ajută la înţelegerea operei lor?

: Adică să recitim „Cuvintele” lui Sartre în spiritul a ceea ce ştim
mai clar astăzi decât ieri referitor la relaţia sa cu femeile
L.

nouă „Cuvintele”? Că el a fost un băieţel adorat de mama sa şi de
bunicul său, că, dacă ar fi avut alături un tată, nu ar fi ajuns omul care
a devenit. (...)
:

Ne-am obişnuit astăzi cu o independenţă totală.(...) Ceea ce
conduce spre un paradox: atunci când ne vom putea schimba, zilnic,
partenerul, nu vom înceta să-l căutămmereu pe cel ideal, fantomatic
purtat în fiecare dintre noi.

Cu siguranţă. Şi sigur aceasta-i miza: să pui în cuvinte
suferinţa care oferă artei demnitate, nobleţe, frumuseţe, grandoare.
Când trăieşti o pasiune devii formidabil de creativ. Totodată nu
trebuie să uităm importanţa activităţii artistice în evoluţia unei
societăţi, în măsura în care ea ia act de ceea ce se scrie. În cazul în
care fiecare dintre noi visează să devină un erou asemeni
scriitorului/omului celebru, ne confruntăm cu o „contaminare”
altoită pe narcisism. Dacă adăugăm faptul că trăim într-o societate a
imaginii şi că modelele respective suferă de un narcisism potenţat,
trebuie să recunoaştem, efectul e de la sine înţeles: fiecare simte
nevoia să se supună legii.

.: Citaţi scriitoare ale căror relaţii cu mama au blocat elanul
iniţial al fetiţei către tată. Ceea cem-a surprins, după patruzeci de ani
de ascultare a părinţilor, este un lucru pe care psihanaliza l-a omis:
complexul Oedip este de fapt o strategie defensivă împotriva
angoasei morţii. Fetiţa care se aventurează în căutarea unui aliat -
pentru a-l seduce pe tată, se va confrunta cu omamă care-i va arăta o
lume cenzurată. Sau nu. În „Viaţa sexuală a Catherinei M.”,
Catherine Millet povesteşte că ea şi-a surprins mama în timp ce
îmbrăţişa un bărbat străin, scenă de un primitivism terifiant pentru o
fetiţă în curs de iniţiere.
.:
.:Albert Cohen.Ne-a dat celmai bun exemplu clinic în „Belle du

Seigneur”. Care este de fapt un roman, dar şi un studiu extrem de
minuţios a ceea ce poate fi amorul ideal(...). El ne reaminteşte că
dreptul la plăcere sau la fericire există de când lumea.Dar că dragoste
absolută nu există. (...)

L.

A.N.:

L.:

A.N.:

L

A.N

L
A.N

Pactul Sartre-Beauvoir nu pare caduc vis-a-vis de noţiunea de
adulter?

Dar marii scriitori şi-ar putea construi capodoperele în afara
frustrărilor, a extravaganţelor sexuale?

Annie Ernaux, Catherine Millet sau Christine Angot îşi
explorează la rândul lor viaţa intimă. Răspunzând cărei suferinţe?

Care scriitor a surprins celmai exact etapele pasiunii?

.:
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CRONICA MERIDIANE

Ammers pemalulmării: era un vînt incredibil de puternic.
Mai mai sămă ia pe sus!(a fost prima dată cîndm-ambucurat
că sunt mai corpolent). Un vînt infernal!Am intrat într-o sală
de jocuri, despre care ni s-a spus că ar fi cea mai mare din
zonă. Decepţionantă! Aparate modeste, am pierdut timp şi
bani prefăcîndu-ne că ne-am distrat (cam ca la o nuntă, unde
numai simt bine, de peste douăzeci de ani!).
De la frig, am simţit nevoia să beau ceva. Am căutat o

cîrciumă ca-n modelul meu inspirat din filmele irlandeze, cu
oameni pitoreşti şi decoraţiune afumată de miile de trabuce
consumate, cu mese de lemn şi halbe uriaşe. Am găsit o dată
ceva asemănător, , lîngă Taunton. A fost minunat!
Aici am găsit o altă marcă de whisky şi o altă marcă de bere.
Din berile care se găsesc în ţară, aici n-am văzut decît vreo
patru. Culmea, după cunoaşterea atîtor beri, n-am găsit una
care sămă facă paf...
Seara s-a terminat în Taunton, cu o cină modestă (m-am

ferit de ubicuul lor fel de mîncare ). Un obicei
englez ciudat: oriunde comanzi mîncare sau băutură, plăteşti
înainte.Mă rog...
Într-o zi am fost invitat la nişte prieteni să pregătesc o

specialitate de-a mea salata, berlineză. Am făcut
cumpărăturile într-unmaremagazin de-al lor .Am
cumpărat o carne de vită care arăta bine. Pusă la fiert însă, a
rămas doar jumate din cantitate, şi-n plus, era apetisantă
...precumobucată de carton.Gazdami-a spus că e o problemă
în Anglia, cu această carne. Ciudat! O ţară cu tradiţie în
creşterea acestor animale!...Riscam să compromit mîncarea:
o specialitate cu care am înregistrat succese în Germania,
Spania şi Austria, Republica Moldova să devină mediocră,
tocmai înAnglia?!
Pînă la urmă am dres-o din sos, la care am muncit de trei

ori mai mult ca de obicei. A fost dificil, fiindcă ingredientele
erau dulci, mult mai dulci ca-n România, şi trebuia să le dau o
tentă de acreală. Calvar, ce mai! Am încercat, estimp, cinci
sortimente de bere: vreo două, în fine, stimabile.
În Briston am fost şi-n barul Shakespeare, care n-are nici o

legătură cu marele Will; dar e important c-am fost. Apropos
de teatru, am spicuit cîteva titluri cunoscute de pe afişele
Londrei:

(se joacă, fără întrerupere, de...62 de ani!),
,

ş.a.

Crown Inn

fish & chips

Morissons

The Lion King, Coriolanus, Ghosts, Henry V, The
Mousetrap
Richard II,Twelve Angry Men, The Bodyguard The
Chocolate Factory,Les Miserables, The Phantom Of The
Opera

Ploioasa Anglie...
depresii de călătorie

Am mai fost în Londra, acum doi ani, pe fugă: n-am
reţinut, vag, decît Turnul Londrei, ,

, Palatul Buckingam, -ul şi multe
drumuri cumetroul, epuizante, cu urcat şi coborîtmii de scări;
cu inscripţii utile pe trotuar, scrise trainic, cu vopsea, „look
left” şi „look right” (pentru cei care circulă cumaşina, precum
românii, în sensul l drumului, avînd volanul în stînga).
Am revenit în 2014, pentru mai multe zile, să-mi

completez imaginea. Bine am făcut. Mai ales că am plecat
direct din Iaşi, fără escală, economisind timp şi bani. Am
ajuns noaptea şi am luat din gara Luton un autocar elegant,
care-ntr-o oră ne-a dus în CapitalaAngliei.Ammers pe jos la
cazare, fiindcă era aproape de autogară. Hotelul avea renume
( ), dar am stat într-o cameră inadmisibil demică.
Mă rog,măcar era central.
Hala de mîncare ( ): îţi luau ochii toate, de la

pescărie la plăcinte, de la carne la dulciuri, de la mezeluri la
ceaiuri. Erau mărci celebre care ofereau haine şi pantofi. Nu
ştiai la ce să te uiţi. Ne-a luat ore-ntregi numai privitul! Am
văzut un whisky de peste 33.000 de lire sticla! Mă rog, am
cunoscut o altă Londră…

Big Ben-ul Ochiul
Londrei Scotland Yard

Best Western

Harrods

logic a

Apoi am ajuns în , un fel de bazar de suburbie, plin
de mărfuri din cele mai variate, vîndute de negustori de pe
toate continentele. Cu greu ne-am putut hotărî, şi aici, ce să
alegem: chiar dacă erau multe i. Am jucat şi la

: cu ceva noroc, chiar! Ne-a surprins că se vindea
fără jenă!Mda…
Seara, local thailandez, cu o raţă excelentă, o tărie bună şi o

bere mediocră; dar după 10 vizite eşuate în restaurante
chinezeşti, şi după trauma Dubai, înveţi să apreciezi un local
care-ţi oferă de băut.
La teatru nu cred că aveam ce vedea în aceasta perioadă:

multe uri şi preţul biletelor cam ridicat: poate data
viitoare.
Din Capitală, am luat alt autocar şi am ajuns, în patru ore,

la Taunton, un orăşel de numai 12.000 de locuitori, foarte
plăcut. Un hotel mult mai bun, la jumătate de preţ, cu oameni
mai liniştiţi şi mai calzi. Un pat confortabil. Seara ne-am
plimbat prin orăşel şi m-am simţit bine, ca şi-n Grein, din
Austria: oraşul mai mic e mai atractiv, pentru mine. Un
de vită bun, o bere tip şi un whisky excelent,
inexistent la noi. Tineri veseli, dar nu gălăgioşi. Nu ca la
Londra. Şi europeni (Londra era plină de afro-asiatici; în
treacăt fie spus, se tot fereşte Albionul de invazia bieţilor
români şi bulgari, dar imigranţii din alte continente sunt
oameni de bază, în servicii; nu alta este situaţia şi la Paris; mă
rog…).
Ziua următoare am fost să vizităm Bristolul. Altă idee

bună. De ce? Fiindcă am pătruns într-o epavă de vas celebru,
din secolul XIX, în care toate încăperile erau ca acum o sută şi
ceva de ani, cu recuzita, mobilierul, chiar …oamenii care o
serveau sau călătoreau (fireşte, ). Am regăsit pe
vapor marinari, căpitani de vas, mecanici, brutari, pasageri
eleganţi, cai, vite, porci, oi…am văzut paturile în care
dormeau (incredibil de mici!), bucătăria, -urile,
restaurantul, sala maşinilor, magaziile de alimente etc. Arta
detaliului era la înălţime! În brutăria vasului chiar am
văzut…doi şoareci care se plimbau pe un raft. Apoi, am
coborît pînă sub nivelul apei şi am privit partea invizibilă a
vasului, ruginită, în paragină.Am studiat, de-aproape, elicea şi
cîrma. Ce mai, un muzeu cum rar ai ocazia să vezi; un decor
ideal pentru filme, chiar şi spectacole de teatru cu subiecte
marine/navale.
În drumul de întoarcere, ghidul nostru,Andrei, a oprit la un

han cu patină, cu sobă, cu felinare, cumobilier de lemnvechi şi
cu o barmaniţă simpatică. Am băut un alt tip de whisky
necunoscut şi alte mărci de bere, de asemenea, necunoscute.
Cea mai izbutită zi de pînă acum, dinAnglia…atît de plăcută,
că n-am mai ţinut cont de vremea mohorîtă şi mereu pusă pe
ploaie. (va urma).

Camden

kitschur
păcănele
iarbă

musical

steak
Guiness

wc

şi

manechine

... şi Anglia în fărâme

Am fost şi-n Bath, un alt oraş plin de culoare: case în stil
victorian, o librărie minunată, cu preţuri derizorii (numai 3
lire deWilliamShakespeare! şi doar două lire
o pereche de ochelari de vedere!); şi unmagazin de brînzeturi
din care nu m-am putut abţine să-mi cumpăr un
dumnezeiesc.
Mă voi întoarce, sigur: fiindcă a mai rămas o parte din

Anglia, necunoscută.

Opere complete

Cedar

Bogdan ULMU

Norvegia este o ţară frumoasă cu o natură neaşteptată şi
impresionantă: albastrul fiordurilor se strecoară printre
munţii stâncoşi, atinge văi şi poiene pline de flori, de livezi,
casele roşii răsar din loc în loc, între cascade şi lacuri.
Crestele înalte mi-au amintit de Elveţia, dar totul aici este
uluitor, pornind chiar de la litoralul cu cele 75000 de insule,
de-a dreptul fascinant. Am ajuns până la Alesund, oraş pe
malul mării, aşezat pe insule, la vreo 150 de kilometri de
Bergen, localitate situată la aproape 700 de kilometri de
Cercul polar. Am trecut prin toată partea lată a Norvegiei,
care e şi mai populată. Dar să respect cronologia excursiei
noastre de vis. Am ajuns cu avionul până la Oslo şi de acolo
ne-a luat un autocar cu care ne-am plimbat peste tot în cele
opt zile de nesperată vacanţă. Oslo ne-a întâmpinat cu soare,
aşa că am vizitat portul, trambulina olimpică de unde sar
schiorii, apoi am făcut şi un tur al oraşului cu autocarul. În
ultimele zile petrecute aici, a plouat, aşa că am vizitat şi
muzee şi centrul istoric al oraşului.
În program era inclus şi Lillehmer, localitate în care s-au

ţinut jocurile olimpice în 1994, şi Bergen, fostă capitală a
ţării, întinsă pe malul oceanului. E şi poarta de intrare a mai
multor fiorduri. De sus, din munţi( în Norvegia muntele
ajunge direct în mare), unde am fost cu telefericul, imaginea
sa devine de-a dreptul captivantă. L-am găsit foarte animat,
cu muzee interesante, cu vechi case de lemn străjuind portul
de câteva secole.Trebuie să adaug că sunt incluse tezaurului
UNESCO.

Fiind solstiţiul de vară, am prins şi nopţile albe. Feeric!
La Alesund, cel mai nordic punct atins de noi, soarele
strălucea până la douăsprezece noaptea. O noapte luminoasă
şi limpede ca zorii. La patru răsărea din nou. Mi-am amintit
că Jacqueline, care a fost acum zece ani dincolo de cercul
polar, tot în Norvegia, mi-a povestit că acolo, în insulele
Loföten, soarele strălucea şi noaptea. Poate vom ajunge şi
acolo vreodată. Oare cele 4,5 milioane de norvegieni, care au
lumină numai cinci luni pe an, în rest luptându-se cu
întunericul, cum se descurcă? Bine, presupun, pentru că
întunericul nu înseamnă şi frig aici. Temperatura rar coboară
până la -5 grade, curentul Golf stream încălzind fiordurile
care nu îngheaţă niciodată, deşi în jur totul e acoperit cu
zăpadă. Fascinantele fiorduri! Vapoarele vin dinspre mare pe
apele lor limpezi intrând adânc în interiorul ţării, chiar şi
unele foartemari, cu douămii de pasageri la bord.
În Norvegia fiind foarte multe crescătorii de somon, am

mâncat mult peşte, preparat în diverse feluri, când la cuptor
cu legume, când fiert în abur, când chiftele, când omletă. În
general, este o ţară bogată, aceasta însemnând şi preţuri
duble, uneori chiar triple faţă de cele din Belgia: o cafea 4
euro, o bere 8 euro.
Când m-am reîntors acasă, în Bruxelles, ploaia curgea

rece, limpezimea ei aducându-mi în minte seninele imagini
cu care ampărăsit ţara celor 75.000 de insule...

Marina ŞTEFĂNESCU
(Bruxelles)

Una din bisericile construite din lemn în urmă cu o mie de ani
de vikingi, cu o arhitectură originală, decorată cu sculpturi în
interior şi în exterior, cu capete de dragon pe acoperiş, pentru
a i proteja pe oameni de spiritele malefice, a fost inclusă de
UNESCO printre monumentele culturale , ca şi cea din
Finlanda sau cele dinMaramureşul nostru. Din peste omie de
biserici, au rămas doar vreo treizeci în Norvegia, dintre care
amvizitat patru, fiecare fiind originală în felul ei.

CRESTE ÎNZÃPEZITE
ªI

LIMPEZI FIORDURI

High Street, Tauton

Bergen
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este un vesel şi îndrăzneţ
spectacol al Operei Nationale Române din
Iaşi, un tandru şi sprinţar periplu prin
şlagărele şi dansurile deceniilor douăzeci,
treizeci ale secolului trecut, când Europa,
fericită că mai este vie după catastrofa
PrimuluiRăzboiMondial, se bucura din toată
inima ei mult încercată. Permiţându-şi să se
distreze. Personalitate marcantă în lumea
dansului maghiar, creatoarea acestui
spectacol interzis minorilor sub 16 ani,
regizoarea şi coregrafa Yvette Bozsik, ne
rupe de obişnuinţele culturale , propunându-
ne noi asocieri de o cuceritoare modernitate.
Balerinii s-au dăruit jocului cu bucuria,
pasiunea şi profesionalitatea cu care de-acum
înainte ne-au obişnuit, cele aproape două
ceasuri s-au scurs mult prea repede,
trimiterile, simbolistica asocierilor am
desluşit-o, în afară de una, care mă
nedumereşte în continuare: ce anume căuta
românca costumată naţional, imobilizată la
un moment dat în colţul scenei, nemişcată
precum statuile? Doar pentru a servi de
decor celor doi mustăcioşi conlocuitori care
săreau deşucheat scuturându-şi bruma de
haine de pe ei?

a împlinit 10 ANI. Mark
Zuckerberg, copil de geniu mai întâi, apoi
tocilar şi creator de jocuri, a pus la punct,
înainte de a împlini 20 de ani, cea mai
performantă reţea de socializare virtuală,
Facebook-ul, în 2004, într-o cameră de cămin
de la Harvard. Devenit cel mai tânăr
miliardar al planetei, dar şi cel darnic,
filantrop, în 2010 numit „omul anului” de
revista „Time” el a fost plasat de „Vanity
Fair” pe locul întâi în topul celor mai
in f luen ţ i 100 de oameni a i Ere i
informaţionale. Este căsătorit cu o
chinezoaică ai cărui părinţi au emigrat în
America anilor şaptezeci ai secolului trecut,
tatăl fetei muncind câte 18 ore pe zi într-un
restaurant pentru ca fiica sa să termine
medicina. Cei doi soţi de poveste trăiesc
modest, mulţumindu-se cu bucuriile aflate
înainte de a deveni miliardari şi celebri. Dar
ce va fi mai departe nimeni nu ştie. Genialul
Mark a creat un imperiu informaţional cu
peste 850 de milioane de utilizatori activi,
care vorbesc în 75 de limbi, încarcă zilnic
250 de milioane de poze, instalează 20 de
milioane de aplicaţii şi dau 47 miliarde de
„Like”-uri!

BIANCA ŞI EMIN...

LONDON'S PLEASURE GARDENS,

SOMNUL ŞI FERICIREA

CIVILIZAŢIE CONTEMPORANĂ

TEATRU TV.

una
dintre cele mai recente atracţii londoneze,
inaugurată în 2012, se întinde pe un spaţiu
uriaş în estul Londrei, fiind destinată
divertismentului cultural. Locul a fost special
gândit pentru a oferi tinerilor artişti noi
oportunităţi de manifestare. Ideea nu este
totuşi nouă. Încă din secolul al XVII-lea,
veneau aici oameni dinmedii diferite pentru a
asculta muzică, a admira picturi, pentru a se
plimba, pentru a se bucura în linişte de viaţa
culturală a oraşului. Mozart a cântat aici,
Dickens consemnând momentul cu maxim
entuziasm.

. O echipă de
cercetători australieni au constatat că
persoanele care dorm între 7 şi 8 ore pe noapte
au obţinut 62,4 din 100 de puncte pe scala
fericirii, în timp ce persoanele care dorm mai
puţin de 7 ore au obţinut doar 52,8 puncte;
ceea ce înseamnă că privarea de somn scade
nivelul de hormoni ai fericirii. Dar asta nu-i
totul.Pentru că, studiind poziţia oamenilor în
timpul somnului, un alt grup de cercetători, de
data aceasta britanici, au concluzionat că cei
care dorm în partea stângă a patului sunt
fericiţi, gândesc pozitiv, fac faţă mai uşor
situaţiilor stresante. Dar dacă patul este de o
singură persoană şi are doar 75 de cm. lăţime?
Proverbialul confort brit exclude din capul
locului asemeneavariante chinuitoare.

specifică locului. Citim din regulamentul
unui „Club de agrement de bunăvoie: Stimaţi
clienţi, pentru că dorim ca acest loc să fie
frecventat numai de persoane manierate, vă
aducem la cunoştinţă următoarele reguli: 1.
Este interzis consumul de seminţe în coajă./ 2.
Accesul la grătare îl au doar clienţii cazaţi în
căsuţe./ 3. Sunt interzise manelele! (cod roşu,
n.n.)” Şi un avertisment final: „Cine nu le
respectă ar trebui să-şi caute alt loc de
agrement, pentru că locul lui nu-i aici!” Scurt
pe doi, aşa că îngăduinţa optativului
e înlăturată hotărât de semnul exclamării din
final, procesul civilizator urmându-şi
neabătut cursul.

În sfârşit, rubrica permanentă
de TEATRU TV a revenit în grila TVR-ului,
pe programul 2, în fiecare luni, la ora 20. Ne
bucurăm şi-i dorim longevitateameritată. În 3
februarie s-a transmis spectacolul „Roman
teatral”, după Mihail Bulgakov(regia şi
adaptarea tv Vitalie Lupaşcu). Povestea
creatorului nevoit să lupte pentru a

ar trebui

Televizorul, se ştie, este o sursă importantă de
informaţii. El selectează evenimente şi propune axiologii
imbatabile!
Un nou exemplu concludent: cazul Bianca Drăguşanu.

Caz vital, pentru poporul român, se pare! Săptămîni
întregi, buzata cu priviri nedumerite a monopolizat
emisiunile cultural/educative, ameţind bovaricele şi
punîndu-i pe oftat pe nefericiţi...

. La televizor,
evident, cazul Bianca Drăguşanu: divorţează Victor Slav,
ori o iartă?A fost la Paris din naivitate, ori fiindcă-i nimfo-
mană?Aregretat buzata plecarea, ori doar s-a prefăcut? De
ce nu i-a răspuns soţului oficial, la telefon, timp de patru
zile?De ce avea la gît peştişorul de aur de laAdrianCristea,
din moment ce era deja căsătorită cu meteorologul tv? Ce
cred despre ea soacra, vecinele, amicele şi Bote? Dar alţi
foşti iubiţi?
Lumebună, subiecte elegante, ţaţo!...

. Şi noi ne gîndeam,
sincer îngrijoraţi, dacă Laura Lavric se împacă cu sora ei,
ori nu. Şi dacă muzica românească va înregistra o tragedie,
deoarecemarea guristă nu se ştie dacă vamai putea cînta la
fel de bine, după cherela familială...Şi după ce sora ei, care
n-a fost la înmormîntarea mamei, a acuzat-o pe solistă că
ar fi fost cam vagaboandă...Dar şi Laura nu s-a lăsat,
atacînd lamodul că nici ailaltă nu era uşă de biserică...

.
Oana Roman s-a măritat. Ce bine! Toată suflarea mioritică
aştepta evenimentul! Petre Roman s-a văzut cu fosta soţie
eveniment demaximă importanţă! Pupături, veselie, rochii
scumpe, trandafiri, şampanii, dizeuze,DJei...

. Celebrul Cristian
Cioacă va scăpa de pîrnaie, fiindcă are o dovadă clară că
Elodia e-n viaţă şi dă din coadă, bine merçi, în Hawaii.
Martor eGigiBecali, care vrea să iasă din pîrnaie, deoarece
îl doare spatele.
După cum se vede, Eminescu ăsta cam încurcă

evenimentele mondene ale românilor dornici de
senzaţional...Noroc că nu ne-amintimde el decît o zi pe an.

În acea zi, era ziua lui Eminescu

Era, atunci, ziua lui Eminescu

Era, în continuare, 15 ianuarie, ziua lui Eminescu

Tot ziua poetului-nepereche

N. IRIMESCU

Văzută-n februarie, de pe malurile de loess şi de calcar
friabil ale Capului Midia, Marea este doar freamătul
pretutindeni prezent al unei uriaşe absenţe, precum apele
îndepărtate-ale morţilor care plutesc toată vara-n derivă
pe orizonturile lenticulare ale Scythiei Minor. Deoarece,
dacă vrei să vezi, cu adevărat, Marea Neagră, trebuie s-o
vezi, mai ales, iarna, atunci când Cenuşăreasa nu s-a
transformat încă în Regina Balului şi când, de dincolo de
orizont, se aude Crivăţul siberian - cel sălbatec (nimii
Boreas), despre care Ovidius spunea că îngheaţă „cu
aspra lui suflare” atât valurile mării cât şi pe cele
învolburate ale Istrului (AquilonibusHistro), care se face
pod de gheaţă pentru îngrozitoarele năvăliri barbare.Dar
eu am cunoscut bătrâni care-şi aminteau că, atunci când
marea îngheţa înspre maluri, uriaşele blocuri de gheaţă
care se frământau în beznă făceau atâta scrâşnet şi-atâta
vacarm, încât, prin satele de pe ţărmuri, nu se mai putea
dormi, iar când îngheţul se prelungea mai departe, sub
orizonturi, oamenii se bucurau, deoarece, atunci, se
îndepărta şi detunătura aceea necontenită. Episod
remarcat şi de G. Călinescu, în însemnările sale de
călătorie, unde aminteşte şi de iernile siberiene, descrise
de Ovidius, deşi bănuieşte că acesta exagera voluntar, cu
intenţia de a smulge compasiunea luiAugustus.

cronicuţa de la mare

ULTIMA TERRA

Ioan Florin STANCIU

Heu! quam vicina est ultima terra mihi!

Ovidius

De-ale televizorului

supravieţui, să admită compromisul
cenzurii, să renunţe la identitatea sa
spirituală s-a transformat într-un spectacol
alert, excelent interpretat, urmând
„surprinzătorul filon comic ce străbate şi
cele mai tragice situaţii comice ale piesei,
filon comic propriu marelui scriitor rus. La
Bulgakov, comedia este vehicolul de mare
viteză prin care cele mai profunde
interogaţii filozofice ajung instantaneu în
mintea spectatorului”, apreciază pertinent
regizorul. Continuând: „...îmi propun să
exploatez la maximum comicul absurd ca
mijloc ideal de comunicare cu publicul
tânăr. Scopul meu este acela de a face un
spectacol în care cele mai profunde idei să
fie exprimate într-o manieră accesibilă,
limpede şi alertă.” Obiective atinse cu brio,
pe deplinmeritând aplauzele noastre.

O „punte” a ASTREI ie ene:ş
Revista Română

Publicaţia, fondată de A. I. Odobescu ]n
urmă cu 153 de ani, şi-a urmat drumul cu
intermitenţe asumându-şi rolul de vector al
experienţei culturale şi istorice a
înaintaşilor, pe un făgaş început de Mihail
Kogălniceanu, cu „Dacia literară”, şi
continuat de Ibrăileanu, cu ”Viaţa
românească”. Reapărută, în urmă cu 18 ani,
sub auspiciile ASTRA, ca publicaţie

, „Revista
Română” îşi îndeplineşte rolul formativ şi
informativ, fiind o ”punte peste veacuri” şi
peste efemere hotare, care despart pe români
de români. Fixându-şi repere distincte,
revista strânge în jurul ei personalităţi de
cultură, oameni ai Bisericii, martori ai
tragediilor deportării (din perioada
stalinistă), scriitori, profesori, tineri
cercetători, elevi, studenţi. Sunt valorificate
studii de cercetare etno-arheologică, acte
pierdute şi regăsite, creaţii literare şi
folclorice, imagini vechi şi noi... Mulţi tineri
din ţinuturile româneşti înstrăinate de Ţară
au vizitat România şi au împărtăşit, într-o
comuniune frăţească cu gazdele lor, emoţia
şi bucuria regăsirii ”Acasă la noi”, cum se şi

a
românilor de pretutindeni

intitulează Tabăra de cultură şi civilizaţie
românească, ajunsă la a XVII-a ediţie. Şi
românii din ţară le-au întors vizita, sub
semnul ospeţiei, fiind primiţi cu dragoste de
fraţii noştri de pretutindeni.
De mare importanţă este şi Simpozionul

Internaţional „Românii din afara graniţelor
Ţării”, ajuns, în 2013, la ediţia a XV-a, şi
devenind, în timp, un adevărat for ştiinţific,
care promovează va lor i le i s to r ie i
naţionale. Acestea şi multe alte activităţi,
iniţiate şi promovate de neobosita animatoare
care este prof. Areta Moşu, preşedinta
Despărţământului ASTRA „Mihail
Kogălniceanu”, Iaşi, îşi găsesc răsfrângerea
în „Revista Română”. Graţie unei echipe
redacţionale (condusă, succesiv, de Cătălin
Ciolca, Victor Durnea şi, actualmente, de
Liviu Papuc), cu aportul unor colaboratori de
prestigiu, revista promovează, deopotrivă,
mărturiile trecutului şi provocările
prezentului, recuperând ceea ce este de
recuperat, încurajând tinerele talente
(îndeosebi prin Concursul de creaţie literară
”Veronica Micle” coordonat, ani la rând, de
Nicolae Turtureanu). Astfel, publicaţia s-a
menţinut mereu într-un benefic echilibru
cultural, politic, artistic, cu orgoliul
argumentului istoric, dar fără clamări în
deşert. Cu totul salutară este preocuparea

pentru studiul limbii române, în care
cercetători avizaţi atrag atenţia asupra
carenţelor în exprimare, poluarea limbajului
prin folosirea abuzivă a barbarismelor, a
anglicismelor, a argoului. Demn de semnalat
este faptul că, la sfârşitul anului trecut,
Moldova de peste Prut a proclamat limba
română ca limbă oficială de stat, existând
astfel premiza unei exprimări, orale şi/sau
scrise, la standardele optime ale limbii
române actuale.
La fel, se poate considera o izbândă

faptul că - după 200 de ani! - românii din
Valea Timocului şi-au primit dreptul istoric,
firesc şi legal, de folosire a limbii române.
Prin studiile ştiinţifice promovate;

apelând la date statistice, la analiza
demografică ”Revista Română” a demontat,
cu dovezi indubitabile , tertipurile ideologice
ale celor din Arcul intracarpatic şi până în
Transnistria, de a înlătura sau schilodi limba
română, ”limba vechilor cazanii!”, pe care
locuitorii acestormeleaguri au folosit-o şi-au
îngrijit-o ca pe bunul lor celmai de preţ.
Fidelă crezului său, „Revista Română”

îşi continuă drumul potrivit conceptului
modern al educaţiei permanente: „Mereu în
expansiune!”

Mirela NEAGOŞ

Şi, în sfârşit, iată şi o probă de
rafinament, exprimând, în graiuri,
nuanţe ale raporturilor diferenţiate în
funcţie de statut social, vârstă etc.; este
vorba de utilizarea, cu funcţie de
pronume de politeţe, a adjectivului

, pornind, probabil, de la o
construcţie în care acesta avea valoare
de întărire. Comunicând realitatea
respectivă, într-un glosar din Zvoriştea
Suceava, publicat în 1961, am
exemplificat-o referindu-mă la o
situaţie din propria familie: vorbind cu
tatăl meu, care era mai tânăr decât ea,
dar care era... funcţionar, o mătuşă i se
adresa prin „sîngur”: „ , nu vii?”,
„Ai fost de faţă şi şi ai văzut”.
Uzul respectiv, caracteristic graiurilor
din nordul Moldovei, discutat apoi de
Al. Graur şi de Emil Petrovici, care au
găsit posibile modele în idiomuri slave
sau înmaghiară, ilustrează posibilitatea
de a-l evita pe , fără a ajunge însă la
(un nemeritat!) .

singur

Sîngur
sîngur

tu
Mata

(urmare din pag.5 )

Mai tuxâna!
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