
veche
Anul IV , nr. 3 (38), Martie 2014 o revistă nouă 24 pagini, 5 lei

scrum în felinar
cu buricele degetelor ating sticla afumată
parcă de-o veşnicie
încă se mai văd pe ea
amprentele tatălui
ca o goliciune transfigurată şi vie

aceleaşi pâlpâiri
ca nişte respirări de pe urmă
ca viaţa dintr-o oală spartă
şi legată cu sârmă

insomniile şi-au pus sigiliul
în jurul ochilor
din care vârfuri de ace parc-au ieşit
foamea zilelor o astâmperi cu trupul tău
când plită încinsă când schit

un jar vorbitor cât o ploaie
deasă pe acoperiş

îl muţi dintr-o mână în alta
îţi atinge şi ochii
şi parcă totul e pe furiş

năzuieşti spre identitatea
unor bulbi în devenire
cu ei te amesteci
trecând dintr-o absenţă în alta
ca într-o somnambulă uimire

încerci să aprinzi focul
cu un manuscris care îţi toceşte zilele
şi duce o parte din tine
ce n-ai s-o mai întâlneşti vreodată
în plăsmuirea lungului exod
dar focul lunecă din vatră
rămânând în loc o suire
cu naşteri şi eşafod

Nicolae PANAITE (pag. 2,3)
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LIBREX-ul rămâne fără îndoială târgul al cărui punct pe i e un
cuvânt. Carte. Şi, în acelaşi timp demersul cultural care a
demonstrat cu orice în plus revenire că înseamnă mult mai
mult de atât. După tipicul obişnuit (dictat de stil şi standarde)
cea de-a XXII-a sa ediţie, desfăşurată în perioada 12-16
martie, a convertit în jurul fântânii ce străjuie Atrium-ul
Pallas-ului gazdă, peste o sută de edituri din întreaga ţară,
companii distribuitoare de carte românească şi străină,
papetărie şi birotică, instituţii şi asociaţii de cultură,
reprezentanţi ai unor galerii de artă, artişti plastici, fotografi şi
fireşte autori. Printre aceştia, semn că iniţiativa principalului
organizator, Sedcom Libris, a atras şi atenţia mediului
internaţional, şi-au făcut simţită cu brio prezenţa la Iaşi poeţii
Willem M. Roggeman (Belgia) şi Hughes Labrusse (Franţa).
Cu alte cuvinte o formăunitară, cu fond, impunătoare, care s-a
soldat după cum se putea lesne anticipa, cu satisfacţia
iminentă a publicului ce s-a simţit astfel delectat. Începând cu
decorulmenit a stiliza o veritabilă cetate a cărţilor, continuând
cu oportunitatea de a alege produse tematice şi cărţi din
diverse domenii de specialitate şi finalizând cu pauzele dintre
evenimente, sortite preaplinului emoţional şi răsfăţului
intelectual surescitat adecvat de muzică-- de la cea clasică şi
jazz până la "Spitalul amorului" medieval, dans, exerciţii de
meditaţie, de grafică şi design vestimentar (expoziţia
BIBLIO-PHILOS a adus evenimentului un atu
complementar) ş pentru cei ce-şi propun să atace pe viitori

Raluca SOFIAN-OLTEANU

meandrele scriiturii, reprize de consiliere şi ocazional câte o
sinceră părere.
Fiecare zi s-a desfăşurat sub auspiciile câte unui explicit
motto astfel încât dacă în deschidere s-a luat la cunoştiinţă
(pentru bănuiesc puţinii încă necunoscători) că

ulterior, odată rămas prin
preajmă puteai citi sau
alege să dai curs invitaţiei ca tot prin lectură să I

n caz că se molipseau, şi efectul era credeţi-mă
garantat, cei prezenţi au putut deasemeni afla cum se face,
timid poate dar eficient trecerea dinspre către

pentru a concluziona pe ultimele ceasuri ale
duminicii premiate că au sorbit o doză bună de cultură şi că,
da
Concret printre trataţiile literare dublate cantitativ faţă de anul
trecut, pe care AGENDA LIBREX 2014 le-a consemnat şi
ulterior bifat s-au numărat lansări de carte, prezentări de
colecţii, sesiuni de autografe, conferinţe, seminarii, dezbateri,
întâlniri cu autorii, mese rotunde, momente artistice,
prezentări de produse şi servicii, concursuri sau demonstraţii
de ofertă. Toate în trei puncte fierbinţi: Agora EX LIBRIS
spaţiul de evenimente din cadrul Târgului (Atrium, nivelul 0)
şi Sălile deConferinţeMozart respectivVivaldi.
La categoria noutăţilor surprinzătoare de ediţie, merită
amintit , acţiune ce a
demonstrat că numai vorbim neapărat de un teritoriu minat ci
de o lume deschisă nu doar competiţional ci şi
comunicaţional. Au fost astfel trecute în revistă, structurat,
problemele cu care se confruntă mediul cultural românesc,
plusurile şi blocajele asociaţiilor culturale de pretutindeni sau
căile comune pentru o eventuală soluţionare a acestora.
Câştigul? Fără îndoială o binevenită sursă de vizibilitate dar şi
o oportunitate clară pentru încheierea de noi parteneriate.
Un sentiment de (şi mă refer la FILIT) s-a produs la
"capitolul" . Spaţiul a fost fericit
conceput ca zonă de relaxare şi socializare, unde cititorilor li
s-a oferit ocazia de-a-şi lua la întrebări autorul preferat, să
discute cu acesta, să vadă pe viu "travaliul" nu întotdeauna
dramatic al naşterii unui manuscris. Şi dacă spiritele pe
alocuri s-au mai încins ceaşca de ceai sau cafea oferită făcea
oricumdin experienţa aceasta una care sămerite trăită.
Arborând un dosar cu deja vechime Campania de Promovare
şi Popularizare a Lecturii cunoscută mai pe scurt drept

a fost un regal în sine. Fiecare editură în parte
a avut libertatea de-a-şi nominaliza autorii (consacraţi sau
debutanţi) care şi-au lansat cartea în cadrul Târgului. La fel ca
şi la ediţia precedentă, asaltul promovării a inclus deopotrivă
anunţuri ciclice în mediul on-line dar şi printuri: afişe cu
AUTORUL ZILEI şi mini-broşuri cu extrase din opera
acestuia.
Tot doi ani de existenţă a celebrat şi foarte popularul
ţ, concursul ale cărui secţiuni deArtă teatrală şi respectiv

Interpretare poetică au energizat suplimentar atmosfera aceea
frumoasă, deşi uneori puţin scorţoasă, a adulţilor bibliofili.
Editura Sedcom a fost şi de această dată la înălţime reeditând
pentru cele cîteva sute de participanţi bucuria primirii unei
diplome şi desigur a unei...cărţi. Gest asumat anul trecut de
edituraRao.
Cei interesaţi de mai mult de-o vizită au intrat cu adevărat în
miezul acţiunii răsfoind paginile publicaţiei oficiale aflate la
primul său număr --

. Revista Târgului, a inclus în paginile sale
cam tot ce omeneşte se putea, de la interviuri cu o parte dintre
autorii prezenţi la Librex 2014, scurte recenzii ale cărţilor
lansate, prezentări de evenimente, colecţii, noutăţi editoriale,
articole de specialitate sau dezbateri pe teme de interes.
Nu doar seniorii ci şi novicii între ale literaturii au avut
ceasurile lor de faimă reuşind să fructifice atracţiile unui alt
soi de Club decât sunt obişnuiţi poate în mod regulat. Cu
predilecţie în weekend Clubul de Lectură Ex Libris, fiindcă
despre el este vorba, a numărat câteva zeci de adolescenţi
dornici a-i asculta pe tinerii poeţi, prozatori şi traducători
ieşeni lecturând din creaţia proprie. Dovadă că firile şi
întrunirile au fost compatibile, demersul s-a soldat cu
iniţiativa publicării în viitorul apropiat a unui nou volum
colectiv.
În concluzie, un Librex după cum remarca şi directorul
Muzeului Literaturii Române, Dan lungu, reinventat şi
încheiat cum altfel decat prin suita premiilor ce l-au
consacrat. Şi anul acesta au fost oferite premiile Librex,
printre care şi „Premiul Dosoftei pentru bibliofilie”, cu o
tradiţie de peste 10 ani. Din comisia de jurizare şi premiere au
fost invitaţi să facă parte: directorul Teatrului pentru Copii şi
Tineret „Luceafărul” din Iaşi, Ioan Holban, scriitorii Dan
Lungu, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Valeriu
Stancu, criticul plastic Valentic Ciucă şi directorul Arhivelor
Naţionale din Iaşi, FlorinCîntic.

Primăvara,
cărţile bune ne adună la Iaşi,

Toate cărţile autorilor tăi preferaţi
eşi din

mulţime! Î

Astăzi cititor,
mâine scriitor,

,Cărţile fac lumeamai bună.

Forumul Asociaţiilor Culturale

De vorbă cu autorii

"Autorul zilei"

Mic
Prin

LIBREX. Ecouri pe hârtie aleTârgului
de Carte de la Iaşi

déja vu

Nimănui nu i se potriveşte mai bine zicerea conform căreia
ca preotului. Cu atât mai mult, în cazul

preotului, profesorului şi traducătorului care,
prin întreaga sa putere şi vocaţie, sfinţeşte şi locul, şi
cuvântul. Cât priveşte , pe acesta îl slujeşte,
deopotrivă, oral în lăcaşul sfânt - şi scris în lăcaşul limbii
române, unde îl aduce din alte graiuri.Acesta e

, dar până a zidi trebuie a trece materia prin multe
preparative şi alambicuri, spre a o face rezistentă la
intemperiile limbii-ţintă şi ale timpului. Din acest punct de
vedere, preotul Teoctist Caia se înscrie într-un şir de cărturari
care vin dinspre evul românesc de mijloc, cândmarii monahi
din mănăstiri şi chilii ne luminau cu

, spre a ajunge la figuri emblematice din vremuri
recente, precum Gala Galaction sau Valeriu Anania, care au
dat trup românesc fără de pereche

omul sfinţeşte locul,

cuvântul

cuvântul care
zideşte

cartea românească de
învăţătură

Cărţii Cărţilor.

Teoctist Caia

Răsădiri

O călătorie de
kilometri de
cuvinte

”Răsădirile” (cuvând drag unui alt mare traducător, Al. A.
Philippide) preotului-profesor Teoctist Caia ocupă un raft de
bibliotecă. Ele vin, cu precădere, din spaţiul credinţei, ceea ce
nu înseamnă că nu sunt în spaţiul literaturii. Aş zice, tocmai,
că-s întrucât fiecare dintre aceste cărţi
luminează un timp şi un spaţiu, spune o poveste, narează
întâmplări şi deveniri întru desăvârşire şi sfinţenie. Rolul lor
formativ şi educativ e imens, într-un veac în care omul trebuie
să-şi caute rădăcini adânci şi puternice spre a rezista. Or,
preotul Teoctist Caia, prin consistentele transpuneri în
româneşte, vine în întâmpinarea acestui demers. Tălmăcirile
sale fac o literatură care zideşte în om nevoia de a exista în
curăţie şi credinţă, voinţa de a se sacrifica întru mai-binele
celorlalţi, speranţa într-o lume mai bună. Acurateţea,
expresivitatea, aşezarea cuvântului potrivit la locul potrivit -
obţinute după o lungă şi, aş zice, mântuitoare învrednicire
dau acestor scrieri (unele venite din vechime) prospeţime şi
savoare. Sunt argumente care au determinat, desigur,
cuprinderea seriei sale de traduceri, în
planurile Editurii Doxologia, cu binecuvântarea Înalt Prea
Sfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei.
Lansarea acestui mic tezaur editorial, la LIBREX 2014, a
constituit un moment de înălţare în duh, prin mărturisirile
preotului-traducător şi prin cuvintele de laudă şi recunoştinţă
ale celor care i-au susţinut lucrarea: pr. Dumitru Păduraru şi
Cătălin Jeckel, directorul EdituriiDoxologia.

in media res,

Stareţii de la Optima,

N.T.
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Trufanda de primăvară, LIBREX-ul de anul acesta, cu
numărul 22, îţi pune ţie, cercetaş pedestru al Ţării Minunilor
Scrise, probleme serioase de adaptare. Numai citind agenda
stufoasă a manifestărilor îţi dai seama că trebuie să devii pe
loc adeptul clonării în serie, căci doar multiplicarea îţi poate
asigura prezenţa simultană în atâtea centre de interes.
Scriitori, scribi, scârţa-scârţa pe hârtie răbdurie, editori,
vânzători (de talente?), oameni fascinanţi, vorbitori
captivanţi şi, peste toţi şi toate, o mare de cărţi. Cărţi pe
standuri şi rafturi, pe mese şi scaune, în mâini şi sacoşe, se
răsfaţă sub lumina rece a halogenelor, criticii şi concurenţei,
şi, deopotrivă, sub lumina caldă a privirilor flămânde,
curioase, scormonitoare. Cărţi înghesuite, îmbrăcate în
tristeţe, nebăgate în seamă şi cărţi căutate, scoase la bal.
Oameni îmbrăcaţi în cărţi, probându-le, prubuluind în
arginturileminţii răspunsuri încă neaflate.

Copii duium, curioşi, freamăt de energie, culori şi sunete,
cerând imperios şi strângând la piept Broscuţa, pe Guguţă ori
Papatram, vrăjitoare şi vampiri, monştri şi eroi imbatabili cu
nume stranii, abia aşteptând să viseze, să se identifice cu
personajul preferat şi să salveze, încă o dată, lumea. Mulţi
dintre ei descoperă fascinaţi provocările atelierelor de creaţie
KRE AKTIV, pictând felicitări, tricouri şi obraji, mânuind
păpuşi, cântând şi construind, molipsindu-i pe cei din jur de
iscodeală veveriţească.
Pe metru pătrat: lansări, întâlniri literare, autografe, secrete
trâmbiţate, dialoguri, dileme, ateliere, popasuri, intervenţii,
strategii atractive, în spaţiile oficiale, în caremeşteri de vorbe
ridică minunate construcţii, iar împătimiţii spectatori fac
slalom printre obstacole de tot felul, încercând să prindămult,
cât mai mult, totul. Lansări întâmplătoare, preţioase întâlniri
şi descoperiri de prieteni, merinde pentru zilele şi nopţile
inevitabilelor singurătăţi înfrigurate, când doar Cartea mai
luminează pe un colţ de viaţă.
Fotografii, cât mai multe fotografii. Poze aşteptate, cu
protagonişti înşiruiţi cuminţi, zâmbind glossy şi tandru;
instantanee în rama cărora ochiul cel dinlăuntru poate broda o
poveste întreagă, între două clipiri de pleoape; poze căutate,
personaje studiate, lăsându-se vânate cu voluptate.
O zumzăială de stup înfometat, cu care te obişnuieşti după o
oră de hălăduială, întreruptă de microrecitaluri de muzică,
poezie, artă dramatică. O expoziţie de vestminte „ca la
Carte”, punct de atracţie (cam într-o laterală a târgului...)
pentru doamne şi domniţe. Concursul de interpretare artistică
„Micul Prinţ”, speranţe, muncă, talent, aşteptări. Premii.
Momente festive. Mulţumiri. Momente de bilanţ.
Generozitatea spaţiului de anul acesta.
Munca din umbră a echipei de organizare şi a voluntarilor.
Atenţia la detalii. Bucuria încă a unei ediţii reuşite, un capitol
dintr-o poveste care se vrea fără sfârşit...

Mihaela GRĂDINARIU

Poveste fără
sfârşit

Spiritualul Spiridon Vangheli citind din volumul “Copii
în cătuşele Siberiei”

24 ore dinaintea lui 12

12 martie

15 martie

. Martie. Palas Mall. Caut spaţiul
autorilor, un blat asigurat de colaborarea asumată a filialei
ieşene a Uniunii Scriitorilor din România la această aventură
de mercurial al noutăţii în intelighenţia autohtonă şi
universală. Sigur, pentru multe dintre cele peste o sută şi un
sfert dintre editurile înscrise la olimpiada asta ciudată, ieşirea
din librăriile tot mai accentuat virusate de sindromul
muzeistic, din imposibilitatea de a fi prezente pe integrala
reţelelor naţionale de contact real cu publicul, Târgul de carte,
mai ales Librex-ul din Cetatea Culturii, poate fi şansa
recuperativă a donquijotismului victorios în lupta cu morile
de vânt ale unei crize culturale tot mai accentuate. Mă uit şi
mă sparii de ordonata şi aparent inutila defilare în nemişcare a
etajerelor de carton. Mai bine, zice Iago de alături de cafea,
făceau ăştia un bal, în fiecare zi câte un partid, şi se umpleau
patronii de bani şi de belele. 24 de ore înainte de implacabila
deschidere la pamblică aTârguluiLibrex 2014.

. Explozie de culoare cu reflexii ciudate, de
muscamor cărturăresc, pe toată întinderea celor două
orizonturi. Impecabili în obligaţii sau voluntariat asumat,
”oamenii lui Petru Radu”, Preşedinte al Organizaţiei
Patronale „AGORA“ a Societăţilor pentru Difuzarea
Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România şi
director al Sedcom Libris Iaşi, te desnoadă în tripla
dimensiune a târgului dantesc: infernul (pentru cei fără piţule,
abonaţii de drept ai bilbiotecilor publice), purgatoriul (pentru
autorii lansaţi la mică adâncime: 5 pe scenă 5 în public) şi
edenul (cu precădere al autorilor universitari la care parte din
public este cotizant din respect sau obligaţie).
Un astfel de târg de carte e un supermarket în care cartea,
cărţile sunt copleşite de imensitate, de haloul înconjurător.
Sunt (cărţile) ca nişte orfeline ciudat pierdute într-o
intersecţie imensă în care nu au nici o troiţă de orientare dar
sunt emoţional pregătite să fie atinse de palmele profitorilor
de trufandale. Un fel de coca-cola book. Şi abia atunci înţelegi
frumuseţea unei biblioteci. Prima impresie. În a doua, punând
în ecuaţie spaţiul, comerţul asociat, restaurantele, barurile şi
toate câte se cuprind în Palas Mall te transformi subit şi parcă
ţi-a crescut cota de englezisme dintr-o limbă de care habar nu
ai.

. Spaţiul dedicat autorilor este expandat de
mulţimea cuminte a ”cititorilor”. Într-o alianţă de

, învecinăm poesia (Mihaela Grădinariu) cu proza şi
publicistica subsemnatului. Împreună suntem oameni de
două ore plus ce mai rămâne din timpul lui Cassian Maria
Spiridon, încătuşat de responsabilităţile de membru al
Juriului de (în)juraţi, care va acorda bucurii dar şi
resentimente, ca la orice concurs. Iar la carte e mult mai greu
de jurizat decât la concursurile de pescuit, de cai sau de câini
plus că oricum eşti descoperit de neşansa metodologiei
”lecturii din avion”. Gata, că se poate interpreta şi rămân fără
premiulUniunii pentru peste zece ani!
Sunt şi întâmplări de toată aminunarea dincolo de miza unei
astfel de aventuri. Au fost alături, fără să zică ceva, tăceri
duioase, câţiva dintre foştii mei profesori din facultate, doi
sau trei foşti colegi de radio alergând spre valori declarate ca
valori, dragii mei tecuceni Boris Plăhteanu, Emil Coşeru şi
Emil Gnatenco, mulţi şi incofundabili alţi prieteni în umbra
căroram-am simţit mereu protejat de agresiunea ridicolului şi
a uscăciunii creative şi a căror enumerare ar stârni necuvenite
orgolii. Ştii, parcă aş fi fost la Cişmeaua lui Nicu Bălan din
Nicoreşti, unde gospodarii se întâlnesc ca să ia apă bună şi să
mai afle ce mai este de lume. Cât moft s-ar pompa în look-ul
târgurilor astea pantagruelice, esenţa lor este, rămâne, cea
tradiţională. Simplă. Adevărată. Iar când prietenul Gabriel
Gheorghiu, pictor mare şi chitarist asemeni, m-a ameninţat
că-mi face un portret statuar, un portret de iubire, m-am uitat
în câş de jur împrejur, să nu cumva să-l audă şi altcineva. E
clar cum clarul că în democraţia asta dacă nu posezi bodygarzi
eşti un nimenea: scriitor, pictor, solist sau pur şi simplu
cărturar sau cititor.Numai bun de vândut la unTârg deCarte.
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Aurel BRUMĂ

Pe parcursul lecturii romanului Editura Cartea
Românească, 2013, mi-am amintit de o întâmplare din
armată. Colegul meu de pluton,Vitalie Şindrilaru, a plecat să
verifice, conform programului de noapte, fâşia de frontieră,
cea de pe uscat, dintre Giurgiu şi Slobozia, pe o lungime de
vreo 5 km. La ducere, nu a observat niciun semn, nicio urmă
pe fâşia lată de 7 metri, care fusese proaspăt discuită şi
grăpată, de se scufunda piciorul de om în ţărâna aproape ca
cenuşa, până la glezne. La întoarcere, vede la lumina lanternei
nişte pete negre şi, apropiindu-se, constată că erau nişte urme
de om, dinspre oraşul bulgărescRusse spreGiurgiu.Vitalie îşi
îndemnă câinele să le amuşineze...! În secundele ce-au
urmat,în faţa lui, era trântit la pământ de câinele ce-l însoţea,
un infractor bulgar, fost maior în armată; din cauza demenţei,
ajunsese, acum, la a treia tentativă de trecere a graniţei...
Lângă trupul lui s-a găsit o rangă metalică, lungă de vreo doi
metri. Câinele, salvator pentru grănicer, cu greu s-a vindecat
de loviturile primite.

lui Adrian Alui Gheorghe transbordează cititorul într-
un spaţiu al terorii, ticăloşiei, incertitudinii şi nesiguranţei,
spaţiu din care speranţa a fost aproape în totalitate expurgată.
Frica şi abjecţia îi însoţesc pe cei de dincolo de ziduri, fiind
condamnaţi politic de instituţiile de represalii ale regimului
comunist pentru fapte pe care nu le-au comis vreodată.
Deţinuţii sunt supuşi unor groznice torturi fizice şi psihice, de
gardienii grobieni şi de comandanţii închisorii. Închisoarea
Aiudului, pentru necunoscători, a fost iadul pe pământ. Cauza
acestui cumplit tratament: apariţia, într-o dimineaţă de iarnă,
a unor ce veneau din exterior spre interior (de la gard
spre ziduri), dar nicidecum şi înapoi. Aceste halucinante
urme, mai ales într-un spaţiu concentraţionar, trebuiau să aibă
nume şi prenume de oameni... şi multe, foarte multe
explicaţii...! De unde să fie făptaşii dacă nu din rândurile
condamnaţilor? Din rândurile gardienilor şi comandanţilor,
nici vorbă! continuau să rămână pe zăpadă, mute şi
pline de subînţeles. De aceea „cineva” trebuie să plătească şi,
până prindem fantoma, ziceau gardienii, trebuie să stăpânim
situaţia. Şi vântul dacă mişcă prin curte de capul lui, cineva
trebuie să o ia pe cocoaşă...!
Printre presupuşi, la început, este luată în evidenţă femeia
unui condamnat ce a devenit vrăjitoare, şi care noaptea, călare
pe mătură, zboară peste gardul de sârmă ghimpată al
închisorii, să se iubească cu bărbatul ei; urmele mai pot fi ale
unui călugăr condamnat, mort cu ceva vreme în urmă, şi care
vine noaptea să-şi vadă colegii de celulă, dar mai pot fi şi ale
Maicii Domnului şi nu numai...! Imaginaţia, în condiţiile
date, a avut şi va avea cădere în lume. Efectele ei tragice,
uneori derutante şi comice, complică lucrurile, iar „realitatea
o ia razna”.
Extazul şi agonia, terestrul şi astralul, bucuria şi tristeţea,
frumuseţea şi degradarea, dragostea şi ura, pecabilul şi
impecabilul sunt unele din ţintele pe care le radiografiem
imaginar atunci când abjecţia şi ticăloşia unui sistemvin peste
noi ca un tăvălug al morţii. Descrierea acestei halucinante
întâmplări din închisoarea de la Aiud, într-o viziune artistică
foarte bine urzită, mă îndeamnă să afirm că autorul nu este
numai un autentic locatar al arealului lui Creangă ci e şi unul
al spaţiului spiritual al marelui humuleştean. În , cred
că scriitorul a vrut pe drept, de această dată, să uite de
existenţa vreunui Harap Alb cu al său cunoscut happy end.
Tragicul, batjocora şi tuşa comică sunt ferestre ce închid şi
deschid cartea din loc în loc, arătându-ne pârghiile celor cu
putere de decizie ce schimonosesc şi curmă destine.
Sacrificiul nu poate fi chiar şi în închisoara Aiudului, în
aceastămlaştinămorală fără costuri. Întâmplările halucinante
în cazul unui sistem concentraţionar, evident trebuie să aibă
nişte explicaţii...! Nu se are în vedere că aceste explicaţii sunt
o rezultantă a minciunii şi forţei. În volumul de faţă cel care
este găsit vinovat, pentru ca urmele să aibă nume de om, este
magicianul Guri Lovin. Gloanţele trădătorilor şi trăgătorilor
se îndreaptă spre iluzionist; identitatea vinovatului fiind
haşurată de vorbe şi nu de fapte.
Romanul conţine veritabile pasaje ale literaturii absurdului în
confluenţă cu realitatea şi paranormalul. Comicul numelor
proprii în alternanţă cu tragi-comicul situaţiilor conturează o
frescă hidoasă şi primitivă a comportamentului unor fiinţe cu
chip de om, o frescă a durerii, a impasibilităţii, a groazei şi
terorii regimului încheiat, sperăm, în '89. Faţă de alte cărţi ce
abordează aceeaşi temă, Adrian Alui Gheorghe a descris, şi
bine a făcut, nu numai grozăvia şi murdăria de care sunt
capabili unii din semenii noştri, ci şi nerozia şi comicul pe
care lipsa de inteligenţă sau de învăţătură le generează.
Volumul mai este şi un instrumentar, un reţetar pentru toţi cei
care cu ochiul stâng sau cu cel drept, ori cu amândoi mai
privesc spre nostalgiile trecutului. Iată că acolo unde există
vocaţie, tragicul şi comicul, realitatea şi absurdul existenţei
sunt pilaştri construcţiei unei foarte bune cărţi de proză
„dureros de dulce”.

Urma,

Urma

urme

Urmele

Urma

Duet muzical cu pictorul Gabriel Gheorghiu

Nicolae PANAITE

Pe
lui Adrian...

Urma
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CRONICA VECHE

Ales pentru scaunul suprem, la 13 martie 2013, ca urmaş al
pontifului Benedict XVI (alias Joseph Ratzinger), cardinalul
argentinian Jorge Bergoglio, intronizat sub numele de Papa
Francisc, este autorul unui volum de convorbiri pe teme
specifice, editat în ţara apartenentă (2010) şi tradus de curând
în limba română .
Cu totul insolită e prezenţa în volum a unui semnat de
rabinul Abraham Skorka, gest poate unic în istorie, vădind
anume disponibilitate dialogică. Este o deschidere
confesională demnă de salutat, dacă ne amintim că arhiereul
catolic prefaţase, la rândul său, cu ceva timp în urmă, o carte a
rabinului, realizând un „dialog profund”, ca „între prieteni”,
estimat ca atare în amintitul prolog. Ambii teologi, bine
cantonaţi în religiile lor, au dovedit astfel că „cercul vicios ce
degradează condiţia umană poate fi înfrânt”, pledând
persuasiv pentru „descoperire şi unitate”, adică pentru
„armonie”, cum ni se spune din capul locului . A rezultat un
sistem axiologic nutrit de „perspectiva biblică asupra lumii”,
admisă exemplar de ambii teologi. O lungă istorie îi îndemna
de altfel să caute căi adecvate pentru ieşirea din orice impas.
Secolul XX, un exemplu la îndemână, a debutat sub semnul
suspiciunii şi al agresiunii nemotivate: „A copia ura şi
violenţa tiranului şi a asasinului este cea mai simplă metodă
de a-i călca pe urme” . Lumea latino-americană, aflată mereu
în situaţii critice, îi oferea, la tot pasul, exemple de
intoleranţă, dar şi sugestiimelioriste.
Optând pentru deplina comprehensiune fraternă a celuilalt,
preotul ajuns arhiereu, pe diverse trepte, până la aceea de
episcop al Romei şi suveran pontif, argentinianul Jorge
Bergoglio a făcut din buna întâlnire cu semenii un proiect
totodată personal şi de misiune catolică. Faptul că în această
ultimă poziţie şi-a luat numele de Francisc e cum nu se poate
mai semnificativ, ţinând anume de „biserica misionară”, idee
scumpăordinului iezuit de care aparţine.
Un zel apostolic pilduitor se degajă din mai toate iniţiativele
sale, zel nutrit de convingerea că e nevoie să stimulăm
meliorismul, partea pozitivă a lucrurilor. Criza actuală din
Argentina o explică prin faptul că lumea de acolo nu a fost la
înălţimea circumstanţelor, însă cu speranţa că mai rămâne
timp de schimbare a istoriei, dacă se depăşeşte „starea de
indiferenţă”, „lipsa de conştiinţă socială”, incapacitatea de a
fi o „societate articulată”, solidară, cu spirit de echipă şi o
„cultură a întâlnirii” . Complexa temă identitară o defineşte în
orizontul transcendenţei, dar şi etnocultural, diacronic,
prospectiv, fără a sacrifica însă valorile acumulate de tradiţie.
Ne aflăm pe un teren defrişat de înaintaşi, pe alocuri şi
bătătorit, însă nu epuizat ca posibilităţi de analiză şi
interpretare, istoria fiind prin definiţie un domeniu al înnoirii
fără istov. Înaltul prelat ştie să-i urmărească sinuozităţile,
atent la fapte şi la sensuri, la timpul scurt ca şi la „durata
lungă”, în expresie braudeliană.
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PAPA FRANCISC:
UN DISCURS DIALOGIC

Rafael, Madona şi Pruncul

Ne-am obişnuit să percepem adjectivul din
sintagma ca având semnificaţia de
„important”, „prestigios”, „apreciat”, „distins”. Dacă
formula ca atare este mai puţin utilizată astăzi, ea era una
uzuală în scrieri din registrul public formal din secolul al
XIX-lea. După dicţionare, astfel de caracterizări putem
găsi în scrieri ale lui Kogălniceanu („Când asemene
accente dureroase ieşeau din pieptul bătrânilor noştri
cronicari, fiecare din ei de stat al timpului
său…”; prefaţa la ...) sau Alecsandri
(„să devii om însemnat, patriot de prima clasă şi să aspiri la
orice onor, ba chiar şi la recompensă naţională”;

).
Opusul acestui adjectiv, realizat cu particula negării, era şi
mai este („mărunt”, „neimportant”, „obscur”):
de exemplu, în proza lui Alexandru Vlahuţă intitulată

, „molaticul” Domiţian este
caracterizat drept „ostaş fricos şi om neînsemnat”, iar o
adaptare radiofonică în limba română după John
Galsworthy ( ?) a fost titrată „Un om
neînsemnat”.
Ce sens avea iniţial şi cum s-a ajuns la cel conotat
pozitiv, de „(om) deosebit, important” aflăm, dintre primii
exegeţi, de la Gheorghe Ghibănescu: s-a pornit de la
caracterizarea de (individ) „care are o trăsătură aparte (un
defect) din naştere sau dintr-o boală”, sau „care a suferit o
mutilare” ( , ediţia a doua, [=
volumul] II, 1925; Tipografia „Lumina Moldovei”, Iaşi, p.
11-14). Istoricul ieşean a consemnat faptul că, în vorbirea
populară, a avut (şi mai are) sensul om
care are un semn”, omul spân, şchiop, chior, roşcat, cu negi
pe nas sau pe faţă, al cărui aspect îi face pe cei din jur
retractili sau suspicioşi, căci unele dintre aceste semne pot
fi considerate ca rezultat al unor practici magice ori trebuie
puse în legătură cu împrejurări ieşite din comun. Dacă
ţinem seama de credinţa că spânul, de exemplu, „a mâncat
la nunta dracului” (George Baronzi,

Nebunely şi fiii, Galaţi, 1872, p. 46), nu
trebuie să ne mirăm de sfatul pe care l-a primit HarapAlb,
eroul basmului lui Creangă, atunci când a plecat de acasă:
„Tata mi-a dat în grijă... ca să mă feresc de omul roş, iară
mai ales de cel spân, cât oi putea”.
Semnul „dobândit”, pe de altă parte, putea fi rezultatul
mutilării hoţilor („însemnaţi” cu fierul roşu) sau a
pretendenţilor la tron şi a „uneltitorilor", descoperiţi şi
pedepsiţi, prin tăierea nasului Aceasta era, totodată, şi
pedeapsa aplicată negustorilor necinstiţi; prezentăm un
exemplu de folosire a termenului cu acest sens, în scrisul
unui narator de la sfârşitul secolului al XIX-lea: „Pe cei
«însemnaţi», adică crestaţi la nas, sau pe cei cu nasul tăiat
de tot, după ce, conform locuţiunei rămasă în limbă, «îl dau
prin târg cu nasul tăiat», apoi, pe Podul Târgului-de-Afară,
îl plimbau să-l vadă o lume” (G.I. Ionescu-Gion,

Socec,Bucureşti, 1899, p. 384).
Acţiunea iniţială de a însemna pentru... o anumită
„distincţie” ne mai este evocată de caracterizarea din
formula „vită ”, adică vita, dintr-o cireadă, căreia
i s-a făcut un semn (cu fierul roşu sau prin tăierea într-un
anumit fel a urechii) pentru a fi recunoscută ca bun al unui
anumit proprietar.
După Ghibănescu, ar fi căpătat semnificaţia de
„important, deosebit” pornind de la pedepsirea
„uneltitorilor”: purtătorii unor atare semne puteau fi
consideraţi ca aparţinând unor condiţii, ca având un statut
social ce ar explica aspiraţia la domnie. De fapt, lucrurile
sunt mult mai simple: „important, cunoscut”
reflectă discursul limbii literare, nivel la care a apărut ca un
calc al verbului franţuzesc explicaţie pe care o
găsim în alAcademiei (II/I).
În ceea ce priveşte recunoaşterea sensului originar al
termenului, un pasaj dintr-o schiţă a lui N.D. Cocea,

este concludent: stângăcia unui elev de a răspunde
prin zicala la cererea
profesorului de română, ce era şchiop, de a-i da un exemplu
de „superstiţie populară”, s-a soldat, pentru autorul gafei,
cu poziţia „în genunchi” la orele respectivului profesor şi
corigenţa la sfârşitul anului.
Iată şi „puterea” unui înfăţişată în descântece:
„Pă cale, / Pă cărare / La mijloc de cale, / Acolo m-am
întâlnit c-un om şchiop, / Cu barba de-un cot. / Putereami-o
luat / Sângelemi l-o vărsat / Jos pă pământm-o lăsat” (Emil
Petrovici, 119).

*
Dar, de la fantasmele fricii şi de la scânteile maliţiei, să ne
regăsim în viziunea generoasăKogălniceanu Alecsandri...

însemnat
om însemnat

Cronicile României

Pânea
amară a exilului

neînsemnat

Decebal, Traian. Luptele lor

The Little Man

însemnat

Din traista cu vorbe Desaga

însemnat „material:

Limba română şi
tradiţiunile ei;

Istoria
Bucureştilor;

însemnată

însemnat

însemnat

se signaler,
Dicţionarul limbii române

Pânea
albă,

să te fereşti de omul însemnat

om însemnat

Texte dialectale, 1943, p.

om însemnat

.

Stelian DUMISTRĂCEL

cronica limbii

Însemnări, semne

„Dacă observăm cu atenţie cazul istoriei, conchide autorul,
se pot zări suişuri şi coborâşuri. De exemplu, despre chinezi se
spune că sunt ca pluta: în anumite condiţii se scufundă, dar
apoi ies din nou la suprafaţă. Mai exact, întotdeauna renasc.
Cred că această caracteristică poate fi aplicată în general şi
naturii umane, tuturor persoanelor şi societăţilor” .

ca în formula demult admisă de specialişti. Istoria
pare, în ansamblu, „o calamitate, un dezastru moral, un haos
de posibilităţi holistice” , însă realitatea „concretă” indică
totuşi continuităţi benefice, pe care istoricul e chemat să le
scoată la iveală, cu discernământ critic şi comprehensiune.
Nimic nu e previzibil, la o adică. „Secolul XX a debutat
învăluit în optimism. Oare cineva şi-ar fi putut imagina
izbucnirea celor două războaie mondiale? Sau genocidul
armean? Sau Holocaustul evreilor? Sau cruzimea stalinistă la
scară largă?” Sunt interogaţii ce ar putea să continue indefinit,
dezvăluind unele aspecte ale istoriei, „când demnitatea umană
se degradează”, ca să renască totuşi mai apoi, „fiindcă
societatea are rezerve morale, culturale” ce pot restabili
minimal echilibrul. Graba de a părăsi un spaţiu prea expus nu
e un bun sfetnic, după cum nici generalizarea mereu
defectuoasă, prezentă oricând şi oriunde .
Timpul comportă drepturi inalienabile, dacă citim cum se
cuvine istoria. „A transcende răbdarea înseamnă a permite
timpului să suspende şi să adune firul vieţii noastre” . Celui
ispitit a părăsi terenul de luptă i se dă un sfat mereu valabil,
acela de „a lua patria pe umeri”, asemeni lui Eneas, care se
desparte de Troia în flăcări, ducându-şi tatăl pe umeri şi
îndreptându-se decis spre munte, spre viitor:

Relaţia cu înaintaşii e organică şi comportă o
dimensiune transcendentală, în numele căreia suntem
chemaţi a ne rostui destinul, fie acesta şi plasat într-o periferie
existenţială” . Argentina pare un loc ce comportă destule
analogii cu spaţiul carpato-danubian.
Mai toate neliniştile lumii de azi află ecouri adecvate în

, text de o mare
densitate ideatică, plin de sugestii şi de îndemnuri benefice,
imposibil de rezumat într-o semnalare ocazională, nici
examinateminuţios, cums-ar cuveni din plin.
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Et sublato patre
montem petivi.

Papa
Francisc. Convorbiri cu Jorge Bergoglio

întâlniri de destin
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men iuni criticeţ

Un sistem social-politic care se revendică de la principiile de
bază ale democraţiei este viabil dacă politicile pe care le
promovează (în economie, justiţie, sănătate, educaţie, cultură
…) se dezvoltă într-o armonie eficientă, atât între ele, cât şi în
relaţie cu cei cărora li se adresează. Respectivul sistem poate
deveni cu atâtmai vizibil, în raport cu alte sisteme similare, cu
cât fiecare dintre aceste segmente performează la rândul lor.
În confruntările de la orice nivel, valoarea devine, vrând
nevrând, o armă. Curată, elegantă şi, dacă e posibil,
imbatabilă.
Pentru ca toate acestea să se întâmple este necesar un singur
lucru. Simplu şi la îndemână: plasarea omului potrivit la locul
potrivit. Ce te faci însă când acest depinde, mortal,
de politicieni? Şi nu doar de ignoranţa, reaua voinţă sau
hachiţele unui om politic, ci şi de faptul că acesta azi este,
mâine, nu. Şi vine altul. La fel de ignorant (sau mai rău) şi la
fel de imprevizibil (sau de-a dreptul catastrofal). Care are
păreri cu totul şi cu totul personale despre ce va să însemne un
om potrivit. Este evident că, în situaţia dată, nu prea poţi face
mare lucru. Poate doar să urmăreşti cum acel se
transformă, treptat, în opusul lui, amestecându-se, vrând-
nevrând, cu cei care, din capul locului au fost plasaţi, foarte
sus, într-o funcţie total…nepotrivită.
Înainte de '89 această dependenţă însemna, în fapt, o limitare
totală a iniţiativelor individuale. Un bloc uriaş de granit
înainta, implacabil, pe şenile, venind înspre noi din toate
părţile, pretinzând, ticălos şi pervers, că nu vrea decât să ne
îmbrăţişeze. După Decembrie '89, lucrurile nu s-au schimbat
prea mult. Atât doar că blocul respectiv s-a spart în bucăţi.
Unamai agresivă decât alta.
De-atunci şi până astăzi am trăit destule ca să înţelegem că,
atunci când ni se prezintă un , pentru un anume
loc… , trebuie să-i cerem fapte, nu vorbe. Până
reuşeşte să convingă, e preferabil să suflăm şi-n iaurt. Nu de
alta, dar am putea avea surprize neplăcute. Exemple se găsesc
peste tot şi peste…toate. Sfârşitul anului trecut ne-a sugerat
câteva punctări:
- . Un fotomodel de 26 de ani,

, a fost detaşată, ca referent, la
, aflat în

subordinea respectivului minister. C.V.-ul care a recomandat-
o menţionează, evident, şi experienţa care o îndreptăţeşte să
ocupe poziţia respectivă: ,

şi

- La
din acest minister a fost numită şefă o cântăreaţă de muzică
populară, . Întrebat de un jurnalist ce o
recomandă pentru această funcţie, ministrul de resort a
răspuns, cu seninătate: "
- A fost numit, prin
ordonanţă de urgenţă, un secretar general adjunct, care, jurist
fiind, are expertiză şi în domeniul sanitar- veterinar. Este
vorba despre secretar executiv al unei
formaţiuni politice în Diaspora. Până a ajunge la ICR, a
ocupat mai multe funcţii de răspundere în administraţia
publică: la

, . Potrivit
cerinţelor noului post, el va trebui să „

”.
Exemplele de acest tip ar putea continua. Mult şi bine. Ele se
găsesc la tot pasul, în toate straturile societăţii, de sus până jos,
de la stânga la dreapta, în diagonală sau în zigzag. Şi asta nu de
azi de ieri, ci chiar de pe la începutul anilor '90. De aici
confuzia, degringolada, deciziile anapoda, care s-au înşurubat
temeinic în viaţa noastră de zi cu zi, producând, uneori,
adevărate tragedii. E suficient să ne amintim cazul bebeluşilor
arşi de vii, la o maternitate din Bucureşti, sau recenta
catastrofă aviatică din Apuseni. Din păcate, numirile de

, făcute în puncte cheie, la cele mai
înalte etaje ale edificiului politico-administrativ, dau tonul,
funcţionând ca nişte modele demne de urmat şi făcând
imposibilă orice schimbare radicală, în sensul unei democraţii
autentice.
Ce se poate înţelege, în general, din acest tablou? Păi, să
vedem. Cetăţeanul obişnuit, plătitorul de taxe, cel care
votează ştie, în linii mari, că ar
trebui să fie acel profesionist fără cusur, cu o educaţie aleasă, o
statură morală impecabilă şi o neostoită dorinţă de a construi
ceva util şi performant. Totul în folosul oamenilor. Faţă-n faţă
cu exemple ca acelea de mai sus, se surprinde atins de

om potrivit

om potrivit

om potrivit
potrivit

Ministerul Afacerilor Externe
Institutul pentru

Românii de Pretutindeni „Eudoxiu Hurmuzachi"

Ministerul Dezvoltării Regionale. Direcţia anticorupţie

Institutul Cultural Român (ICR).

Direcţia Sanitar Veterinară (DSV) Dolj, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC), Cancelaria prefectului de Dolj şi la Secretariatul
de Stat pentru Comunităţi Locale din cadrul MAI

reprezinte Institutul în
relaţiile inter-instituţionale, în ţară şi în străinătate, să
monitorizeze şi să controleze îndeplinirea la termen a
proiectelor şi să asigure circuitul informaţiei în interiorul
ICR

oameni (aşa zis) potriviţi

omul potrivit la locul potrivit

DenisaAriton

fotomodel în pictoriale sexy
model pentru o firmă de lenjerie intimă ghid turistic de-
o vară.

Ioana Ardelean

vocea şi talentul".

Valentin Iovan,

îndoială. Îşi revine însă destul de repede. În raport cu accesul
la informaţie de care dispune şi cu capacitatea pe care o are de
a o interpreta, admite că, la urma urmei, or avea şi ăştia vreun
rost pe-acolo, chiar dacă numai în folosul politicienilor.
Astfel, la MAE, respectivul fotomodel, angajat la

, ar putea să se ocupe de
mobilizarea românilor de afară, pentru alegerile care bat la
uşă. Calităţile de care dispune o vor conduce, sigur, la succes.
Cântăreaţa de muzică populară ar putea face tot ce trebuie ca
să stârpească naibii odată, din rădăcină, corupţia şi să pună
ban peste ban, pentru a putea alimenta campaniile electorale
care vor veni peste noi. La ICR, lucrurile sunt chiar mai
simple. Având în vedere că numitul Iovan este

şi că fişa noului
său post conţine însărcinări precise, nu mai este nevoie de
niciun comentariu. Pe unde va trece acest domn, românii de
afară vor vota, vorba unei reclame, „într-un moment de
claritate”.
Diferenţa dintre profesionistul fără cusur şi omul plantat într-o
funcţie pe criterii greu perceptibile, o face hamul politic.
Zăbala politică. Acestea lasă urme adânci şi-l transformă pe
vajnicul politician într-o mârţoagă cu pretenţii de exemplar
pursânge. El nu are nimic al lui. Idei, soluţii, convingeri vin
mai întotdeauna din altă parte. De cele mai multe ori, fără
măcar să aibă habar de unde.
Treaba lui este să execute, docil, nişte ordine, să-şi ia
comisionul şi să dispară din peisaj. Să treacă într-un plan
secund, de unde poate trage sforile pentru distrugerea, bucată
cu bucată (industrie, sănătate, educaţie etc.) a ţărişoarei lui pe
care, evident, o iubeşte cu patimă şi dăruire. Chiar dacă într-o
manieră pe care noi, românii, o credeam demult dispărută.
Aceea în care „

” (T. Arghezi,
1929).
În sfârşit, omul (cu adevărat) potrivit, trebuie să ştie cum să
„traducă”, pentru orice adrisant, rezultatele muncii lui. Să le
transforme în repere. Şi nu doar pe plan local, ci şi mai departe
(regional, naţional, internaţional). „

spunea, într-un interviu, Bogdan
Ghiu (Dilemateca, februarie 2013), referindu-se, evident, la
literatură. Extrapolând, afirmaţia e valabilă şi pentru celelalte
domenii de activitate. Atât doar că personajele jalnice care
mişună pe coridoarele edificiului nostru politico-
administrativ, la cel mai înalt nivel, habar n-au cum să facă
acest lucru. Şi asta pentru că, în marea lor majoritate, nu sunt
„ ” pentru locul pe care-l ocupă. N-au resursele
necesare ( intelectuale, profesionale, morale) pentru a pricepe
de ce „ ” respectivă e un act politic. Ei ştiu una şi
bună: actul politic e atunci când votează ei, la douămâini, legi
şi ordonanţe de urgenţă, făcute, nu de puţine ori, pentru o
singură persoană şi împotriva celor mulţi. Cât priveşte
„ ”, se întreabă zeflemitor: ce mai
înseamnă şi bazaconia asta? Noi nu suntem traficanţi, dom'le!
Să se ştie! Dacă încerci să le vorbeşti despre „arme” culturale,
economice, educaţionale etc. ca despre nişte atuuri pe care e
bine să le transmiţi cumva (dacă le ai), să le faci cunoscute, să
stârneşti interesul, dacă nu chiar fascinaţia potenţialului
interlocutor devii de-a dreptul ridicol. Capacitatea lor de
înţelegere nu poate cuprinde niciun fel de schimb, de orice
natură, în afara comisioanelor, şpăgilor şi tranzacţiilor
subterane, care ne-au sleit până acum. Şi uite-aşa se face că
mai toate realizările importante ale românilor, recunoscute pe
plan internaţional, nu au la bază un proiect naţional, ci, într-o
proporţie covârşitoare, unul individual. Prezenţa lor pe
diferite „câmpuri de luptă”, unde arma principală este
valoarea, îi cam jenează pe aceşti… . Înarmaţi cu
nişte puşcoace în loc de argumente, afişând o mină suficientă
şi arogantă, par nişte figuranţi jalnici, pe o scenămobilată cu o
butaforie de doi bani.

Institutul
pentru Românii de Pretutindeni

secretar
executiv al unei filiale de partid din Diaspora

idealul consistă în a-ţi iubi puternic poporul în
fiecare zi, cu condiţia să nu-l vezi niciodată

Traducerea e un act
politic: negustorie de arme”

potrivite

traducerea

negustoria de arme

nepotriviţi

Omul potrivit

Angela TRAIAN

Aurora DABIJA

MOZAICUL
celor o mie de cititori...

Am primit pe adresa redacţiei două monografii semnate
Nicolae Marinescu:

, volum apărut cu sprijinul Consiliului local şi al
Primăriei Craiova, şi al doilea referitor la ,
publicaţie care a precedat . Citindu-le, ne-am
bucurat că nu suntem singuri pe lume, într-atât de bine se
suprapune primul an de existenţă al revistei (1998-
1999) peste cei trei ani de apariţie regulată a revistei

Şi mă refer aici atât la compoziţia redacţională, la cea a
colaboratorilor, obligaţi şi ei, ca şi noi, la un voluntariat
permanentizat, la absenţa unui sediu propriu dar , mai cu
seamă, la banii necesari tipăririi şi difuzării. Atunci când
începi, invariabil, obişnuita şedinţă de număr cu întrebarea:
„Avem cu ce plăti tipografia şi luna aceasta?”, creativitatea e
pusă la grea încercare. Iar dacă, la următorul pas, referitor la
ecoul stârnit în rândul cititorilor, te trezeşti că nu ai cu ce
cumpăra plicuri şi timbre pentru a trimite revista cel puţin
colaboratorilor externi, celorlalte reviste prietene, ai nevoie
demultă putere pentru a te desprinde dinmeschinul vălmăşag,
pentru a reveni cu mintea limpede spre ceea ce interesează cu
adevărat, spre ceea ce este cu adevărat important: mersul
culturii în locul şi timpul trăit.
Merită tot respectul cei care reuşesc, în astfel de condiţii, să
publice cu regularitate o revistă de cultură, printre ei situându-
se, desigur, şi realizatorii , care s-a născut şi există
sub zodia luminoasă a binecuvântării primite din partea lui
AdrianMarino, mentorul ei spiritual, acesta văzând în revista
craioveană, la data apariţiei, „o fază de neopaşoptism, de
liberalism, de spirit critic, de europenism şi de iniţiative locale
creatoare”. de astăzi continuă lui
Constantin Lecca, după cum reiese dintr-o documentată

unde se inserează un scurt, dar pilduitor c.v. al
pictorului, deopotrivă creator de revistă. lui Lecca
a apărut între octombrie 1828 şi septembrie 1829, în 52 de
numere, cu scopul precis, limpede exprimat, de a introduce şi
stimula, în rândul românilor,mentalitatea valorilor europene.
După un deceniu de fiinţare, directorul de astăzi al revistei,
Nicolae Marinescu, povesteşte fantastica aventură a unui
fulgurant proiect, o idee apărută în seninul unei plimbări
aurite de strălucirea de o clipă a lui „ce-ar fi dacă...” Şi pentru
că „orice proiect prinde viaţă şi trăieşte numai dacă există cel
puţin un om capabil să se zidească în el”, câţiva oameni de
suflet şi condei i-au dat viaţă cu încăpăţânată devoţiune.
Menţionând atmosfera conjuncturală în care a „întemeiat”
săptămânalul „Demnitatea”, în martie 1990, când vechi
publicaţii dispăreau sau îşi schimbau traiectoria, iar altele noi,
celemaimulte efemeride, apăreau, realizatorii lor răspunzând
„entuziasmului naiv al momentului”, autorul precizează că
cele 45 de numere ale „Demnităţii” au pregătit de fapt ivirea,
în octombrie 1998, a Seniorii au polarizat în jurul
revistei tineri scriitori şi critici, literari, de teatru, de film,
plastici, craioveni şi nu numai, cărora le lipsea tocmai plaja de
manifestare, ceea ce a dus la constituirea unui echilibrat şi
deschis program editorial. Autorul reînvie amintiri legate de
începuturi, încărcate de entuziasmul, descumpănirea,
descurajarea, disperarea chiar, intervenite în activitatea de
editori posesori de firmă, dar lipsiţi de sediu, unelte, bani...
Câţi dintre noi nu le-am încercat, după romanticul 1990, când
fiecare condeier considera că are dreptul, mai mult, datoria de
a-şi face publică opinia despre... sau despre... Nostalgic le-am
retrăit, citindu-l pe Nicolae Marinescu, destoinic cronicar
craiovean, care nu omite detaliile, întârziind asupra fiecărui
personaj intrat în scenă, ceea ce conferă o notă personală
demersului săumonografic.
Ce înseamnă zece ani de existenţă a unei reviste de cultură
apărută la Craiova? În primul rând o certificare a faptului că
„nu mai trăim într-o lume a centrelor şi marginilor, că
mecanismele ierarhizării s-au schimbat, că importanţa unui
efort derivă din energia dezvoltată în punctul de reţea în care te
afli”. Care e secretul rezistenţei ei, în ciuda impedimentelor
majore întâmpinate? Ca şi în cazul , mai tânără
în ani, nsufleţeşte peisajul cultural naţional pentru
că „a captat forţe tinere, a asigurat condiţii de ucenicie salubră,
fără presiuni <patronale>, a girat, încurajat şi propulsat”
creaţia de valoare. Având, prin echipa sa redacţională, o clară
„reacţie atitudinală”, însoţită de un „apetit pentru
deliricizare”, „ se adresează celor „1000”, instruiţi şi
educaţi, apţi a se regăsi călăuze la frontiera dintre prezent şi
viitor”, concluzionează N.M. Lărgindu-şi sfera de influenţă,

s-a implicat în viaţa culturală a Craiovei şi prin
organizarea de colocvii anuale pe variate teme de interes
actual, de seri ale revistei, prilejuite de apariţia fiecărui număr,
de premieri anuale. Toate manifestându-se cu ajutorul
sponsorilor deveniţi prieteni ai revistei, menţionaţi pe bună
dreptate de autor într-un capitol special, încheiat
aristotelic.”Fără prieteni n-ar dori nimeni să trăiască, chiar
dacă ar avea celelalte bunuri.” Bravissimo, craioveni de suflet
mare şi înţelept! Poate vă vor urma şi ceilalţi conaţionali
exemplul, în fiecare urbe cultura fiind cenuşăreasă cu aurit
condur.

Revista Mozaicul. Modernitatea
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CRONICA LITERELOR

6 cronica veche

Cu nervozitatea explozivă a căutărilor de forme, romanul
românesc actual îşi risipeşte energia într-un experimentalism
frenetic ce îl apropie, cantitativ, de perioada interbelică.
Tiparele preferate par să fie , sau,
dimpotrivă, de o , ,

. Excepţiile valorice sunt destul de rare
şi cu atât mai notabile, cu cât autorii optează să-şi îmbrace
textul în incomoda şi puţin uzitata haină epistolară.
Riscul publicării romanului

(Mircea Filip, Cezara Mucenic, Editura Timpul, Iaşi,
2013) e unul asumat, căci acest gen de scriitură a fost acuzat
fie că nu izvorăşte dintr-o intenţionalitate artistică probată, fie
că depăşeşte doza de intimitate specifică unui schimb
nemijlocit de gânduri şi rânduri. În istoria literaturii române
nu există multe cărţi construite pe dialogul scris, fragmentar
sau integral, cu certă valoare documentară, de reconstituire a
epocii sau a relaţiilor dintre actanţii comunicării ( ,
Carmen Sylva, Mite Kremnitz, e-book, Humanitas, romanul
epistolar semnat I. Negoiţescu, Radu Stanca,Albatros, 1978,

, Al. Busuioceanu,
Jurnalul Literar, 2003, sau volumul de corespondenţă

, Polirom, 2000).
Întrebarea legitimă pe care cititorul şi-o pune este dacă ceea
ce i se desfăşoară în faţa ochilor sunt amintiri, rememorări
dintr-un alt veac, sau dacă autorii optează pentru o insolită
formulă de organizare a ficţiunii, însă odată curiozitatea
depăşită, textul te captivează, te ţine prizonier până la sfârşit,
iar lectorul devine complice peripatetic în stufoasa şi
fascinanta pădure narativă.
Însă miza romanului analizat aici e cu totul alta decât
evocarea unor timpuri nu foarte îndepărtate, căci
macroistoria se retrage în planul secund, reliefând istoria
personală a protagoniştilor. Diferenţiate prin corpul de literă
utilizat, scrisorile personajelor principale, Mark şi Igena, ţes
o dramatică poveste de iubire. Compoziţional, fragmentele
sunt foarte diferite, de la buletine de ştiri aproape cotidiene
(

.) la
tulburătoare poeme de dragoste (

);
perspectivele se completează, se nuanţează, se întrepătrund,
polarizând dualităţi ca lumină / întuneric, nădejde / disperare.
Atmosfera tensionată marchează traume existenţiale:

, iar subtitlurile adâncesc obsesii repetitive:

Persistenţa ideologiei, ce poate modifica traiectorii de viaţă
după bunul plac al diriguitorilor se regăseşte în text ca un
interspaţiu narativ al frustrărilor: minister, directori,
contabile, colegi pătimaşi, cenzură, organigrame, drumuri,
alergături, nervi, decrete, disponibilizări, subvenţii diminuate
barbar, dizgraţie şi, atotstăpânitoare, frigul şi întunericul.
Epoca e trăită curajos, ambele personaje, neadaptate,
incomodând orgolii şi cutume, colegi şi superiori, instanţe ale
absurdului în trăiri kafkiene.
Predilecţia pentru nocturn pare o constantă în proza lui
Mircea Filip, încă de la începuturi:

1969,
1983; scrisul în noapte devine mărturisire

salvatoare a lui Mark, călătorie prin lumea de închipuiri şi
dorinţe, şi fugă în faţa lumii reale, zugrăvită în tonuri sumbre
cu ironie şi autoironie lucidă:

Jocul ciclic al prezenţelor şi absenţelor se desfăşoară într-un
timp dilatat sau, dimpotrivă, constrâns, distorsionat şi
confiscat; marcatorii temporali sunt divers lexicalizaţi, de la

la se întinde un

Absenţa iubirii,
neîmplinirea provoacă şi acutizează
negativismul nereuşitei masculine:

Spaţiul acestui joc e un deşert existenţial al ambilor
protagonişti, străbătut, întretăiat demomente de iluminare, de

pulverizare limbaj frust
platitudine exemplară personaje în derivă

tramă fără consistenţă

În bătaia nopţii. Convorbiri cu o
floare

Astra

Un roman epistolar al exilului românesc
Dulcea

meaDoamnă / Eminulmeu iubit

Îţi scriu în fiecare zi, dar din când în când mă simt aşa de
sărac pe dinăuntru, încât renunţ cu lehamite şi tristeţe

Ai plecat şi vremea s-a
supărat şi s-a pus pe un plâns cu lacrimi amare...

rememorări, analize, iluminări, hotărâri, amărăciuni,
trădare, amintiri, socoteli de viaţă, dorinţe, planuri,
sancţiuni, comentarii, daraveri, absenţe, frânturi, crize,
insomnii Când
apune speranţa, Şi speranţele au ţurţuri, Iarna sufletului,
Amurg întunecat, Urgia, Viscol, Tristeţe de sărbătoare,
Eclipsă de lună.

Prinţul nisipurilor.
Povestiri de noapte, Audienţă de noapte. Confesiuni
imaginare,

Capul mi-e gol şi tembel ca un
maidan de pe care a plecat ieri circul lăsând gunoaie şi cutii
goale de bere.

pe atunci acum o spirală de zile, timp
nenorocit plini de gropi şi gunoaie existenţiale nestrânse,
rămase ca după un sezon de turism planetar.

o lehamite cât un veac
Viaţa mea părea o livadă

de pruni năpădită de ciori în înserare, pustiită ca după un
război.

„sărbătorescul” lui N. Steinhardt, de întâlnirea dintre
jumătăţile rezonante de sferă aşezate în ordine, perechi-
perechi, în „lădiţa lui Dumnezeu”, legendă care susţine
structura de adâncime a romanului:

Relaţia privilegiată dintre Mark şi Igena, portretizată în
oglindă, conduce la ideea oamenilor-povestiri ai lui Ţvetan
Todorov, fiecare dintre cei doi determinând desfăşurarea
faptelor celuilalt. Personajele se cunosc şi se recunosc
progresiv, semetamorfozează continuu, cu gravitate, emoţie şi
eleganţă, iar meandrele narative revin mereu în acelaşi punct
al începutului perpetuu, al respiraţiei unice:

Lectorul va fi captivat de ţesătura interogaţiilor subtile, de
iscodirile reciproce, de senzualitatea discretă, eleganţa
spunerii şi comentariile încrucişate (

), de căutările, găsirile şi regăsirile celor doi
îndrăgostiţi, condamnaţi parcă la o căutare veşnic neîmplinită.
Igena,

melanj de delicateţe şi forţă, este refugiul unei
personalităţi pentru care starea obişnuită e cea de melancolie
( ), remodelându-l şi
revalorizându-l:

din cauza unui înger
poznaş care se juca de-a prinselea, lădiţa s-a răsturnat peste
omenire şi inimile perechi s-au amestecat ca limbile vechi în
Babilon. Şi e o şansă uriaşă ca într-o scurtă viaţă de om s-o
găseşti pe a ta.

faptele fiinţei sunt
sacre şi de aceea ajung până la urmădrept în gura sufletului.

mai mult cu privirile
decât cu vorbele

domniţa bizantină, pasărea măiastră a împărăţiei,
soţia credincioasă travestită în mierlă şi capabilă de ultima
jertfă,

trist ca un oraş de căutători de aur părăsit
Bunătate, delicateţe sufletească, caracter

ferm, sensibilitate artistică, şi nu ca ultimă trăsătură
capacitatea de a iubi şi aceea de a mă înţelege şi accepta pe
mine.De aceea am ştiut de la început că el este jumătateamea,
căci elm-a recunoscut.

Mark, alternează
momentele de înălţare, de dinamism (

) cu contemplaţia florii din visurile sale:

Călăuziţi de iubire, cei doi
reuşesc să depăşească bariere aparent insurmontabile şi să
umple golurile existenţiale, să câştige bătălii după bătălii, cu
sistemul rigid, cu cei din jur, cu ei înşişi.
Alături de scrisul mântuitor şi planurile viitoarelor cărţi
(

lecturile nesfârşite, spectacolele de teatru,
expoziţiile, întâlnirile cu umplu timpul

, prelungind suferinţe şi făcând cu atât mai
preţioase rarele clipe de împreună adăstare.
Celelalte personaje, la fel de vii, la fel de reliefate, fiinţează în
funcţie de interacţiunile cu cei doi protagonişti, toţi
contribuind, într-un fel sau altul, la derapajele şi echilibrările
depăşite de îndrăgostiţi. Interesante sunt figurile celor doi
taţi, unul evocat ca depozitar al înţelepciunii ancestrale, dând
sfaturi în vis (

, iar celălalt contribuind, printr-un alt fel de absenţă, la o
serie întreagă de amânări.
Romanul stă sub lumina proverbului japonez

, şi reliefează valori general-umane,
explicit, cu asupră de măsură, fără a aluneca însă în scriitură
moralizatoare; personajele nu se sfiesc să-şi spună opiniile, să
critice, să (se) eticheteze, să-şi asume vinovăţii, reale sau
imaginare, pe marginea unui cronotop ademenitor:

eternul îndrăgostit de o făptură unică,
de trecut m-am rupt

definitiv şi brutal Mă
bate gândul că deasupra leagănului tău şi-a oprit zborul, în
prima seară, un înger bun, strângându-şi aripile cu graţie, şi
care, coborât pe marginea coşului de nuiele ţi-a hărăzit
şoptind delicat daruri nespus de rare în vremea noastră cu
prea multe războaie şi revoluţii.

Visez la cartea viitoare, Frumoasa mea Noapte, aşa cum
femeia care aşteaptă un copil coase boneţele, surâzând unui
vis, şi nu ştie ce chin o aşteaptă. Îmi frământmintea să găsesc
o formulă inedită şi ispititoare, ca un păcat. Cu cât va fi mai
insolită, cu atât demonul bucuriei mă va îndemna cu patimă
la muncă.),

oameni frumoşi
amarei absenţe

Toată pasărea îşi are odihna în cuibul ei. Să-ţi
iei dar nevastă de casă, nici urâtă, nici frumoasă, că n-o s-o
pui cadră-n perete. Şi nici n-o să ţi-o atârni cercel la ureche.
Pânză şi nevastă să nu-ţi cauţi noaptea, se spunea în satul
meu.)

Dacă ţinteşti o
stea, te alegi cu o floare

Hăul

C R O N I C A

L I T E R A R Ă

Mihaela GR DINARIUĂ

acesta e Timpul. Dincolo, e ceea ce nu poartă încă nimic cu
sine.

proorocesc
taina iscării de vise lumeşti

Trebuie să pleci din vârsta ta de acum.

îmbrăcat cu un cămeşoi de in crem, legat cu o
funie neagră şi-n mână cu o cârjă întoarsă la capăt, dar
desculţ, m-a primit într-un birou cu pereţi de nori şi ei de un
alb de vis.),

Socoteala cu timpul a fost valabilă cândva. Acum,
după ce l-am risipit, numai amdecâtmărunţiş.

Convorbirile cu o floare

Interesantă este şi simetria începutului şi sfârşitului de roman.
Incipitul, sub semnul prezicerii, într-un moment de cumpănă,
al amestecării până la confuzie a contrariilor ( şi
ştiu , cu egale puteri, şi ţiganca
bătrână, şi călugărul rătăcit), anticipează schimbările
viitorului: Finalul
cărţii, deşi are aparenţa unui bilanţ sub masca întâlnirii
promoţiei de cincizeci de ani de la absolvire şi a supraîntâlnirii
cu Judecătorul (

rămâne deschis interogaţiilor, chemărilor şi
visărilor:

Broderie în filigran, au darul, din ce
în ce mai rar oferit, al simplităţii şi seninătăţii, al sensibilităţii
şi echilibrului. O lecţie de eleganţă a scrisului, de grădinărit
într-un spaţiu în care timpul trecut se transformă în lumini,
culori şimiresme.

O carte, doi autori, două titluri, două comentarii:

În gr dina timpului pierdută

O iubire din
epoca de aur...

Poate că nimic nu-i mai greu decât să scrii despre iubire.
Chiar pronunţarea acestor cuvinte:
provoacă un frison, uneori un recul şi asta întrucât iubirea nu
se povesteşte şi/sau se teoretizează, ci se trăieşte. În acelaşi
timp, toată literatura lumii este o poveste de iubire. Sublimă
uneori, ridicolă câteodată, tragică sau cel puţin
(melo)dramatică, înmulte cazuri.
Mircea Filip a fost secretar literar al Teatrului Naţional din
Iaşi vreme de 18 ani. Unul dintre cei mai longevivi în funcţie,
din ţară, probabil. Dar înainte de asta a fost coleg de grupă
estudiantină cu mine, într-o promoţie din care au emanat
nume cunoscute unele, de referinţă în câmpia mioritică a
literelor. E suficient să-i amintesc (în ordine alfabetică!) pe
Maria Baciu, George Bodea, Ion H. Ciubotaru, Mircea
Ciubotaru, Viorica S. Constantinescu, Mircea Daneliuc,
Gheorghe Drăgan, Paul Drumaru, Florin Faifer, Nicolae
Florescu, Grigore Ilisei, Nicolae Ionel, Cezar Ivănescu,
Viorel Savin - şi alţii încă... Cu Mircea făceam cenaclu, mai
întâi în doi, la gazda lui, apoi în trei ”şi-n câte vrei”, cu Paul
(în garsoniera acestuia din celebrul bloc turn de lângă gara
Nicolina), cu Florin Faifer şi cu câteva filoloage apetisante,
cărora li se făcea o curte asiduă... Era o atmosferă de... salon
literar, cu lecturi poetice, proprii sau din mari autori, cu
”polemici cordiale” (vorba lui Paler), cu aproponturi şi
leşinuri amoros-bahice. Totul s-a terminat odată cu
absolvirea facultăţii, mutarea amfitrionilor în capitală şi
risipirea noastră care-ncotro, pe la slujbele ce ne-au fost
hărăzite.

iubire, dragoste, eros
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Atunci şimai târziu,Mircea Filip era ”unVezuviu astupat de o
căciulă de cenuşă şi zăpadă, dar ameninţător, (...) un vulcan
care nu erupe decât o dată la o sută de ani”, cum însuşi se
autodefineşte. Eu nu l-amvăzut niciodată erupând, dar, într-o
muncă de rutină, cu tot felul de presiuni dinlăuntru şi dinafară,

şi-a mai ieşit din ţâţâni. Dovezile ne sunt
oferite în cartea cu doi autori:
şi cu dublu titlu: .
Este un roman epistolar, în care ”vocea” şi prezenţa
protagoniştilor se disting prin grafia diferită: cu scris
drept/normal bărbatul, cu , femeia. Sunt, aceste
scrisori, , dedicate fiilor,
Emin şi Iustin, cum se menţionează pe pagina de gardă. Prin
extensie, oricăror fii şi şi fiice, care au trăit/vor trăi o poveste
de dragoste. Spun asta, întrucât miza cărţii şi întreagă
frumuseţea ei emană din mărturisirea iubirii între cei doi
(Mark / Igena), o dragoste ”ca din alt veac” (romantic), care
”ţine de legile divine” şi, desigur (şi paradoxal), este unică. O
unicitate ce se repetă în infinite variante, de la începuturile
lumii, până în prezent şi-n viitorime ”pe cât se poate
omeneşte prevedea”, cum zicea Divinul critic. Citind aceste

, m-a dus gândul la
, cu deosebirea că epistolarul

Eminescu-Veronica nu era destinat publicului, fiind ţinut în
seif, ca un tezaur, peste o sută de ani. Chiar şi aşa, la apariţie,
în anul 2000, s-au găsit voci care să cârâie, să cotcodăcească,
întrucât, vezi-doamne, scrisorile nu erau la înălţimea
aşteptărilor, nu mărturiseau cine ştie ce filosofice teorii sau
poetice profesiuni de credinţă, ci se pierdeau în drăgălăşeniile
şi lamentaţiile unei iubiri neîmplinite. La vremea acelor
epistole, şi erau deja nişte
oamenimaturi, apăsaţi de griji (ca să nu zic de destin), ceea ce
nu-i împiedică în a-şi mărturisiri mereu iubirea şi a căuta,
disperaţi, împlinirea prin comuniune care nu avea să se mai
săvârşească. Peste un veac, epistolarul se repetă, doar că, de
această dată, iubita era în capitala patriei şi iubitul în Iaşi. Şi
mai e o deosebire esenţială: în cazul contemporanilor noştri
totul va fi cu , chiar dacă acesta se va împlini, ca-n
poveste, după trecerea a numeroase vămi şi încercări. Un
impediment ironic şi istoric este chiar... Milcovul, care
desparte două destine. De altfel, (auto)ironia va fi prezentă
peste tot, ca semn de (aleasă) intelectualitate şi de
convivialitate între două spirite subţiri. Dar ceea ce ocupă
corpul cărţii şi întreagă fiinţa celor doi sunt repetatele
mărturisiri întru iubire, faptul că, obsedaţi, seduşi, purtaţi pe
aripi de vis, unul către celălalt, coborâţi în maëlstromul unei
realităţi sufocante, strânşi deseori în menghinele unor relaţii
sociale sau personale ce ar putea să-i strivească, se salvează
mereu prin sentimentul ce îi animă şi care le dă forţa să
învingă şi...munţii.
Este epoca de aur a unei iubiri, desfăşurată în plină

la care referirile sunt revelatoare, pentru cei ce mai
cred/mai zic că ”înainte era mai bine”... Era mai bine doar
întrucît noi, care am trăit acele vremuri, eram mai tineri,
(poate) eram îndrăgostiţi, sigur eram (mai) creativi, (mai)
potenţi, (mai) ardenţi în tot ceea ce ne anima. Dar, tot sigur, la
Iaşi ca şi la Bucureşti (şi oriunde în ţară), era acelaşi frig,
aceeaşi penurie alimentară, aceeaşi economie de lumină şi de
benzină. Ba chiar, în instituţii, se pusese şi lacăt pe telefon...,
că nu puteai vorbi cu iubita cînd îţi ardea ţie, trebuia să ceri
cheiţa de la secretară, de la director... Era, acesta, şi un semnal
că trebuia, în genere, să-ţi pui lacăt la gură, să nu fluieri în
biserică, să nu contrazici Şeful (mic, mare), să fii conform
codului eticii şi (in)echităţii socializde (cum ar zice Luca
Piţu). Dintre cei doi autori ai , Mircea Filip
(îndeosebi) deschide acea cutie a Pandorei, de unde ies, ca-
ntr-un film retro, multe, mari şi mărunte, dintre mizeriile care
ne-au marcat ”hronicul şi cântecul vârstelor”. Ies la iveală, în
acelaşi timp, dinlăuntrul unui lăcaş artistic
emblematic pentru Iaşi, persoane/personaje cu nume la
vedere sau tăinuite sub un pseudonim transparent, odioase,
insidioase, intrigante unele, luminoase şi ataşante altele.
Trebuie să-i dăm ceea ce e de dat şi Cezarei Mucenic, arhitect
/ critic de artă de recunoscută anvergură, aici mărturisitoare a
avatarurilor ei bucureştene şi, peste toate, a unui elan creativ
augmentat de aflarea providenţială a Emisferele de
Mandenburg nu s-ar fi atrasmai irezistibil şi definitiv.
Şi totuşi, premiza de la care am pornit comentariul acestei
cărţi poate fi eronată. Autorii scrisorilor nu semnează şi nu se
adresează nicăieri, unul altuia: Mircea/Cezara, ci
Mark/Igena.Apoi, cartea se subintitulează , şi poate fi
romanul unei iubiri, scris cândva, în timp real, după cum e
posibil să fie un roman scris acum şi folosind convenţia
(uzuală) a unor scrisori regăsite... Mie mi se pare mai
seducătoare prima supoziţie şi asta întrucât mi-ar plăcea ca
acest miracol al unei iubiri ca din alt veac să-l fi trăit ei,
Cezara şiMircea. Toate datele duc într-acolo. Ne vom lămuri,
poate, de , la lansarea, în Iaşi, a cărţii. Deşi un pic
demister, de taină în jurul unei astfel de scrieri îndrăgostite nu
poate decât să-i sporească puterea de seducţie. Copleşitoare,
oricum.

self-control-ul

italice

jumătăţii.

Bunavestire

MirceaFilip /CezaraMucenic
În bătaia nopţii Convorbiri cu o floare

povestiri din tinereţea părinţilor

Convorbiri cu o floare Dulcea mea
Doamnă /Eminul meu iubit

dulcea doamnă Eminul iubit

happy-end

iepocă de
aur

Convorbirii...

istorii

roman

Nicolae TURTUREANU

Singulară, de tot singulară carte! De fapt, încă nici n-a apărut;
autorul mi-a dat-o precizând că-i un „exemplar de lucru” n-
are menţionată nici editura, nici anul apariţiei; deocamdată, a
fost decis cu certitudine titlul, adevărat organizator al
materiei: „Celălalt Nichita”. Cum ar veni, Nichita Danilov
despre Nichita Stănescu. Un titlu ce poate părea uşor orgolios:
eu sunt celălalt Nichita în literatura română, dar care poate
sugera şi traseul invers tu eşti celălalt Nichita. Doi Nichita
suntem, în egalămăsură interesaţi şi fascinaţi demodul în care
se configurează „elementele concrete ale lumii, plecând de la
conceptele care încă nu au fost articulate.” Rar se întâmplă ca
un poet să se aplece cu atâta sinceritate, grijă, înţelegere,
erudiţie şi competenţă asupra operei unui confrate împreună
cu care a respirat aerul aceluiaşi veac. Cu atât mai mult cu cât
Danilov şi-a propus nu numai o incursiune avizată (şi deloc
subalternă) printr-o operă atât de divers receptată, ci maimult:
„să pătrund înţelesurile absconse ale operei poetice, căutând
să-l înţeleg şi ca om. Nu ştiu dacă am reuşit. În acest sens,
textul de faţă trebuie văzut ca o încercare. Ca omărturisire, ca
un gest, dacă nu e preamult spus, de împăcare şi pocăinţă.”De
ce împăcare, de ce pocăinţă? Cândva, nu a fost departe de a-i
nega „orice merit cultural”, iar „receptarea publică de care s-a
bucurat Nichita Stănescu la douăzeci de ani de la moartea sa
mi s-a părut neverosimilă, exagerată”. A citit cu o anume
satisfacţie articolul demolator al lui C.T. Popescu (adevărată
execuţie: „din miile de pagini ar trebui strânsă în mod onest o
cărticică, poate cu nu mai multe pagini decât buletinul de
identitate al poetului, iar restul ar trebui pur şi simplu arse,
şterse din faţa ochiului” scria C.T.P.), dar, după o vreme, a
resimţit nevoia să-l recitească nu pe C.T.P., ci pe Nichita
Stănescu, care i-a apărut într-o cu totul altă lumină. Ciudatul
articol al lui C.T.P. (ar fi interesant de aflat dacă autorul şi-l
asumă fără vreo reţinere şi astăzi…) pune în discuţie şi
eventualitatea imposibilităţii „organice” de receptare a unei
anumite modalităţi poetice. Poate nu-i nimeni vinovat: aşa
cum s-a văzut din „Dilema”, există lectori care „n-au organ”
pentru Eminescu, poezia căruia „nu le spune nimic”. Cu jenă
şi oarece vinovăţie, trebuie să recunosc cămie unul numi-e cu
putinţă să-l aşez pe Coşbuc în raftul marii poezii a românilor.
Pe Nichita l-au mai contestat, unii chiar vehement, şi Mihai
Ursachi, Virgil Mazilescu, Cezar Ivănescu ş.a.; o fi existând
un anume „chimism” al stabilirii acordului fin şi dacă cineva
receptează pe un anume canal şi Nichita emite pe alt program,
comunicarea fi-va imposibilă în veci. Poezia fiind „umbra
cuvintelor lăsată pe suflet”, dacă nu-ţi scoţi pălăria, n-ai cum
să-i simţi adierea… O bună parte a cărţii lui Danilov este
consacrată iscodirii lui Nichita Stănescu-omul şi-i interesant
de văzut cum „celălalt Nichita” profită, pentru a se auto-
analiza şi defini pre sine. Atmosfera apartamentului din str.
Amzei, pe care, se pare, Danilov n-a cunoscut-o direct, este
reconstituită şi în esenţă, şi la amănunt, cum subsemnatul,
care i-a publicat câteva din cele mai importante cărţi ale lui
Nichita Stănescu şi nu odată s-a aflat în încăperea ornată cu
vechi fiare de călcat, n-ar fi în stare s-o facă. Camera era
populată, exact cum se enumeră în carte, alături de poeţi şi
prozatori, de „actori, folchişti de la Cenaclul Flacăra, pictori,
sculptori, balerini, cântăreţi de operă, preoţi, vânzători de
lozuri, muncitori, sportivi, medici, ofiţeri, soldaţi, măturători,
cadre (!! n.n.), oameni ai străzii, câini de pripas, păsări şi
pisici”.Marelemaestru de ceremonii era, aici, alcoolul (parcă
văd sticlele „moarte” de Stolicinaia aliniate în dreptul
caloriferului…) Votca l-a nenorocit pe autorul Necuvintelor
şi-n cartea lui Danilov este evocată faimoasa scrisoare

semnată de 52 scriitori români „clasici contemporani în viaţă”
ce-l implorau pe Nichita să renunţe la alcool. Să vezi şi să nu
crezi: printre semnatarii misivei anti-alcool se număra…
Fănuş Neagu şi mulţi alţi vestiţi preoţi pe altarul lui Bachus!
Cel mai consistent capitol al cărţii („Elegiile, între
matematica sufletului şi pâlnia urmuziană”) este consacrat re-
lecturării textelor stănesciene „în care concretul şi abstractul
se îmbină armonios într-o dinamică a sentimentelor ce trec din
spaţiul interior în spaţiul eteric, contorsionate de efortul unei
noi naşteri şi deveniri post-ancestrale”. Poţi să nu fii total de
acord cu „cheia” propusă în re-citirea cutărei poezii, da-i cert
că rămâne posibilă, aptă chiar să deschidă calea altor sugestii,
lămuritoare şi pentru trecerea de la „roşu vertical” la „negrul
existenţial”. Cu totul remarcabile paginile de definire şi
omagiere a poeziei în sine, „cea care ţine lucrurile în echilibru
cosmic” şi care „poate fi privită ca o motivaţie lăuntrică a
existenţei (…) fără poezie, percepţia noastră asupra lumii ar fi
liniară. Uniformă. Statică. Ea înseamnă cunoaştere de sine.
Poezia este cea care animă sentimentele noastre…” Sine ira et
studio, omul şi poezia lui sunt radiografiate şi admirativ, şi
fără cruţare, aşa cum numai un poet poate înţelege poetul şi
poezia.

CEL LALT

NICHITA

Ă

M.R.I.

Încet, sub paşii ceasului venit,
se şterge, sur, noptirea-albastră
...şi totmai e ceva neîmplinit
şi singur, în iubirea noastră...

Poate că doina asta veche
tăcerile le cerne rândpe rând,
de îţi răsună în ureche
pe după ceţuri luna lunecând

Nelinişti vechi, şi glasul lor hoinar
spre neştiut încet nemână
Ne-oprimo clipa... apoimergem iar
prin ceaţa udă,mână-nmână

şi văzul tău pe piept îmi suie
ca un păianjen beat şi nu îmi spui
cămi s-a prins surâsu-ţi amărui
de buze, fată amăruie

Chemările ne scutură în sân
durut zornăitoarea salbă...
...........................
Şi de-aş fi fost copac bătrân, bătrân,
tu ai fi fost o frunză albă

sau poate înserarea.

Nichita STĂNESCU
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INFORMA IA
POATE I DEFORMA?

Ţ
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Nicolae BUSUIOC

Trebuie să existe o măsură în toate. Reglajul va fi produs, aşa
cum s-a şi întâmplat de-a lungul istoriei umane, de legile
societăţilor, ele acţionează încet dar sigur pe linia echilibrului.
Altfel, tehnologia comunicării ar putea duce la globalizarea
care şterge diferenţa de identitate dintre culturile şi literaturile
naţionale. O uniformizare pe orizontală a culturii după
modelul standard al economiei nu-i de dorit. Înţeleptul
defineşte iluzia prin partea de dorinţă pe care o conţine. Nu se
întâmplă că, de multe ori, ne luăm dorinţele drept realitate? Să
credem în echilibrul de care am amintit. Rigoarea informaţiilor
e parcă străbătută de striaţiile dulci-amărui ale tristeţii şi ale
miniaturalelor refulări pervertite în nostalgie. Câtă vechime a
cărţii, atâtea cunoştinţe dar şi cele dobândite pe calea noilor in-
formaţii. De aici necesitateamenţinerii echilibrului şi armoniei
în folosirea textului din carte şi a informaţiei de pe internet.
Atenţie la informaţie! Citesc din “Echilibrul spiritual”, studii şi
eseuri, o carte a lui Constantin Noica, despre formă, formare,
informare să văd ce interpretare dă acestor termeni filosoful
nostru. Recunoaşte şi el că în vremurile actuale este
o “supremă valoare” din care cu toţii ne facem hrana zilnică.
Nimic deosebit până aici. Parcurg textul în continuare şi mă
opresc oarecum nedumerit la rândurile: “V-aţi gândit vreodată
ce frumos cuvânt e acesta curent, banal şi aplicabil la aproape
orice situaţie nouă ? El închide în el ideea de formă.
Şi dintr-o dată simţi că prinde gravitate. Nu orice lucru poate
informa. Te informează ceea ce are o formă, ceea ce îţi poate
trece forma lui şi poate stărui în tine prin forma sa proprie. A

însemna altădată: a da formă, a modela, a întruchipa.
Astăzi nu mai e nimic din acestea”. O dezvăluire formidabilă
care pentru cei ce nu fac diferenţa între şi , vor
folosi informaţia ca pe un cuvânt lipsit de sens şi care se poate
răzbuna oricând. A informa înseamnă în latineşte a da formă
unui conţinut, amintindu-ne aici de teoria filosofică a lui
Aristotel. Într-un mod neaşteptat însă, azi termenul înseamnă
“a da de ştire, a vesti ceva”, pe când a da formă înseamnă
lucruri de mare conţinut: modelare, modelarea sufletului şi a
sensibilităţii, învăţare şi instruire cu care se intră în sfera
valorii. Azi se apasă pe butonul de radio, de televizor, de
calculator, se deschide ziarul şi ştirile dau năvală peste noi.
Numai că multe dintre informaţii sunt de nelinişte, de tristeţe,
de dezastru, de nesiguranţă. Altădată omul căuta (mai ales în
carte) exact informaţiile cu “caracterul plin de a trece cuiva o
formă”, o stare benefică, un vis, o speranţă.Azi se abuzează, se
exagerează, ţi se fură timpul spiritului, al culturii, al frumuseţii
interioare. Dacă te tot informezi despre rău . Ce
ne sugerează Constantin Noica? Să avem minima discernere
între bine şi rău, mesagerul celor două entităţi fiind informaţia.
S-o alegem pe cea care asigură echilibrul şi deplinătatea eului
nostru. În acelaşi timp, să nu se uite de oferta de paradigme
educative holistice, de susţinere a unui dialog trans-cultural, de
etica în comportamentul individual şi de grup. Informaţia for-
mează dar şi deformează.
Începe să se recunoască din ce în ce mai mult faptul că
tehnologia modernă de comunicare tinde să ne acopere viaţa şi
să ne facă mai puţin umani. Iluzionându-ne că ne ajută să
comunicămmai bine, de fapt nu facem decât să ne izolăm unii
de alţii.Ajungem astfel să trăim într-un fel de , o
copie palidă a lumii reale. Utilizarea internetului modifică
modul în care gândim, transformându-ne în indivizi mai puţin
capabili să receptăm cantităţi complexe de .
Diferitele mijloace de comunicare pe care oamenii le folosesc
au început să sperie. Criticii reţelelor de socializare precum
Twitter şi Facebook spun că acestea izolează utilizatorii de
lumea reală. Încotro ne îndreptăm? Desigur, cititorul de azi nu
mai dispune de mult timp, el acceptă cu greu cartea-fluviu,
romanul stufos, cu atât mai puţin trilogia şi tetralogia, acest
fapt neînsemnând însă că nu mai are căutare construcţia epică
de întindere, se citeşte încă dar cu condiţia prezenţei calităţii.
Cititul rămâne un pentru cel cu pasiunea lecturii
şi un alt mod de a contracara, fie şi parţial, ispita exclusivă a
internetului care oferă informaţia rapidă. Încă o dată,
informaţia poate formadar şi deforma!

informaţia

informaţie

informa

formă materie

iei forma răului

cyber realitate

informaţii

modus vivendi

Ion FILIPCIUC

IUBITA DIN POIANA MĂRULUI
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În Iaşii neistovitelor rostiri poetice, Nicolae Panaite ocupă,
fără doar şi poate, un loc aparte. Şi nu doar pentru că face
parte din cercul poeţilor consacraţi, pentru faptul că
diriguieşte o editură de succes sau pentru că mai e şi redactor
şef la una dintre revistele cunoscute ale capitalei noastre
moldave. Sunt multe alte motive care fac ca Nicolae Panaite
să treacă dincolo de constatărimărunte, el intrând definitoriu,
maiestuos şi curat într-o lume a „semnelor şi a înfăţişării”. Şi
ieşind de acolo atunci când mai aduce lumii de dincoace un
poem, un articol, o „cugetare”.
Pornit în lume odată cu primăvara, precum marele copil al
amintirilor eterne, Ion Creangă, el avea să păstreze mereu,
dincolo de treceri şi prefaceri dictate de undeva de foarte de
Sus, o privire mereu senin-inocentă, o impetuozitate a
alergării controlate printr-o existenţă ce a ştiut să şi-o aşeze
mai bine şi mai frumos decât mulţi dintre congenerii săi.
Satul e unic pentru fiecare dintre acei care au avut privilegiul
să pornească din veşnicia sa către o altă veşnicie, înaltă şi de
nedescris. Unii dintre plecaţii de la ţară au căutat să se
adapteze cât mai curând oraşului, spre a putea şterge cât mai
mult din zestrea lor rurală, ca şi cum s-ar fi ruşinat de ea; alţii
au adăugat făpturii lor o interiorizare grea ca hlamida
voievodală şi au păstrat adâncimi neguroase în privirile lor ce
mai ştiu de coline, păduri, livezi, pâraie cu ape puţine,
pierzându-se în arşiţa verilor în aşteptarea ploilor
izbăvitoare, ploi pe care numai ţăranul mai ştie să le
preţuiască aşa cumse cuvine.
Ajuns din Şcheia natală într-un Iaşi ce a reprezentat mereu un
miraj pentru cei născuţi dincolo de legendarele coline,
Nicolae Panaite a urmat un parcurs al şcolii, al muncii, al
formării; dincolo de anii formării şcolare, începea o altă
ucenicie, nicicând încheiată. În Iaşii neistovitelor rostiri şi
rostuiri poetice, Nicolae Panaite, optzecist ca integrare de
generaţie, fără vârstă ca temperament şi făptuire, mai
degrabă elegant şi discret, dacă ar fi să îl raportăm la
irascibilii săi congeneri, cu suficient nerv însă ca să se alăture
cunoscutului grup de revoluţionari ieşeni din acel Decembrie
89, cu suficient pragmatism managerial pentru a se descurca
în bussines-ul editorial, cu aşezată (din vechime moştenită)
ştiinţă de a-şi ordona propria-i viaţă, ţinând-o la o distanţă
cuvenită faţă de unpublic avidmereu de novitale specifice.
Cele trei volume de versuri publicate înainte de 90 (cu
lipsurile cunoscute la acest nivel…) fixează profilul unui
poet care, atât stilistic cât şi tematic, ştie să urmărească un
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drum propriu. Atent la devenirea imaginii, cu resorbiri
ideatice ce îi parvin dintr-un macro-sens al lumii anume
delimitat, cu grija de a cântări în bucăţi aproximativ egale
poezia în dulcele canon clasic cu eliberata şi furioasa
expresie poetică optzecistă şi post-optzecistă, Nicolae
Panaite a ştiut cum să deja, cu

şi, mai cu seamă,
Cel de-al treilea op avea să îi prilejuiască omult-

motivată reeditare (cu adnotări şi completări), în 1995. Faţă
de mulţi alţi poeţi, frământaţi parcă de tirania publicării fără
repaus, Nicolae Panaite îşi acest segment
esenţial al existenţei sale, dând lumii volumele

(o foarte bună antologie),
, păstrând, de la o apariţie

la alta, acel interval temporal în care acumulările şi
decantările sunt atât de necesare.
Plasându-şi discursul poetic între revelaţie şi invenţie bine
temperată (de altminteri, s-a vorbit în critica literară despre
filiaţia pe linia Magistrului din Ţicău), opera poetică
semnată de Nicolae Panaite re-ordonează o viziune a
sacrului, pătrunzând într-un teritoriu gingaş şi greu de
întreţinut, după cum se ştie şi după cum o arată numărul
restrâns de poeţi la acest nivel. E undiscurs ce se rotunjeşte în
alegoric/ parabolic, discurs care re-incită un hermetism
despre care „mâna scriitoare” s-a pronunţat de nenumărate
ori. Însingurarea, damnarea, lipsirea de aproape orice,
căutarea şi extazul, uimirea în faţa semnelor divinităţii,
bucuria şi tristeţea, înflorirea semnelor vegetale dimpreună
cu cele ale sufletului, incantările prilejuite de înfăţişarea Lui
şi numai a Lui, toate fac din poemele de gen ale lui Panaite,
texte deosebite.
Există şi o linie a cogito-ului ce se întoarce spre făptura
poetului, tot aşa cum există o largă paletă de reprezentări
poetice în care frumosul (inclusiv cel feminin) capătă noi
ipostaze, irizând şi extaziind un câmp poetic de necontestat,
în care poţi găsi inclusiv mărci ale textualismului sau ale
ludicului ingenios, forme discrete de a aduce obolul, de a da
Cezarului ce e de dat. Şi aceasta deoarece acum descoperim
un poet frământat de tainele „facerii” şi desfacerii, un poet
care ştie să ascundă dincolo de cuvinte spaimele curente ale
contingentului, aşa cum o arată modernitatea poetică de o
bucată de vreme.
Dincolo de mode şi timp, însă, Nicolae Panaite probează
mereu că face parte din categoria (subţiratică) a poeţilor ce
nu au nevoie să se auto-inventeze sau să se auto-propună;
cuvântul care i se s-ar potrivi cel mai bine, acum în sfântă
lună de martie este HAR, din motive pe care cunoscătorii
întru poezie şi SCRIPTURĂ le înţeleg prea bine.
Iar scopul acestui articol mai este cuprins şi în titlu. Vestirea
şiBunaVestire! Lamulţi ani!

impună, Norul de marmură,
Alergarea copacului roşu Semnele şi
înfăţişarea.

cumpăneşte
Aproape un

cerc, Vestirea Glorie anonimă,
Poemele Iaşilor, Purpură şi iarnă

Născut la 1 martie 1954 în localitatea Şcheia, judeţul Iaşi. Urmează şcoala primară şi
gimnazială în comuna natală (1961-1969); absolvent al Şcolii IMMR Nicolina - Iaşi
(1969-1972); absolvent al liceului „Emil Racoviţă” - Iaşi şi al Facultăţii de Ştiinţe Juridice
- Iaşi. Este membru fondator al „Studioului de Poezie” Iaşi (1983-1987), unde a citit
majoritatea optzeciştilor ieşeni şi nu numai; la reînfiinţarea cenaclului „Junimea” (anii
'75) al societăţii cu acelaşi nume, condus de criticul literar Daniel Dimitriu, a lecturat
poezie, numărându-se printre fondatori. A debutat cu poezii în „Convorbiri literare” şi
„Cronica” (1972). Câştigător al Concursului de Debut al Editurii „Cartea Românească”
(1979), împreună cu alţi zece poeţi, unii din ei, nume importante ale poeziei actuale. Debut
în volum cu (1981) din care 17 poezii, intitulate , i-au fost
cenzurate. A colaborat la „Convorbiri literare”, „România literară”, „Cronica”,
„Luceafărul”, „Steaua”, „Opinia studenţească”, „Transilvania”, „Viaţa românească” etc.
În ianuarie-martie 1990, se numără printre fondatorii revistei „Moldova” şi ai
săptămânalului „Timpul”. În martie 1990, devine membru fondator al Casei Editoriale
Moldova Iaşi. În anul 2000 înfiinţeazăEdituraALFAIaşi. În perioada2003-2005 editează
revista „Calea, Adevărul şi Viaţa”.Între 1995-2000 este redactor la revista „Convorbiri
literare”. Editura „Cartea Românească”
Bucureşti (1981)-versuri; Editura „Junimea” Iaşi (1985)-
versuri; Editura „Cartea Românească” Bucureşti (1989)-versuri;

Editura „Moldova” Iaşi (1995)-reeditare cu adnotări şi completări;
Editura „Alfa” Iaşi (2002)-versuri; „Alfa” Iaşi (2004)-versuri (antologie);

„Timpul” Iaşi (2007)-versuri; Editura ALFA (2008); (14 Dec. 1989); Editura
Dacia XXI (2012)-versuri. Volumele publicate înainte de decembrie 1989 au trecut prin vămile cenzurii acelui timp…!Aobţinut Premiul
Uniunii Scriitorilor la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş” Suceava, 1976 (preşedintele juriului a fost prozatorul Marin Preda).
Pentru volumul „Glorie anonimă” aobţinut, în 2007, PremiulUniunii Scriitorilor dinRomânia, filiala Iaşi.Au formulat opinii critice asupra
poeziei autorului: Constanţa Buzea, Nicolae Manolescu, Liviu Leonte, Cristian Livescu, Traian T. Coşovei, Laurenţiu Ulici, Alexandru
Dobrescu, Lucian Vasiliu, Ioan Holban, Val Condurache, Gheorghe Grigurcu, George Vulturescu, Mircea A. Diaconu, Nichita Danilov,
Emil Iordache,ConstantinDram,GelluDorian, EmilNicolae,Al. Spînu,Daniel Lascu,GeorgeBărbulescu, RaduG. Ţeposu, IonCristofor,
George Bădărău, Tudor Ghideanu, Emil Nicolae, Marin Constantin, Mihai Dinu Gheorghiu, Ion Hurjui, M.N. Rusu, Victor Sterom, Adi
Cristi, Lucian Alexa, Cassian Maria Spiridon, Simion Bărbulescu, Geo Vasile, Aurel Ştefanachi, Raluca Dună, Marius Manta, Horia
Gârbea,Manuela Ilie,AdrianDinuRachieru,AmaliaVoicu etc.Afost tradus în suedeză, rusă, spaniolă, arabă, franceză. Împreună cuŞtefan
Pruteanu, Cassian Maria Spiridon, Ionel Săcăleanu, Aurel Ştefanachi, fraţii Stoica, Titi Iacob a fost organizator al mişcării împotriva
dictaturii şi totalitarismului din 14 Decembrie 1989, de la Iaşi. În prezent este director al Editurii „Alfa” Iaşi şi redactor-şef al revistei
„Cronica veche”. În ianuarie 1990 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România. Pentru întreaga activitate literară, Preşedinţia
României îi conferea, în 2004,medalia .
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UN LAMPADOFOR OPTZECIST LA 60 DE ANI: NICOLAE PANAITE

Vestirea

Constantin DRAM

La începutul lui 2003,
când am văzut cum plesnesc beznele,
şiroind a înălţare, a „bătaie cu flori”
şi potcoave, mi-am zis
să nu mai scriu poezie!

Astfel m-a îndemnat
şi cel care de o jumătate de veac
mă locuieşte, fără să fi avut
nici până azi încuviinţarea mea:

Ce-i cu poemele acestea
decimetrice la pătrat,
cu versurile kilometrice
care fac să se audă până şi gemetele hârtiei?

Fără ca vreo mână scriitoare
măcar cu un singur deget ud,
în atâta arşiţă,
să ne treacă prin vaier.

Anevoios se mai etajează hrubele versului;
tot mai rar se vede lucrul acesta.
Se ridică turnuri
numai din lut şi apă
prin care mâini şi cuvinte
plutesc ca nişte nuferi spre iarnă;
clorofila lor devine din ce în ce tot mai asurzitoare.

Zăpada ce cade acuma
parcă e un imens şir de veterani de război
ce împrăştie insomniile lor
prin colbul unei înserări
din care au evadat liniştile
şi orice muţenie.

Cineva de lângă mine
mă cheamă… cheamă…
de s-au înfierbântat şi tăcerile.

La prima burniţă,
La primul cărbune vuitor
Se moaie într-o zi
Tot ce ai zidit în câteva cărţi!

În faţa ochilor,
devine promoroacă toată lectura unui poem
mare ca un frig din lagărele de la Sighet.
În dureroasa şi dulcea dilemă auzi:
„A venit iarna, nevrând să se creadă că
magnoliile sădite de Dumnezeu au dat în floare”;
„cu ce să vii la priveghi
dacă ghemele limbii
se deşiră-n ecouri?”

Arhipelaguri lirice şi văi sub pleoape
învăpăiate-n răsfrângeri
şiroiesc pe sub geamuri
scripeţi de plumb acoperă
istoriile din care duhul a plecat
încă din paginile de gardă.

Planturoase pupile, look-uri poetice,
cheaguri şi hoarde în vâlvătaie,
spre chivot, cu gura plină de pământ
împletesc corturi, fac teascuri,
îmbulzindu-se la trambulina
ridicată puţin deasupra firelor ierbii!

Mi-am zis să nu mai scriu poezie!

Târziu, printre anotimpuri,
când evadările aveau un sunet de toacă,
a venit clipa cu flăcări pe sloiuri
şi chipul sângerând;
mi-a luat captive, una câte una,
fărâmele de linişte;
m-a înfăşurat cu torsurile ei freatice.

În zămisliri şi în căzile amurgului
nu m-a lăsat în pace
până când nu m-au încins
clopotele ei foşnitoare,
până când nu i-am strâns
toată ninsoarea de pe genunchi,
până când nu i-am descuiat
toate lacătele din sânge...

F r ca vreo mână ă ă



CRONICA LITERELOR
Pe elicoidala scării atârnă şapte ateliere.
Şapte, cifră fastă, fără beci, că-n beci ţine
sculele pentru sculărit maestrul Coe, un altul
decât fotbalistul Coe, artist boem al spaţiului
liber în lipsa spaţiului celui de al optulea
atelier. Sculele zac fără inventar, nici nu se
ştie dacă sunt scule cum de mult nu se mai
ştie dacă Coe mai e Coe sau a expiat pur şi
foarte simplu. Cu şapte (cifră cu ghinion) ani
în urmă fusese văzut la Cocâlţa, localitate
declarată dacică prin nume şi prenume, ”sco”
provenind de la ”Scoccius” sau ”Scocîr” sau
chiar de la ”Scorilo”, tatăl sau fiul lui
Decebal. Dacu ştie. Ieşise din anonimatul
celorlalţi beţivi printr-un acces de tuse, asta l-
a scos în faţă, l-a făcut mai vizibil decât toată
opera lui antumă. C-o fi fost de lamăslină, de
la un rest de scobitoare sau l-o fi tras curentu,
că stătea lângă o priză, iarăşi e probabil incert
cumprobabil că anonimul dinCocâlţa nici nu
fusese Coe ci un alt anonim iar de tuşit, cine
nu tuşeşte pe lumea asta plină de viruşi,
fungicide şi microbi?! Oricum dispariţia
maestrului Coe rămâne o enigmă încă
nedeslegată nici de supoziţia că s-ar fi cuplat
cu o admiratoare din Munţii Vrancei, un loc
plin de materie primă necioplită din care Coe
şi-a propus să facă oarece ceva, inclusiv o
capodoperă. Şi n-ar fi mirarea-mirărilor ca
într-o zi să apară încovoiat de operă, ca un
atlas al artelor plastice locale sau chiar
regionale.
Atelierele stau câte două pe etaj, începând cu
etajul unu, că parterul fusese exclus din
proiect şi trecut pe partea ailaltă a clădirii, la
colonelul Roiu, specialist pensionar în
urticarie. Pe partea lui, afară, era şi o firmă pe
care o dăduse jos, că se uzase de prea desele
lecturi ale ălor de la fisc, de altfel singurele
persoane care îi scărpinaseră vopseaua uşii
de la intrare. Şi revenim nu înainte de a reţine
unicitatea parterului inversat, o soluţie de
geniu care ar fi trebuit să cutremure lumea
academică a construcţiilor. Ca şi în alte
cazuri ilustre, parterul inversat va fi
descoperit, antologat, masmediatizat excesiv
abia după prăbuşirea şandramalei, abia după
ce nimeni, dar absolut nimeni nu va mai
putea reconstitui enigmaticul parter inversat
care, ca şi alte miracole, va intra în legendă.
Şi cum spunea domnul pictor peisagist
Clopoţel de la doi, dacă Da Vinci ar fi
conceput parterul inversat nu mai apuca
vârsta pe care a apucat s-o prindă. Se
eutanasia de tânăr, scârbit de parşivenia
contemporanilor insensibili la nou, la
parterul inversat, că el scria inversat, picta
inversat şi uneori lucra şi normal printr-o
dublă inversare a inversării.Amurit în vârstă,
că nu l-a dus capul sau poate că nu se ocupa
de construcţii. Şi asta e o altă enigmă la care
numai revenimcimergem înainte. Pe scară.
La etajul unu este o artistă de mare succes,
coafură şi modeling, martiră în viaţă a crizei
post-comuniste şi sictirul tot mai cronicizat
al criticii de specialitate la ultimele sale 231
de tablouri. Uitemadamme, i-a zis unumai în
pantaloni. Noi om fi tâmpiţi, buimaci sau ce
mai zici matale c-om fi, da proşti, nu. Lasă
lucrările rezemate de zidu străzii vo cinci ore
şi dacă ţi-o furamăcar una eumă las de critica
de artă, de politică şi m-apuc de băut, că
având încă trei unchi alcoolici n-ar observa
nimeni schimbarea.Aşa a făcut. Madama. În
final a găsit două monede de cincizeci de
bani, ca la acordeoniştii sau flautiştii
ambulanţi. Inventarul de artă cum e fecioara
între sfinţi. Dar nu asta ci monedele au dat-o
de pereţi. Şi-a păturit pânzele din atelier
spânzurându-le pe mai multe poliţe şi,
conform extragerilor apartenente clientelei,
transpune numericele în note, melodii, unele
fiind preluate, prelucrate şi prestate ca opere
originale de cei patru profesori de muzică,
singurii rămaşi disponibili ca amanţi şi femei
de serviciu în igienizarea atelierului. În rest s-
a lăsat de votcă, c-au sigilat ăia graniţa
frăţească de numai trece nicimusca.Mai trec
ceva ţigări, pakistanezi, balerine începătoare,
dar asta e altă chestie, nu face parte din suişul
nostru european pe scările astea ciunţite,
scârţâite sau o fi reumatismul, vertebra aia
V4 sau V5, cum rachetele lui Hitler, adică
necâştigătoare la 6 din 49. Şi mă-mpiedic în

TAMARA

Aurel BRUMĂ

ceva, că ăştia ţin şi mâţe, câini dar o fi altceva
că nu pute.
Între mine şi pavimentul macerat se
izmeneşte o medalie. Închid un ochi, celălalt,
medalia refuză să dispară. E acolo, la distanţă
de o aplecare, închinare, temenea, tra, la, la.
Sămă? Să numă?Cînd să aplecmai tare o altă
medalie clinchetează treptele, apoi alta, încă,
de unde şi posibila realocare în şandrama a
papagalului guvernatorului Băncii, al
Preşedintelui sau un alt imbecil de papagal
care vrea să-şi remaiezemai mult ca perfectul
biografic. Şi brusc luminat de brichetă
completez lista de funciari medalişti cu
Evlampie Istrăţescu de la trei, ăla de ţine o
puzderie de decoraţii pe perna amplasată
lângă bazinul budei. De câte ori anchesează
bideul ornat oriental cu mătase şi catifea,
spătar înalt cu nişă pentru beţe sanitare de
scărpinat în urechi, maestrul ia orbeşte o
medalie şi o pipăie până scintilează
holograma unui anumit timp, unei anumite
împrejurări. Uite, s-a povestit odată pre
dânsu, asta am primit-o când a făcut preşu 60
de ani. S-a deplasat special celebrul Tovem de
la propagandă, că eu eram iniţiativa lui de ziua
preşului. Un portret. Un portret cum n-au
făcut beliţii din alte judeţe, ceva care să-l facă
pe şef să se emoţioneze pe el, şi ea pe dânsa.
Dacă dăm lovitura te asigur de 10 bonuri de
benzină, un bilet de tratament la bulgari şi o
recomandare pentru intrarea în rând cu
ceilalţi. Venise în noiembrie şi exact de
vasileisa, când umblă la urat ţiganii cu irodul
porcesc, ăsta îmi smulge uşa din balamale.
Noroc că eramneglijeu şi cu o persoană şimai
în neglijeu. Unde e tabloul, portretul a bubuit
vocea piţigăiată a lui Tovem. Mai avem două
zile şi pleacă convoiul la Capitală, conform
programării. Totul e-n regulă, mai puţin
tabloul. E la patinat, mi-a venit replica văzând
patinele tipei adiacente peisajului interior.
După ce va fi patinat, grentuit, gata, la
dispoziţia patriei şi partidulu. Poimâine, la
prima oră, veniţi să ridicaţi capodopera. Vin
indiferent ce va fi de ridicat. Şi-mi face semn
la reverul hainei, ceva, o arie din aria
spânzuratului.
Aici a izbucnit şi ideea. Să-l lichideze pe ăl de
sus fără ca noatenii să-nţeleagă ceva cum nici
din cina cea de taină nu prea înţeleg unii. Şi,
intrat în febra aia de te dor creierii, l-a pictat
mort ca mortu dar pe verticală, axa inversată,
înconjurat de beteală şi sineală, sclivici,
ramuri de mirt şi de ce mai dădea bine pe
acolo. In a doua seară, că transpirase
evenimentul, au venit ceilalţi artişti la
priveghi. Nici nu semai ştia a cui, a preşului, a
meşterului, a lor înşile, dar aşa ceva era peste
măsura măsurabilului. Veneau, priveau, lăsau
sticla sau pachetul sau ce aveau ei de adus
condamnatului ilustru şi se retrăgeau spre uşă
aplecaţi adânc, aşa cum se cuvine când
duhovnicul îşi dă deslegare de propriile
păcate. Doar că aici duhovnic şi sfânt
neghiorghe dar din branşă era chiar Istrăţescu
iar balaurul fusese închis de veci în aria aia
pictată genial pe doimetri pătraţi.
Şi a ajuns şi Tovemul. A-ntors tabloul, că era
pe invers, şi simţind că ceva este dincolo de ce
vede şi-a lipit ochelarii de eticheta de pe
partea de jos a ramei, citind cu voce tare,
gâtuită, neclarificată: «Audiindu-l pe
Beethoven».Aha, de-aia e cum e, camortu, că
e transportat, dus pe gânduri, e pe altă lume.
Tovarăşe pictor, te felicit în numele
comitetului judeţian, al meu şi al milioanelor
de oameni ai muncii care vor vedea astfel şi o
altă latură personală a personalităţii acestei
mari personalităţi. Să treci pe la noi să-ţi iei

bonurile de benzină plus o aprobare de doi
metri de lemne că văd că ai şi godin.
Personal, ca narator, rămân cu un picior în
aer, o pauză necesară de umplut cu finalul.
Nu se ştie unde, cum şi la cine o fi ajuns
portretul, peşcheşurile fiind vagonabile, încă
insuficient inventariate şi deja la yeni ani de
la moartea mortului dar imediat după
browniana din decembrie, fără să aibă habar
de cine, ce şi cum, împinşi în lesă de un
individ insuficient aşezat cu curul pe fotoliu,
studenţii boboci l-au etichetat pe Istrăţescu

, tâmpenie din care s-au
tras următorii patru ani de recluziune.
Şoarecii şi statuia. Statuia a predat cursuri la
Paris, Milano şi pe unde şi-a mai pus
ştampilele vamale până li s-a răsucit ăstora
de-aici mintea şi l-au chemat cu lacrimi în
ochi înapoi, în sărăcie, spaţiu privilegiat al
geniilor. Iar ăla chiar s-a întors. Pe partea
cealaltă.

Iar pe scara asta ceaţă de bec chior plus
cârcelul, de rămân tarsienele suspendate de la
conducere conform votului metatarsienelor.
Criză guvernamentală la nivel de individ.
Gata cu epicul. Îl vărs la linia galbenă din faţa
uşii şi bat în scurt, în prelung, al naibii cârcel,
şi trec ca la triplu salt dincolo de uşa larg
întredeschisă de pictor. Aşteaptă să intre şi
propria mea umbră, paşii, respiraţia, bine.
Tăcere explodată de cele patru zăvoare
imense, abia încăpând înghesuite în lăţi-
lungimea tăbliei , foraibărul recent
achiziţionat din talcioc şi, final apoteotic,
punerea în lăcaş a barierei de mahon cu
siguranţă electronică securizată cu cifru.
Uneori însuşi maestrul, uitând combinaţia de
cifre, litere, logaritmi şi altele, apelează la
pompieri pentru dezateliere, formă ceva mai
naşpa a descarcerăr i i . Învăţătura-
învăţăturilor, sesamul stă vizibil înscris de
însuşi dânsul pe frontispiciul interior al
intrării, einstein - zweistein un nume anonim
care ascunde cifrul propriu-zis, ecuaţia
relativităţiimedii.
Poate crezi că aici ne ţinem de fiţe, panglici,
cioace, că toată chestia cu baricadarea, cu
anticlaustrofobia este o abureală, un
aranjament de litere.Aiurea. Şi o spune însuşi
dânsul, ieşit ca o floare de lotus dinmocasini,
clăpari sau ce poartă cu ocazia solemnă a
întâmpinării unui nou grup de vizitatori.
Doamnelor, domnilor şi scumpuţe duduci,
logica voastră funcţionează ca un ceas
elveţian. Da, sunt singurul artist securizat,
supravegheat 24 de ore din tot atâtea, opera
antumă, prezentă şi desigur că şi cea postumă
fiind declarată parte a avuţiei naţionale şi,
după unii critici, chiar europeană. De-aia m-
am şi îngrăşat ca porcu, sedentarismul, ca să
păzesc eu însumi opera, pe mine, ca persoană
şi, atunci când e cazul, persoanele care sunt
personalităţi în trecere. Ca paznic trezorier
primesc o alocaţie specială, spor de izolare şi
spleen plus unele premii pe care nu pot să vi
le divulg. Sunt, ca o concluzie necesară,
singurul artist claustrat, în regim forţat prin
propria genialitate.
În afară de cele două nudiste profesioniste, de
tipul de la Anticariat şi micuţul grup de
posibili cumpărători, maestrul este cotropitor
de singur şi nefericit. Şi aş continua
descrierea, relaţionarea dintre personaje dacă
ceva, o anume prezenţă invizibilă, o energie
peste măsura măsurilor cunoscute prin
cultura generală nu ar apăsa în coşul pieptului
accelerând sistolica, tensiunea, mai ales
minima care devine maximă. Monumental

persona non grata

Sunt singur pe scară
şi-i ceaţă laPoli...

cum regele Arthur, ăla cu masa, preot şi
demon totodată, Sebi desnoadă ne-nţelesuri.
Întoarce lent, al naibii de lent, pe axa
invizibilă a valorii perfecte,Ta b l o u l.
T a m a r a. O mie de femei într-o singură
femeie. Privirea, ochii care nu se deslipesc de
tine cum ochii boilor lui Grigorescu,
suprapunerea pe straturi diferenţiate a fetelor,
femeilor care s-au atins de viaţa ta mai mult
sau mai puţin, unică în suma sumelor
femininului, Tamara. Halucinant. Cotropitor.
Umbra femeii-leopard somnolent cuibărită
între marginile necum terminate ale
Tabloului. Dincolo de Tablou, efect ciudat,
indus, doar albastru, celestitate alunecând,
curgând ca un cer răsturnat întremaluri. Cine-
i tipa, stricneşte unul din grup. E de pe-aicea?
O ştiu dar nu în clar, sigur am întâlnit-o
fulgurant, poate intersectaţi de întâmplare. Şi
aruncă un preţ, târgul de sclave. E mic, infim,
e josnic gândesc. Tabloul ăsta ar trebui
atârnat cu un cui de cer. Să-şi ia fiecare, bărbat
sau femeie, nafura lui de absolut. Cuvintele
se-grămădesc de-aiurea, melanj de ateneu şi
tarabă, gioconda şi crucea de piatră, stafia
unui senator posibil viitor proprietar de
Tamară, încărcătură peste limită,moluz.Totul
se sparge pe bucăţi de dimensiuni
necontrolabile sub trâmbiţa de Ierihon a lui
Sebi: Gata, băieţi. Căraţi-vă arginţii,
zgârcenia. Ia-o, îmi spune, ia-o. Ia-ţi şi
sufletul cu tine, e prea mare pentru a-ţi da şi
rest.
Sunt un Luvru înmişcare de şontâc. Tabloul îl
ţin pe laterală, vizibil pe 180 de grade şi ceva.
Trecători destui, destule şi saluturile
impersonale sau cu adresa scrisă cu creion
chimic, limbă despicată: ”Frumoasa şi
bestia”. Pornograf ordinar şi satir, ţipă un
altul, ceva mai elevat pe vârfuri. O babă dă să
se închine (cine mai umblă cu tablouri pe
stradă care să nu fie icoane?) şi la fel de
secerat scuipă în cele patru vânturi, să nu-şi
deoache pensia. Indiferent de culoarea
codului stradal pe mine mă apără Tabloul. O
perdea, un filtru de celestă folosinţă între
mine şi rest. Distanţa. Sunt o linie galbenă în
mişcare.
Ţin tabloul pe genunchi, mai puţin vizibil,
cred eu, pasagerilor tramvaiului 11.Aiurea. Îi
simt sudaţi de Tablou cum de marginea unei
cascade pe ăia doi, pe ailaltă, apoi tipul cu
freza în degradeuri. Însfârşit, o voce:Acoper-
o, neruşinatule! Ţine cont de copiii care nu-s
aici dar îs acolo unde îs, mâncate-ar buba
neagră. Are un uşor parkenson, vibraţie
sacadată a buzelor, gâtul şi uriaşa
recunoaştere a nerecunoaşterii propriei
imagini în T a m a r a. Tabloul o condamna la
inexistenţă.
Acasă, gazda proprietăreasă, madam
Tuţichilă fată de popă, salută din vârful
scuturat al ţigării subţiri: Ţi-am spus,
domnule, şi uite că trebuie să şi repet, fără
femei în apartamentul acesta! Şi cade în
clapele oxidate ale unui puseu de hihot, umor
negru, cenuşiu, de-aiurea. Târziu, mult prea
târziu, ceva zdreapţănă uşa.MadamTuţichilă.
Netezeşte pătura şi, din genunchi, pune pe
desenul abstract al păturii o fotografie
gălbejită, matusalemică. Vezi, eram tânără,
eram...Tamara.Tamara, nu-i aşa?!
Şi rămân patinând pe întinderea lui nu ştiu, nu
înţeleg, mă doare capul. Cine i-a spus că
femeia dinTablou se numeşteTam a r a?
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Paradoxul feminităţii
Feminitatea? Cu siguranţă un termen pe cât de drag, pe atât de vag.
Probabil că, dacă o suită de marţieni ne-ar vizita încercând să se
lumineze asupra conceptului şi n-ar avea la îndemână decât
(re)sursele mass-media, s-ar întoarce derutaţi şi cu antenele
pleoştite. Fără a gândi măcar la decolare că „înregistrările”
proaspăt scăpate la bord le vor induce şi co-planetarii în eroare. O
dată implantată sugestia că ea, feminitatea, e „un set de măsuri
corporale ideale”, să vezi estetică de urgenţă şi decadenţă pe Marte!
Din fericire, nu e nici măcar un scenariu demn de filmele science-
fiction comerciale, fapt ce ne conferă, la modul ceva mai serios,
libertatea de-a „săpa” după feminitate în continuare. Orice ipoteză
pertinentă prinde culoare atâta timp cât nici Freud, nici tratatele
stufoase, nu au soldat cu definiţii precise, trăitele angoase pe care le
presupune studiul acestor lucruri uşor alunecoase.

Şi, mă rog, ce-ar mai fi feminitatea asta,
acum, după ce-am făcut 13 paşi în mileniul
trei? Totul s-a redefinit, ce-nseamnă azi
comunicare sau transport are vagi legături cu
ce erau acestea acum un secol sau chiar în
urmă cu treizeci de ani. Dar masculinitatea!
În Evul Mediu, a fi viril era ceva legat de
săbii şi turniruri, azi de conturi în bancă şi
eventual (dar nu obligatoriu) de „mers la
sală”.
De ce-ar face excepţie feminitatea?
Ei, bine, face. Feminitatea este azi ce-a fost
oricând. Sau ar trebui să fie! Doamnelor şi
domnişoarelor, vă rog citiţi cu atenţie
rândurile care urmează. Dacă fireşte vă
pasionează ce-i interesează pe bărbaţi.
Fiindcă, în mod evident, pe unele dintre
dumneavoastră nu le preocupă asta. Şi numă
refer la preferinţe sexuale minoritare, ci la
lipsa totală de preferinţe: nu mai am demult
nici o îndoială că există femei care n-au
nevoie de nimeni pe lume, bărbat, femeie,
cămilă, vorba bancului pentru a se simţi bine,
îşi ajung lor înşişi. Nu lor mă adresez, ci
celorlalte.
Feminitatea înseamnă, în primul rând, ceea
ce nu arătaţi. Sugeraţi, insinuaţi, strecuraţi în
fanteziile noastre, arătaţi chiar dar nu tot, nu
dintr-o dată, nu ostentativ. Feminitatea are
de-a face cu acele lucruri la care bărbaţii
visează, nu cu cele care li se oferă pe tavă. Nu
vă lăsaţi păcălite de atracţia bărbaţilor pentru
fufe sau de cea pentru filmele XXX. Evident
că ar vrea să se "complice" O DATĂ cu
oricare dintre acele femei. Unii dintre ei, uşor
primitivi, se bucură să se şi afişeze cu... pe
principiul şi vorba bancului „tot a noastră-i
mai frumoasă”, dar rareori şi le fac partenere
de lungă durată.
În al doilea rând, feminitatea presupune un
stil. Atitudine, gestică, mimică, vorbire.
Felul în care păşiţi, felul în care vă aşezaţi şi
vă ridicaţi, felul în care staţi pe un scaun ori
un fotoliu, felul în care mâncaţi, vorbiţi,
ascultaţi, râdeţi. Nici cel mai atrăgător trup
din lume nu poate compensa un râs gros, o
voce piţigăiată, un mers scălâmb sau statul
jos cu picioarele, pardon!, crăcănate. Nu e
sexy, e naşpa.
În al treilea rând, feminitatea înseamnă ceea
ce NU ne spuneţi. O femeie care „dă” tot din
ea e dezamăgitoare, neatractivă. Lăsaţi-ne să
ghicim unele lucruri. N-o să şi ghicim, asta-i
clar, bărbaţii au zero intuiţie, dar pariez că
strategia asta o să vă facămai interesante.
Şi... de bună seamă feminitatea, despre ce
vorbim aici? nu e feminitate fără intimitate.
Nu mă refer la intimitatea în doi, ci la
intimitatea în unu. Există o anumită
încărcătură psihologică pozitivă în a-ţi lua
partenerul drept martor inclusiv la
satisfacerea unor nevoi biologice şi a unor
tratamente cosmetice precum epilatul, dar e,
vă avertizez, un teren minat, o muchie de
cuţit. Ca excepţie, poate conferi relaţiei un
grad de profunzime; ca regulă, o alterează, o
aruncă în banal, în grotesc chiar, o dezbracă

Unii spun că ţine de ereditate, alţii de o aptitudine interioară ce
poate fi potenţată de orice creatură diafană. Unii o găsesc într-un
gest, alţii în faldurile unei rochii de şifon, o ceaşcă de ceai sau o
privire pe sub un evantai. Unii o caută în senzualitate sau dimpotrivă
integritate, alţii (domnii, o fac în bloc) o cred pierdută pe vecie şi n-o
mai caută deloc. Arhetip, mister sau har prelins din sfere, socot că
aduce până la urmă cu dungile unei zebre. Sau cu urma tălpii pe
nisip... Sau cu o amprentă... Unică deci, intimă ca o veste de budoar,
irepetabilă şi transformabilă, dacă în loc de unul vin doi pe-un
balansoar.
Plină de farmec şi uneori efemeră ca un fum. E urma de parfum,
acelaşi flacon, aceeaşi licoare, niciodată aceeaşi stare. Depinde de
piele, de cantitate şi de ce nu, precizia în aplicare.

R.S.O.

cuvântul-cheie
Tudor Călin ZAROJANU de oricemister.

L-am gasit! Mister! Acesta e cuvântul-cheie.
Fără mister, nu există feminitate. Există
femei de carieră, femei de scenă, femei-
camarazi, femei-ficuşi (adică de decor), dar
nu feminitate.
Vestea bună este că feminitatea depinde
extrem de puţin (n-o să zic că deloc!) de
vârstă şi de datele antropometrice. N-am
văzut niciodată o fiinţă mai feminină decât
Sophia Loren sauCatherineDeneuve la 70 de
ani. Iar nasul Barbrei Streisand n-a
împiedicat-o să fie unmodel de feminitate.
Vestea şi mai bună este că feminitatea se
poate dobândi, nu e pe sistemul „te-ai născut
sau nu cu ea”, că altfel nu mi-aş bate eu capul
să scriu ce scriu aici.
Da, feminitatea se poate învăţa, se poate
construi, perfecţiona, stiliza. Nici nu e nevoie
de mare lucru: un pic de cultură generală,
ceva mai mult spirit de observaţie şi, fireşte,
dorinţa de a fi feminină. Nu sexy, nu
frumoasă, nu mişto astea sunt alte categorii
şi, da, poţi să fii frumoasă fără să fii feminină.
Dacă vreţi, vă dau exemple.
Citiţi, priviţi, reflectaţi. Uitaţi-vă la Monica
Belluci cum răspunde la telefon sau cum taie
pâinea. Uitaţi-vă la Ingrid Bergman cum
zâmbeşte şi cum îşimută privirea.Uitaţi-vă la
Lesley-Anne Down cum bea ceai, în „Strada
Hanovra”. Genul ăsta de lucruri. Valsatul sau
gimnastica vin după, suntmai complicate.
Un pic de mister. Nu mult, că bărbaţii
abandonează repede ghicitorile complicate,
sunt mai sprinteri decât maratonişti. Doar un
pic.
Chiar şi felul în care poate o să pufniţi
dispreţuitor citind aceste rânduri poate fi sau
nu feminin...

între tradiţional şi non-
tradiţional

Lacrămioara COJOCARU

Ştiinţa a căzut de multicel de acord că
feminitatea ar fi un set de atribute,
comportamente şi roluri în general, asociate
cu femeia. Sună clar, dar eu îl prefer pe
Michel Foucault, cel care punctează că în
fond identitatea de gen este formulată în
primul rând de opoziţia femeie-bărbat.
Am putea desigur vedea în feminitate un set
de reguli ce guvernează comportamentul şi
înfăţişarea femeilor, solidar asociat unor
concepte cum ar fi: blândeţea, grija,
sacrificiul de sine pentru realizarea celuilalt
sau un anumit model de atractivitate sexuală.
Psihosociologia genului este bazată de altfel
pe asumpţia existenţei unor diferenţe
fundamentale de opinii, abilităţi, caracter,
aspect fizic şi se consideră că un set de
trăsături caracterizează bărbaţii în general şi
deci definesc masculinitatea şi un set de
trăsături defineşte femeile.
De aici paradoxul a două feminităţi. Cea
“tradiţională” este creionată în termeni ca:
supunere, pasivitate, răspuns la activitatea
sexuală în cazul femeilor tinere şi atitudine
maternă, protectoare, la femeile mature, în

doar

doar

timp ce, contrastant, feminitatea non
tradiţională este considerată ca fiind dată de
independenţa financiară, de decizie sau de
mişcare, rezistenţă la cultura discriminatorie,
la marginalizarea sistematica a femeii în
istorie, în politică, în profesie. Un tablou ce
vine să indice deci, realitatea că tot procesul
prin care se construieşte identitatea feminină
este la urma urmelor mai puţin determinat de
factorii biologici şi mai mult de norme
sociale şi relaţii de putere ce promovează şi
sprijină un anume model de feminitate. Cel
generat de bărbaţi! Dovadă că percepţiile
privind rolurile sexuale şi de gen sunt departe
de a se fi schimbat fundamental azi.
Mama rămâne astfel figura centrală în
dezvoltarea feminităţii viitoarelor femei, prin
ea fiica dobândind standardele de
comportament feminin pe care le va promova
poate întreaga viaţă.
Dar a deveni mamă poate fi o alegere dificilă,
întrucât apariţia copilului schimbă inevitabil
şi rolul şi statutul unei femei. Decizia îi
aparţine femeii în totalitate, de aceea,
încărcătura emoţională este cu atît mai
puternică. Omamă care a găsit satisfacţii în a
fi femeie îi va “comunica”, indubitabil, fiicei
ei acest lucru, fără să apeleze la cuvinte.
În altă ordine de idei, societatea modernă,
activă şi agresivă, răpeşte din timpul pe care
şi-l poate oferi o femeie pentru sine, spre a
bifa vizavi de feminitate şi standarde estetice
progresive. Este greu să fii reţinută şi blândă,
când te afli in mijlocul traficului la ore de
vârf. Este dificil să porţi pantofi cu toc când
alergi să prinzi tramvaiul şi sigur nu mai ai
chef să faci zacuscă după zece ore de
program, nu-i aşa?
Într-o perspectivă optimistă, faptul că
femeile de astăzi nu mai pun accentul atât de
mult pe aparenţă le-a adus un plus de firesc,
de autenticitate. Dar, schimbarea este în
regulă doar atât timp cât vine în consonanţă
cu ceea ce este femeia, cu ceea ce crede ea
despre sine, cu ceea ce simte despre sine.
A fi soţie este un alt rol identitar ce
personalizează femeia, intersectat cu
orientarea sa spre cariera profesională,
competenţă, competitivitate. Dacă va obţine
un nivel crescut de succes, riscă să fie
clasificată drept „nefeminină”. Feminitatea
aşadar, la fel ca şi masculinitatea, sunt, cred,
doar modalităţi de a trăi anumite relaţii. Ea
rămâne acel care se redefineşte
continuu şi tocmai de aceea soluţia stă
bunăoară în propria noastră strategie
identitară.

je ne sais quoi

lecţii necesare
Daniela LUNGU

(Scrisoare către fiica mea)
Iubita mea,

Văd cum te zbaţi din greu în jungla în care te-
am adus pe lume, să reuşeşti să fii om, să
ajungi departe, să creşti, să demonstrezi, să
capeţi validări de care, între noi două fie
vorba, nu e nevoie. Te privesc pe-ascuns şi
chiar dacă sunt mândră de tine, nu pot să nu-

mi ascund un oftat şi-o lacrimă. Lumea asta
nu e prea bună şi zbaterile tale ca s-o
asimilezi, s-o înţelegi şi în care să trăieşti
echilibrat, mă sperie. Mă sperie pentru că te
observ cum uiţi adesea că ai numai 25 de ani
şi cum uiţi prea curând jocul! Da, viaţa asta
toată e un joc, serios ce-i drept, dar totuşi un
joc. Să nu uiţi asta! Eşti cu mult mai bună
decât eram eu la vârsta ta, când obişnuiam

Te observ cum îţi cresc nişte aripi imense cu
care ai vrea să umpli spaţiile negre şi cenuşii
ale vieţii, prinmuncă şi validările pe care ţi le
oferă aceasta. Nu e rău.Dar…
Să nu uiţi că trec rapid. Suntem
în trecere în viaţa aceasta! N-aş vrea ca,
într-un tardiv ceas de aduceri aminte, când
vei privi înapoi, să-ţi vezi viaţa numai ca pe
un carusel infernal cu multă muncă şi să
realizezi dureros ce înseamnă ireversibilul şi
imposibilul. Nu, să nu faci asta! Munca e un
parametru care ne defineşte şi ne
poziţionează (iată ce cuvinte de marketing
folosesc pentru a mă face înţeleasă de lumea
aceasta nouă pe care eu o înţeleg din ce în ce
mai puţin), dar ea nu e totul!
E bine să te retragi în tine uneori şi să-ţi oferi
momente de (am folosit în glumă
acest cuvânt, ştiu că pricepi unde bat cu
gândul) şi umbli ca o nălucă prin cotloanele
vieţii, fără să-ţi deschizi sufletul spre exterior
atunci când articulezi cuvinte. Uneori e bine
să nu-ţi baţi capul. Cuvintele de complezenţă
îşi au rostul lor, iar a impus face bine.
Oamenii au inventat un cuvînt pentru asta:
detoxifiere. Spală-te de zgura lumii,
tăcându-le oamenilor şi vorbind doar cu tine
şi cu Dumnezeu. Vorbeşte cu El, spune-i
câte-n lună şi în stele, toate cele care poate îţi
par nimicuri. El e acolo din totdeauna. Îţi va
răspunde, aşa cum o face cu toţi cei care-I
caută compania şi dialogul, iar nimicurile
tale pentru EL sunt imensităţi la care îţi va
răspunde aşa cum ştie EL. Vei afla la
momentul potrivit, că, până la urmă, despre
asta e vorba în viaţă, în această trecere, cumo
numea Blaga, este povestea ta şi a lui
Dumnezeu. Restul e un Joc menit să te facă
să ajungi să-Lcunoşti.
Cât despre oamenii care-ţi fac rău, cu voia
sau fără voia lor, iartă-i, nu ştiu ce fac.
Iubeşte-i aşa cum sunt. În fiecare dintre ei se
află o scânteie dumnezeiască. O porţi şi tu.
Uneori uităm, pentru că ochii ne sunt
acoperiţi de cenuşi rămase din focurile
istoriei. Scânteia există, însă. "

, afirma
acum câteva zeci de ani, părintele Arsenie
Boca. Iată cum, prin creştinism, omul află că
este colaborator al lui Dumnezeu. Cu toate
acestea, nimeni nu e perfect.De aceea, te rog,
încearcă să te apropii de perfecţiune, dar
cântăreşte mult preţul acesteia înainte de a-ţi
vinde timpul! Vei afla că e mai puţin
importantă perfecţiunea decât JOCUL
devenirii.
Am aflat că oamenii sunt mai tenaci în ură
decât în iubire.Tu să nu fii aşa! Iubeşte!

să
prindmuşte cu o nepăsare specifică tinereţii.

aici şi acum

autism

utismul

În fiecare om
este sădită o intenţie a lui Dumnezeu, care
prin om trebuie să devină creaţie"
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Nu urî pe cel care ţi-a greşit! Iartă şi mergi
mai departe. Sunt încercări cu care îţi eşti
datoare pentru a şlefui diamantul din care
eşti făcut, face parte din joc şi din feminitate.
Fă tot ce-ţi trece prin minte şi te face fericită.
Iubeşte, dansează, ascultă muzică şi din nou
joacă-te. Oh, dar joacă-te zdravăn şi pe
săturate.
Cu toată iubirea de care sunt în stare,
Mama

aproape...familiară
Radu GĂVAN

Mărturisesc că m-am simţit iniţial depăşit de
situaţie... După, am apelat la raţiune ca la cel
din urmă resort şi mi-am zis s-o las să zacă
acolo cu enigmele ei neelucidate cu tot şi să
trec via compromis la fapte. Ce îmi
sugerează, ce mă face, ce mă provoacă
cuvântul acesta să simt? O mână de gânduri
poate, dar toate trăite cu intensitate. Aşadar
feminitatea se întrupează pentru mine în
chipul familiar ce-mi sta aproape.
Sunt singur în mijlocul acestui câmp de
buruieni şi în jurul meu e doar întuneric. Tot
ce aud sunt voci puternice, strigăte grosolane
ce terfelesc liniştea, îmi tulbură simţirea şi
înăbuşă sensibilitatea. Tot ce simt este
această absenţă apăsătoare a delicateţii şi
purităţii tale.Afeminităţii tale.
Pe măsură ce îmi încordez privirea şi încerc
să străpung bezna, un punct se dezvăluie în
depărtare. Un punct ce prinde încet, încet,
contur.
Închid ochii. Eşti înveşmântată într-un voal
alb prin care formele tale se dezvăluie
imaginaţiei mele, îţi privesc chipul ascuns în
spatele vălului şi încerc să îţi ghicesc
trăsăturile, pluteşti uşor şi parfumul tău mă
învăluie, se insinuează în fiecare fibră a
trupului captiv respiraţiei tale şi îmi mângâie
tandru simţurile. Îţi simt degetele alunecând
prelung pe pleoape, pe obraz, pe buze.
Vibrez sub atingerea moale şi îmi doresc să
rămână o stare fără sfârşit. Îţi prind braţul
catifelat, îmi apăs degetele tale pe buze,
inspir şi eşti în mine pentru o clipă, apoi te
îndepărtezi încet, mă eliberezi şi îmi spui că
numai putem fi unul. Întind gândul chemării
spre tine în timp ce braţele-mi atârnă inutil pe
lângă trup. Îţi întorci o clipă, privirea. Mă
aşez vrăjit în faţa ta. O vreme stăm în tăcere,
apoi îţi laşi uşor vălul să cadă de pe chip şi
privirea ta mă inundă. Îţi urmăresc buzele
cum se întredeschid şi îţi ascult gândurile.
Îmi vorbeşti şi cuvintele tale sunt dulci ca
mierea. (Ţi) le sorb şi rămân orb ca şi cum
nimic altceva n-ar mai exista în jur. Te
studiez mut. Atât de delicată şi puternică,
misterioasă şi sinceră, naturală şi complicată
în acelaşi timp.
Te privesc şi trăsăturile ţi se transformă, în
timp ce vorbeşti, melosul din vocea ta se
schimbă, ai o mie de feţe şi o mie de suflete,
eşti alta acum şi alta iar peste câteva clipe.
Trezeşti în mine o mie de senzaţii. Voalul îşi
schimbă culoarea, forma, felurite veşminte
îţi mângâie trupul, minunate podoabe lucesc
şi dispar, ochii tăi sunt pe rând negri, albaştri,
căprui, verzi, părul tău roşcat se unduieşte şi
devine negru, apoi blond, îţi mângâie umerii
şi se retrage cum face marea cu ultimul val.
Pielea ta îşi îndulceşte textura, devinemoale,

apoi se întinde şi mici râuri îţi şerpuiesc acum
pe chip, eşti gârbovită şi totuşi frumoasă,
buzele se subţiază şi linia lor se înalţă la
colţuri, îmi zâmbeşti blând în timp ce spatele
ţi se îndreaptă, iar neaua din părul tău se
topeşte şi devine abanos.
In ochii tăi e o lume întreagă. Voalul desprins
pluteşte între noi în timp ce ochii tăi spun o
poveste a lui "tot ". Nimic în plus, nimic în
minus, floare desfăcută peste amurg,
feminitatea tami-e aproape...familiară.

libertate de gândire
Gabriela DRINCEANU

Prezenţa feminină în artă a captivat într-un fel
sau altul atenţia tuturor. De la model, la artist
sau creator, de la personajul fragil, delicat,
vulnerabil, la cel care-şi asumă vocaţia, stilul
de viaţă experimentalist a fost un drum nu
tocmai scurt şi uşor imprecis. Dar iată-le
acum!
Femeile artist explorează posibilităţi,
transpun emoţii, exprimă observaţii, încearcă
dialoguri gestuale şi tensiuni expresive pentru
a atinge starea de zbor, de plutire, de
frumuseţe imponderabilă şi libertate.
Libertate de gândire totală. Sau dimpotrivă,
devin militante ale doctrinei feministe,
interesate de posibilităţile raportării la
realitate, de experienţa tensiontă creată de
mişcările sociale şi politice.
Deşi istoria artei acordă prioritate modului
masculin de exprimare a emoţiilor estetice,
cred că marele atu al "sexului slab" e în acest
domeniu legat de intimitate. S-o luăm drept
exemplu pe Georgia O'Keeffe, cunoscută
pentru a sa încarcerare a realităţii interioare
într-o formă abstractă. Sau Frida Khalo, ale
cărei lucrări sunt peste timp etalate ca
revelatoare exemple de psihanaliză şi
metamorfoză artistică. Sau Niki de Saint
Phalle, sculptoriţa care uneşte fantezia
creatoare cu emanciparea feminină;
sculptoriţa Magdalena Abakanowicz, de o
colosală subtilitate spirituală; sau Marina
Abramovic, figură puternică în arta
contemporană, toate dominând încă cu
evlavie domeniile menţionate. Cea din urmă
şi-a câştigat notorietatea prin curajul de a
alege să expună nenumăratele aspecte ale
relaţiei de cuplu moderne, sau ale crizelor
politice din perimetrul tărilor ex-comuniste.
Total, răvăşitor, uzând de propriul corp.
A fi femeie şi artist pe deasupra, implică un
voluntar balans între realitate şi starea de
reverie, presupune spirit de sacrificiu şi linişte
interioară, vise ca idei şi inspiraţia de a simţi
magie în tot ce te înconjoară. Eternul feminin
poate fi, dacă nu desconspirat, cel puţin aluziv
devoalat, prin jocul creaţiei artistice. Cel
individual!

zeiţele în conflict
Aliona DRONIC

Dacă iei la frunzărit o mare parte din sursele
şi resursele mass-media, ai putea foarte uşor
confunda feminitatea cu un set colorat şi
atrăgător de standarde corporale. Cele
actuale l-ar face pe Rubens să trăiască o criză
de identitate. Cert că, nu e un secret pentru
nimeni, lumea e într-o perpetuuă schimbare,
supoziţie logică, ce conduce la ideea că şi
percepţia atributelor fizice se modifică,
condiţionate de cultură, de epocă, sau de alte
unghiuri de abordare. Cum ar fi fost
percepute Marilyn Monroe sau Marlene
Dietrich (frumuseţi de dicţionar, deci
indubitabile) în zilele noastre?
Apoi, feminitatea este asociată unui anumit
stil vestimentar.Aşa se face că pe unele femei
le intrigă faptul că sunt percepute ca obiect
sexual, deşi stilul lor e unul studiat.Nu şi dacă

urmează exclusiv codul unui bărbat!
Deseori se consideră că feminitatea înseamnă
slăbiciune şi lipsă de putere, când de fapt
pune accentul pe un sistem diferit valori şi de
interese, precum abilităţile de comunicare,
empatie, căldură, răbdare. Dilema e de ce nu
sunt valorizate sau recompensate de către
societate la fel de mult precum cele asociate
conceptului de ”masculinitate”?
Problema reală apare când ele, doamnele,
consideră că într-o lume în care ea, femeia,
deşi nu e actor profesionist, s-a procopsit cu
un buchet de roluri, feminitatea numai încape
pe lista sarcinilor cotidiene. Nu mai e timp de
toane...
Ar trebui sau nu să-şi refuze darurile
înmânate de Mama Natură? Există altă
soluţie de reuşită într-o societate activă decît
preluarea valorilormasculine?
Da, dacă feminitatea devine o stare, nu un
simplu panou de afişare. A fi feminină
înseamnă a fi în armonie cu tine însăţi, a iubi
fiecare parte din tine şi fizic şimental. Nu sunt
puţine cele care au îmbinat feminitatea cu
puterea şi au învăţat să uzeze cu inteligenţă
blîndeţea, rafinamentul şi desigur graţia.
Practic a conştientiza şi dezvolta propria
feminitate înseamnă a începe o călătorie de
auto-dezvoltare şi auto-cunoaştere. Cum să
faci asta? Jean Shinoda Bolen vine cu o
provocare. Ne îndeamnă să apelăm la
metafora arhetipurilor reprezentate de zeiţele
lumii antice. Şi promite că, în urma
experimentului, orice femeie îşi poate
descoperi adevărata „natură" talentele şi
abilităţile, forţa anumitor instincte, domeniile
care i se potrivesc cel mai bine, punctele forte
la fel ca şi defectele sau provocările şi
modalităţile de a găsi propriile sensuri despre
viaţă şi lume.
Fiecare Zeiţă este un model sau o
reprezentare a felului de a fi feminin, cu părţi
pozitive şi negative. Tipare arhietipale
frumoase şi puternice, care pot puncta fiecare
latură feminină.
Artemis, cu motto-ul ”pot avea singură grijă
de mine”, simbolizează autonomia spiritului
feminin şi dreptul de a alege. Imaginea de
sine şi senzaţia propriei valori se construiesc
mai degrabă pe baza a ce este şi ce face ea,
decît cu cine este căsătorită. Atena este
arhetipul gîndirii logice şi al raţiunii
feminine. Înţelepciunea ei este caracterizată
prin atitudinea de strateg genial, pragmatism
şi aspiraţia de a avea rezultate concrete.
Hestia este arhetipul centrării pe interior, a
înţelepciunii feminine interioare. Este
focalizată pe lumea sa spirituală şi pe trăirile
sale subiective, păstrînd în acelaşi timp o
autonomie clară. Hera - soţia, are capacitatea
de a asuma obligaţii, de a stabili relaţii, de a fi
loială şi fidelă, de a susţine partenerul în cele
mai dificile perioade ale sale. Intâmplător sau
nu e de regulă, cea mai nefericită. Demetra
este arhetipul maternităţii. Oferă în plus
suport spiritual şi emoţional. Persefona
reuşeşte să sublinieze două arhetipuri nu
unul: fata tanără Cora, care încă nu este pe
deplin conştientă de puterile şi dorinţele sale,
şi Stăpîna Lumii de Dincolo, arhetipul
spiritualităţii, a intuiţiei, preocupată de lumea
spirituală, de ocult, de subiectele legate de
moarte. relaţiei şi iubirii,
oferind capacitate femeii de a se bucura de
dragoste şi frumuseţe, de sexualitate şi de
senzualitate. Darul ei este de a maximiza
masculinitatea şi pentru acest lucru bărbaţii o
vor recompensa prin faptul că o vor introduce
în lumea lor.
Fiecare femeie poate fi descrisă utilizând
toate arhetipurile Zeiţelor. Teoria lor e cu atât
mai fascinantă cu cât oferă în lipsa unei
definiţii, un răspuns. Explică blocajele,
nemulţumirile şi uneori depresiile feminine
prin suprapunerea într-unmoment sau altul al
vieţii a două sau mai multe arhietipuri. O
parte dintre ele se vor respinge reciproc şi de
aici... unda de şoc. Tot astfel cum există,
dimpotrivă, riscul de a rămâne „blocată” într-

Afrodita arhetipul

Paradoxul feminităţii

un singur arhetip, limitând posibilităţile de
auto-cunoaştere şi dezvoltare. O mamă poate
rămâne sub influenţa Demetrei, chiar dacă
copilul a crescut şi cu preţul neglijării Herei,
Atenei sau Afroditei. O tînără recent
căsătorită va decide să le armonizeze pe
Hera,Artemis şiAfrodita şi să o ignore poate
peDemetra.
Dar tocmai în acest conflict al zeiţelor stă
şansa oricărei femei de-a-şi creiona cu
abilitate propria formulă vizavi de feminitate.
Secretul lozului câştigător stă în amintirea
m om e n t e l o r c â n d a ţ i ş t i u t c ă
faceţi...,senzaţie!

Iubireamea ţi-a devenit povară?
Şi eu credeam că-ţi vine camănuşă,
sau ca un nor, pe-un cer torid, de vară -
brăţară de argint, nu grea cătuşă.

M-am înascuns în tainica grădină,
vrând ca sămăascund demine însumi.
Erai înzăbrelită în lumină
şi-mi alinai, fără de lacrimi, plânsu-mi.

De-atunci, înmine, nu amai fost noapte.
Nici ziuă n-amai fost. Doar dimineaţă.
M-ai bandajat cu sfâşieri de şoapte
şi din otrăvurimi-ai făcut dulceaţă.

Şi, nărăvit la rime şi la ritmuri,
uitând de toate, încrezând în zodii,
te-am încrustat în arbori ş
şi, amândoi, amagrăit în dodii

o limbă-n care înfloreau poemii,
nu trebuia decât, alin, să-i scuturi
Cumva, eram la începutul vremii
şi ale-ndrăgostirii ne-nceputuri...

Ca prinmiracol ţi-ai deschis lăcata
şim-ai cuprins în zaua gurii tale...
Iar deodată-mi spui: „Ajunge!Gata!
Nu-mimai ritma cuvinte-osanale.

Vreau sămă-ntorc lamine-n închisoare.
Să fiu iarmelcă. Să nu afli ascunsul.
Ştiu că te doare. Însă ce nu doare
cînd te întrepătrunde nepătrunsul?!”

Fie.Dar ia-mi, de pe cuvinte, ceaţa,
opreşte somnoroasele ei roţi.
Şi nu-mimai spune: „Bunădimineaţa!”
Poţi?!?

(din PENULTIMELE versuri de
dragoste, în curs de apariţie)

i în scrìpturi

Melcă (II)
Nicolae TURTUREANU
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Găsesc frumoasă sugestia identităţii la
atingerea mărului. L-am atins cu gândul, l-
am atins cu gura, l-am atins cu palmele. Noi
înşine trecuţi din aceste atingeri, faţă în faţă.
Avem ochi dar nu avem vedere. Trecem
uneori pe lângă lucruri, date ce ne pot face
frumoşi în orgoliu, mai siguri de noi înşine.
Şi cauza neşansei poate fi uitata cheie
deschizătoare de adevăruri, iubirea.
Noi, oamenii, ne raportăm lumii prin cei trei
ochi sau cele trei categorii de ochi cu care am
fost înzestraţi: aceştia, apoi ochiul minţii şi
ochiul inimii care este cel mai înalt pentru că
îngăduie corespondenţa cu ierarhiile de
lumină.
Pentru că toţi suntem configuraţi pe nivele de
vibraţie, pe nivele de frecvenţă dintre care
unele sunt foarte înalte (poate şi accesibile
altădată) altele sunt joase şi ne permit
comunicarea în planul fiinţei noastre
trupeşti, şi toate acestea definesc

, cum a spus cândva o iniţiată.
Orice semn cuprinde această dualitate: forma
energetic substanţială (se cheamă, semiotic
vorbind, semnificant) şi conţinutul, sensul,
semnificaţia cuvântului (semnificatul). Deci
iată cum unesc printr-un singur semn, simbol
sau cuvânt, natura şi cultura, experienţa
fizică şi ceametafizică.
Celestitatea ţi-a dăruit-o natura însăşi.
Natura care ne defineşte şi pe care noi o cam
uităm fără a o părăsi dar păstrând-o mai mult
în aduceri aminte. Dar este timpul acesteia
pentru că dacă am spus natură, adică fiinţa
noastră vibratilă, fiinţa noastră trupească este
f i i n ţ a cap ab i l ă s ă comun i ce , s ă
corespondeze, să rezoneze cuCosmosul.
Noi nu suntem oameni fără de semn. Am fi
pietre, am fi animale. Noi putem să
recuperăm o stare a lumii prin intermediul
semnificării sale, indiferent de faptul dacă
avem sau nu nevoie de acel cuvânt, de acel
semn, de acea realitate. Şi adeveresc ceea ce
includeţi necesităţii: să ne reamintim şi să
trăim magia cuvintelor. Pentru că ele, prin
efectele obiective pe care le determină,
începând de la sunete până la rostirea lor,
până la incantaţia lor, ne conduc spre
descântec. Iar descântecul este un complex
vibratil, un complex sonor pe care îl
proiectăm asupra trupului celuilalt. Iar dacă
sunetele (care sunt vibraţii) determină în
corpul meu rezonanţe, adică frecvenţe care
se cuplează cu altele, vor avea un efect
deosebit de puternic.
Hai să spunem că în proporţie de 80% noi ne
autovindecăm. Invenţiile rezultă de aici, pe
ideea de frecvenţă, de rezonanţă, care
înseamnă iubire. Iubirea înseamnă a fi
împreună, ceva cu altceva.

pentru că lumea ar fi
un haos, adică acolo unde nimic nu se mai
uneşte cu nimic. Iată,minunea creaţiei divine
a făcut ca lucrurile să fie împreună.
(

lumea ca o
catedrală

Dacă iubire n-ar
fi fost, nimic n-ar fi fost

Fragment dintr-un interviu)

semne şi însemne
Traian Dinorel STĂNCIULESCU

În articolul ,
George Baciu (1994) exclamă: „Până şi
Freud, care şi-a întemeiat concepţia şi metoda
p s i h o p a t o l o g i e i p r i n s o n d a r e a
inconştientului, la sfârşitul vieţii n-a putut
spune altceva decât:

De ce sufletul femeii şi nu al bărbatului?...Are
femeia un statut aparte în particularităţile de
trăire şi exprimare psihică?Da!... ”
În încercările de a defini acest univers atât de
alunecos, autorul apreciază ca trăsături
particulare ale psihicului feminin: o
imaginaţie bogată, sensibilitate deosebită,
răbdare, capacitate remarcabilă de a asculta şi
simplifica, predominanţa vieţii vegetative,
facilitate verbală, inteligenţă afectiv-
i n t u i t i v ă , d e x t e r i t a t e , p r ev a l en ţ a
sentimentelor estetice. Inventar ce a facut ca
opinia masculină, în lipsa unor cunoaşteri
adecvate a legilor biologice fundamentale ale
feminităţii (dar şi a celor psihologice), să fie
tulburată de inconstanţa, variaţia, fluctuaţia
derutantă şi surprinzătoare a femeii.
Şocul noutăţilor apărute la pubertate se
prelungeşte, uneori, ani de zile. Nevoia de
destăinuire, de prietenie, este dublată de
î n s ingu ra r e a ş i r e f ug i u l în s i ne .
Comportamentul este, în general, extrem de
hieratic, vizând în permanenţă extremele şi
fiind dirijat de sentimentul acut al
adolescentei că ea se află în centrul atenţiei
întregii lumi, trebuind să se salveze de
aceasta.
Într-o măsură mai mică, interesul pentru scris
este generat şi de stările de expansivitate
emoţională, ce ajung până la beatitudine. Cele
maimulte fete scriu la adolescenţă, dar asta nu
înseamnă că ele vor scrie în continuare. Să fie
una din cauzele pentru care avem atât de
puţine femei-scriitoare? Să credem că femeile
suntmai puţin talentate decât bărbaţii?
Având în vedere perspectiva psihologică,
distinsul critic Constantin Ciopraga o citează
pe Gina Lombroso, fiica celebrului
antropolog, care pune existenţa intimă a
femeii sub semnul pasionalităţii, la care se
ataşează sensibilitatea, expansivitatea,
sociabilitatea şi farmecul.
Egocentrismului bărbătesc femeia îi opune
alterocentrismul, ea dăruindu-se, de regulă,
unei cauze externe. „Adevărata pasiune a
femeii e viaţa care palpită şi freamătă, care se
bucură şi suferă. Datoria căreia i se consacră
cu maximă ardoare e aceea de a spori
bucuriile şi de a diminua durerile”. Tot
autoarea italiană afirmă că inteligenţa

Psihicul feminin o enigmă?

Marea întrebare la care
nu s-a răspuns niciodată şi la care nu am fost
nici eu în stare să dau un răspuns, după
treizeci de ani de studiu, este sufletul feminin.

feminină e concretă, legată de realităţi şi
împletită cu intuiţia. Reflecţia şi studiile
ample sunt înlocuite de fineţea înnăscută, iar
în locul frământării de idei posedă spirit de
observaţie foarte ascuţit, intuiţie şi
pasionalitate. Din această cauză, literatura
scrisă de femei comportă note comune:
interes pentru aspectele obişnuite ale
existenţei, observaţie bazată pe acuitatea şi
precizia senzaţiilor, acordarea unui aer de
obiectivitate impresiilor. În concluzie, toate
acestea ar forma un realism liric, literatura
scrisă sub acest semn fiind „viaţa însăşi”.
O altă caracteristică ar fi plăcerea
confesiunii, de unde literatura epistolară
(Doamna de Sevigné şi Katherine
Mansfield). Femeile preferă surpriza
expresiei spontane, faţă de redactarea lentă.
Ele declară, de regulă, că scriu „dintr-odată”.
Hortensia Papadat-Bengescu spune că:
„viziunile bazate pe lumini brusce,
incandescente, i se par superioare lucrului
făcut cu ezitări”.
G. Călinescu distinge două tipuri feminine
creative: „Sunt femei de tipul moral, care
cântă iubirea, virtuţile casnice şi civice şi
dragostea ca o instituţie, mai rar însă patria,
aceasta fi ind o ideali ta te, uneori
primejdioasă pentru viaţa copiilor, contra
sentimentului egoist de mamă; sunt, în
sfârşit, femei de tipul curat fiziologic, cum
era contesa de Noailles, care cânta fără
acoperământ dorinţa de împreunare,
aspiraţia de a fi iubită de bărbat şi bucuria de
a trăi trupeşte.” Sentimentul este, în general,
foarte puternic deşi, uneori, se împleteşte cu
cel erotic.
Al doilea tip creativ estemai puţin răspândit,
dar are o prezenţă literară mai violentă,
senzualismul frust uimeşte deşi, de regulă,
este pur imaginativ şi are note de teribilism.
De altfel a şi fost ilustrat de literatura de
circulaţie prin volumul , scris la
18 ani deMaria Bănuş, volum care exultă de
senzualism, mai ales în celebra sa poezie

.

Ţara fetelor

Cântec de legănat genunchii
(Fragment dintr-un studiu)

o enigmă
Cleopatra RAVARU

Unde eşti feminitate cu-a ta graţie ascunsă
într-un zâmbet sau botină din cea mai fină-,
arcuită pe o gleznă- de gazelă, cum altfel? ,
sub arcuite gene şi fugare priviri? Te mai
căutăm, pentru o anchetă, pentru un articol
sau o carte, de ce nu?, sau pentru un party, o
nuntă sau o „ieşire” în doi, programată
romantic să se desfăşoare. Mai exişti sau
răsfoimalbumul bunicii?
...Are 16 ani în primăvara caldă. Deschide
caietul de mate pe masa de sub nucul bătrân,
ascute creionul, scoate şi guma din penar,
gata, meditaţia poate începe. Se aşează pe
bancă trăgându-şi fusta peste genunchii

ascuţiţi, îşi deschide doi nasturi de sub
gulerul rotunjit, îi închide la loc. Cu grabă
agasată. Nu-i place domnul student, e cam
bondoc, dar are o frunte înaltă şi rotundă sub
care lucesc ochi de mătase tutunie. Şi
miraculos rezolvă cele mai încurcate
integrale. Se joacă iar cu primul nasture, îl
deschide, se priveşte fugar într-o oglindă
minusculă, se încheie la loc, se ridică, se
aşează. De ce întârzie oare? A uitat de
meditaţie? Priveşte cerul de un albastru regal,
vişinii înfloriţi bezmetic până la ultima
crenguţă. Din câţiva paşi ajunge la ei, îl
scutură uşor pe cel mai subţire, petale
străvezii i se agaţă în părul arămiu.Mai aştept
mult? aude glasul tânărului. Îmblânzit când
ea se aşează pe banca din faţa lui. Scuză-mă,
scuză-mi graba, continuă el bâlbâindu-se, mă
gândeam ca astăzi să terminăm mai repede şi
poate doamna, mama ta, să ne permită să
ieşim la o prăjitură... O, nu,se grăbeşte ea să
refuze, scuturându-şi petalele buclucaşe
prinse între cârlionţii neastâmpăraţi. Am
multe, chiar foarte multe lecţii pentru mâine.
Bine, oftează tânărul privindu-i chipul asprit
deodată. Unde s-o fi ascuns gingăşia
chemătorului zâmbet de-acum o clipă? Şi
albele petale? I s-a părut oare?De loc, uite i-a
mai rămas una pe tâmpla dreaptă. Întinde
mâna, s-o culeagă,dar ea îşi retrage furioasă
capul.
Au trecut ani, o viaţă aproape. Şi e 8 martie,
iar fiul, adolescent, îi dăruie un desen, un
portret al ei în cărbune. Din chipul fetei de 16
ani a rămas doar conturul şi claia dezordonată
a părului numai inele. Au apărut ochelarii şi
în colţul buzelor o ţigară aprinsă. Un moft
arar permis. De sub linia zâmbitoare a feţei ,
încadrând-o, unduiesc braţe-şerpi. Care se
împletesc, se despletesc pentru a înlănţui,
pentru a mângâia cu puterea farmecului
dintotdeaua al meduzei, regină şi sclavă. De
un braţ e prinsă o mătură, într-altul fumegă
aromat o ceaşcă de cafea, dar nu de
nechezolul vremii e vorba, ci de un pachet de
Wiener Kafee, obţinut cu mari intervenţii de
un al treilea braţ. Îi urmează cel care susţine
oala în care clocoteşte prânzul familiei.
Alături, un altul ţinând o carte deschisă.Citită
în autobuz sau în tramvai. Deasupra filelor ei
deschise, capul lăţos al căţelului Waldi,
mângâiat pe creştet de un altul. Şi ultimul,
înarmat cu un stilou. În albul desenului ar mai
fi intrat câteva braţe: unul pentru un ipotetic
ruj, un altul pentru o floare, pentru un lac
adumbrit sub brazi înecaţi în verde, pentru un
bilet de avion cu destinaţia Galapagos sau,
simplificat, o pereche de aripi. Nu trebuia să
lipsească, desigur, braţul purtând viitorul
steag decembrist, găurit în galbenul optimist,
şi mai ales cel rezervat răzbunătoarei
tastaturi, dar nici...Dar câte braţe-şerpi nu se
pot încolăci în jurul capului meduză al femeii
care nu-şi mai prinde tremurânde petale în
buclele ninse uitându-şi farmecul prin timp.
Deşi acesta o mai trage din când în când de
mânecă: Nu mă uita! Sunt preţioasa ta armă!
Foloseşte-mă!Oare?
Stimate doamne şi stimaţi domni, paradoxală
într-adevăr ar fi triumfala reîntoarcere a
feminităţii printre noi. Etern misterioasă, se-
ascunde-n petale şi unde clare...Cine o va
descoperi primul va câştiga...Un premiu
pentru un nou joc oare?

farmecul meduzei
Virginia BURDUJA
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Corneliu Dan Georgescu

Corneliu Dan
Georgescu

este un muzician român de valoare internaţională, stabilit în Germania de mai
bine de 25 de ani. Activitatea sa se dovedeşte emblematică pentru profilul muzicienilor formaţi în primele
decenii după război, dezvoltându-se deopotrivă în zona artistică şi în cea ştiinţifică. Compozitor de avangardă,
deschizător de drumuri în creaţia românească din anii '60, etnomuzicolog cu cercetări fundamentale pentru
folcloristica românească, teoretician al fenomenelor inedite ale creaţiei contemporane -

a adus, nu doar un important spor de imagine culturii muzicale româneşti în EuropaCentrală şi de
Vest, ci a contribuit la cuprinderea problematicii naţionale în lumeamuzicii universale.
Absolvent al Conservatorului “Ciprian Porumbescu” (azi: Universitatea Naţională de Muzică) din

Bucureşti, în 1961, compozitorul a lucrat în cercetare, atât în ţară, până în 1987, cât şi la Berlin, la importante
instituţii profilate pe studierea şi documentareamuzicii tradiţionale. Tot în calitate demuzicolog, a colaborat la
mari enciclopedii muzicale, precum

. Amploarea activităţii sale de cercetare este astăzi documentată prin cele două volume de
studii publicate de editura ARTES a Universităţii de Arte “George Enescu”, o bogată antologie de texte
însumând cca. 800 de pagini.
Creaţia muzicală, la fel de vastă, se intersecteză în mod exemplar cu ideile şi preocupările teoretice,

argumentând prin forme de expresie artistică mecanismele articulării limbajului în creaţia populară
românească, problematica arhetipurilor sonore, experimentând noi faţete ale sincretismului artistic sau ale
mijloacelor electronice de concepţie şi procesare sonoră. Drumul parcurs de Corneliu Dan Georgescu prin
întreaga sa activitate componistică reflectă nu doar personalitatea autorului, deschisă la nou, ci aproape
jumătate de veac de creaţie contemporană europeană. Societatea muzicală românească l-a apreciat de-a
lungul timpului prin acordarea de numeroase premii de creaţie, premii ale Uniunii Compozitorilor şi
Muzicologilor, Radioteleviziunii, Academiei Române, iar în 2008, medalia „Meritul cultural“. În octombrie
2013, lui Corneliu DanGeorgescu i s-a conferit titlul de Doctor honoris causa al Universităţii deArte “George
Enescu” din Iaşi.

Komponisten der Gegenwart (KDG) şi Musik in Geschichte und
Gegenwart (MGG)

Al. V. - Există muzicieni care nu mai agrează termenul ”muzică
academică” în relaţie cu, spre exemplu, muzica de jazz,
incluzând-o şi pe aceasta în grupul genurilor clasice din care fac
parte creaţiile corale, simfonice, vocal-simfonice, concertante,
camerale. Paradoxal sau nu, am întâlnit această idee la un
interpret specializat în tălmăcirea opus-urilor pentru orgă
rămase de la Bach şi de la contemporanii săi, ori la muzicieni
interesaţi să lumineze personalităţi şi opus-uri aproape
necunoscute din istoria muzicii româneşti. Mă refer la
profesorul, organistul şi muzicologul Frantz Metz. Cum priviţi o
asemenea mică problemă de ordin
terminologic?

- În România aţi evoluat paralel pe două
trasee componistice: scriitura ataşată
conceptului premeditat, de tip cult
contemporan, şi conexiunea cu tradiţia
muzicală rurală românească, încadrată
desigur în anumite tipare, dar
fundamental improvizatorică. În epoca
1948-1965, cu unele reveniri după 1971,
când s-a cerut în mod oficial şi
compozitorilor să se inspire din arta
muzicală tradiţională, unii s-au raportat
la tradiţie în mod superficial,
folclorizândmai ales din punct de vedere
melodic şi r itmic, privilegiind

C. D. G. - De ce nu? Am învăţat în
ultimul timp să accept orice termen, cu
condiţia definirii precise, şi să fim
constanţi în folosirea lui, să ne putem
descurca atunci când îl folosim.
Termenul „muzică clasică” este foarte
bun, pentru că defineşte o muzică de o
anumită ţinută. În Germania se numeşte
„muzică serioasă”, „e-musik”, spre
deosebire de muzica pentru distracţie.
Cei care, în Germania, consideră că şi
jazzul este muzică clasică dovedesc o
rigiditate tipic nemţească de a se fixa
asupra unui termen. Pentru mine,
termenul acesta, „muzică clasică”, sigur
că nu este total nepotrivit, dar rămâne
important să ştim ce vrem să spunem
când îl folosim. Termenul „muzică
academică” este destul de precis, are un
sens clar. Într-adevăr, sonata, simfonia,
concertul sunt, totuşi, forme academice.

repertoriul urban de ascultare şi de joc. Dumneavoastră aţi
menţinut înţelegerea dintre cele două lumi muzicale şi, se
dovedeşte acum, după decenii de „convieţuire”, rezultatul sonor
atrage, convinge, place. Lucrările ce vă poartă semnătura nu
datează, rămânmuzică autentică. Puteţi explica reuşita?

folclor urban
folclor comercial.

- În cazul acesta, nu putem să-l numim muzică pop tradiţională?
Pentru cămuzica de factură comercială este tot populară.

muzică pop
popular music

muzică tradiţională

- Sigur, dacă astăzi ascultăm anumite lucrări simfonice compuse
în România anilor '58-'64, este limpede că nu au rezistat
timpului. Sunt un folclor calchiat. Dar, nu o spun ca un
compliment, nu este cazul lucrărilor dumneavoastră. Cum aţi
reuşit să evitaţi rigorile acelor vremuri?

realismul socialist

- Credeţi că în acei ani, imediat după al doilea război mondial,
Mihail Jora a fost un apărător al tradiţiei autentice, ridicându-se
cu vehemenţa-i cunoscută, împotriva folclorizării excesive?

Folclorul urban - o categorie dispreţuită!

- În primul rând, cred că departajarea între muzica scrisă şi
muzica de inspiraţie folclorică nu este ceamai potrivită pentru că,
de fapt, muzica inspirată din folclor este, până la urmă, tot scrisă
şi se vrea totmuzică serioasă, numai că porneşte de la folclor. În al
doilea rând, termenul de este foarte adecvat, dar
poate că şi mai adecvat este termenul de Să-mi
fie iertat că termenul are un sens apăsat pejorativ, dar e vorba de
un folclor care s-a adaptat, s-a modificat, chiar s-a deformat
pentru a fi difuzat înmod curent la radio.

- De ce nu? De fapt, în Occident, termenul are un
înţeles foarte larg, este practicată în popor. Însă
tocmai pentru a deosebi totuşi anumite straturi, se preferă în
ultimul timp formula pentru folclorul, să
zicem, autentic. Iar cealaltă ar fi muzica populară, care circulă
oricum în zonele neprofesioniste ale societăţii.

- Să ştiţi că întrebarea îmi provoacă o serie de amintiri, de
răspunsuri mai complicate. În România au existat multe contexte
istorice nepotrivite, să spunem, dăunătoare. Unii compozitori au
ştiut să se sustragă, să-şi păstreze o anumită ţinută, să meargă pe
drumul lor. Nu a fost, din fericire, o calitate rară. Foarte mulţi
compozitori nu s-au adaptat sistemului respectiv (eu aparţinând
acestei categorii), mă gândesc la aşa-numita generaţie de aur, din
care au făcut parte Aurel Stroe, Ştefan Niculescu, Anatol Vieru,
Tiberiu Olah, care nu au avut aproape nimic în comun cu

, cum se numea în perioada respectivă. Alţi
compozitori, ca Mihail Andricu, au scris folcloric, o muzică
simplă, dar nu era rea. Ei, de fapt, nu au făcut concesii la nivel
estetic. Dar au fost destui compozitori care au început atunci să
creeze, s-au adaptat, au vrut să aibă succes cu orice preţ. Muzica
lor nu rezistă timpului.

- Cred că, mai degrabă, împotriva politizării, pentru că el s-a
inspirat din folclor înainte şi după 1944, în felul lui.

- Respingând, cu mici excepţii admirabile (cum este muzica
baletului La piaţă) folclorul urban...

folclorul de mahala,

totdeauna contează
caracterul şi calitatea profesională a compozitorului respectiv

- Folclorul urban este o categorie considerată aşa de cei care se
interesează de folclorul autentic. E o categorie neglijată, chiar
dispreţuită, mă refer la este şi aceasta o
noţiune. Sigur că Jora nu era interesat de această zonă a
folclorului. În schimb, Paul Constantinescu se interesa, şi aş
spune că modul cum prelucra în muzica lui elemente din
folclorul de mahala nu era rău. Deci,

.

Aţi pomenit deMihail Jora, care ocupă o poziţie cu totul specială
în cultura română. El a fost un protestatar, de fapt, a avut mult de
suferit la începutul perioadei proletcultiste, a fost dat afară din
UniuneaCompozitorilor, dinConservator, soţia lui a fost închisă,
el a fost şantajat pentru ca să renunţe la atitudinea potrivnică
regimului şi soţia să fie eliberată din închisoare. Şi atunci, „s-a
dat pe brazdă”, cumse spune...

- ... exact, acesta a fost răspunsul lui. Asta a fost o dramă foarte
serioasă, pe care a trebuit să o suporte. El poate fi considerat un
erou, dacă vreţi, al rezistenţei intelectualităţii româneşti din acea
perioadă.

- Cu toate că informaţia din Occident era filtrată şi nu se putea
ajunge la ea în mod normal, totuşi pătrundea în ţară pe anumite
canale, iar compozitorii care aveau acces la informaţie pe diferite
căi, o răspândeau în cercul de prieteni. Dar era o comunicare
privată, nu publică.

- Exact. I-am fost elev.MihailAndricu era renumit pentru că la el
acasă se asculta muzica imposibil de ascultat altundeva. Elevii

- ... şi a compusbaletul „Când strugurii se coc”.

- Cum reuşeaţi dumneavoastră în anii '58-'60, când ştim că
sursele de informare din Occident erau bine opturate, să vă
acomodaţi sensibilitatea, bunul simţ, cultura la ceea ce se
întâmpla dincolo de hotarele ţării, şimai departe, înVest?

- Unul dintre acele canale de informare era compozitorul Mihail
Andricu?

lui, Anatol Vieru, Ştefan Niculescu şi alţii au profitat de această
situaţie.

- Oarecum, fiindcă nu a folosit în compoziţiile lui acele
informaţii. A scris o muzică destul de idilică, de simplă, toată
muzica modernă pe care o admira şi o expunea celorlalţi, nu se
simte prea mult în lucrările sale. Pe de altă parte era, într-adevăr,
amator, era pasionat de jazz, vorbea despre asta cumultă plăcere.

- Îl putem considera pe Mihail Andricu pentru tot ce a scris,
deoarece era la curent cu ce se compunea în Occident, mai ales
înFranţa, unde avea legături vechi, un compozitor eclectic?

Dar în ce a compus nu există ecouri de jazz.De
fapt, din punct de vedere compoziţional,
rămâne destul de unitar, un compozitor de
factură clasică, pe linia folclorizării clasice
româneşti, dacă vreţi, o prelungire a secolului
al XIX-lea, pentru că au mai fost compozitori
de inspiraţie folclorică, academici. Într-
adevăr, „academic” este şi un adjectiv, nu
numai o categorie.

- Se pare că modelul s-a încetăţenit în ultimul
timp. Spunea domnul Liviu Dănceanu că în
secolul al XIX-lea, şi chiar mai înainte, era
cunoscut modelul compozitorului-interpret,
care îşi cânta singur lucrările la pian, dirija.
Astăzi, compozitorii s-au cam separat de
interpreţi, cu rare excepţii, dar a apărut o nouă
categorie, compozitorul-muzicolog. Din
această categorie a făcut parte Ştefan
Niculescu, care are contribuţii foarte
importante la studiul sintaxei heterofoniei...

- Teodor Grigoriu,Anatol Vieru,Aurel Stroe...
Mai toţi aceşti compozitori au fost muzicologi
de primă mână. Nu pot să mă compar cu ei,
nici nu e bine să facem comparaţii, dar modul
de a gândi despre muzică, nu numai a face
muzică, a devenit o a doua natură, pe care nu o
văd neapărat în prelungirea celei dintâi. Eu am
spus demulte ori că, pentrumine,muzicologia
nu înseamnă descrierea muzicii. Muzicologia
este o ştiinţă în sine, care are într-adevăr ca
obiect de studiu muzica, dar nu este
subordonată compoziţiei, ci este independentă

- V-aţimanifestat în domeniile componisticii şi
muzicologiei. Credeţi că această formulă
ambivalentă, de creator şi analist, este ideală
pentru unmuzician?

- ... Pascal Bentoiu, TeodorGrigoriu...

1

de ea. Se poate gândimuzical la un nivel foarte înalt fără a descrie
neapărat, concret, anumite tipuri de muzică. Eu trăiesc
ambivalent: în calitate de compozitor şi muzicolog, nu pot să
renunţ la una din ele.

- Aveţi perfectă dreptate. De fapt, se pune problema unui anumit
(şi dorit) . Raluca Ştirbăţ, de
pildă este o persoană foarte cultivată, a ţinut comunicări,
vorbeşte frumosdespremuzică...

- ... este un mare ajutor pentru public să aibă de la dânsa câteva
explicaţii despre ceea ce cântă.

- Cred că da, şi nu numai societatea germană. Într-o comunicare
pe care am ţinut-o aici, la Iaşi, am evidenţiat că folosirea
folclorului sau a artelor tradiţionale înmuzica serioasă poate avea
mai multe motivaţii. Una era , sau de
căutare a identităţii naţionale, specifică secolului alXIX-lea.Alta
este , pentru că vremca trecutul să nu se
piardă. Ar mai fi şi o , aşa cum respectăm
natura şi speciile pe cale de dispariţie, trebuie să respectăm
rămăşiţele folclorului autentic. Aş adăuga o

, compozitorul de astăzi este interesat de diferite
surse, se informează şi află în Asia, în Africa, în America, nu
numai în ţara lui, diferite tradiţii foarte interesante, care îi permit
să preia idei neobişnuite pentrumuzica serioasă de dinainte.

- Reuşiţi să rămâneţi ataşat unui curs evolutiv foarte actual.
Dacă în deceniile trecute erau puţini compozitori sau interpreţi
interesaţi să şi vorbească publicului, ori să scrie despre muzică
(cel mai notoriu caz a fost Leonard Bernstein, rămas în istorie cu
cvadrupla performanţă de compozitor, pianist, dirijor şi
muzicolog, cărţile sale dovedindu-l mai mult decât atât, un
excelent jurnalist şi eseist), acum nu numai compozitorii se
manifestă tot mai mult în calitate de muzicologi, ci şi interpreţii.
În România sunt interpreţi din generaţia celor în jur de 40 de ani,
care vorbesc şi scriu bine despre muzică ar fi cazul pianistei
Raluca Ştirbăţ, al dirijorului Tiberiu Soare. Cred că, astfel,
interpretul îşi apropiemaimult publicul.

nivel intelectual al interpretului
,

- ... şi substanţial, intrând în detalii estetice, de tehnică
interpretativă.

- În prelungirea acestei idei, de a te exprima pemai multe paliere
muzicale, acummă refer la compoziţie, dumneavoastră reuşiţi să
rămâneţi în actualitate şi pentru că, de aproximativ patru
decenii, ceea ce se numeşte curentul sau stilul „etno” sprijină
cunoaşterea elementelor aparţinând unor zone geografice
diverse. Este o realitate întâlnită deopotrivă în muzica
academică şi în jazz. Dumneavoastră aveţi astfel de lucrări. Este
interesată societatea muzicală germană de acest fenomen, de
această direcţie?

motivaţia naţionalistă

motivaţia documentaristă
motivaţie ecologică

motivaţie în sensul
diversificării

Alex VASILIU în dialog cu Corneliu Dan GEORGESCU

Cum va evolua componistica
în viitorul apropiat?
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În “Simon Boccanegra”
(Metropolitan Opera House)

- Aurel Stroe chiar s-a proclamat: „eu sunt compozitorul unei
singure piese electronice.” Dar Liviu Dandara, cu care am fost
prieten, a scris ceva mai multe, şi cred că sunt bune. În general,
este vorba demuzică bună saude pure experimente.

- Corneliu Cezar a compus în studioul propriu, cumijloace destul
de primitive, dar ceea ce se cântă azi din creaţia lui a fost refăcut
cu mijloace mai moderne, totuşi era prea simplu. Au fost idei
foarte bune care, desigur, vor rămâne. Evident, s-au făcut
numeroase experimente pur tehnice, care nu au adus nimic pe
linia artei, deci nu vor rămâne. Vreau să adaug o altă dimensiune,
dacă îmi permiteţi: deschiderea către mijloacele tehnice urmează
după studioul despre care aţi vorbit. Astăzi, fiecare compozitor
poate avea la el acasă un studio cu computer, cu sintetizoare, cu
prelucrare de sunet, şi poate realiza comod, după placul inimii,
ceea ce înainte era o problemă complicată, avea nevoie de
tehnicieni care să-l ajute. Deci, nivelul s-a schimbat radical în
ultimele decenii. Pe de altă parte, acum au acces la aceste
mijloace tehnice oameni fără o pregătire muzicală, profesională
corespunzătoare. Pentru că, în momentul de faţă este uşor să faci
muzică, apeşi pe nişte butoane, pe nişte clape, şi iese ceva,
anumite formule sunt pre-programate, se poate face orice, fără
nici un fel de pregătire muzicală!

.

- Nu aş fi de acord cu această formulare. În primul rând (am expus
şi în conferinţa de care aţi amintit), postmodernismul are multe
accepţiuni. este de

, de înjosire, de căutare a soluţiilor celor mai ieftine. Este
o linie care nu s-a demodat, o vedem astăzi, şi o vom vedea
probabil mult timp. a deschis discuţia ce
stabileşte că postmodernismul este de fapt o , ce
nu se poate încheia astăzi, pentru că ne punem şi acum întrebarea
ce urmează după epoca în care am crezut că tehnica este totul şi
progresul continuă, că vom realiza minuni. Dar iată că n-am
realizat prea multe minuni, iar societatea este destul de în criză
acum, cu toate aceste realizări, problemele au rămas. Deci, ce
înţelegem prin postmodernism? Umberto Ecco înţelegea prin
postmodernism nu atât un curent limitat în timp, ci o

. El o recunoaşte în secolul al XIX-lea, şi chiar mai
înainte, spunând că este o . În acest sens,

-Cunosc acele discuri.

- Aveţi perfectă dreptate. De aceea vă spuneam că
postmodernismul este tolerant, acceptă idei diferite. Scriitorii
citaţi de dumneavoastră spuneau că „postmodernismul este
fumat.”...

-Aserţiunea că ceva „se fumează” este o idee tipic franţuzească, o
idee de avangardă. Într-adevăr, în avangardă apărea o modă, era
„fumată” doi-trei ani, venea altă modă, se „fuma” şi aceea, după
care veneau altele. Este o atitudine modernă. Postmodernismul
nu se mai ocupă de „fumat”, ci consideră că anumite lucruri merg
împreună, nu contează când au apărut şi cât vor dura. Ce spuneaţi
dumneavoastră despre acele experimente, mă tem că, de fapt, în

Uşurinţa de a folosi mijloacele tehnice complexe
este un mare pericol

- Ce credeţi că a mai rămas din experimentele anilor '68-'70,
copiate în România cu întârzierea de rigoare, odată cu uşurinţa
compozitorului de a folosi (mai mult decât Pierre Schaeffer în
anii '60) studioul de înregistrare, în special studioul cu
posibilităţi de generare şi procesare electronică a sunetului? Se
ştie că Aurel Stroe (cu o singură lucrare) şi Liviu Dandara au
putut imprima în studiouri din Plzeň şi Bratislava . Mai sunt
interesaţi compozitorii de instrumentele electronice?

- Să-l amintim şi peCorneliuCezar.

Uşurinţa de a folosi mijloace
tehnice complexe este un mare pericol. Suntem invadaţi de
muzică, şi îi este foarte greu publicului să aleagă
- Pe de altă parte, la conferinţa de la Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi, aţi pronunţat de câteva ori cu o
anumită simpatie, am simţit eu, termenul „postmodernism”.
Acum câţiva ani, scriitorii şi traducătorii Dinu Flămând şi Irina
Mavrodin, amândoi foarte ataşaţi de istoria de actualitatea
literaturii, a culturii franceze, spuneau că „în Franţa
postmodernismul este demult fumat” . Sunteţi de acord?

Accepţiunea americană degradare a culturii
savante

Accepţiunea franceză
viziune filosofică

atitudine
spirituală

atitudine permanentă
postmodernismul nu poate dispărea pentru că este, de fapt,
modul tolerant de a vedea şi de a accepta diversitatea, de a
accepta contradicţiile fără a căuta neapărat o sinteză simplă.
- Cred că postmodernismul este, în acelaşi timp, o oglindă care
reflectă destul de corect, de cinstit ce este şi ce nu este valoare.
Astăzi putem asculta multe tipuri de muzică, dar nu ştiu dacă aş
mai fi la fel de încântat (este şi efectul trecerii timpului) de unele
lucrări înregistrate în 1981 în România, pe un dublu album al
contrabasistului italianFernandoGrillo .

- Erau acolo piese semnate de compozitori români tineri: Iancu
Dumitrescu, Octavian Nemescu, Costin Cazaban şi Horia
Şurianu. Oare, tu, compozitor, mai poţi convinge azi, explorând
sursele sonore ale instrumentelor clasice sau ale celor
idiofonice, că tot ce obţii are valenţe muzical-expresive, estetice?
O bună parte din lucrările editate pe acele discuri erau zgomote,
scrâşnete, o violentare a auzului. Oricâtă bunăvoinţă şi
deschidere am avut, antrenat şi de audiţiile generoase ale multor
creaţii de avangardă, străine şi româneşti, am fost obligat,
datorită înregistrărilor cu FernandoGrillo, să dau apă la moară
unor spirite conservatoare, care exagerau în partea cealaltă,
spunând că tot Mozart şi Beethoven vor rămâne în istoria
muzicii, iar „astea sunt baliverne şi zgomote de care noi râdem.”

- ... se refereau strict la literatură...
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postmodernism, criteriile nu mai sunt clare, nu mai ştim exact ce
este bun şi ce nu este bun. Noi simţim, fireşte, că acele
experimente au cam obosit, că erau cam agresive, nu ne mai
interesează, şi în acea perioadă erau ungest...

- ... de frondă, bine zis, şi că astăzi ideile respective nu mai au
sens, . Dar putem pune
întrebarea „de ce nu?” Postmodernismul asta este, de fapt: de ce
nu? Înmomentul când acceptămmulte, când numai ştim ce e bun
şi ce e rău, ajungem la o mică derută, aş spune eu, a gustului şi a
criteriilor de valoare, ceea ce este, deasemenea, tipică
modernismului. Omul este obosit, nu mai vrea nepărat să judece
şi este dispus să acccepte aproape orice.

- Îmi puneţi o întrebare dureroasă, chiar. Am un prieten în
Bucureşti,
Octavian Nemescu, şi el compozitor. Ne considerăm, într-un fel,
fraţi spirituali. El este foarte pesimist. Eu încerc să-l conving că
nu are motive, dar mă întreb... Încerc să citez părerea lui, la care
mă asociez deocamdată, conform căreia muzica academică, să o
numim „cultă”, va dispărea încet-încet, pentru că invazia muzicii
pop, amuzicii uşoare, a muzicii neprofesionale este de nestăvilit!
Vedem peste tot că tineretul nu prea mai este interesat de muzica
„grea”, şi nu ştiu cum s-ar putea menţine această tradiţie, decât
dacă s-ar perpetua cu mare insistenţă concertele de muzică
simfonică, festivalurile de muzică românească, aşa cum este
acesta, de la Iaşi, la care am avut onoarea să particip . Ori, aceste
lucruri nu se petrec.Vedem că aceste manifestări sunt din ce în ce
mai puţin finanţate, cei care le organizează au foarte multe
greutăţi de rezolvat, şi mă întreb cât vor mai rezista, ce va veni
după ei!... Deci, sunt foarte îndoit în privinţa arteimuzicale culte!

-A, bine, „nu ştiu” este un răspuns prudent faţă de orice. Darmi se
pare că încercăm, cel puţin, să ne exprimămopărere...

- Poate că, aici, dânsul e mai conservator decât mine. Cartea
există, dar avem internetul, avem tabletele pe care putem citi
volume întregi concentrate în câteva grame, deci formele se
schimbă.

-Da, trebuie ca să nu dispară, nu suportul pe care pot fi citiţi.

- ... de frondă.

am uitat contra cui luptau acele idei

- Pe de altă parte, o calitate a postmodernismului este că, având
posibilitatea să asculţi atât de multe (spre exemplu, cohorta de
lucrări ale avangardei deceniilor şapte - opt şi o simfonie de
Şostakovici, toate din secolul al XX-lea), am imediat răspunsul
referitor la ce rezistă timpului, şi ce nu. În consecinţă, vă întreb:
s-ar putea întrezări direcţia în care se va îndrepta componistica
în viitorii 20 de ani?

- În finalul unei convorbiri pe care am avut-o cu compozitorul
Pascal Bentoiu în 2005, l-am întrebat spre ce se îndreaptămuzica
academică, şi asigurându-se că aştept un răspuns direct, cinstit,
a rostit doar două cuvinte: „nu ştiu”.Aveţi camaceeaşi opinie...

- ... Pascal Bentoiu a fost atunci foarte pesimist, şi a spus, textual:
„în momentul în care cartea (care deja a început să piară din
obiceiurile oamenilor evoluaţi) va dispărea şi vom rămâne cu
internetul, cu alte mijloace adiacente atunci omenirea va putea
să-şi ia rămas bunde la vremurile ei de glorie” .

Principalul nu-l constituie formele, ci conţinutul, cred.
Adică să-i citim în continuare pe Eminescu, pe Goethe, literatură
serioasă.
- Dar câte laptop-uri şi tablete vor fi folosite pentru a fi citiţi
Eminescu şiGoethe?

ei
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Un r spuns prudentă
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Liviu Dănceanu Compozitor, eseist, profesor la Universitatea Naţională de Muzică
din Bucureşti, fondator şi dirijor al formaţiei “Archaeus”
Pierre Schaeffer (1910 1995): compozitor, scriitor, inginer, muzicolog, realizator de
emisiuni radio, acustician. A fost un pionier al avangardei muzicale de după 1944,
experimentele sale în domeniul muzicii electronice, al aşa numitei “muzici concrete”,
deschizând noi perspective compozitorilor. De cercetările sale se leagă

Liviu Dandara (1933 1991), RCM (Romania Contemporary Music), Electrecord ST
ECE 02037
Emisiunea “Cap de afiş”, TVR 3, iunie 2009 (realizator Alex Vasiliu). Tema: Zilele
revistei “Convorbiri Literare”. Au participat scriitorii Irina Mavrodin, Dinu Flămând,
Cassian Maria Spiridon şi Antonio Patraş
Fernando Grillo RCM (Romanian Contemporary Music). Electrecord ST ECE
01981 - 01982
Festivalul Muzicii Româneşti, ediţia a XVII-a, Iaşi, octombrie 2013
Vasiliu, Alex Dialoguri neprotocolare, Editura “Cronica”, 2005, pag. 144
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opus-urile
electro-acustice, acusmatice

Ce poţi să scrii despre un om, despre un artist de care te leagă firele
vibratile ale unei prietenii îndelungate, demai bine de 55 de ani? Ce ai
putea să-l mai întrebi pe un astfel de om a cărui complexitate solară îl
stînjeneşte vădit, îl împiedică să păşească firesc prin această urbe
pierdută la marginile latinităţii, tot astfel cum aripile imense ale
albatrosului baudelairian îl împiedicau să meargă pe puntea unei
corăbii, printre marinari.Cum să faci portretul unei astfel de păsări
majestuoase care pluteşte de 75 de ani, cu o desăvârşită nobleţe, peste
beteala de argint aDunării?
Să încercăm, totuşi! Şi-i zic:

- Ce să-ţi spun?

-Cele gimnaziale şi liceale, ca şi tine,laTurnuMăgurele…

- Păi, tot aşa, ca şi tine, la Iaşi: eu Arte Plastice, iar tu Filologia. Şi am
străbătut ţara împreună cu trenul, de la Nord la Sud şi de la Sud la
Nord, în toate vacanţele studenţeşti…
Oare, despre ce vorbeam noi, pe atunci, dacă nu despre literatură şi
artă?

- Ei, ce să fac?! Şi eu, acolo, precum Creangă! “Nici frumos până la
30, nici bogat până la 40 de ani nu m-am făcut”. În anii studiilor
universitare din strălucitul Iaşi, am fost elev al lui Francisk Bartok, un
pictor de amplitudine modernistă, care, la rândul său, fusese şef de
promoţie în clasa lui Corneliu Baba. Vezi tu cum se transmite arta, pe
margine de veac?

-De lamama!O chema Florina, s-a stins din viaţă anii trecuţi, la 92 de
ani. Ei îi datorez nu numai viaţa şi bucuria de a trăi, ci şi felul de a
vedea înmod plastic această lume. Chiar şi felul de a desena, de a ţine
un creion, ori un cărbune în mână. Uite-aşa, îmi punea un creion în
mână, apoi îmi prindea mâna mea de copil cu creion cu tot în mâna ei
bună şi caldă, de mamă, şi desena odată cu mine o frunză, o casă, ori
un copac. Uite-aşa era mama! Ea m-a învăţat să privesc lumea. Să o
înţeleg şi să o desenez.

- De la tatăl meu cel ceresc, de acuma care se numeaMarin, ce a trăit
şi el pre lumea aceasta vreo 93 de toamne frumoase, ammoştenit alte
valori: dârzenia, tenacitatea, voinţa de a învinge, de amă bate până la
capăt, chiar şi atunci când eramcăzut jos.
... Şi Dumitru cel Negru a învins, a fost prezent pe simezele a 30 de
expoziţii personale, 20 de expoziţii de grup, 4 expoziţii republicane,
în vreme ce la o legendară manifestare plastică
naţională, cu numele acesta atât de straniu şi de frumos, ca numele
unei ctitorii voievodale prezenţa sa a fost remarcată în şapte-opt
rânduri. Şi acest lucru a fost cu putinţă deoarece

, a creat în viaţa sa aproximativ 700 de lucrări
în tehnici diferite: ulei, acuarelă, guaşă, tempera şi linogravură.

- Păi, cred că noi doi ne cunoaştem foarte bine: atât de bine, că putem
comunica chiar fără să vorbim. Tu ai fost apropiat de Francisck
Bartok, cel care a fost marele meu profesor. Ei bine, în afară de
neobişnuitul său suflu modernist, care spărgea tiparele, Bartok avea o
tenacitate şi o putere de muncă ieşite din comun. El ne zicea nouă,
studenţilor săi: “Munciţi mult! Dacă veţi sta chiar şi 12 ore în faţa
şevaletului, rezultatele nu vor întârzia să apară. Este imposibil să nu
învingi în artă, dacă te vei concentra şi vei munci astfel “. Parcă tu îmi
vorbeai odată de George Călinescu, cel care spunea că “ Nu poţi să fii
filozof, dacă nu ai auzit un filozof gândind cu voce tare. Cu alte
cuvinte, nu poţi să fii cineva, decât numai dacă ai fost elevul cuiva“.
-
- Picasso, un pictor uimitor, dar şi Vincent van Gogh; mai ales van
Gogh şi culorile lui, care fac explozie pe pânză, pur şi simplu.

- Brâncuşi dacă ai şti ce pictural este! , Petraşcu, Grigorescu şi mai
ales, Ion Ţuculescu. Mai ales Ţuculescu, adus la Iaşi de Petru
Comarnescu, un cărturar extremde complex.

- Pe Andreescu. Dar, tot aşa, repet, Ion Ţuculescu m-a marcat foarte
mult. Chiar şi viaţa mea personală se pare că a fost marcată de acest
excepţional pictor român; de câmpurile lui de rapiţă, din care te
privesc ochii unei conştiinţe tulburătoare. M-au subjugat pictorii
impresionişti şi postimpresionişti…

- Ei, ar mai fi: poezia, nuvela şi schiţa, versul alb; ar mai fi, de-
asemenea, florile autumnale, peisajul, dealurile, colinele Iaşilor, de
exemplu, cu fâşiile lor de culoare mirosind a toamnă. Am mai iubit
uleiul şi taberele de creaţie!

- Ei, ar mai fi ceva, ar mai fi… femeile! Femeile de ofiţeri! În vremea
tinereţilor noastre, erau casnice. Femeile astea erau al naibii de
frumoase, şamponate, parfumate, rujate, coafate, cu trupuri perfecte,
cu picioare nesfârşite, cu haine elegante şi transparente, erau libere,
aveau aripi de paseri rare şimai erau teribil de ameţitoare şi de dornice
să plutească precum o gavotă de Bach prin atelierul meu de creaţie.
Femeile astea! Da! Ah, femeile!... Şi culorile marilor pictori care au
zidit prin preajma Creatorului echilibrul, armonia şi frumuseţea
fabuloasă a acestei lumi!

- Un tăciune şi-un cărbune, spune, măi, Mitică (cel Negru, pentru
prieteni) spune!

-Unde-ai făcut studiile?

-… iar cele universitare?

- Şi cam ce-ai făcut tu, în ultimii 75 de ani,Mitică?

- Da, dar până acolo, până la cei mai mari artişti plastici ai acestei
ţări, ce-ai moştenit de la antecesori? Şi, desigur, ce datorezi alor tăi?
Deunde îţi vin harul, talentul tău neobişnuit?

-Dar, de la tatăl tău, ce-aimoştenit, ce-ai învăţat?

Voroneţiana,

Învingătorul, adică
artistul Dumitru Negru

- Cum de-ai creat atât de multe lucrări de artă, dând mai tot timpul
impresia că te-ai oprit cam insomniac, în mijlocul unui drum atroce,
care trece chiar prin atelierul tău; alteori, plutind stângaci ca un
albatros rănit, ofereai părerea că nu mai poţi picta sau că nu îţi mai
găseşti dacă nu calea măcar cadenţa propriului marş; spre victorie,
să zice. Cum?

În ce alţi artişti te-aimai recunoscut?Cine te-amai influenţat?

- Sunt minuni divine!Minuni în care, uneori, te regăseşti şi tu chiar şi
fără voie cum, de pildă, se întâmplă cu lucrarea ta intitulată
“Turnuri şi trepte” Iar de la noi?

-Ce-aimai iubit în viaţă?

-Doar atât?

-Numai atât?

.

Lucian TEODOSIU

Cu pictorul Dumitru Negru,
după o călătorie de trei sferturi de veac
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Radu Ghilaş (Swedenborg)

Desigur, într-un clasament al motanilor
cunoscuţi de poporul român pe primul loc ar fi
Felix, motan asumat, cum bine se ştie, şi din
perspective politice. E o poziţie care, din câte
mi se pare, se clatină acum, după premiera de
la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul”
Iaşi, unde tocmai am văzut un „Motan
încălţat” absolut adorabil. Deopotrivă pentru
ceimici şi pentru ceimari…
E de precizat că pusă în scenă a fost o

minunată dramatizare făcută de Constantin
Brehnescu după faimosul basm al lui Charles
Perrault. Experienţa deplină a omului de
teatru ieşean, ştiinţa sa de a modula textul în
aşa fel încât impactul la public să fie
consistent, flerul pentru ritmuri şi accente s-au
întâlnit într-un scenariu fără cusur. Provocarea
textului rimat, la care recurge dramatizatorul,
amplifică farmecul poveştii şi oferă
spectacolului virtuţi poetice incontestabile.
Basmul lui Perrault rămâne integru, neatins în
esenţa sa, impresia de poveste ce se deapănă

chiar acum, sub ochii noştri, fiind covârşitoare.
E demeditat la capacitatea aceasta de a traduce
textul epic în text dramatic fără a-l sărăci sau
fără a-l forţa să-şi modifice conţinuturile…
Bucăţile cântate (muzica o semnează Radu
Sanduloviciu) sunt un fel de cardiogramă a
textului, un fel de puls alert ce ne vorbeşte
despre intensitatea vieţii din lăuntrul poveştii.
Spremareamea bucurie,montarea este una

în ton cu nimbul clasic ce aureolează povestea
„Motanului încălţat”. Nu se recurge la -
uri facile, la poante contemporane sau la alte
găselniţe născocite de dragul prezentului. Ca şi
în cazul unui alt recent spectacol de la
„Luceafărul”, „Muzicanţii din Brehmen”,
actul spectacologic este dublat/ subliniat de un
act de reconstituire; a epocii, a atmosferei.
Concret, îndrăznesc să cred că spectacolul în
discuţie are valenţele unui restaurări de
patrimoniu spiri tual. Curtea regală,
strălucitoare şi decadentă, regele, prinţesa şi
suita prinţesei, înveştmântaţi în straiele de gală
ale secolului lor, elemente de decor ce indică
frânturi dintr-o lume apusă, toate acestea devin
ingredientele de mare efect ale restaurării
despre care pomeneam.
Spectacolul, regizat de acelaşi Constantin

Brehnescu, este construit simplu şi inteligent,
mizând mult pe scenografie (Axenti Marfa) şi
coregrafie (Ligia Delia Grozdan). Coerentă,
clară, cu imagini puternice şi cu un ritm
susţinut, montarea lui Brehnescu are
frumuseţea lucrurilor rotunde, fără asperităţi
sau denivelări. O ironie de bună calitate
pluteşte în aerul de la curte, acolo unde
regalitatea îşi permite luxul unor mostre de
…prostie sau snobism. Tot ironia însoţeşte,
discret, dar constant, acţiunile isteţului motan,
cel care, în definitiv, nu face altceva decât să

up date

exploateze prostia omenească şi să evacueze
-itatea din om. Ironia o regăsim în

limbajul verbal sau non-verbal al supuşilor
regilor (de exemplu, „majordomul” interpretat
de Gigi Şfaiţer), în modul de construcţie al
unora dintre măşti, în modul de rostire al
anumitor replici şi aşa mai departe. Frumos,
frumos şi convingător discursul regizoral al lui
Brehnescu, fin şi inteligent împlinit…
Sarea şi piperul spectacolului o dau, însă,

măştile. Fie că vorbim despre masca
motanului (personaj cu alură de muşchetar),
fie că vorbim despre măştile Căpcăunului şi
ale celor de la curtea sa, impactul la public este
uriaş. De cele mai multe ori, măştile acestea
vizează (şi obţin) categoria grotescului, făcând
astfel mai evidentă separarea dintre bine şi rău.
Dispropor ţ i a , u râ tu l , d i za rmonicu l
fascinează… Mă gândesc, bunăoară, la
excelentul cuplu de sătence sau la crainicul
supradimensionat din final, personaje speciale
ce rămân agăţate de memoria spectatorului.
Acelaşi efect îl obţine Căpcăunul, unde, în
mare măsură, personajul devine memorabil
prin contrastul dintre cum arată şi cum
vorbeşte (voceaDoinei Iarcuczewicz, folosind
lavaliera, cu „măi!”-uri inspirat presurate, în
tonalităţi diferite)… Cât despre plasticitatea şi
simplitatea celor patru cai e de spus că
alcătuiesc o poezie în sine!Trăsura/ tronul sunt
exemple de scenografie funcţională.
Cum spuneam, minunate sunt şi costumele

realizate deAxenti Marfa. De la peruci până la
încălţările cele roşii ale regelui, de la rochiile
prinţesei până la brăcinarii stăpânului
motanului, straiele personajelor au forţă de
sugestie şi conferă spectacolului cantităţi
semnificative de pitoresc. La fel, luminile
contribuie din plin la conturarea anumitor stări

căpcăun

Într-unul dintre capitolele ce compun recent apărutul(Editura Humanitas, Bucureşti,
2013), doamna Ana Blandiana evocă perplexitatea trăită

în momentul în care a comparat propriile sale impresii de lectură
cu opiniile unui important critic literar, impresii produse de unul
şi acelaşi volumde poeme.
Doamna Blandiana explică distanţa dintre inexistenta

valoare a poeziilor şi entuziasmul discursului critic prin aceea că,
în realitate, în cronica cu pricina, recenzentul nu scria defel
despre poetul respectiv şi creaţia acestuia, ci despre sine. “Acum
sunt convinsă că singura deosebire dintre scriitori şi critici este
aceea că primii se exprimă folosind ca materie primă
confruntarea cu viaţa, în timp ce ceilalţi, criticii, se exprimă
folosind ca materie primă confruntarea cu literatura.” Preţuita
poetă socoteşte chiar că “cel mai evident argument că aşa stau
lucrurile este chiar ierarhia criticilor, care sunt importanţi nu în
măsura în care diagnosticele şi judecăţile lor de valoare se
dovedesc corecte, ci în măsura în care reuşesc să creeze o
tensiune a propriilor idei, înmăsura în care le încheagă în sisteme
oricât de aberante, dar în stare să electrizeze printr-o intensitate
care aparţinemarii literaturi.”
Dincolo de faptul că semnatara rândurilor citate mai sus îşi

foloseşte constatările spre a-şi justifica proclamata şi programata
indiferenţă faţă de critică, mi se pare că, în multe privinţe, Ana
Blandiana are dreptate. Dreptate îi dă însăşi realitatea că, deja de
decenii, critica e socotită drept literatură de gradul al doilea. De
asemenea, dreptate îi dau Anei Blandiana cuvintele de început
ale unei celebre cărţi datorate lui Georges Poulet (

), volumapărut în Franţa în 1971, la noi în 1979, cuvinte ce
sună în felul următor: “Actul lecturii (la care se reduce orice
adevărată gândire critică) implică coincidenţa a doua conştiinţe:
aceea a unui cititor şi aceea a unui autor.” Pentru Poulet,
conjuncţia mai sus menţionată caracterizează “critica timpului
nostru”. După părerea mea, caracteristica sesizată de Georges
Poulet nu şi-a pierdut nimic din actualitate, chiar dacă în cei mai
bine de 40 de ani scurşi de la apariţia cărţii ce o folosea drept
principală ipoteză de lucru, ideea însăşi de literatură a suferit
destule modificări. Tot la fel cum modificări au cunoscut şi
raportările literaturii la viaţă.
Destinul însuşi a doi importanţi critici şi teoreticieni literari

francezi, extrem de în vogă şi în primii zece- cincisprezece ani ai
carierei de poetă a doamnei Blandiana, şi în anii studenţiei mele,
şi mult timp după aceea confirmă cumva crezul distinsei poete.
RolandBarthes, de pildă, căruia îi datorăm omaximă tehnicizare
a discursului critic în cartea a descoperit ceva mai încolo

pentru ca, spre sfârşitul prematur al vieţii, să
aleagă frumuseţea “discursului de îndrăgostit'' care e literatură
în stare pură. Iar JuliaKristéva va abandona plăcerea
pentru voluptatea scrisului de romane, un scris cu rezultate poate
nu la fel de răsunătoare ca odinioară, însă nicidecumde neglijat.
În fine, dreptate îi dă Anei Blandiana realitatea că nu sunt

Fals
tratat de manipulare

Conştiinţa
critică

S/Z
plăcerea textului

semanalizei

puţine cazurile în care un discurs critic excesiv de literaturizat
ascunde fuga de judecata critică adevărată, o judecată care, la
urma urmei, e percepută de cititorul obişnuit ca necesar a se
produce în termenii opoziţiei dintre alb şi negru. Opoziţie evitată,
eludată, suspendată adesea graţie transformat în
instrument demanipulare, de neasumare a statutului de judecător
presupus de profesia de critic. Dar şi în mijloc de instituire şi de
propagare aminciunii.
De aicimai departe intervin, cred, nuanţele şi delimitările. Nu

cred că întotdeauna şi necondiţionat e
provocator de “minciuni pioase ”, manipulatoriu ori de-a dreptul
necinstit. Sunt cazuri şi nu puţine când o cronică sau o carte de
critică bine scrise stimulează lectura şi contribuie la reevaluări de
atitudine. Voi da un singur exemplu cu titlu personal. În anii
copilăriei şi ai adolescenţei, pe vremea când eram elev de liceu,
nu am agreat din cale afară scrierile lui Ion Slavici. De fapt, nu
mi-au plăcut defel şi am citit fără plăcere şi , şi

Nu, nu era vorba despre faptul că nu eram un familiar al
spaţiului rural, fapt confirmat de realitatea că aveam o cu totul
altă relaţie cu romanele unui LiviuRebreanu, de pildă, în speţă cu
şi cu fiind, fireşte, de o cu

totul altă factură, iar întâlnirea cu sau cu dramaturgia
rebreniană producându-se de abia în anii '80. L-am descoperit pe
Slavici în studenţie graţie din excepţionala carte
aMagdalenei Popescu apărută la .
Ajung acum, în fine, la ceea ce mă interesează cu adevărat şi

la preocuparea de la care au pornit rândurile de faţă. Preocupare
redevenită activă după ce am citit cele scrise de doamna Ana
Blandiana în capitolul din

scrisului frumos

scrisul frumos critic

Moara cu noroc
Mara.

Ion Răscoala, Pădurea spânzuraţilor
Gorila

scrisului frumos
Cartea românească

Indiferenţa Fals tratat de manipulare.

Adică la câtă realitate şi câtă minciună se află ori se ascunde în
din critica de teatru.

Fără doar şi poate, mi-a fost dat să citesc numeroase cronici
în care amâna judecata de valoare. În care
un anume critic se povestea pe sine, îşi mărturisea predilect
trăirile de dinaintea întâlnirii cu spectacolul, nemairămându-i în
consecinţă spaţiu pentru a-şi formula opiniile post-spectacol.
Am citit cronici în care beţia de cuvinte şi automărturisirea erau
arme împotriva asumării deschise a riscurilor judecăţii de
valoare, chiar dacă judecata nu trebuie şi nici nu are cum, după
părerea mea, să se producă în categoricii termeni ai distincţiei
nete dintre alb şi negru.
Mi s-a întâmplat şi mie să recurg la scrisul frumos ori la ceea

ce mi se pare mie a fi sau a fi fost astfel. Nu fiindcă aş fi încercat
să evit emiterea de verdicte. Ci pentru că la scrisul frumos m-au
îndemnat, m-au împins, m-au silit anumite spectacole ori cărţi
despre care încercam să dau seama în cronicile mele. Îmi vin în
minte două exemple recente. Cum oare decât , cum altfel
decât empatizând cu spectacolul aş fi putut scrie în luna
decembrie, atunci când am revăzut, la o distanţă de şapte ani de la
prima întâlnire, magnificul spectacol cu montat de
Andrei Şerban laTeatrulMaghiar de Stat dinCluj?Reprezentaţie
la care am vibrat ca la premieră şi aceasta nu doar fiindcă
distribuţia a suferit oarecare modificări. Sau cum altfel decât

aş fi putut scrie despre minunata carte a lui George Banu
Acel George Banu din

al cărui sau “scris artistic”, din “tensiunea ideilor”
căruia, cum ar spuneAna Blandiana, am aflat atâtea, ba chiar am
izbutit să văd spectacole altminteri nevăzute aievea ori să vizitez
mari muzee ale lumii şi să admir picturi adăpostite de ele graţie
trilogiei

, recenta carte a lui Octavian Saiu, e, la rându-i o
mostră de sau de dar şi o pledoarie
pentru ceea ce autorul ei numeşte
Un volum în care criticul face chiar literatură adevărată,
literatură-literatură scriind despre spectacole nu doar nevăzute
, mărturisit nevăzute, dar pe care nici nu le va vedea vreodată

fiindcă ele au fost plăsmuite de propria-i imaginaţie. O
imaginaţie căreia Octavian îi dă frâu liber şi o lasă să
construiască spectacole aşa cum el, criticul, îşi imaginează că ar
fi făcut-o Silviu Purcărete sau Ariane Mnouchkine, Robert
Wilson şiAndrei Şerban, Tadashi Suzuka ori Lev Dodin, Lucian
Pintilie sau Robert Lepage. O imaginaţie strunită însă de
familiarizarea perfectă, ajunsă până la identificare, cu ceea ce
înseamnă stilul acestor mari regizori. Şi care, pentru frumuseţile
pe care ni le dăruiesc prin spectacolele lor, merită să fie celebraţi
printr-un care, la urma urmei, se situează în
descendenţa, cunoscută sau nu, a unui Charles duBos, criticul ce
a notat, la un moment dat, în său “eu nu mai sunt decât
receptacolul vieţii celuilalt.”

scrisul frumos

scrisul frumos sine die

frumos

Trei surori

frumos
Parisul personal- autobiografie urbană?

scris frumos

Spatele omului, Nocturne,Cortina.
Teatrul e vis

scris frumos scris artistic,
libertatea absolută a criticului.

încă

scris frumos

Jurnalul

Motani şi oameni la “Luceafărul”

Despre scrisul frumos

Mircea MORARIU

Călin CIOBOTARI

de spirit, decupând planuri, centre de interes,
sau, pur şi simplu, schiţând culorile de
profunzime ale poveştii şi valorizând
costumele personajelor.
Coregrafia Ligiei Grozdan e una bine

organizată, raţională, dar foarte sensibilă. La
capitolul mişcare, prim planul îl deţine
motanul (Beatrice Volbea), a cărui graţie
structurală, la graniţa dintre felină şi om, te
cucereşte. Tangoul final pe care acelaşi motan
îl execută prompt şi solitar închide frumos un
tablou de pus pe afişe… Beatrice Volbea îşi
scoate personajul din zodia instinctelor de
felină, plasându-l în aerul mult mai rarefiat al
inteligenţei, devotamentului sau sensibilităţii.
L-aş mai menţiona pe Dumitru Georgescu,
savuros în rolul Flăcăului ce devine Prinţ, dar
şi pe Viorel Vârlan care, fără risipă de
mijloace, alcătuieşte un rege de toată
frumuseţea.
Aş încheia în cheie subiectivă această

cronică. E prima oară când, la finalul unui
spectacol, fiica mea (3 ani) plânge. Plânge că
s-a terminat! Ce sentinţă mai clară decât
lacrimile unui copil care nu mai vrea să plece
acasă?!
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17cronica veche

Există oameni despre care o simplă strângere de mână spune
aproape tot. Cea a Denisei Ndzakou e hotărâtă, prelungă şi
feminină fără a avea a face neapărat cu o mână fină. E genul de
contact uman care vine să-ţi sugereze delicat că interlocutorul tau
e genul care poartă cu sine asperităţile între timp cizelate ori
cicatrizate, ale unui istoric personal peste medie de interesant. Un
istoric construit activ în care foarte probabil soluţiile practice au
fost de preferat în detrimentul punctării cu arătătorul a căilor pe
care alţii le au de urmat.

Dincolo de asta e practic imposibil să nu-i observi
magnetismul irizant. Are darul (aşa cum s-a întâmplat şi în seara
vernisajului găzduit de Galeriile Municipale) de-a capta cu
uşurinţă atenţia, fără nici o intenţie studiată ori prealabilă de-a o
reclama. Poate şi aliura exotică va fi având ceva legătură cu asta,
dar n-aş paria.
Adică, cum să spun...e un evident contrast între ce te-ai fi

aşteptat să găseşti şi ce constaţi. Până s-o cunoşti ai tendinţa de-a
anticipa facil că activismul marca Gandhi ori Nelson Mandela se
va fi, scuzaţi expresia, fumat şi că, stilul agresiv are în domeniul
politico-administrativ şanse mult mai plauzibile de câştig. Şi nu
vorbimde unul fictiv.
Ei bine, o congoleză din Brazzaville căreia i-a fost dat să

trăiască deopotrivă postura de refugiat al unui război civil dar şi
pe cea de actual, în Montreuil, viceprimar deţine se pare
argumentele utile reconsiderării acestei conceptual-permisive
erori.
O face în calitate de "cruciat" purtând cu sine flamura unei

Africi libere şi conştiente de sine, de reprezentantmassmedia şi la
modul aproape compulsiv, de creator cu vizune, prin arta sa. Pe
care speră şi continuă să o afirme deliberat drept punte şi cel mai
elocvent liant social. Ingrediente doar în aparenţă de neasociat
precum gândim a fi culturile, ţările, credinţele, până şi visele
diferite se pot până la urmaurmelor ...lega.
Arta Denisei nu e războinică, nici depresivă, nici măcar

introvertită. E replica în oglindă, plastic vorbind, a ansamblului
ce-o defineşte pe autoarea sa. N-o foloseşte să demaşte, să
producă rumoare sau să se explice. Nu e un colaj de demoni
interiori (deşi lucrări ca sau te-ar putea solicita
mental să insinuezi asta).
Orice umbre va fi găzduind arhiva sa sentimentală, pictura-i

se încorporează într-un veritabil imn de slavă. O rugăciune
explozivă prin culoare şi simbolistică, pe cât de profundă, pe atît
de lipsită de reproşuri şi dramă.
Expoziţia găzduită la Iaşi e pretextul unei invitaţii la dialog (aş

fi spus discurs dar răpeam cred ceva din dublul sens al
interacţiunii şi şansa intrisecă a uniunii) despre cum să-ţi vinzi tu
ţie, tu-altora, imagistic, emoţie vie. Vorbeşte despre emoţie ca
despre un artefact clădit panoramic. Un lego cu piese abordând
tehnici şi maniere de lucru contrastante, simboluri diferite şi
totuşi ciclic repetabile, încarcerate aparent în structuri ermetice şi
totuşi într-un final perfect traductibile graţie celor câtorva ponturi
de antropologie culturală (africană, galică sau australiană) pe care
însăşi autoarea le subliniază, nu doar surprinde. Personal mi-au
amintit detalii lecturate cândva despre aşa numitul zodiacOla, cel
despre care foarte plastic se sugera că n-ar exorciza trăsături ci ar
arunca doar lumini asupra tipologiilor umane, pornind de la

familia, natura
înconjurătoare sau sacrul şi implicând întotdeauna existenţa unei
marje de fatalitate. (Şi) graţie lui se crede că civilizaţiile primitive
africane sunt printre primele care au crezut în ştiinţa stelelor şi a
astrelor cereşti, dându-le nume şi făcându-le responsabile de
destin. Astre care, întâmplător sau nu "bântuie" laolaltă cu
geometriile vegetative, chakra (focare de forţă) şi conotaţia de
culoare, arta viceprimarului dinMontreuil.
Sub aspect tematic am putea identifica un slogan multivalent

ancorat în social. Regăsim fireşte chei filosofale (Arborele/Jocul
vieţii, Reîncarnare, Strălucirile vieţii), trimiteri către Divinitate
(Amintiri din România, Supraveghetorul), predici despre
umanitate (Aborigenes, Zona umanului, Ochiul omenirii,
Domnul şi Doamna mea invizibili, Tuareg, Carnagiu) metode de
antivictimizare socială (Femeia fluture, Dansatorii, Muzicantul,
Domnişoara) lecţii de speranţă (Nava imaginară) şi pure
declaraţii de dragoste. Legături spirituale cu ţara sa şi prelungitu-i

Bestia Urlet

simbolurile care stau la baza culturii africane:

destinmustind de controverse amare. Să punctam aici doar colajul
populat cu figuri familiare din zona artei, culturii sau activismului
social) elaborat în tehnică mixtă şi supranumit cu-o urmă de alint,
simpluAfricii.O form(ul)ă genitivală ce lasă deschisă privitorului
alegerea substantivului. Să fie fii, să fie părinţii, vocile sau
încercările...
Sub aspect tehnic te intrigă şi surprinde combinaţia dintre arta

cu "fitil" decorativ a volutelor şi filonul caustic figurativ. În timp
ce primele creează senzaţia unui delicat lanţ armonic celelalte
impun o tentă de autentică ritmicitate lirismului parcă de la sine
prin improvizaţie, infiltrat.
E un mesaj deliberat. Acela că poţi şlefui aspectele negative,

ura şi revoltele lumii cu fineţe şi dragoste. Amiabil. Sau aşa cum
mărturisea într-unmai vechi interviu cu, credinţa pe care nu puţini
ar privi-o cu adânc scepticism, că poţi

. Schimbarea aceasta corelată motto-ului său,
conform căruia "a

" poate fi se pare o foarte eficientă sursă
de inspiraţie.
Realitate ce în cazul Denisei Ndzakou are, nu-i aşa?, maimult

de-o conotaţie...

R:

D. N : (râde) Cât mi-aş dori să mai pot beneficia de acest lux. De
fapt nu cred să fi fost un spirit aerian nicimăcar la început. Nu sunt
aşa. Acum în orice caz responsabilităţile noi de soţie şi mamă în
primul rând, mai apoi de om angrenat activ în social nu mi-ar
permite scăpări de genul acesta. Arta nu e visare pură. E şi mesaj.
Cel puţin transmiterea acestuia face din tine un om raţional.
Percepţia e oricum departe de postura unui adevăr universal.
Altfel n-ar mai exista matematicieni care scriu poezii şi artişti a
căror vizune a ajuns să conducă lumea.

..
D. N. Da, asta e pentru mine România. Iconografie şi
spiritualitate. Şi cred într-adevăr într-un miez al credinţei
universale existent în fiecare cultură în parte. Diferenţele nu
derivă atât din conotaţie cât doar dintr-o formă sau alta de
exprimare.

D.N: Credmult în expresivitatea "rondei", a formei circulare care
sugerează maternitatea, în starea sa de evoluţie, creştere, definire,
nu post natală. Celelalte două simboluri preferate, feminitatea şi
umanitatea, sunt practic adiacente celei dintâi.

DN.M-am bucurat să constat că produce surpriză. Nici nu puteam
să-mi dorescmaimult. Surpriza atrage, captează atenţia. Suficient
demult încât să te oboseşti să decriptezi şi mesajul. Celmai sincer
compliment însă e reacţia copiilor cred. Când unul dintre ei se
opreşte în faţa unei lucrări, exclamă -- Acesta! E prea frumos! Îl
vreau -- e un sentiment greu de detaliat. Datorită în principal feed-
back-ului lor pozitiv viziunea mea continuă să fie plină de
culoare. În credinţa africană se crede că arta îţi trădează visele. Pe
alemele le vreau optimiste.

D. N.: Ori de câte ori am ocazia! În Congo obişnuiam să spunem
că arta e rezervaţia bogaţilor.Acummi se pare nedrept, când e atât
de uşor să demonstrezi că stă la îndemâna tuturor. Nu să facă poate
carieră, dar să se joace, să încerce, să spună astfel ce nu pot prin
vorbe. Se întâmplă încă să merg prin anumite sate, să adun
împreună cu copiii cartoane de pe jos, să luăm o cutie de vopsea şi
să încropim astfel, creativitatea. Nici dacă oamenii m-ar
considera nebună, lucru care mi s-a şi întâmplat, n-ar conta. Dar
constată într-un final bucuria experimentului şi-mi dau dreptate că
da arta şi cultura ar putea fi calea.

schimba lumea încă de la
primul zâmbet

te adapta unei societăţi bolnave nu e tocmai un
semn de sanitate mentală

Mini-interviu
Au fost momente cred, când v-aţi lovit de-o anume

mentalitate. Aceea că artiştii sunt de felul lor uşor .
Cum faceţi să fiţi luată în serios în sfere de putere ce ţin mai
curînd de politic şi administrativ?

R: Lucrarea intitulată "Amintiri din România" e o icoană
stilizată ce împrumută simboluri ale spiritualităţii universale.
Poţi identifica chakra indiană, aspecte din religia orientală
dincolo de uşor sesizabilul veşmânt liturgic. Unmelanj.

R. : Care sunt simbolurile preferate? Cele care vă surprind
prin revenire.

R: Cum credeţi că e receptată arta dumneavoastră, care-i
sunt ecourile şi celmai sincer compliment?

R: Obisnuiaţi să folosiţi materiale reciclabile. E şi acum o
uzanţă?

aerieni

Primăvara asta tradiţia e se pare ...în trend. Aveam ce-i drept
în legătură cu asta un grozav, deşi încă firav preseniment, dar
acum îndrăznesc, după multă vreme, să cred. Ce? Că revenim
timid dar sigur, pe linia de plutire, că odată urcate pe simeze
pledoarii vizuale ferm-declarative şi nu doar aluzii fine, există
şansa de-a renaşte laolaltă cu tot şi toate ...stima de sine. De la
Festivalul Mărţişorului, anul acesta cu un regăsit ton autohton, şi
până la arta decorativă cu simboluri arhietipale, ce-a rezultat din
experimentul inedit al unui club de arte vizuale (Pictoris Studio)
bine gândit, nu tocmai puţine şi net ofertante sunt iniţativele
artistice care mi-au dăruit satisfacţia gândului că dincolo de
vivacitatea cromatică şi precizia unei linii, da, inevitabil va fi bine.
Asta şi o doză generoasă de copilărie.Aşa cumera ea odinioară.
Pasăre rară, este incantată în titlul unei

expoziţii găzduite de Centrul Cultural Francez şi narată plastic
printr-o suită de 58 de naive bucurii în ramă. Semnatari? Prietenii
culorilor din Buhalniţa (com. Cepleniţa) şi laureaţii taberelor de
pictură naivă organizate pe teritoriul comunelorTansa şi Scânteia.
Beneficiari? Şi cei care asemeni subsemnatei au simţit cândva a
ierbii textură fragedă sub talpa goală dar mai cu seama acei pentru
care ruralul e nimic altceva decât o noţiune patriarhal-duplicitară
iar legendele lui, din lipsă acută de vreodat-trăite probe, omână de
vorbe.
Şi totuşi povestea satului, cu-a lui de când e lumea şi

anotimpurile rânduială, nu poate fi banală. În plus, prin demersul
lor desconspirativ copiii o inundă expresiv de o necesară energie
vitală.
Ai parte aşadar de o călătorie pe cât te ţin baierele de

sprâncenată pe care, curios lucru, nu ţi-o doreşti nici o clipă,
temperată. Orice invitaţie vizuală include câte un "hai" ce dă parcă
peste tine năvală. la urat, cu ceata, capra, ursul şi steaua pe
timp de iarnă. Ori lasă de strajă în ogradă, tovarăş de sfat gerului
un om de zăpadă. Stai de-ţi recapătă suflul privind din capul
dealului satul adormit. Te vezi ca şi dânsul străjuit de cupola
bisericii, al cărei ochi luminat nu pare să mai discearnă nimic din
noaptea albastră, învăluită de-atâţia fluturi de gheaţă cât a lăsat să
iasă coconul cerului dis de dimineaţă.Admiră veselia zugrăvelilor
supraevaluate coloristic de simplul, atât de lipsitul de fast,
contrast. Ia drumul fântânii a cărei cumpănă se leagănă semeaţă
peste luciul amorţit al apei din găleată şi nu te opri decât sus, sus pe
derdeluş.
Primăverile, nu e rost de zăbavă. de dă şi tu ghes

pământului reavan descocoloşit de zăpadă. Întoarce casa cu susu-
n jos că-i loc de-o aeriseală, văruieşte-i faţa şi gardul de-o-ncinge
cînd nu ninge. Ia măsura laptelui şi-al oilor drum al stânii.
Răstălmăceşte de bine răsadul şi cu flori în zi de sărbătoare calcă
bisericii pragul, cu sfiala gărgăriţelor ce studiază înde-aproape
copacul.
Vara să-ţi faci de cap. Aşa e dat ca-n bătătura de tihnă şi

căldură topită, vacanţa să se înfoaie peste cireşii în pârg scuturaţi
de parfumata floare şi să declare cu toată seriozitatea... hărmălaie.
Să-mbie greu de ţinută în frâu copilarie, la albie de râu, maidan,
vânătoare de fluturi, drumeţie, trotinete, piruete, multă veselie şi
gânduri năzdrăvane înc-o mie. La câmp sătenii robotesc cu toată
fiinţa şi n-ar da aurul lanului şi conştiinţa pentru toată ştiinţa. În
ogradă cocoşii se iau la sfadă şi fiecare după rang şi pricopseală e
pus barempe seară la treabă.
Şi tot aşa fără să prinzi de veste de toamnă -ţi vesteşte, dansul

frunzelor desprinse din coama pomilor ce ţi-au fost peste vară
adăpost de poveste. Chioşcul vegetal de veghe, citit, ori ascuns
după vreo ispravă e cuprins de melancolii şi a renunţat introvertit
la zarvă.

acum de simte în piept aroma livezilor şi simte-le rodul
odată urcat pe ultima treaptă de scară. Muşcă cu sete din pulpa
plină de nectar şi pretinde că de plecarea verii nici n-ai încă habar.
Dar, cât să te minţi că starea asta o să ţie, când floarea-soarelui s-a
înnegrit între timp demânie la vestea că el, de foc soarele, pe la ea,
prea des, n-o sămai vie?
Mai bine priveşte rondul cocorilor în regres, adună-ţi

amintirile în de nuiele panere, acoperă-le cu şervete de borangic
fin sau închide-le în auriile gutui înşirate pe la geamuri hai-hui. Ia-
ţi ia sau pălăria şi joacă la hora satului, joacă, cu foc, barempână la
al iernii adevărat soroc. Chiar şi atunci sub pledul de lână şi focul
din sobă, în nări cu mirosul de arse nuiele, cu beciul şi cămara
oneste, copilăria la ţară e tot (de) poveste.

Copilaria la ţară

Hai

Hai

hai

Hai

hai

Pagină realizată de Raluca SOFIAN-OLTEANU

Copilăria la ţară

Denise Ndzakou. Arta activ(ist)ă
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Biserica „Sfântul Nicolae” Domnesc (Gospod) din Iaşi este
ctitorie ştefaniană de la 1491-1492. De-a lungul secolelor,
monumentul a trecut prin mai multe incendii şi cutremure şi
transformări una mai însemnată la 1677, în vremea luiAntonie
vodăRuset, care a schimbat efectiv forma iniţială a clădirii până
la ultima intervenţie din 1884-1904, care a stârnit discuţii
aprinse, reproşuri, scandaluri şi controverse finalizate cu
varianta care ne este dat să o vedemastăzi în centrul oraşului.
Toată munca de refacere a acestui monument a început în iunie
1884 şi s-a finalizat în 1904, ani de zile durând numai cercetările,
demantelarea şi dezbaterile pe marginea soluţiilor propuse de
restaurator, şi mai puţin construirea propriu zisă. Din cauza
degradării ce nu suporta o restaurare după normele cunoscute în
epocă, Andre Lecomte du Nouy - însărcinat de Ministerul
Cultelor să dea un raport privind starea de conservare a bisericii
„Sfântul Nicolae” şi să întocmească un proiect de restaurare a
monumentului a decis că singura cale de urmat este dărâmarea
din temelii şi reconstruirea în întregime a lăcaşului de cult. Nu
intenţionăm să ne ocupăm aici de toate zbaterile şi controversele
care au însoţit refacerea bisericii „Sfântul Nicolae” Domnesc .
Acceptăm că avem în acest lăcaş atât de frumos un simbol pentru
ceea ce a însemnat el încă de la ctitorire: semnul credinţei şi
determinării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, locul de încoronare şi
mirungere a domnitorilor (începând cu secolul al XVI-lea, de
aici şi supranumele de Nicolae Domnesc), sediul Mitropoliei
Moldovei (după 1677), locul unde a funcţionat tipografia
MitropolituluiDosoftei.
Ceea ce ne interesează acum este pictura exterioară, în special
prezenţa câtorva filosofi păgâni. Chiar dacă avem aici o lucrare
din secolul XX, care nu reproduce un model original sau un
aspect cunoscut înainte de dărâmarea vechiului monument, am
folosit picturile de la Nicolae Domnesc ca un pretext pentru a
încerca o explicaţie la un fapt foarte cunoscut. Pe pereţii
exteriori ai bisericilor de la Mănăstirile Voroneţ, Moldoviţa şi
Suceviţa să luăm doar pe cele mai cunoscute - sunt pictaţi, de
exemplu, Socrate, Tucidide, Platon, Aristotel, mai multe sibile.
Oricine este îndreptăţit să se întrebe care este explicaţia acestor
prezenţe; cel puţin din trei motive: 1) pentru că au trăit cu câteva
sute de ani înainte de naşterea Mântuitorului, într-un alt spaţiu
geografic şi cultural; 2) erau păgâni; 3) principala lor
îndeletnicire era raţionalizarea, definirea, transpunerea în
discurs a ideilor, frământarea minţii, deci faptul de a gândi. Cu
alte cuvinte, tocmai ceea ce se opune practicilor mistice ale
credinciosului creştin pentru care construcţiile gândirii aparţin
unui grad inferior de cunoaştere. Pentru căutătorul lui
Dumnezeu, orice investigare de tip raţional este inutilă,
deoarece mintea situată în inimă descoperă direct şi simplu
adevărul şi intră în comuniune cuDumnezeu.
Pe lângă toate acestea trebuie să ţinem seama de precauţiile şi
chiar de dispreţul manifestate de Sfinţii Părinţi faţă de
„înţelepciunea acestei lumi” cu care este asociată filosofia. Deşi
erau elitişti, oratori desăvârşiţi, dovedeau o mare erudiţie, erau
familiarizaţi cu idei, concepte şi silogisme complexe, cei ce
practicau filosofia erau numiţi de către creştini „aşa zişii
filosofi” (Iustin Martirul şi Filosoful), un termen deloc
măgulitor, înţelegând prin aceasta că ar exista totuşi şi nişte
filosofi în adevăratul înţeles al cuvântului, care se bucură de
întreaga apreciere şi reprezintă un ideal la care toţi creştinii ar
trebui să aspire.
Aşa cum Platon şi Aristotel le reproşau sofiştilor că vând
cunoaştere şi - după expresia lui Pierre Hadot -
cu scopul de a-şi învăţa discipolii tehnica discursului persuasiv
şi formarea unei culturi generale cu ajutorul cărora să seducă
auditoriul, pentru a obţine succes politic,mai târziu, Clement din
Alexandria nu-i va ierta pe sofişti pentru lipsa de consistenţă a
intenţiei lor, căci ei se limitează la plăcerea de a împreuna cu
dibăcie cuvintele, de a surprinde deosebirile dintre ele, de a
jongla cu ele, de a fi formalişti şi de a trăncăni în gol, „fiind mai
limbuţi decât turturelele” . Cantonarea în perimetrul „iluziei
ştiinţei” şi impresia omului că se află în cel al adevărului „era
pentru Platon ridicolul însuşi, suprema maladie a spiritului şi
suprema formă de viciu ( )” . Sofiştii se făceau vinovaţi
tocmai de această boală: „ei cultivau neştiinţa care îşi închipuie
că ştie” . La aceştia face referireApostolul Pavel într-o scrisoare
către corinteni, amintind cuvintele Proorocului Isaia: „Pierde-
voi înţelepciunea înţelepţilor şi priceperea celor pricepuţi o voi
lepăda” (1 1, 19; 29, 14).
Şi totuşi, Socrate, Platon, Aristotel sunt zugrăviţi şi aşezaţi cu
mare cinste pe zidurile Casei unui Dumnezeu în care ei nu au
crezut. Care ar fi explicaţia?
Aici se impune o referinţă despre ceea ce este filosofia pentru
Platon, deoarece vorbim despre o „diferenţă profundă” (Pierre
Hadot) între aceasta şi ceea ce se va înţelege astăzi prin filosofie.
Este necesar să întreprindem un act de arheologie a ideelor
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en gros en detail

poneria

Corinteni Isaia
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pentru a găsi acel sens pe care l-a avut filosofia la Platon şi pe
care înţelegerea noastră l-a neglijat. În

sau observăm cel mai bine că nu exista un
clivaj între discursul filosofic şi modul de viaţă filosofic, cel din
urmă determinându-l pe cel dintâi. Căci filosofia nu este o
asimilare de cunoştinţe, nu este nici dobândirea unei priceperi,
cât mai ales dorinţa de a şti şi capacitatea de a te pune pe tine
însuţi în discuţie. Socrate a încercat să-i convingă pe fiecare „să
nu se îngrijească de lucrurile sale înainte de a se îngriji de

ca să devină câtmai bun şi câtmai înţelept” (
36b-c).

Când vorbesc despre exegeţii moderni oscilează între
noţiunea de înţelepciune şi cea de cunoaştere, fiind deci
„ştiutorul, cunoscătorul”, iar „iubitorul de ştiinţă,
de cunoaştere”, înţelegând prin aceasta că el deţine cunoaşterea,
înţelepciunea. Dar iată ce ne spune Platon în . Un om
nu poate fi înţelept, căci înţelept e numai zeul, omului
revenindu-i doar posibilitatea de a fi
(filosof): „Nici unul dintre zei nu este iubitor de înţelepciune
( ), el chiar fiind aceasta; aşa cum nimeni nu doreşte să
aibă ce are, nici cunoscătorul nu mai are nevoie de cunoaştere.
Pe de altă parte, nici necunoscătorii nu sunt iubitori de
cunoaştere şi nu doresc să fie înţelepţi. Pentru că tocmai în asta
stă răul necunoaşterii, în faptul că cineva care nu este înzestrat cu
minte şi, îndeobşte, nu este un om cu mari însuşiri socoteşte că
nu-i lipseşte nimic, iar cel care crede asta nici nu râvneşte să
dobândească nimic” ( 203 sqq).Oracolul de laDelphi
spune că Socrate este celmai înţelept.Asta pentru că, în ceea ce-l
priveşte, nu crede că ştie ceea ce nu ştie. Şi că, oricum, oamenii
nu pot accede la cunoaşterea absolută: „Cei ce iau parte la
discuţiile purtate de mine cred că eu sunt înţelept ori de câte ori
mi se întîmplă să înfund pe alţii. Însă, judecători atenieni,
înţelept cu adevărat este Zeul; iar asta ne şi spune el prin oracol,
că înţelepciunea omenească preţuieşte foarte puţin, sau chiar
nimic. Şi de altfel că vorbele oracolului nu privesc cu tot
dinadinsul pe Socrate, ci oracolul numai s-a folosit de numele
meu, spre a mă da drept pildă; ca şi cum ar fi vrut să zică:

” ( 23a-
c).
Filosof pare să fie, după aceste cuvinte, cel care are conştiinţa că
nu ştie nimic şi că nu-i stă în putere să dobândească
înţelepciunea/cunoaşterea desăvârşită, ce aparţine în întregime
divinităţii, decât ca pregustare a ei sub forma unui dar din partea
divinităţii. Filosofului îi rămâne să iubească şi să tindă
permanent spre înţelepciune şi Frumos practicând virtuţile,
făcându-se astfel vrednic de a fi „asemănător divinităţii”
( 176b): „Cât priveşte lumea zeilor, spune Socrate,
la ea nu-i este îngăduit să ajungă celui ce n-a cultivat filosofia şi
n-a plecat dintre vii în stare de deplină puritate: doar iubitorul de
cunoaştere se duce printre zei” ( 82b-c). Cunoaşterea
spre care filosoful tinde şi o iubeşte nu este faptul de a şti ceva
sau de a avea informaţii despre ceva. Ea presupune
identificarea cu „obiectul” cunoaşterii, participarea la ceea ce
este cunoscut, implicare şi iubire. La Platon, a fi înţelept este
pentru om un deziderat imposibil. „Ştiutor”, „cunoscător”, deci
„înţelept” este numai zeul, omul fiind „ştiutor” doar în măsura
neştiinţei sale. Când atinge această înţelegere a ştiinţei neştiinţei
sale, când iese din din „iluzia ştiinţei”, omul intră în
condiţia filosofului, care încearcă să trăiască ceva ce nu se poate
trăi aici. Filosofia este deci o pregătire pentru moarte (
66e 67a). Ca şi viaţa creştinului.
Ca şi la Platon, în creştinism, obiectul filosofiei îl reprezintă
cunoaşterea realităţilor dumnezeieşti. Pentru Vasile cel Mare
numit deGrigore deNazianz „filosof între filosofi, chiar în afara
sistemelor filosofice” - filosofia este utilă şi le recomandă
tinerilor să nu o ignore, ci să preia din ea ceea „ce se înrudeşte cu
adevărul” . Când lucrurile stau altfel, actul intelectual devine
„vorbărie prostească a filosofilor aroganţi” , iar această
filosofie este „deşertăciunea celor din afară” care nu-l cunosc pe
Dumnezeu . Excesul şi reaua întrebuinţare a cunoştinţelor
dobândite de înţelepciunea acestei lumi, această „gnoză care
îngâmfă”, s-au făcut vinovate de diversele deviaţii dogmatice -
ereziile.Acestea au tulburat viaţa Bisericii, însă au oferit prilejul
teologiei dogmatice şi teologiei mistice să se formeze. Creştinii
crescuţi şi educaţi în spiritul culturii elenistice doreau să aducă
în noua credinţă ceva din pretenţiile şi exigenţele modului lor de
gândire puternic înrădăcinate în Platon. Sau înAristotel. Vom da
un singur exemplu prin care vom observa că ideile filosofice
care au bruiat credinţa creştină la un moment dat au fost
combătute de către Sfinţii Părinţi chiar cu armele filosofiei,
aspect care ne oferă cea mai bună explicaţie pentru prezenţa şi
cinstea de care are parte Platon înBiserica ortodoxă.

Banchetul, Apărarea lui
Socrate Phaidon
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Oamenilor, cel mai înţelept dintre voi este acela care, ca şi
Socrate, şi-a dat seama că el nu preţuieşte nimic în ce priveşte
iscusinţa de-a cunoaşte adevărul. Apărarea lui Socrate
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Arianismul e provocat de nostalgia pentru alcătuirea logică şi
derivarea filosofică a lumii finite din absolut ( ) şi
are ca motiv fundamental refuzul de a-l considera pe Fiul lui
Dumnezeu co-etern şi de-o-fiinţă ( ) cu Tatăl. Pentru
arieni, Fiul este o creatură. Părinţii Capadocieni au combătut
această învăţătură cu conceptele platoniciene despre infinitate şi
p a r t i c i p a r e ş i c u i d e e a n e o p l a t o n i c ă d e s p r e
incomprehensibilitatea lui „Unu”. Noţiunea despre participare
spune că sufletul este limitat în încercarea de participare la Fiinţa
deplină, infinită şi nelimitată. Caracteristica fundamentală a
Formei ultime, Dumnezeu, spre care sufletul omului tinde, este
noţiunea de nenăscut, dar ea nici numoare, nici nu creşte, nici nu
descreşte, este liberă de orice relativitate în privinţa locului,
duratei sau componenţei. Este unică în ea însăşi şi nu admite o
definiţie ( ).
Faptul că a existat un război cu filosofia greacă este real, dar
acest lucru a sfârşit prin a aduce servicii reciproce ambelor
tabere.A fost şansa filosofiei greceşti de a se reîmprospăta, de a-
şi continua istoria prin intrarea în structurile noii credinţe, care
preia de la vechii gânditori termeni, concepte, noţiuni pe care le
redefineşte într-o manieră care permite expunerea Adevărului
revelat. Se face trecerea de la o filosofie la alta, prin Logos. În
încercarea sa de a „creştina” filosofia greacă, Iustin Martirul şi
Filosoful suspendă motivul războiului şi găseşte un numitor
comun: „cei ce au trăit după sunt creştini, chiar dacă au
trecut drept atei, aşa, la greci Socrate, Heraclit, cărora noi le
recunoaştem activitatea şi al căror nume va fi mult timp amintit
de aici încolo”.

creatio ex nihilo

homoousios

logos

logos

15

Semnificaţia prezenţei filosofilor păgâni
pe pereţii bisericii „Sfântul Nicolae” Domnesc

„Sfinte Socrate, roagă-te pentru noi!”
(Iustin Martirul şi Filosoful)
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Andre Lecomte du Nouy este arhitect şi restaurator francez, discipol al lui
Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc, care este cunoscut ca restaurator a
numeroase monumente gotice, între care, cel mai important proiect al lui,
Catedrala Notre Dame din Paris. Lecomte s-a mai ocupat în România de
bisericileMănăstiriiCurtea deArgeş şi „SfinţiiTrei Ierarhi” din Iaşi.
Recomandăm celor interesaţi câteva articole care oferă mai multe detalii şi
chiar liste bibliografice pe această temă: Gh. Balş,

, Comisia Monumentelor
Istorice, 1928; G. Balş, Editura Karl A.
Romstorfer, Suceava, 2012; Nicolae Stoicescu,

Direcţia
Patrimoniului Cultural Naţional, Bucureşti, 1974; Dan Bădărău, Ioan
Caproşu, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007; Sorin
Iftimi, , EdituraTrinitas, Iaşi,
2008.
Platon, , 222a 224d.
Aristotel, , 165 a22.
PierreHadot, Editura Polirom, Iaşi, 1997, p. 41.
6Sfântul Clement Alexandrinul, Editura IBMBOR, Bucureşti,
1982, cap. III, 22.4., p 22.
Gabriel Liiceanu, , Editura Humanitas, Bucureşti, 1992,
p. 61.

, p. 61.
Ase vedea şi , 38a, 41b-c.
„Noţiunea de cunoaştere pură, adică de intelect pur este cu totul străin lui
Platon. Vremea profesorilor nu sosise încă” (Whitehead apudA. Parmentier,

Paris, 1968, p. 410,
n.131).Ase vedea şiAndrewLouth,

Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 20 şi Pierre Hadot,
, p. 93
Grigore de Nazianz, , EIBMBOR,
Bucureşti, 2009, p. 82.
Sfântul Vasile cel Mare,

, înPSB, vol 17, pp. 569 570.
Idem, , PSB, vol. 17, pp. 73 74.
Idem, , PSB17, p 256; , p. 73.

210d 211b; 508c 509b. Plotin,
vol. III-V, Editura IRI, Bucureşti, 2005, pp. 495 497.

Bisericile şi mănăstirile
moldoveneşti din veacul al XVI-lea (1527 - 1582)

Bisericile lui Ştefan cel Mare,
Repertoriul bibliografic al

localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova,

Iaşul vechilor zidiri,
Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieşene

Sofistul
Respingerile sofistice
Ceeste filosofia antică?,

Stromatele,
Stromata I,

Cearta cu filozofia

Ibidem
Apărarea lui Socrate

La philosophie de Whitehead et le probleme de Dieu,
Originile tradiţieimistice de laPlaton la

Dionisie Areopagitul, op.
cit.

Panegeric la Sfântul Vasile cel Mare

Omilia a XXII-a către tineri. Cum pot întrebuinţa
cu folos literatura scriitorilor eleni

Omilii laHexaimeron
Comentarii la Psalmi Omilii laHexaimeron

Banchetul Republica Enneada V, 1, 6,
Enneade,

Dr. Rodica POP
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“Naţiune şi acţiune”

În ziua de 24 ianuarie 2014 s-au desfăşurat la Cahul, în Sala
mare a Consiliului Raional, lucrările Conferinţei „Naţiune şi
acţiune la 1859”, o manifestare de înaltă ţinută, cu
participarea unui public numeros, ce a urmărit cu mult interes
problematica supusă dezbaterii. Conferinţa a beneficiat de o
organizare ireproşabilă, cu implicarea activă a Consulatului
General al României la Cahul, prin consulul general, d-na
Genţiana Şerbu, a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu”, prin prorectorul său, conf.univ.dr. Sergiu Cornea,
având ca parteneri Consiliul Raional Cahul şi Centrul Pro-
Europa Cahul. Salutaţi călduros de preşedintele Consiliului
Raional, domnul Avram Micinschi, invitaţii participanţi la
lucrări şi-au prezentat comunicările, avându-l moderator pe
prof.univ.dr. Ion Şişcanu, director adjunct al Institutului de
Istorie alAcademiei deŞtiinţe dinRepublicaMoldova.
Conferenţiarii au abordat o tematică variată, în strânsă
legătură cu semnificaţia istorică a Unirii Principatelor
Române, din perspectivă naţională şi, în acelaşi timp,
regională, cu aspecte menite să particularizeze procesul
desfăşurat la est şi sud deCarpaţi.

, iată o întrebare care a primit un răspuns
afirmativ, prin comunicarea susţinută de

, de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi. S-a
subliniat faptul că, la 24 ianuarie 1859, Principatul Moldovei
cuprindea (din anul 1856) şi cele trei judeţe Cahul, Ismail şi
Bolgrad din sudul Basarabiei, această situaţie menţinându-
se şi în cadrul Principatelor Unite şi al României, până în anul
1878, atunci când Rusia ţaristă a procedat la ceea ce s-a numit
„a doua răpire aBasarabiei”.
Vizita domnitorului Unirii, în octombrie 1859, în judeţele
Ismail şi Cahul, reprezenta şi un gest de recunoştinţă pentru
contribuţia adusă de locuitorii acestor meleaguri la dubla sa
alegere. Deşi trecuseră atâţia ani de la ocuparea teritoriului
dintre Prut şi Nistru (în anul 1812) de către Rusia ţaristă, care
promovase un puternic proces de rusificare, numeroşi
locuitori (inclusiv din cele trei judeţe) şi-au păstrat limba şi
tradiţiile, conştiinţa apartenenţei la acelaşi neam,
întâmpinându-l cu căldură pe domnitorul lor.
Comunicarea , cercetător la Institutul
de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi,

, a dezbătut problema raportului
între idee şi faptă, esenţială în înţelegerea domniei, atât de
scurtă, dar atât de însemnată, prin opera sa şi prin stabilirea
drumului de parcurs de statul român în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea. Legislaţia adoptată s-a plasat într-un
anumit context doctrinar şi politic. Comunicarea a formulat
posibilităţi extremde interesante de urmărit pentru a se realiza
o imagine cât mai veridică a domniei lui Al.I. Cuza şi a
perioadei ce i-a urmat.

, de la Universitatea de Stat din
Chişinău, a reluat şi lărgit dezbaterea referitoare la

, dezbatere necesară
atât timp cât adepţii „moldovenismului” primitiv prezintă
evenimentul într-o manieră tendenţioasă, acordându-i o falsă
conotaţie. Proclamarea independenţei Republicii
Moldoveneşti ce marca ruperea completă de Rusia nu a
constituit un scop în sine, ci o hotărâre menită să apropie
momentul unirii cu România, înfăptuit în scurt timp.Alegerea
zilei proclamării independenţei pentru 24 ianuarie nu a fost
deloc întâmplătoare. A fost subliniată semnificaţia
evenimentelor din acele luni şi, din perspectivă actuală, a
apropierii tot mai explicite a Republicii Moldova de Uniunea
Europeană.
Din aceeaşi perspectivă, intervenţiile substanţiale ale
moderatorului, prof.univ.dr. Ion Şişcanu, şi ale d-nei Genţiana
Şerbu, au insistat asupra importanţei zilei de 24 Ianuarie în
istoria noastră naţională, asupra situaţiei specifice din cele trei

A vizitat Alexandru Ioan Cuza oraşul Cahul, pe durata
domniei sale?

prof.univ.dr. Ion
Solcanu

prof.dr. Cătălin Turliuc
Alexandru Ioan Cuza:

viziune şi acţiune politică

Prof.univ.dr. Anatol Petrencu
24
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judeţe în momentul dublei alegeri a lui Al.I. Cuza şi în anii
următori, ai administraţiei româneşti.
Un loc aparte în lucrările Conferinţei l-a ocupat lansarea
volumului

(Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2013, 463 p.),
realizare a prof . Profesorii

şi au subliniat valoarea ştiinţifică
a cărţii, rezultatul unui efort de durată, întreprins cu
meticulozitate şi pasiune. Pe baza unui bogat material de
arhivă, inedit în proporţie covârşitoare, autorul analizează
evoluţia unei probleme de însemnătate fundamentală pentru
românii din zonă, aceea a învăţământului, problemă tratată
extrem de sumar în istoriografia noastră. Contribuţia este
substanţială şi vine să umple acest gol, printr-o tratare de
ansamblu a perioadei de apartenenţă la Principatul Moldovei
şi a României, tratare în care criteriul cronologic se îmbună cu
cel tematic, aspectele cantitative fiind însoţite de viabile
concluzii de ordin calitativ.
De la şcolile existente în teritoriul respectiv în momentul
intrării efective a acestuia în Principatul Moldova, dezbaterea
urmăreşte evoluţia şcolilor primare de băieţi, mixte şi de fete
în localităţile rurale şi, apoi, a învăţământului public primar
din oraşe (capitolele I-V). Învăţământul secundar a fost supus,
de asemenea, unei ample analize, pe parcursul capitolului
următor, de peste 100 de pagini. Capitolul final, al VII-lea, se
referă, într-o tratare atentă, echilibrată, la greutăţile
întâmpinate ca urmare a abuzurilor săvârşite de elemente ale
administraţiei locale, din primării şi prefecturi, de factori ai
comitetelor de inspecţie etc.
Precizările din sunt lămuritoare pentru
metodologia abordată, metodologie care a îngăduit
valorificarea superioară a informaţiilor extrase din miile de
file ale documentelor de arhivă cercetate de autor:

Printr-un substanţial efort susţinut de autorităţile de la Iaşi şi
de la Bucureşti, de Biserica Ortodoxă, de numeroşi localnici,
printr-o atitudine civică demnă de toată lauda a învăţătorilor şi
profesorilor veniţi din Moldova, Muntenia şi chiar din
Bucovina şi Transilvania, s-a realizat o operă de dimensiuni
impresionante.Astfel, între anii 1857 şi 1878, s-au înfiinţat în
sudulBasarabiei 97 de şcoli publice primare de băieţi şimixte,
la care se vor adăuga, între 1869 şi 1878, 30 de şcoli primare
de fete, toate acestea numai în mediul rural. Pe lângă cele 15
şcoli primare din oraşele şi târgurile din acest teritoriu, au
funcţionat aici Seminarul din Ismail şi Şcoala centrală din
Bolgrad (şcoală cu o atitudine discrimatorie faţă de
învăţământul în limba română), cărora li s-a adăugat Şcoala
comercială, Gimnaziul şi Şcoala normală, toate trei în Ismail.
Important este subliniază autorul volumului că, pe durata
celor 22 de ani, prin acest sistem de şcoli primare au trecutmii
de tineri, care au căpătat deprinderea de a citi şi a scrie în limba
maternă.

Numeroasele tabele, liste şi documente din textul propriu-zis
şi din cele 24 de anexe ale volumului conţin date ce ilustrează
rezultatele obţinute într-o perioadă scurtă de timp, cu
contribuţia directă a unor factori din Basarabia de sud şi din
afara ei. Astfel, pentru a da numai un exemplu, din situaţia
referitoare la şcolile primare înfiinţate în anii 1871-1878,

Şcoala românească în judeţele Cahul, Bolgrad şi
Ismail pe durata reîntrupării la Principatele Române, 1857-
1878

. Ion Solcanu Ion Şişcanu, Ion
Agrigoroaiei Sergiu Cornea

Cuvânt înainte

„Pentru a
sublinia amploarea, complexitatea şi dificultăţile acestui
demers întreprins de statul român, am ales tratarea micro-
monografică a fiecărei şcoli pe durata existenţei ei, exclusiv
în limita izvoarelor de arhivă. Cum şcoala presupune
existenţa binomului dascăl-elev, ni s-a părut firesc ca
ponderea să cadă îndeosebi pe acest aspect”.

„Dintre absolvenţii şcolilor primare, câteva mii au
urmat învăţământul secundar, laic sau religios, devenind, la
rândul lor, luminatori ai altor generaţii de elevi, slujitori ai
altarelor străbune, funcţionari în administraţia publică sau
angajaţi în economia particulară”.

rezultă că în acei ani s-au înfiinţat 44 de şcoli, la care au
activat învăţători absolvenţi ai unor şcoli precum: Şcoala
normală Iaşi, Şcoala normală Bucureşti, Seminarul Ismail,
Şcoala centralăBolgrad, Curs inferior Bârlad, Şcoala centrală
de fete Iaşi, Seminarul Huşi, Şcoala normală „Carol I” ş.a.
Datele referitoare la localurile de şcoli, număr de elevi, la
învăţători şi profesori etc. sunt însoţite de consideraţii privind
condiţiile de învăţătură, programele de studii, limba de
predare (ţinând seama de structura etnică a populaţiei din
zonă), măsurile disciplinare, perspectivele absolvenţilor etc.,
cu o insistenţă justificată în cadrul întinselor monografii
dedicate Seminarului teologic ortodox de la Ismail (p. 237-
280) şi Şcolii centrale de laBolgrad (p. 280-321).
La retragerea administraţiei române, în anul 1878, se
subliniază în demersului, aceasta lăsa în judeţele
Cahul, Bolgrad şi Ismail o reţea şcolară publică, primară şi
secundară, acoperită integral cu cadrele didactice necesare.
Acest imens efort al administraţiei române, cu greutăţile
întâmpinate şi erorile săvârşite, s-a înscris în politica generală
de modernizare a vieţii economice, sociale, culturale din
întregul spaţiu statal, iniţiată şi înfăptuită de Alexandru Ioan
Cuza, deCarol I şi oamenii politici ai vremii lor.
Cartea prof. Ion Solcanu (autorul a făcut o donaţie de 60 de
exemplare şi a acordat autografe) a fost primită cu mult
interes, pentru contribuţia sa, de remarcabilă valoare
ştiinţifică şi patriotică, la cunoaşterea unei opere româneşti pe
nedrept „uitate”, atât în dreapta, cât şi în stânga Prutului.
Lucrările Conferinţei, întreaga manifestare desfăşurată în
oraşul Cahul în ziua de 24 Ianuarie 2014, beneficiind de o
excelentă organizare şi o largă participare, s-au desfăşurat sub
semnul unităţii româneşti şi al încrederii în evoluţia
favorabilă a evenimentelor menite să conducă la regăsirea
noastră comună înUniuneaEuropeană.

Concluziile

Ion AGRIGOROAIE

Cea mai mare ameninţare

Cât de alterate sunt instituţiile statului, dacă a trebuit să
intervină S.R.I. pentru anihilarea unei reţele de trafic cu tone
de carne stricată şi evaziune fiscală, sprijinită, potrivit
declaraţiei procurorilor, de lucrători de la Protecţia
Consumatorului şi din Poliţia de Frontieră! Denumirea
corectă a „Protecţiei Consumatorului” este, de fapt,
„Protecţia Infractorilor”. Reiau o întrebare mai veche: în ce
ţară din Europa, domnule Prim Ministru, cetăţenii sunt
păcăliţi să consume resturile de la masa Occidentului şi să
plătească de trei ori, cu arcanul, servicii de care nu toţi au
nevoie? Vorbind aici despre taxa radio-tv, încasată abuziv
prin factura de energie. Ce treabă are „Electrica-distribuţie”
cu Televiziunea Naţională? Domnule Prim, ajunge cu
batjocorirea românilor! Chiar de se plânge românul la
A.N.P.C., tot nimic nu rezolvă. Fărădelegea are putere de
lege.A.N.P.C. există, aşa, pentru diversiune, ca să se spună că,
iată, e cineva acolo care veghează, pe salarii fabuloase, şi-i
apără pe consumatori. Da, de unde? Îi protejează pe făptaşi.
Cu o lună în urmă, Germania a livrat marcheturilor din Ţară,
prin intermediul unor firme româneşti, tone de mezeluri
expirate. Aţi văzut pe cineva cu cătuşe la mâini pentru
subminarea sănătăţii şi a siguranţei naţionale?Nu. Iată, acum,
cu ajutorul S.R.I, au fost găsite 115 tone de carne de porc
expirată, în judeţele Braşov şi Mehedinţi. Termenul de
valabilitate expirase din vara lui 2013. Dragi români, fugiţi de
carnea şi demezelurile supermarcheturilor cum fuge diavolul
de tămîie! Altfel, vă achiziţionaţi moartea pe banii
dumneavoastră.

www.agero-stuttgart.de
Maria Diana POPESCU

Hrana şi sănătatea populaţiei sunt o problemă de siguranţă
naţională, deci şi de competenţa S.R.I. La fel cum ar trebui să
fie manifestaţiile extremiştilor maghiari, ai membrilor şi
simpatizanţilor „Partidului Jobbik”, privatizările
frauduloase, Pungeşti şi R.M.G.C. Ei nu sunt plătiţi doar ca să
urmărească adversarii preşedintelui sau ai primului ministru.
Eu cred că instituţia are deja lista cumembrii Jobbik, prezenţi
pe teritoriul României (nume, prenume, semne particulare,
stare civilă, grupa sanguină). În mod sigur îşi face datoria,
însă deciziile le iau alţii, nu întotdeauna în beneficiul statului
şi al românilor. Presa scrie că S.R.I. avea unele informaţii de
la începutul lui 2013 despre reţeaua care aducea carne stricată
în România. Asta înseamnă că, de peste un an de zile, deşi
autorităţile plătite să vegheze la sănătatea populaţiei
cunoşteau problema, am fost supravegheaţi să mestecăm
bine carnea alterată din import. Explicabil atunci de ce totmai
mulţi sînt interesaţi să-şi extindă afacerea pompelor funebre,
având în vedere dosarul mitei în care sunt implicaţi câţiva
poliţişti, angajaţi ai SMURD, ai ambulanţei şi patroni de
pompe funebre, care primeau câte 700 de lei pentru fiecare
deces semnalat. Până şi morţii au devenit o afacere rentabilă
pentrumafioţi.
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CRONICA MERIDIANE

Hinamatsuri

La Iaşi a devenit, treptat, o tradiţie ca primăvara să bifeze,
ciclic, şi nu ocazional iniţiativa încă unui festival. Ceva mai
special... Organizat demembriiAsociaţiei Româno-Japoneze
Himawari, aceasta variaţiune enigmatică a unei zile dedicate
fetelor, Hinamatsuri, insistă şi bine face să ia, în jurul datei de
3 martie, urma Paşilor Pierduţi, an de an. Cum a fost ediţia ce
tocmai s-a întâmplat?
Un ochi critic ar fi remarcat, poate, că i-au lipsit acut

elementele de noutate. N-ar fi fost de prisos, vezi bine, nici
plusul de culoare, nici sclipirile de autenticitate creionate cu
mult mai mult sârg anul trecut, graţie oaspeţilor din Ţara

Soarelui Răsare, care au dat curs invitaţiei lansate cu această
ocazie. Culisele ceremoniale au prins atunci un alt farmec în
proxima apropiere a chimonourilor şi ritualurilor de pregătire
a ceaiului, cu adevărat originale.
Totuşi n-ar fi un gest onest a subevalua într-un fel sau altul

efortul susţinut al iubitorilor de cultură niponă şi, respectiv, al
voluntarilor afiliaţi. Şi-apoi, dincolo de dăruirea lor, farmecul
păpuşilor rămâne de necontestat. De unde atracţia? Din istorie
şi, de bună seamă, din semanticile festivalului, subliniate,
paradoxal poate, tocmai de această găzduire simplă. Se
întâmplă un mic miracol spiritual pe holurile prelungi,
străbătute de obsesiile albastre ale penelului maestrului
Bălaşa şi inundate, pentru un timp, de armoniile exotic
melodice ale folclorului japonez.
Încă de pe vremea păpuşilor de cârpă cu ochi din nasturi

coloraţi s-a insinuat ideea ca Hina-Ningyo ar poseda puteri
magice captând şi întemniţând, sub superba, de altfel, lor
carcasă, spiritele rele. Un motiv suficient de bun pentru ca, în
vechime, japonezii să le aşeze pe bărcuţe plutitoare, în timp ce
fetele le urmăreau cu privirea la lumina slabă a felinarelor din

hârtie de orez, purtând în suflet, cu siceritate, vreun crez...
Tot răul lumii e sustras cu fast şi organizat, păpuşile ţinând

să-şi facă intrarea într-un cadru organizat, nu oricum, ci în
formula de secole probată şi consacrată: primele vin

i , păpuşile imperiale, cele despre care
legenda spune c-ar fi coborâte direct de la Soare şi mărturie
sunt, ce-i drept, straiele lor luxuriante, apoi doamnele de la
curte, , urmate în tandem de 5 muzicieni. De
strajă stau alte două simboluri îndrăgite, practic cărţi de vizită
ale Japoniei: cireşul înflorit ( ) şi mandarinul
japonez ( ).
Facultativ îşi fac simţită prezenţa şi o suită de mândri

samurai sau diverse obiecte artizanale vrednice de strălucirea
unui palat imperial. (Amănunte ce, apropo, la festivalul local
au fost de negăsit, putând fi totuşi urmărite cu privirea, pe un
pliant destul de onest ticluit sub aspect informaţional).
Astăzi păpuşile nu mai plutesc la nesfârşit pe râuri, ci in

curtea templelor (urmând a fi ulterior unui ceremonial arse)
sau suite ca pe un piedestal, pe terasele caselor ce numără cel
puţin o tânără prezenţă feminină prin catastife. Sau, cum ne-a
fost dat de-am aflat, pe holurile celei mai prestigioase
universităţi ieşene, admirând parcă în mistica lor încremenire
învecinata expunere de obiecte japoneze, demonstraţiile
aikido, sudoku sau haiku şi arta nepieritoare a formelor
împăturite, de degete fine şi cu suflet de hârtie.

Odairi-
sama ş Ohina-sama

San-nin Kanjo

Sakon no sakura
Ukonno tachibana

Sofia RALU

INFOBOOK

MARCEL PROUST INEDIT

(A.H.)

Unsprezece texte ale tânărului Marcel Proust, apărute la
sfârşitul secolului al XIX-lea, dar necunoscute marelui
public, au fost reunite şi publicate pentru prima oară într-o
carte, la Editions des Busclats, prefaţată de Jerome Prieur şi
intitulate . În noiembrie 1890, viitorul
scriitor, atunci în vârstă de 19 ani, şi-a publicat primul său text
în revista „LeMensuel”, unde va colabora până în septembrie
1891, sub diverse pseudonime Etoile filante, de Brabant,
Fusain, Y, Bob, Pierre de Touche sau sub simple iniţiale
(M.P.) iar o dată numai sub adevăratul său nume. Ce scrie
debutantul Proust? Cronici de modă, cronici mondene,
culturale, prezentări de expoziţii, câteva poezii. Făcând primii
paşi în saloane, în universul parizian al artelor şi literelor,
tânărul dandy publică şi două povestiri. Într-una el evocă
nostalgic frumuseţea peisajelor normande de un verde atât de
proaspăt sau a celor marine, regăsite şi în

. În cealaltă, aduce în scenă o anume Odette, pe
care naratorul, încă anonim, o iubeşte, amintirea ei stăruindu-i
vie înminte peste ani.

Le Mensuel retrouve

A la recherche du
temps perdu

JUDITH HERMANN: ALICE

(V.F.)

Considerată una dintre cele mai puternice voci ale generaţiei
tinere din literatura germană contemporană, recompensată cu
varii premii, Judith Hermann a supus atenţiei publicului două
culegeri de proză scurtă înainte de a-şi lansa romanul său
”Alice”, pentru care a primit prestigiosul premiu „Hölderlin”.
Surprinzător de la început până la sfârşit, structurat în cinci
capitole care urmăresc viaţa eroinei trecută prin diferite
vârste, romanul aduce în titlu chiar un prenume care ne poartă
cu gândul la canadiana Alice Munro, laureata Nobel 2013
pentru literatură, foarte mult apreciată de tânăra literată
germană. Dar cine este Alice şi ce se întâmplă cu viaţa ei?
Alice trăieşte la Berlin şi conduce unmic automobil de marcă
japoneză. Pe la patruzeci de ani, în existenţa ei se insinuează o
mai veche dragoste, un Mişa doborât sub morfină de un
cancer nemilos. Ea îl asistă, înainte de dispariţia definitivă,
împreună cu soţia şi fiul lui. Aflată în preajma morţii, poate
speriată de iminenţa ei,Alice recurge la clasicul bilanţ „ ce-am
făcut cu viaţa mea?” Îşi răspunde rememorând importante
clipe trecute, o vizită la Conrad şi Lotte, la margine de lac
liniştit, cu ape nespus de limpezi şi o alta, la doi vechi prieteni,
Margaret şi Richard. Alice îl cunoaşte pe prietenul unchiului
săuMalte, care s-a sinucis înainte de naşterea ei. Prin paginile
romanului, şi prin zile, o însoţeşte Raymond, prezenţă calmă,
discretă, degajând o ocrotitoare căldură. Aşadar, o galerie de
portrete creionate cu o reală perspicacitate psihologică de J.H.
Care îşi dovedeşte măiestria scriitoricească în fina redare a
senzaţiilor, în recompunerea timpului suspendat deasupra
fiinţelor prinse în furtunosul vălmăşag al existenţei, al vieţii
de zi cu zi, care îşi continuă impasibilă drumul, indiferent câte
evenimente i se precipită în cale. Cel major fiind totuşi cel al
plecării din urmă, explorat cu blândă înţelegere, într-o atentă
sondare a obsedantei relaţii om-moarte.

LE DOURIN: DANS LE SECRET DES ETRES
VIVANTS

(A.D.)

O carte de excepţie, apărută la Robert Lafont(2012),
urmărind calea străbătută de un cercetător biolog, pasionat de
misterul vieţii, al viului în unica lui splendoare. Cum se
întrupează o fiinţă având la bază o singură celulă iniţială?Dar
cum se multiplică aceasta din urmă? Cum se diversifică în
evoluţia ei ulterioară pentru a forma organele unei fiinţe
adecvat coordonată? Sunt întrebările puse cercetătorilor
responsabili cu biologia evoluţiei, cu decodarea tainelor
vieţii. Nicole Le Dourin publică, după numeroase studii de
specialitate, o carte accesibilă unui public interesat şi divers
ca formaţie, o carte incluzând şi biografia autoarei, dar şi o
aplicată expunere ştiinţifică, însoţită de o atrăgătoare, şi
rapidă, prospectare a captivantei vieţi de cercetător.
Povestea începe într-un sat breton şi ajunge la College de
France, apoi la Academia de ştiinţe. Ce aflăm mai exact?
Sărăcia din Bretania mijlocului de secol XX, energia
inepuizabilă a unei mame hotărâte să-şi salveze familia de o
existenţă mediocră, dragostea unui tată care doreşte să-şi
salveze urmaşii din ghearele unui destin meschin, saturat de
lipsuri sunt tot atâtea răspunsuri. Autoarea reaminteşte anii
bătăliei şcolare iscate între „libera” şcoală catolică şi cea
laică, numită „şcoala diavolului” , nu uită anii de internat,
petrecuţi în frig şi înfometare, şi nici apriga luptă dusă pentru
obţinerea diplomei în Ştiinţe naturale. Împreună cu soţul său,
Georges, visează să părăsească învăţământul, amândoi fiind
puternic atraşi de cercetare.Au şansa de a fi cooptaţi în echipa
lui Etienne Wolff, creatorul Institutului de embriologie şi
teratologie experimentală, laNogent-sur-Marne.Devenită un
veritabil as în microchirurgie, N.D. se apleacă atentă asupra
aventurosului drum al celulelor. Vrea să ştie dacă oamenii pot
controla construcţiile rezultate, cum pot celulele
multipotente să le înlocuiască pe cele specializate. Leader în
domeniul său, se lasă captivată de celulele suşă, lansându-se
în aprinse dezbateri etice. Asta în timp ce admiratorii
neobositei sale activităţi ştiinţifice se întreabă când va primi
meritatulNobel.
JULIE OTSUKA: DECOUVERTE ETRANGERE

(I.B.)

Este vorba despre un roman distins cu „Femina etranger”, o
creaţie surprinzătoare a unei americance de origine japoneză,
născută în 1962. Intitulat „The Budha in theAttic”, este scris
la persoana întâi plural, special pentru a evoca sfâşietoarele
emoţii trăite de foarte tinerele femei care, în 1920, au părăsit
Ţara Soarelui Răsare, au traversat Pacificul şi au debarcat la
San Francisco. Constrânse să-şi părăsească familia şi patria
pentru că au fost promise/vândute unor japonezi cu
desăvârşire necunoscuţi, emigraţi cu ani în urmă în
California.Multe dintre aceste silite căsătorii sfârşesc într-un
fiasco desăvârşit, brutal evocat de JulieOtsuka.Mai târziu, în
timpul celui de-al doilea război mondial, aceste femei îşi vor
urma soţii în lagărele în care americanii i-au înghesuit pe
japonezii rezidenţi în ţara lor. Un dublu calvar suportat de
femeile a căror vină s-a numit sărăcie extremă. Autoarea le
portretizează admirabil, în fine tuşe pastelate. Poate pentru a
le mai atenua duritatea poveştilor atât de asemănătoare:
supuse în regim de sclavie familiei lor, devin victime ale
exploatării sociale, ale violenţelor conjugale, îşi vor duce
viaţa în umbra uneiAmerici extrem de rasiste. O carte a cărei
tristeţe poartă însemnele unei vibrante dureri, acel amok al
străinătăţii în care fiinţa altundeva născută nu se poate
dizolva armonios, pedepsită fiind până la moarte la o
necurmată suferinţă.

Am avut şansa să fiu implicat, în ultimele luni, într-o
aventură universitară incredibilă: masterat româno-chinez
cu specializare în actorie-teatru-muzical, realizat de
Universitatea din Galaţi, în parteneriat cu
AcademiaCentrală deDramădinBeijing.
Evident, după tradiţia mioritică, ideea a fost primită cu
scepticism şi ironie. Profesorul Cornel Dumitriu, autorul
proiectului, universitar cunoscut care predă nu doar la
Bucureşti şi Galaţi, ci şi la... Beijing, a avut emoţii cît casa,
pînă a văzut, în examen, spectacolele disciplinelor de bază

şi . Dar acum e liniştit:
chiar şi cei care veniseră să asiste la un eşec, au plecat
convinşi de succesul acestuimasterat.
Fiind vorba de teatru muzical şi de posibilitatea unei
deplasări în China (unde se va ţine semestrul III al
programului, din septembrie), am ales un text după G.
Călinescu ! alcătuit din trei
piesuţe cvasi/necunoscute ale genialului critic. Şi am mai
ales muzica nemuritoare a Mariei Tănase, pe care
cunoscuta coregrafă Vivia Săndulescu a imaginat
dansurile. Pregătirea vocală a fost girată de dl. Gabriel
Năstase, prim-solist al Operei Române dinCapitală.M-am
gîndit că un spectacol care mixează

şi altele de acest fel, ar
fi indicat pentru un prim contact al gazdelor din
septembrie, cu arta românească. Şi ar putea constitui un
bun pretext de etalare a virtuozităţii masteranzilor în
actorie, dans, cîntec. Un spectacol care cere forţă, umor şi
dinamism.Tinereţe - nu doar biologică.
Fiind vorba de prima admitere la această specialitate
(admitere care se datorează, în primul rînd, Rectorului
Universităţii, dl. Iulian Bîrsan) sigur că au fost admişi
masteranzi cu experienţe şi vîrste diverse; cu aptitudini,
poate, inegale; unii mai făcuseră actorie, alţii canto, ori
filologie; ocazional, dans. Nu e simplu-n trei luni să
omogenizezi o grupă şi s-o aduci la o comunicare perfectă.
Şi totuşi, aceşti tineri care au jucat atît în spectacolul
inaugural, cît şi în cel în limba chineză, au reuşit. Le
mulţumesc pentru colaborare şi îi asigur de afecţiunea
mea. Numele lor: Elena Belciu, Alin Costea, Maria
Dănăilă, Ioana Decianu, Daniela Enache, Gabi Enache,
Daniel Făt, Claudia Iancu, Carmina Ilie, Nadia Manoli,
GeorgetaNedelcu,DanRadu,NicolaeTrandafir.

Dunărea de jos

Actoria Limba şi civilizaţia chineză

E frumos ce-mi place mie

Căluşarii, Fetele de la
Căpîlna, Lume-lume!, Ciuleandra

Bogdan ULMU

Un masterat unic în lume
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Ocupând doar şapte pagini din cele 1300 ale antologiei „Poetes
et Romanciers duMoyenAge”( editată la 1939, 1952, 1984),
bogata viaţă şi întinsa creaţie a prea puţin cunoscutei, în zilele

noastre, scriitoare Christine de Pizan impresionează pe oricine
găseşte răgazul de se apleca asupra lor. Tematica diversă a scrierilor
sale a găsit în erudiţia, în sensibilitatea ei artistică, în talentul ei
deosebit aliaţi care să le dea o strălucire demnă de răsunetul avut în
epocă, rezultat şi al unui destin de excepţie, ieşit din tiparele
încremenite ale timpului.
Christine de Pizan s-a născut la Veneţia, în 1364, tatăl său, Tommaso
di Benvenuto da Pizzano, fiind un renumit medic, astrolog,
clarvăzător, profesor la universitatea dinBologna. Curând, acesta şi-a
dat seama de via inteligenţă a fiicei sale, care-i moştenise şi dragostea
de studiu şi setea de cunoaştere, serioase motive pentru a-i asigura o
educaţie pe măsură. Fapt interzis însă de uzanţele vremii, cărora el li
s-a supus. Mai târziu, într-una din scrierile sale referitoare la dreptul
femeilor de a primi o educaţie egală cu a bărbaţilor, Christine nu i-a
iertat inconsecvenţa /laşitatea, remarcând că a fost nevoită să-şi
completeze singură necesara listă de lecturi ale unui serios om de
litere. Totuşi, Thomas de Pizan( numele lui francez), devenit medic al
lui Carol al V-lea, nu numai că şi-a adus cu sine fiica la curtea Franţei,
dar a prezentat-o şi regelui, costumată în veştmânt lombard. Fermecat
de cultura şi neastâmpărata sa inteligenţă, acesta i-a permis să
participe zilnic la şedinţele de judecată, sporindu-i considerabil
experienţa de viaţă. Asemeni tinerelor nobile, ea studiază muzica şi
poezia, accesorii importante în plăcuta trecere a timpului liber. Pe
care viitoarea scriitoare ştie cum să-l folosească: citeşte în italiană şi

franceză, dar şi în latină, nu numai literatură, ci şi filozofie, religie,
ştiinţă, istorie chiar, deşi aceasta încă nu se studia la universitate. Îşi
câştigă astfel un orizont cultural infinit superior celor din jurul ei,
cărora le impune respect şi preţuire. Primeşte numeroase cereri în
căsătorie, dar la 16 ani se căsătoreşte cu unul dintre notarii regelui,
Etienne Castel, om instruit şi de o rară bunătate de care a legat-o o
dragoste adevărată. Într-una dintre baladele sale ea numeşte
căsătoria „un lucru dulce”, mărturisind: „ Prima noapte de nuntă,
atunci când am fost foarte speriată, mi-am dat seama cât de
înţelegător poate fi, deoarece el(Etienne), nu a făcut nimic care sămă
poată răni, ci până la răsăritul soarelui m-a sărutat de o mie de ori.”
După timpuria lui moarte nu s-a recăsătorit. Rămasă văduvă la 26 de
ani, având de întreţinut o mamă, trei copii şi o nepoată, pierzând şi
preţiosul sprijin al prea înţeleptului Carol V, mort şi el, Christine
înfruntă dezastrul financiar moştenit de la prea iubitul soţ, dar şi
multe alte nedreptăţi: „Cât de multe cuvinte jignitoare! Fie priviri
batjocoritoare! Huiduieli de la cei care beau bine! Şi am fost de
multe ori supusă limbajului vulgar(...) Am întors capul, nu am
răspuns, sau m-am prefăcut că nu am auzit bufonul”. Copleşită de
valul de calomnii, ea îşi plânge „prietenulmort şi vremurile bune din
trecut.” Stâncă în faţa vieţii nemiloase, Christine de Pizan, după o
scurtă, absolut normală, rătăcire depresivă îşi revine spectaculos.
Devine „bărbatul” casei şi încearcă să-şi păstreze poziţia socială
reorganizându-şi prea puţinul avut şi câştigând din scris. Învaţă să
facă „lucruri frumoase”, de descreţit mintea şi sufletul oamenilor,
studiind cu toată seriozitatea meseria de scriitor. Îşi completează
cultura, citindmultă istorie căreia îi acordă o deosebită importanţă în
cunoaşterea oamenilor.
Finalmente, oferă publicului cititor al vremii o creaţie unanim
apreciată, „Le Livre de Cent Ballades d'Amant et deDame”.Urmată
de alte şi alte scrieri aparţinând unor domenii foarte diferite şi
abordând o variată tematică, dovadă a bogatei sale culturi acumulate
în timp. Scrie proză, morală, istorie, filozofie, chiar şi drept militar.
Dar în primul rând poezie, originalitatea, autenticitatea poemelor
sale întrecând cu mult gratuitatea versificării-joc de curte.
Deplângându-şi nefericita dragoste, iubitul prea curând dus, nu uită
că cititorilor le place seninătatea iubiriimurmurate în tandru zâmbet,
nimbat în fâlfâit de petale şi aripi străvezii. Câştigă bine compunând

şi scrisori, o categorie însemnată, necesară şi intens practicată în
epocă, lipsită nu numai de alfabetizaţi, dar şi de telefoanemobile sau
de e-mail-uri. Literatura didactică a preocupat-o evident, ea
demonstrând mereu că o bună instrucţie şcolară se adaugă salutar
educaţiei religioase şi morale, asigurând pacea şi armonia în sânul
familiei, dar şi al întregii comunităţi. Susţinând teza aceasta, de n ori
infirmată de-a lungul istoriei, îşi lua desigur drept reper propria
familie. În care, bănuiesc, putea să se manifeste egal, atât tatăl, cât şi
soţul, cunoscând puterea raţionamentelor ei. Dar uluitor şi greu de
crezut cu adevărat este faptul că, la început de secolXV, în plină şi de
nimeni contestată supremaţie masculină, tânăra scriitoare se
angajează să potrivească încurcatele zimţuri ale sferei umane, egal
despicată în masculin şi feminin, afirmând deschis, cu foarte multă
hotărâre, dorinţa sa de a apăra şi schimba statutul femeii în societate,
de a-i evidenţia meritele, calităţile, contribuţia la transformările care
au loc permanent de-a lungul istoriei. Minţi luminate ale epocii îi
aplaudă curajosul demers, sprijinind-o, dar cârcotelile, unele chiar
agresive, nu s-au lăsatmult aşteptate, atacând-o vehement. Fără să-i
clintească fir de verb.Aprigă luptătoare, mânuind un stil „agreabil şi
elegant”, ea îşi câştigă admiraţia oamenilor de la Curte, a
politicienilor, dar şi a oamenilor de ştiinţă, a clericilor chiar,
devenind tot mai cunoscută, apreciată, respectată. În câteva luni
doar, decembrie 1404 - aprilie 1405 - Christine de Pizan scrie
renumitul op feminist avant la lettre „LeLivre de laCité desDames”,
prima carte de istorie scrisă despre femei din punctul de vedere al
unei femei, prin care răspunde misoginului Jean de Meun, care o
atacase într-o carte. Îi reproşează acestuia convingerile sexiste,
adunând în paginile romanului-oraş, de ea creat, femei care au
marcat decisiv istoria lumii, dar şi altele care şi-au dovedit cu
modestie calităţile de om cinstit, corect respectându-şi obligaţiile
avute faţă de copii, de familie. Ca şi în alte lucrări, ea pledează şi aici
pentru instituirea egalităţii depline şi adevărate între educaţia
primită de femei şi bărbaţi.Din ce se compune „OraşulDoamnelor”?
Dintr-un preambul provocator mai întâi: lecturând o carte despre
căsătorie din secolul al treispezecelea, autoarea descoperă că femeile
fac iad viaţa bărbaţilor şi sfârşeşte prin a se simţi dezgustată,
ruşinată că este femeie. Dar îşi revine şi, cu „lopata inteligenţei” ,
sapă zidul împrejmuitor al oraşului pentru a îndepărta clevetirile
masculine, înlocuindu-le cu faptele demne de laudă ale unor femei
însemnate din istoria lumii, care au jucat un rol decisiv în evoluţia
societăţii. Construieşte apoi oraşul în interior, umplându-l cu
doamne care fac cinste oricărei comunităţi prin calităţile umane
dovedite, virtutea, devotamentul, iubirea arătată faţă de copii şi soţ
nimbându-le existenţa şi infirmând acuzaţiile misogine de
necredinţă sau desfrânare. Bineînţeles că oraşul trebuie protejat de
sfinte cunoscute pentrumartiriul îndurat, urmându-şi regina aflată în
FecioaraMaria. Înainte de a încheia, autoarea avertizează femeile că
trebuie să se ferească de minciunile bărbaţilor: „ Alungă pe acei
mincinoşi trădători care folosesc trucuri diferite şi cuvinte
linguşitoare pentru a-ţi fura ceea ce tu ar trebui să păstrezi neatins cu
sfinţenie: castitatea şi bunul tău nume.” O carte convingătoare prin
adevărul argumentelor aduse. Şi mă refer la pleiada de femei
renumite în istorie preluate din Boccaccio( „De mulieribus Claris”
sau „Decameronul”), care şi el pleda pentru o educaţie egală, ca şi
pentru dreptul femeilor de a-şi hotărî singure viaţa şi viitorul.
Au urmat şi alte cărţi: „Li livre des fais et bonnes meurs du sage roy
Charles V”, „Le chemin de long estude”, „Livre des trois vertus”,
„Livre de paix” şi nu le-am citat pe toate, talentata Christine de Pizan
fiind o prolifică scriitoare. Care, la un moment dat, potrivit
obiceiului timpului, s-a retras lamănăstire. Unde, înainte de amuri, a
mai scris o singură carte: „Ditie de Jeanne d'Arc”, adevărat elogiu al
femeii conducător militar salvator de neam în lupta dusă împotriva
burgunzilor. Cunoscută contemporanilor ei, tradusă în câteva limbi,
creaţia Christinei de Pizan răzbate şi veacul XVI, după care intră
într-un con de umbră, risipită anevoie în secolul XIX şi XX. Când a
început să fie evaluată şi cercetată, manuscrisele ei, autografe,
renumite prin frumuseţe şi bogăţie, regăsindu-se în biblioteci regale
sau princiare.Aşadar, din aşa-zisul întunecat ev mediu, o luminoasă
poveste adevărată, plină de pilduitoare învăţăminte, cu o
învingătoare a unui destin potrivnic, cu o primă scriitoare
câştigându-şi existenţa din scris şi o primă feministă, autoare a
numeroase stihuri. Din care vom publica un fragment, într-o
versiunemodernizată.

„Vă asigurăm, dragi prietene, că femeile caste care trăiesc
cinstit nu suportă violul. Care este cea mai mare durere
pentru ele.Multe femei au arătat acest lucru , trecând chiar
la sacrificiul suprem, aşa cuma procedat Lucreţia, o nobilă
doamnă din vechea Romă, soţia nobilului Tarquin
Collatinus, exemplu de cinste şi virtute în rândul femeilor
romane. Cei doi trăiau în iubire şi onoare.Dar iată căunalt
nobil din cetate, Tarquin cel Mândru, fiul regelui, orbit de
dragoste pentru nobila Lucreţia, o copleşeşte cu daruri şi
rugăminţi pentru a-i îndupleca virtutea. În zadar.Atunci el
s-a gândit la un şiretlic. Pretinzând că este un prieten
apropiat al soţului, a intrat de mai multe ori în casa lor,
până când, într-o seară, când Collatinus lipsea, a vizitat-o,
iar ea l-a primit cu onorurile cuvenite unui oaspete
apropiat familiei ei. Dar oaspetele s-a furişat nepoftit în
dormitorul Lucreţiei speriind-o foarte. Bărbatul i-a
mărturisit iubirea lui, i-a promis daruri şi favoruri regale,
însă femeia l-a refuzat cu indignată înverşunare. Atunci el
a scos sabia ameninţând-o cumoartea dacă nu i se supune.
„Mai bine moartă, decât a ta” a strigat ea. Tarquin cel
Mândru i-a dat lovitura de graţie: „Moartă spui? Nu, în
faţa întregii lumi voi spune cum te-am găsit în pat cu
slujitorul tău!” Ştiind prea bine că oamenii pe el îl vor crede
nu pe ea, în cele din urmă Lucreţia a cedat. Dar neputând
îndura o asemenea uriaşă ruşine, îndată ce zorii s-au ivit, a
trimis după soţul ei, după tată şi rudele cele mai apropiate.
Suspinând şi lăcrimând, le-a mărturisit nelegiuirea.
Văzând-o înecată în durere, soţul şi ceilalţi aflaţi de faţă au
încercat s-o liniştească cu blânde vorbe. Dar ea a scos un
cuţit de sub halat spunându-le: „Chiar dacă merit iertarea
şi-mi pot dovedi nevinovăţia, nu pot scăpa de ruşinea
îndurată şi de pedeapsa ca nu cumva femei necinstite cu

CHRISTINE de PIZANLagrand(e) douleur que je porte

Est si apre et si tres forte
Qu'il n'est rien qui conforter
Me pourrait ni apporter
Joie, ains(i)voudrait etremorte.

Puisque je perds mes amours,
Monami,mon esperance.
Qui s'en va, dans quelques jours,
Hors du royaumedeFrance

Demeurer, (he)las! il emporte
Mon coeurqui se deconforte*,
Bien se doit deconforter
Car jamais joie conseiller
Neme peux, dont se deporte*
La grand(e) douleur que je porte.

Si n'aurais jamais secours
Dumal quimet a outrance
Mon coeur las, qui noie en plo(e)urs
Pour la dure departance*

De cel(ui) qui ouvre la porte
Demamort et quem'exhorte
Desespoir, qui rapporter
Me vient deuil et emporter
Ma joie, et deuilme rapporte
La grand(e) douleur que je porte.






prima femeie care şi-a câştigat existenţa din scris
prima feministă din literatura universală
poetă şi prozatoare de marcă a Evului Mediu
învingătoare în lupta cu propriul destin

( versiune modernizată de Maurice des Ulis)

*se deconforter se desesperer
*se deporter etre prive
*departance absence

adevărat să-şi apere neruşinarea folosind exemplul
meu”. Şi, înainte ca cineva să o poată împiedica, ea şi-a
înfipt cu putere cuţitul în piept, prăbuşindu-se moartă în
faţa întregii familii. Care s-a repezit să-l nimicească pe
făptaş, căutându-l ajutaţi de întreaga Romă. L-au izgonit
peRege, dar peFiul lui cel Ticălos nu l-au găsit. De atunci
Roma nu a mai avut rege. Şi a fost adoptată o nouă lege
prin care dacă un bărbat se face vinovat de violarea unei
femei va fi lamoarte condamnat.”

„Mă numesc Corectitudine şi locuiesc mai mult în cer
decât pe pământ, iar strălucirea lui Dumnezeu prin mine
se vede, pentru că eu sunt mesagerul neasemuitei Sale
bunătăţi. Adesea îi vizităm pe cei drepţi îndemnându-i să
facă ceea ce este corect, să dea fiecăruia ceea ce îi
aparţine, să spună şi să susţină adevărul, să apere
drepturile celor săraci şi nevinovaţi, să nu rănească pe
nimeni prin înşelăciune, să ajute la refacerea reputaţiei
celor pe nedrept acuzaţi. Eu sunt scutul şi apărarea
slujitorilor lui Dumnezeu. Am puterea de a mă împotrivi
celor răi. Îngădui blândă odihnă celor obosiţi şi-i
răsplătesc pe cei care harnic muncesc. Prin mine,
Dumnezeu îşi alege prietenii, iar eu devin avocatul lor în
Rai. Vedeţi, în mâna dreaptă îmi străluce o spadă care
separă Binele de Rău, arătând diferenţa dintre ele; cei
care-i urmează lumina nu pot merge pe căi greşite. Ea
reconciliază binele şi-i sprijină pe cei drepţi, dar
pedepseşte amarnic pe cei necinstiţi, pe cei răi. Ce ar mai
trebui de adăugat? Toate lucrurile, faptele toate sunt drept
măsurate aici pentru că e atotputernică lumina ei.”

( fragmente din , în
traducere foarte liberă)

La Livre de Cite des Dames
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Luăm notă cu vinovată întârziere de un eveniment petrecut
peste Prut: Ion Druţă a împlinit 85 de ani. Prilej cu care
„Moldova suverană” precizează: „reputatul scriitor
moldovean s-a stabilit de mai mulţi ani la Moscova”. Când
acelaşi Druţă împlinea 60 de ani (1988), toată presa din
Chişinău şi din raioane publica pagini întregi, dacă nu şi
numere în totalitate omagiale. Acum, după modestele
consemnări din presă, sărbătorirea a fost mai surdinizată.
Deşi s-au păstrat adresările respectuoase de altă dată
(„îndrăgitul scriitor”, „maestrul”, „marele prozator şi
dramaturg” etc.), nu se mai regăseşte entuziasmul debordant
al aniversării din 1988. Aproape zeificat, Druţă era
întâmpinat atunci pretutindeni cu ştergare şi colaci,
televiziunea nu mai contenea cu transmisii în direct şi
emisiuni omagiale, şcolile, grădiniţele, universităţile,
arboraseră marele pavoaz cu poza sărbătoritului în centru
într-un cuvânt, evenimentului i s-au dat proporţii de-a dreptul
mitice! Facem şi precizarea absolut necesară că manifestarea
preţuirii şi respectului era sinceră şi n-avea nimic comun cu
festivităţile de carton în care se mima „dragostea
neţărmurită”, totdeauna asociată cu firitisirea „fratelui mai
mare”. Dimpotrivă: scrierile lui Druţă întrupau şi susţineau
nădejdile basarabenilor în regăsirea de neam şi limbă,
festivităţile aniversare rezonând puternic în contextul
aspiraţiilor de redeşteptare naţională. Azi, s-ar cuveni să ne
amintim zicerea populară basarabeană „A trecut baba cu
colacii!” Intuind, probabil, scăderea generală a tonusului,
sărbătoritul a ales să… absenteze de la propria-i omagiere,
aşa că festivitatea de la Teatrul Naţional „O seară de suflet cu
Ion Druţă” va fi fost, în intenţii, „de suflet”, dar cu Druţă
sărbătorit… în contumacie, fiindcă scriitorul a ales să-şi
petreacă cea de a 85-a zi de naştere împreună cu prietenii, la
Moscova. Explicaţia bejenirii în capitala URSS încearcă s-o
dea preşedintele Uniunii Scriitorilor din R. Moldova,
Arcadie Suceveanu: „A plecat de foarte mult timp la
Moscova, aşa s-a croit destinul lui. Acolo era libertate, să fi
rămas aici, nu cred că ar fi scris ceea ce a scris în Rusia”.
Poziţie contestată în telegrama de felicitare a lui Voronin:
„Talentul maestrului a fost una din marile realizări artistice
ale Moldovei sovietice.” Sigur că marea libertate moscovită

(!) va fi fost stimulatoare, numai căDruţă şi-a scris partea cea
mai rezistentă şi mai adevărată a operei tocmai în…
Basarabia. Până la el, proza din spaţiul interriveran era
dominată de scrieri sarbede şi confecţionate la comandă.
Druţă, fin şi adevărat cunoscător al realităţilor basarabene,
înzestrat cu real talent nativ, venea cu adevărul vieţii
încorporat în personaje vii, autentice, puse în situaţii
credibile şi semnificative, astfel propunând o realitate ne-
contrafăcută şi slujind procesului de trezire a conştiinţei
naţionale. „Pentru o limbă cu rădăcini latine, este firesc să se
treacă la alfabetul latin” spunea cu curaj Druţă încă în 1965.
Mai târziu, avea să declare că „limbamoldovenească” este…
bunica limbii române! După 1990, decorat şi răs-decorat,
ajuns membru de onoare al Academiei Române, scriitorul
din Horodişte s-a dovedit un… anti-român fervent! Pe
scriitorii basarabeni care se mai abăteau din când în când pe
la Bucureşti îi consideră „trădători” („în sinea lor sunt
convinşi căMoldova de astăzi nu-i decât provincia de răsărit
a statului român” i-auzi cât sunt de parşivi!), strămutarea lui
definitivă la Moscova fiind, desigur, cât se poate de
scuzabilă: e scrisă-n legile omeneşti. Aşezat, după
dobândirea independenţei Republicii Moldova, la remorca
politică a penibililor agrarieni milita, de fapt, împotriva
spiritului propriilor sale scrieri. Rarele lui vizite la Chişinău
sunt văzute de o publicaţie moldavă după cum urmează: „nu
sunt legate de evenimente literare sau întâlniri cu cititorii, ci
de întrevederi cu liderii politici ai republicii, pentru a-şi
rezolva anumite probleme personale.” Dar, la urma urmei, n-
are decât să fie prieten cu cine crede şi cu cine pofteşte;
pentru statura unui scriitor, singurul lucru care contează
rămâne opera. Druţă n-a mai scris nimic formidabil de când
beneficiază de „libertatea moscovită”, ci mai degrabă îşi reia
vechile schiţe şi nuvele care i-au adus, cândva, o meritată
notorietate. Nici faptul că visează la „Moldova Mare” (până
la Carpaţi!), că susţine existenţa unei „limbi moldoveneşti”
şi că-i anti-unionist certificat, n-ar trebui să afecteze
percepţia noastră asupra academicianului român (!) Ion
Druţă: doar opera vorbeşte. Şi, deşi de-o vreme, opera…cam
tace, urămconfratelui, cu vinovată întârziere, lamulţi ani!

Radu SUCEVEANU

A TRECUT BABA CU COLACII!
Unde altundeva, decât în nestatornica şi hămesita pulbere
dobrogeană, ar fi putut să dispară un oraş întreg: cu case, cu
garduri din granit verde, cu moschei, cu inflorescenţe de
migdali migratori, suspendate pe terasele babilonice ale
dealurilor de lut închegat şi cu peteciţii săi negustori
palavragii, pândind cernerea gloatelor dintre devălmăşia
marafeturilor lor îmbălsămate de miresme sau împuţite de
miasme, atât de greu de numit în cuvinte ale limbii
române?!
Aceeaşi pulbere învălmăşită şi clocotitoare care i-a
devorat, rând pe rând, pe geţi, pe greci şi pe romani, ca să se
ghiftuiască apoi, în strat peste strat, cu revărsările bărboase
şi războinice ale hoardelor asiatice, multe învolburate şi
crâncene, ca revărsarea unui fluviu din iad, peste prăpădul
căruia s-au aşezat colibele mocăneşti şi pridvoarele
cioplite-n lemn de salcâm ale oltenilor colonişti, fără sămai
numim, nici măcar în trecere, alte câteva zeci de neamuri
care şi-au căutat norocul vremelnic şi pacea veşnică pe
coaja de calcar friabil şi-n pulberea de stâncă măcinată a
podişului dobrogean.
Dar eu, trecând mai alaltăieri, printre carapacele de loess
unduios împietrit ale Casimcei, mi-am adus aminte de
oraşul dispărut , prin care călătorul turc Evlya Celebi
a trecut, prima oară, pe la 1652, când, la poalele unui deal
cotropit de livezi şi de vii, a descoperit acoperişurile de
olană roşie ale unui alb târguşor încă românesc ( o
,după cum îl numeşte turcul), cu hanuri, prăvălii,

bragagerii, moschei şi biserici - ale căror temelii le-a scos la
iveală, prin 2000, arheologul Custurea, după ce, cu echipele
sale de elevi, de studenţi şi de voluntari autohtoni, şi-a săpat
şanţurile de prospecţie chiar în vatra din calcar cretacic a
legendarului Isarlîk dobrogean.
Pentru că, istoric vorbind, chiar dacă -ul lui Celebi
mai este pomenit cumva, cu numeleWister, prin 1706, când
părea la fel de viu, ca odinioară, el va dispărea definitiv din
istorie şi geografie, după a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, ca şi cum ar fi coborât în ţărână odată cu
fantomaticul râuleţ dobrogean sau ca şi cum s-ar fi ridicat la
ceruri odată cu nesfârşitele ceţuri ale podişului. Miraculos
totuşi, localitatea care a supravieţuit azi deasupra
dezastrelor se numeşte, prin traducere liberă, din turcă,
Târguşor.
Dar tot un miracol mi se pare şi faptul că noi, cei care-am
trăit sau mai trăim încă pe buza de răsărit a podişului, chiar
sub prima sprânceană de lumină a soarelui nou, ce se ridică
în clocot din mare, n-am ştiut şi nu mai ştim nimic despre
fraţii noştri exilaţi la Ester. Pentru că şi noi, ca şi ei, ne
plimbăm zilnic zădărniciile, ca nişte pulberi şi ceţuri
respirate de vânturi, pe dunga fragilă dintremare şi cer.

Ester

raia

pazargic

Ioan Florin STANCIU

LA EST DE ESTER

Amintirea unui vieţist:
Gheorghe Bărgăuanu

istorie literară

Pe 4 august 1896 se năştea, în satul Lunca, comuna Filipeni,
judeţul Bacău, cel ce avea să devină poetul Gheorghe
Bărgăuanu. Fiul clăcaşilor Domnica (n. Cucu) şi Grigore
Bărgăuanu îşi începe, în 1902, studiile în satul natal, sub
îndrumarea învăţătorului Gh. Postoi, iar în 1908 reuşeşte ca
bursier la Liceul Internat „C. Negruzzi“ din Iaşi. Dacă în
perioada cursurilor primare îşi ajuta părinţii în gospodărie şi la
muncile câmpului, ca internist se împrieteneşte cu fraţii Ionel
şi Păstorel Teodoreanu, cu fraţii Burghele, Valeriu Puşcariu,
Stejar Ionescu şi Vasile Florian, cu ultimii doi făcând lecturi
colective şi comentarii literare, iar în vacanţe înscenând
reprezentaţii teatrale cu piese create ocazional, jucate nu doar
în localităţile de baştină. Măsurându-şi forţele cu unii colegi
ce se pregăteau să devină numele ilustre de mai târziu - Mihai
Ralea, D.I. Suchianu, Petru Comarnescu, Victor Ion Popa,
Vespasian Pella, Petru Caraman, C. Balmuş, Horia Hulubei
ş.a. -, sfiosul fiu de ţărani avea să absolve liceul, în 1916, ca şef
de promoţie, fiind îndrumat apoi spre ŞcoalaMilitară.
Ca sublocotenent de rezervă, participă la primul război
mondial pe frontul de la Oituz-Caşin-Târgu Ocna, activând în
compania a IV-a telegrafie a Regimentului 4 Pionieri, pentru
faptele sale de armă fiind decorat cu „Coroana României cu
spade, gradul de cavaler“ (6 iulie 1919), „Coroana României“
(9 decembrie 1922) şi de două ori cu „Crucea comemorativă a
războiului 1916-1918“ (15 martie şi 15 iunie 1922). La 22
februarie 1918 ziarul ieşean ”România” îi publică prima
poezie ( ), după demobilizare înscriindu-se la
Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi şi obţinând licenţa
în iunie 1919. În toamna aceluiaşi an se înscrie în Baroul de
Iaşi şi, împreună cu C.I. Parhon, Paul Bujor, V. Răşcanu,
Octav Băncilă ş.a., se alătură Partidului Ţărănesc şi
Muncitoresc, fiind ales secretar al organizaţiei ieşene până în

Ţara mea

1929, când devine şi ajutor al primaruluimunicipiului Iaşi.
Sub îndrumarea directă a lui G. Ibrăileanu îşi începe, în 1920,
activitatea de redactor şi de secretar de redacţie (împreună cu
Stejar Ionescu) al revistei ”Viaţa Românească”, în paginile
căreia redebutează cu poezia (nr. 4). În
următorii doi ani colaborează la revistele ”Gândirea” dinCluj
şi ”Gândul nostru” din Iaşi, iar din 1925 se numără printre cei
ce semnează în revista “Adevărul Literar şi Artistic” din
Bucureşti. Anul 1923 e marcat de dispariţia tatălui (în
ianuarie) şi de căsătoria cu Maria Ibrăileanu, fiica distinsului
săumentor (27 octombrie).
La aproape un deceniu de la debut, în 1927, Editura Viaţa
Românească din Iaşi îi publică volumul de versuri

, singurul care a apărut în timpul zbuciumatei sale vieţi.
Tot atunci debutează cu proză în revista ieşeană ”Complex”,
care îl publică şi cu poeme, alte colaborări în perioada
interbelică fiind înregistrate la revistele ”Ateneul Cultural”
(1928) şi ”Glasul nostru” din Bacău (1931), ”Oraşul nostru”
din Iaşi (1928) şi ”Însemnări ieşene” (1938).
La 25 ianuarie 1930 renunţă definitiv la orice activitate
politică, fiind numit în urma unui concurs judecător de
şedinţă inamovibil la Tribunalul Iaşi. Magistratura avea să-l
acapareze definitiv, în 1938 fiind avansat consilier la Curtea
de Apel Iaşi, în 1941 delegat temporar ca procuror şi
judecător laTribunalulMilitar Iaşi, pentru ca la 5 august 1943
să fie transferat la Curtea deApel din Bucureşti, stabilindu-se
definitiv în Capitală, împreună cu cea de a doua soţie, Alisa
Antonescu, şi cu unicul lor fiu, Grigore, născut la 14 august
1937. La 8 noiembrie 1944, când apele erau încă tulburi, e
delegat secretar general la Ministerul Justiţiei, iar la 26
ianuarie 1945 e promovat consilier la Curtea de Casaţie şi
Justiţie, an în care devine şi membru al Asociaţiei
Internaţionale a Juriştilor Democraţi. La 23 martie 1946 e
numit membru în Consiliul Superior al Magistraturii, la 22
aprilie 1948 devine consilier la Curtea Supremă, dar pentru
scurt timp, întrucât la 17 septembrie e revocat şi pensionat pe
nepusă masă, pensie ce-i va fi anulată doi ani mai târziu, la 1

Carăle cu grâu

Pământ şi
Soare

aprilie 1950.
În toată această perioadă are colaborări sporadice la revistele
”Viaţa Românească” şi ”Torţa” din Bucureşti, din 1945
publicând şi articole de specialitate juridică în ziarul
Universul. După îndepărtarea din magistratură încearcă să
revină la uneltele de scriitor, colaborând cu pseudonimul
Grigore Filip la revista “Cum vorbim” din Bucureşti (1949),
apoi la revistele bucureştene Cultura poporului şi Albina
(1952). Silit de împrejurări să urmeze un curs de contabilitate,
avocatul şi magistratul renumit devine contabilul unei şcoli
profesionale, dar şi, ca o recompensă morală, membru titular
al Uniunii Scriitorilor (15 noiembrie 1951). Cu două luni
înainte de a-şi redobândi dreptul la pensie, obţine la 1 august
1956 un post de secretar tehnic de redacţie la revista ”Studii de
istorie” a Institutului de Istorie al Academiei Române, unde
lucrează până în 1959.
În 1957 a început să-şi pregătească o ediţie selectivă din
creaţia lirică, volumul predat în 1963 la ESPLA neapărând
însă până la stingerea sa din viaţă, în ziua de 8 martie 1964. A
trăit, în schimb, bucuria reparării injustiţiei la care a fost
supus, Ministerul Justiţiei acordându-i, din 1958, şi o pensie
demerit alături de pensia recăpătată. Postum, cel cemai fusese
şi vicepreşedinte în Comitetul Ateneului popular „Învăţătura
poporului“ din Bucureşti avea să fie omagiat de Cenaclul
literar „G. Călinescu“ al Academiei Române şi de actorul
Dinu Ianculescu, iar prin grija fiului să-i apară volumele de
poezie (Editura Litera, 1980) şi (Editura
Junimea, 1997), poeme mai fiindu-i publicate postum în
revistele ”Ateneu” din Bacău şi ”Corolar” de la Iaşi, precum şi
în volumul
(EdituraMinerva, 1971).
Dacă la Centenarul naşterii băcăuanii l-au omagiat dându-i
numele, la propunerea poetului Octavian Voicu, Bibliotecii
din Lunca-Filipeni, acum, la împlinirea a 50 ani de la trecerea
sa la cele veşnice se cuvine să ni-l readucem în memorie,
recitindu-i poemele.

Anotimpuri Poezii

Efigiile naturii. Antologia pastelului românesc

Cornel GALBEN
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M O M E N T

Bogdan ULMU

Aflăm, dintr-un periodic cultural, că
„premiile literare acordate în comunism
încununau creaţii proletcultiste de doi
bani”.Aşa să fie oare? Ne temem că-i un
punct de vedere izvorât din simpla şi
banala necunoaştere a realităţilor
culturale proprii jumătăţii ultime a
veacului trecut, dar, poate, şi din
adeziune la teoria potrivit căreia în
România ceauşistă ar fi dăinuit un
veritabil vid literar (valoric, desigur).
Prima bănuială n-ar putea conduce decât
la recomandarea „dacă nu ştii, nu scrie.”
Documentează-temai întâi, cu unminim
efort se poate afla lista generală a
premiaţilor Academiei şi Uniunii
Scriitorilor, care, în bună măsură,
vorbeşte de la sine. Cât priveşte instituţia
premiului, un cercetător avizat al epocii
ar avea prilejul să constate că, mai ales în
deceniile 8 şi 9, Academia şi, cu
precădere, Uniunea Scriitorilor, au
utilizat-o exact în sens invers aceluia
sugerat de noii contestatari. Fie că
acordăm credit deplin conceptului
manolescian „rezistenţa prin cultură”,
fie că-l considerăm doar pretenţie
justificatoare, se cuvine să recunoaştem
că modul în care decideau juriile nu
atestă deloc susţinerea „creaţiilor
proletcultiste de doi bani”, dimpotrivă!
De altfel, trei ani la rând, atât premiile
Uniunii Scriitorilor, cât şi cele ale
Academiei, au fost pur şi simplu
interzise: verdictul juriilor contrazicea
flagrant linia oficială de promovare a
„literaturii ideologice sau aservite
ideologic” şi numai rigorile economiei
de spaţiu ne fac să renunţăm la
reproducerea unei lungi liste de nume (şi
titluri) de la sine elocvente. Până la
urmă, premiile respective s-au acordat,
dar cu enormă întârziere şi după ce
impactul prim al respectivelor opere mai
putea fi reconstituit doar din ecouri
vătuite. Numai când se scrie după ureche
este cu putinţă punerea semnului
egalităţii şi tratarea la grămadă a unor
perioade flagrant diferite, chiar dacă
ambele aparţin aşa-zisului „comunism
românesc”. Una era premiul literar în
„obsedantul deceniu”, când laureaţii se
numeauA. Toma şi Dan Deşliu, şi alta în
ultimii zece-cincisprezece ani ai
perioadei, când distincţia îi onora pe (să
zicem)GelluNaumoriMircea Ivănescu.

D-ale televizorului...

Degradarea limbii române prezintă o
continuitate şi statornicie demne de
invidiat:mereu vei afla un proces în curs,
altă eroare făcându-şi loc cu coatele, spre
a se instala apoi, ilegitim şi tâmp, în
fotoliul corectitudinii. Acum este pe rol
deplina încoronare a clişeului verbal „
i”. Din câte am putut observa, prostia
căci despre asta-i vorba s-a lăţit ca
pecinginea, cu uimitoare rapiditate. A-l
scoate total din pâine pe „ ”, spre a-l
înlocui ilicit cu „ ” e-o eroare ce ţine
nu numai de un anume nivel cultural, ci
şi de capacitatea de a raţiona în procesul
comunicării verbale. Vorbitorul care
preiamecanic, fără să apeleze la judecata
proprie, o astfel de soluţie pre-ambalată,
menită să-l ferească de ridicolul
cacofoniei, cade el însuşi în ridicol.
Acest „ exprimă, înainte de orice, o
comparare, şi-i nu numai incorectă, ci

ca
ş

ca
ca şi

ca şi”

de-a dreptul stupidă formularea „
”.Dintr-un exces de pudoare, s-a

admis cu statut incert de licenţă
utilizarea acestui „ ” pentru
protejarea spiritelor noastre feciorelnice
de neplăcerea receptării cacofoniilor tip
„lucrez ca contabil”. Atât şi nimic mai
mult. Funcţionează aici, din plin,
complexul semidoctului: el vorbeşte, nu
gândeşte. Dornic să aibă o exprimare
îngrijită, se repede, bietul, ca vântul şi ca
gândul (pardon: vântul,
gândul), atent să nu rateze vreo inovaţie
şi, astfel, să se facă de râs conversând în
societate (dar, mai ales, în faţa
microfonului!)

eu, ca şi
ministru

ca şi

ca şi ca şi

Cei care, din prejudecată, ocolesc
revista „Vitralii lumini şi umbre”, n-au
decât de pierdut. Este o publicaţie editată
de „Asociaţia cadrelormilitare în rezervă
şi în retragere din Serviciul Român de
Informaţii” şi, înainte de a fi categorisită
simplist şi inexact „revista Securităţii”,
se cuvine recunoscută ca un real depozit
de informaţii, altfel pe veci lăcătuite:
număr de număr se publică interviuri,
amintiri, evocări, documente, toate
menite să contribuie la desluşirea
fenomenului denumit generic „revoluţia
română”. Adevărat, unele materiale, în
loc să limpezească, încurcă şi mai tare
iţele tocmai pentru că, aducându-se în
discuţie elemente noi, pot fi şubrezite
viziuni şi interpretări pe cât de „clasice”,
pe atât de tabu. Voican Voiculescu, într-o
convorbire cu A.M. Stoenescu:
„Oamenii nu pot reproduce întocmai
realitatea, şi atunci fabrică un discurs
asupra realităţii, pe care apoi şi-l asumă
(…) nu înseamnă că aia este realitatea.”
Aşa o fi, numai că în temeiul multor
astfel de „discursuri fabricate” s-au scris
capitole ale istoriei recente, s-au
construit cariere politice şi, nu în ultimul
rând, s-au prăsit revoluţionarii…
Dincolo de serialul ce s-ar putea intitula
„misterele revoluţiei” şi care oricând se
va citi cu interes, revista oferă mari şi
mărunte revelaţii, unele hâtre de tot.
Ştiaţi că pe medicul personal al lui
Ceauşescu îl chema Schächter şi-l
însoţea pretutindeni, inclusiv în
călătoriile pe alte continente? Avea să se
poticnească la vizita în Egipt: gazdele nu
acceptau prezenţa lui Schächter în
delegaţia română. Desigur, s-a pus pe
seama intoleranţei arabe faţă de evrei.
Nu-i vorba de aşa ceva, au replicat
gazdele, deranjează doar faptul că (avem
probe!) doctorul Dvs. este şi spion
sovietic, şi spion israelian…
Dacă ai două patrii, copii tăi vor avea
trei. Ieşenii l-au iubit pe Grigore Vieru şi
Grigore le-a întors dragostea, s-ar putea
spune, înzecit. De la Iaşi i-au venit

Aplaud iniţiativa postuluiTV2 de a relua, lunea, spectacole de
teatru. Am văzut şi revăzut, în ultimele săptămîni,

texte inegale, spectacole
inegale, dar important este că în grila unui post central reapare
ungenpopular şi o îmbogăţire a culturii teleaştilor.
Sigur, în nu existau personajele feminine,
soţia cherestegiului fiind jucată de o interpretă oarecare, care i-
ar fi putut fi nepoată lui Titircă. În ..., capodopera lui
Ibsen, Brack era jucat într-o manieră vetustă de un actor care
apare suspect de des în distribuţiile tv, Demeter Andras. Nici
Claudiu Bleonţ, un actor cunoscut şi cu realizări notabile, în
general, aici nu era bine distribuit. Iar înmai vechea a
lui Cornel Todea, am revăzut cu plăcere creaţii excepţionale
(George Constantin - Lopahin, Gina Patrichi - Ranevskaia),
alături de interpretărimodeste şi o figuraţie jenantă.

*
Dacă în numerele trecute am tot vorbit despre reclame tv
stupide, azi vreau să dau exemplu de două, bine făcute: cea la
biscuiţii şi aia cu maşina scoasă din lac (la asigurări,
parcă).Deci, se poate...

*
Pensionarea lui Mircea Sandu a fost atent monitorizată de mai
multe canale. Tristeţea evenimentului a fost atenuată de cifra
pensiei 6.200 de euro/lună. În finalul ceremoniei, Mircea
Sandu amulţumit... părinţilor lui.
Pesemne a urmărit multe decernări de premii ... sau
măcar ...(nu pot să m-abţin să nu vă povestesc că
acum mulţi ani, o cronicăreasă, la Gala , a mulţumit
familiei că o lasă, serile, la teatru; e ca şi cum un mecanic de
locomotivă ar mulţumi familiei că-l lasă pe locomotivă,
nopţile!).

*
În meciul România/Argentina, în minutul 80, la scorul 0:0,
crainicul tv a pansat:„Existămaimulte feluri de 0:0!”.
Probabil; dar, cred cu convingere, un singur fel de 4:0...

*
În emisiunea tv ?, la un moment dat, Dan
Negru şi Fuego, doi distinţi erudiţi, se chinuiau să afle ce-i aia

.Noroc cuHoriaVîrlan, care i-a lămurit...
Dacă ar fi fost la şcoală, cei doi erudiţi ar fi aflat, în clasele
primare, că Ionel din i-a vărsat chiseaua cu dulceaţă,
oaspetelui, în galoşi.
E bună şi şcoala asta la ceva...

*
Ilie Năstase a declarat că dacă Gică Popescu nu-i graţiat,
pleacă din ţară. Iată unmotiv serios!
Stau în tensiune: doreşte Justiţia română să-l păstreze pe
tenisman pe plaiuri mioritice? Ar mai putea negocia: să-l mai
ţină doar oleacă, la zdup, pe Gică, iar Ilie să plece şi el, doar un
an.Oricum, cu Justiţia poţi face afaceri, că e permisivă...

*
Veste emoţionantă: impresarul celebrului Salam vrea să-i
ridice guristului o statuie că e Împăratul manelelor, şi-orice
Împărat are o statuie, nu?
Idee minunată! Dacă Pleşu sau Liiceanu ar fi cîntat manele,
poate s-ar fi ales şi ei cu una... dar aşa...

*
Apropos: mămiră că oameni serioşi fac petiţii de apărare a lui
Andrei Pleşu, în faţa grobienilor de la Adevăraţii
intelectuali n-au nevoie de petiţii.
Ce-ar fi să adunăm semnături şi pentru dovedirea calităţii
literare a operei lui Caragiale?

*
O crainică pronunţă (fonetic, !), în loc de
(fonetic, ). Mai întrebaţi, măi, fraţilor, cînd nu
cunoaşteţi!...

*
O nouă campanie utilă a apărut pe micul ecran: „Spune NU,
mitei!”.
Eu aş spune, dar întîi să vrea cineva să mă mituiască... de cînd
aştept!
E adevărat, acumvreo patru ani, un autormi-a dat un borcan cu
zacuscă, fiindcă i-amprezentat o carte: o fi intrînd la ?

*
Nu-nţeleg juraţii de la , cînd fac haz de

concurenţilor. Nu e nimic amuzant, aici... Umilinţa,
în acest caz, n-are nimic comic.

*
Tot aici, Andi Moisescu, după evoluţia unei concurente, a zis:
„Puţine lucruri întrec în senzualitate o femeie care cîntă la
saxofon!”.
Culmea, constatarea asta o făceam şi eu, în faţa televizorului!

O noapte
furtunoasă, Goana după fluturi, Roman teatral, Hedda
Gabler, Quartet, Livada de vişini...

Noaptea furtunoasă

Hedda

Livadă...

Oreo

Oscar
UNITER

UNITER

Te pui cu blondele

chisea

Vizită

Antena 3.

shake şeic sake
sake

mită

Românii au talent
atalentul

Cronicar

câteva dintremarile lui bucurii, aici i s-a
tipărit prima carte în România, încă din
1978. Cea dintâi carte cu litere latine a
unui scriitor basarabean postbelic! Şi tot
aici i s-a editat ultima lui carte,

, în 2009, adevărat arc
peste decenii, încununând o operă şi
marcând o prietenie mai mult decât
frăţească, însoţită constant de dovezi ale
preţuirii şi susţinerii. Şi tot de aici aveau
să treacă Prutul chintale de dureroase
vorbe grele, inexplicabil puse în pagină
de confraţi ai noştri altfel cât se poate de
respectabili. Demulte ori, GrigoreVieru
ni s-a destăinuit că nu l-au mâhnit atât
loviturile brutale şi nemernice primite
de la inamicii basarabeni, cât cele venite
de la fraţii de peste Prut.
Om de bună cuviinţă, discreţie şi
modestie exemplară, nu şi-ar fi
închipuit că, vreodată, întru cinstirea
amintirii sale, fanfara militară va intona
amândouă imnurile statelor româneşti şi
că depunerea coroanelor se va face în
acordurile imnului eroilor „Presăraţi
pe-a lor morminte /Ale laurilor foi”. La
iniţiativa Consulatului Republicii
Moldova din Iaşi, generos însuşită şi
susţinută de Consiliul Judeţean,
Prefectură, Primărie, Filiala Uniunii
Scriitorilor, Mitropolie, Garnizoană,
ziua de naştere a poetului a fostmaimult
decât emoţionant sărbătorită în preajma
bustului din grădina Copou. Un gest de
întârziată normalitate, pe care Grigore îl
merită cu prisosinţă. Pentru renaşterea
naţională basarabeană şi pentru
reînvierea ideii unirii, Grigore Vieru a
făcut mai mult decât toată diplomaţia
românească în ultima jumătate de veac!
Aforistica lui, la fel de importantă ca şi
poezia sa, îngăduie alcătuirea unei
luminoase auto-portretizări, adevărată
profesiune de credinţă

Taina
care mă apără

: „Două sunt
lucrurile pe care le-am iubit fără să le
văd mai întâi: Dumnezeu şi Patria”;
„Dacă ai două patrii, copiii tăi vor avea
trei”; „Fac parte din elită prin faptul că
vorbesc, gândesc şi simt româneşte”;
„Dreptatea mea cea dintâi este limba
română, în care lucrează iubirea lui
Dumnezeu”, „Scriu nu pentru că sunt
poet, ci pentru că am văzut, în copilărie,
cum curgea Prutul. Cred că venea din
cer”; „Limba unui popor este chiar
sângele acelui popor”; „A lupta
împotriva lui Eminescu înseamnă a
lupta împotriva tuturor, înseamnă a
suferi de la bun început înfrângerea
meritată”. Iată şi tristeţea trăirilor
cotidiene: „Cât caracter, atâta ţară”;
„Basarabia este un copil înfăşat în
sârmăghimpată…”

Erată: În nr. 2/2014, la pag. 19, titlul articolului
semnat Dumitru Sandu, se va citi: “Doctorat în
Franţa, 1962-1963”.
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