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Îngânând prin văi tăria
sună ramul, sună glia.
Focuri ard, albastre ruguri.
Pomii simt dureri de muguri.

Prinşi de duhul înverzirii
prin grădini ne-nsufleţim.
Pe măsura-naltă-a firii
gândul ni-l desmărginim.

Lucian BLAGA
FOCURI DE PRIM VARĂ Ă

Ce-am uitat, aprindem iară.
Sub veşminte ne ghicim.
Căutăm în primăvară
un tarâm ce-l bănuim.

Căutăm pământul, unde
mitic să ne-alcătuim,
ochi ca oameni să deschidem,
dar ca pomii să-nflorim.

Fra ANGELICO “ ”: Învierea lui Isus
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Curiozitatea? Paradigmă grea... Pretinsă
monedă cu două feţe. Proclamată sabie cu
două tăişuri care promite victoria doar
celui ce ştie înspre cine/ce să o îndrepte.
Cum faci să poţi controla această
conexiune complicată, infiltrată poate
ereditar şi activată arbitrar uneori de un
chip, alteori de un gând, de-o imagine, de-
o dorinţă supraevaluată, un artificiu de
viaţă cotidiană sau, dimpotrivă, întrebări
existenţiale venite de pe "lumea cealaltă"?
De ce n-are instrucţiuni de folosire şi cu ce
te-ar ajuta dacă ar avea?
Gândesc că e fabrică de îngeri şi demoni
deodată. E stimulativă? Da! Dacă o
asezonezi drept ingredient necesar unei
provocări mari. Să zicem a cunoaşterii de
sine. Sau dacă, în ciuda excentricităţilor
intuitive, vezi în ea sâmburele de fantezie,

originalitate şi pozitivă nebunie. E, până la
urmă, fascinantă, pentru că se lasă
modelată, divagată, divulgată şi nuanţată
Ia forma personalităţii tale, pentru a face
din tine un individ superior unuia ferecat în
canoane. (Asta dacă nu naufragiezi în
fasoane). E calea, adevărul şi, până la
urmă, scopul comunicării tale.
E nocivă? Iaraşi da! Când ştacheta a căzut
şi nimeni nu se oboseste să o pună la loc
sau, de ce nu, de dragul evoluţiei, ceva mai
sus. Când legendara capră sau curte a
vecinului, subiect de media or ba, devine
obsesivă rutină. Când în fapt curiozitatea
nici nu mai e a ta. E doar soră cu tentaţia.
Mai precis, cu sintagma"căderii" în ea.
Aşadar, cu sau fără definiţii, ce (mai)
stârneşte, azi, curiozitatea?

R.S.O.

Curiozitatea. Chiar ea!

Dan ALEXE

(producător şi documentarist de film /
jurnalist, Bruxelles)

caleidoscop
Poate am să vă dezamăgesc dacă vă răspund
că am fost întotdeauna curios şi că de fapt nu
mi-a scăzut niciodată curiozitatea, nici cu
vârsta, nici după mult umblat prin lume şi
prin felurite culturi. Curiozitatea e
sentimentul pe care îl încerc în permanenţă
de câte ori vin înRomânia.
Românii, în special cei tineri, s-au obişnuit
atât de mult cu auto-deprecierea, încât nici
măcar nu îşi dau seama că trăiesc într-o
societate exotică, într-un amestec bizar de
deschidere şi toleranţă şi modificări masive
ale paradigmei socio-culturale în care au trăit
părinţii lor, pe de o parte, şi un complex de
convenţii rigide şi teamă pe de alta. Dacă mă
întrebaţi însă despre curiozitatea mea
literară, sau cinematografică, sau teatrală, în
privinţa României, situaţia e mult mai
complexă.
Curiozitatea e mereu acolo, la pândă, însă
satisfăcută în mod inegal. În cinema şi teatru
s-au făcut lucruri minunate de la Revoluţie
încoace. În literatură, însă, încă nu a fost
spart discursul vechi. Puţini au reuşit,
precum Radu Aldulescu, în

, să creeze o adevărată polifonie
şi să folosească limba altfel decât ca pe
vehicolul naraţiunii.Mulţi scriu aşa cum alţii
fac filme, si anume doar pentru a spune o
poveste. E ca şi cum mediul, vehicolul, nu ar
conta… Or, mediul este astăzi mult mai
important decât mesajul. În condiţiile de azi,
ale multiplicării la infinit a mesajelor, într-o
lume în care toate poveştile s-au spus deja,
ceea ce mă interesează pe mine, ceea ce mă
face încă curios, este felul în care e folosit
limbajul, fie el vorbit, cinematografic sau
muzical. De fapt, mă trezesc curios, zi după
zi, în fiecare dimineaţă. Se întreba odată
Klossowski cum ar arăta lumea dacă în
fiecare zi am inventa cuvinte noi pentru a
desc r i e rea l i ta tea mereu nouă ş i
schimbătoare a fiecărei zile. Mă interesează
inventatorii de discursuri novatoare,
făcătorii de coduri, faurii de vorbe. Trăim
într-o lume atât de caleidoscopică, încât e
mare păcat şi mare sărăcie să ne închidem
într-un singur discurs. La fel, când întâlnesc
oameni noi, mă interesează cel mai mult cum
se raportează ei la limbaj. Cunoştinţele sînt
astăzi accesibile oricui, iar experienţele
umane repetitive şi repetabile…Felul în care
le povestim, însă, fiecare din noi, este unic.
Raportarea la limbă este aşadar ceea ce mă
face curios la oamenii pe care îi întâlnesc, iar
aici diversitatea este atât de mare, încât ştiu
că numi se va potoli niciodată curiozitatea.

Amantul
Colivăresei

IoanaREVNIC

(profesor/redactor, Oradea)

nimic despre
vecinul de la şapte

Călugăriţa de la volanul maşinii 4X4 în care
mă aflu conduce pe serpentine. Ia curbele
larg. Când calcă puţin peste axul şoselei,
smuceşte de volan, ca să aducă automobilul
pe banda regulamentară. Plouă. Pe-asfaltul
ud, bolidul se zgâlţâie din toate încheieturile.
Femeia recalibrază maşina cu mână sigură.
Ieşim la drum întins. Şoferiţa accelerează. Se
avântă în depăşiri spectaculoase, se ia la
întrecere cu ceilalţi , se amuză de
perplexitatea cu care aceştia descoperă cine îi
devansează. Când trece pe lângă ei, le face cu
mâna. Iuhuuu! strigăm împreună, iar ea
chicoteşte.
Călugăriţa are 30 de ani şi ceva. Câteva şuviţe
de păr blond, ondulat, eliberate de sub scufia
monahală o fac să semene cu o madonă
răzvrătită. Vorbim. Râdem. Aflu că pe-
amândouă ne cheamă la fel. Dar nimeni nu o
mai strigă pe numele de mireană. Doar mama
ei care s-a prăpădit cu doi ani în urmă o mai
dezmierda la fel cummamameamă alintă şi-
acum Nana.
Îmi zice că a fost, cândva, la fel ca mine
profesoară... Că, pe vremuri, şi ea mergea la
concusurile elevilor, la fel camine acum.
Se-ntunecă.
Mă uit în treacăt la cadranul ceasului. Mai
sunt două ore până ce ajungem la destinaţie.
Am timp suficient să o descos pe călugăriţa
mea şi să-i aflu povestea.

*
Recitesc, după călătoria de azi, o bucată dintr-
o poezie a unui preot-scriitor (Ioan Pintea):

*
Sunt la concurs; aici am fost adusă ieri de
călugăiţa care conducea un 4X4.Am în faţă o
compunere a unui copil de 12 ani. Spre
deosebire de celelalte lucrări scrise de mână,
aceasta e redactată la calculator. Întreb de ce.
Mi se spune că a fost lucrată întâi în Braille.
După aceea, un translator automat a transpus
semenele în litere. Concurentul e orb. Vine
dintr-un oraş modest, de la o şcoală mică. A
primit în dar de la profesorii lui aparatul de

am văzut călugăriţe/ pe schiuri (...)/ un
contrast izbitor între alb şi negru/ aveau
feţele îmbujorate şi mâinile umede şi
fierbinţi/ precum concurentele aprige în faţa
unuimare/ şi dificil campionat/ făceau slalom
printre troiene/ o demonstraţie pe bune a
libertăţii/ niciodată nu am să uit abilitatea cu
care/ au traversat curtea mănăstirii/ şi cum
au escaladat şi au coborât muntele/ şi cum în
urma lor chiliile s-au făcut/ foarte mici şi
neînsemnate/ închizându-se pe rând cu
zgomot metalic/ precum coliviile/ păreau
dintr-odată păsări exotice/ femei libere/
logodnicemirese adolescente...

care se foloseşte la concursurile de scris.
Citesc compunerea cu titlul

:

*
E la mintea cocoşului ce transformare şi-ar
putea dori un copil care nu vede!... îmi trece
prinminte.

*

Ajung la ultimul paragraf al textului şi plâng.
Mi-e ruşine de gândulmeude dinainte.
Mă uit în treacăt la cadranul transparent al
ceasului meu. Mai sunt câteva ore până se
termină concursul. Am timp suficient să-l
găsesc pe băiatul orb care vrea să fie floare şi
să-i aflu toată povestea.

*
Sunt multe lucruri care-mi stârnesc
curiozitatea. Mecanismul de sub cadranul
transparent al ceasului meu elveţian.
Poveştile. Călătoriile de orice fel. Poveştile.
Motorul unei maşini 4X4. Poveştile.
Gândurile unei tinere călugăriţe. Poveştile.
Cerul nocturn văzut de-aproape, printr-o
lunetă. Poveştile. Reţeta unei prăjituri bune.
Poveştile. Cum se-nvaţă cu lumea un orb.
Poveştile. Alfabetul Braille. Poveştile.
Întâlnirile neaşteptate. Poveştile. Vieţile
anoste ale vecinilor de la bloc. Poveştile.
Secretele vecinului de la etajul 7. Poveştile.
Firea oamenilor. Poveştile.

Povestea
incredibilă a transformăriimele
,,Într-o zi a trebuit să merg la teatru. Eram
într-un oraş necunoscut de mine.Mergeam şi
mergeam pe strada lungă ţi deodată am
observat că m-am rătăcit. Am ajuns într-o
pădure. La mijlocul pădurii, am auzit pe
cineva caremă strigă:
- Simtmirosul tău. E adevărat că tu eşti T?
-Da! i-am răspuns, dar tu cine eşti?
- Eu sunt un copac.
- Ce vrei de la mine, l-am întrebat pe copacul
deştept, care a putut să vorbească?
- Eu sunt copacul cel vrăjit şi te-aş întreba
dacă ai o dorinţă pe care vrei să ţi-o
împlinesc. Eu pot să te transform într-o altă
fiinţă. Pot să-ţi dau orice-mi ceri!...

- Vreau să fiu o plantă, adică o floare cu
aromădulce.
- Bine, atunci când vor fi trecut trei ore ca
nişte păsări pe aripile vântului, tu vei fi
floare, aşa cum ţi-ai dorit.
După ce mi-am luat rămas-bun de la copacul
cel vrăjit, m-am aşezat pe pământul bătrân şi
cald al pădurii şi nu m-am mai gândit la
teatru.M-amgândit că deja sunt o floare.”

DavidCROITOR

(artist plastic,VatraDornei)

anonimat

Curiozitatea este precum băutura: dacă e
prea puţină nu te satisface, iar dacă e prea
multă face rău.A fi curios e un lucru banal de
normal până la punctul dincolo de care se
lasă cu termeni ce ţin de apartenenţă
patologică.
Într-o zi, trecând pe lângă nişte ziduri vechi,
igrasioase şi coşcovite, m-a izbit mirosul
puternic de mucegai şi poezie. M-am oprit,
mai mult de frica unui câine care-şi punea
semnătura pe una dintre ''strofele'' unui vechi

poem. Am început să privesc atent, m-am
aplecat să pipăi vopseaua stinsă, am mirosit
peretele şi înminteamea au început să reînvie
poveşti de viaţă, consumate în anonimat. Am
văzut iubire, bucurie, durere şi moarte.Toate
într-un petec de zid. Simţurile mele erau
excitate, voiam să văd mai mult, încă o filă.
Eram curios. În cazul meu adeseori o
dependenţă constructivă... Numă puteam opri
aici, devenisem dependent de vers.Am vrut să
intru pe o fereastră, care oricum nu avea geam
şi era putredă sadea, să vădmai de aproape ce-
i înăuntru. Simţeamnevoia să ating praful, să-l
cern şi să culeg poezia dramelor petrecute în
acea cameră. Ştiam cumva că acolo au locuit
nişte evrei, prosperi la început, dar nevoiţi să
părăsească locul sub presiunea vremii. După
ei, au intrat pe rând spre locuire tot felul de
oameni, fiecare cu viaţa lui. Curiozitatea m-a
împins prea departe, cineva m-a văzut şi a
început să strige: „Bă, nu vă ajunge că furaţi de
peste tot, acum distrugeţi şi casele,
nenorociţilor, beţivilor !!"M-am făcutmic.Aş
fi intrat într-una din găurile din podea, însă nu
puteam schiţa un gest măcar. Am vrut să spun
vorba aceea mare cu: Domnule, nu-i ceea ce
pare, eu sunt pictor, caut poezia criptată în
ziduri, studiez dramatismul vieţii în toată
complexitatea lui… Dar n-am apucat, că a şi
urlat la mine de-a dreptul turbat: Ce cauţi, mă,
aici? Păi dom'le, ştii, eu sunt căutător de
poezie. Ce, bă? Mai zi o dată! Mă scuzaţi,
poezie, domnule, nu vă supăraţi…
S-a uitat omulmai atent pe fereastră, lamine, a
tras un fum din ţigară şi m-a luat aşa cu
semiaroganţă: Şi, ia spune, ai găsit ceva? Păi,
nu, că tocmai acum, sub coşcoveala asta am
mirosit ceva, dar când s-o simt, ai năvălit
matale şi mi-ai împrăştiat rimele pe podea. Stă
omul o clipă, nedumerit, apoi îmi zice clar:
Băi, nenică, tu eşti un caz grav, ia-ţi urgent
poezia şi tuleo! Să nu temai văd p'acilea că var
mănânci. Du-te, nene, în Bucureştiul tău cu
poezia ta cu tot şi nu mai veniţi pe aici toţi
nebunii! Asta-i staţiune, dom'le, ai înţeles?
Da, înţeles... Am luat-o rapid spre casă, deşi
aveampe limbă să-i spun că, de fapt eu nu sunt
poet ci pictor. Dar bine căm-am oprit. La ce ar
fi folosit?
PS.Azi am pus ochii pe un alt zid.Mai...vechi.

Cristina HERMEZIU
(realizator TV/ jurnalist, Paris)

cabinetul meu de
curiozităţi ...literare

Sunt curioasă să ştiu câţi scriitori îşi salvează
astăzi în computere variantele succesive ale
creaţiei lor, hăţişurile şi fundăturile,
spectaculosul luminiş, naşterea unui sens,
împiedicarea, fulguranţa unei imagini. Sunt
curioasă să ştiu dacă într-o sută-două de ani
manuscrisele vor mai avea vreo relevanţă
pentru istoria li teraturii . În bezna
calculatorului şi n-au nici
o relevanţă, iar rezultatul (literar), curat,
aseptic, are deodată aerul unui
industrial în serie. Laboratorul e vid. De genul
acelor imprimante în trei dimensiuni cărora le
furnizezi materia primă şi ele îţi scuipă
produsul, unicat şi opac. se şterge
încetul cu încetul din programarea fiinţei, ne
reprogramăm creierul doar pentru rezultat.
Timpul se şterge încetul cu încetul din
complicatul program al fiinţei, azi - cîte
click-uri atîta existenţă.
Sunt curioasă să citesc, după ,
următoarea carte a lui Florin Lăzărescu. Şi de
fapt îi aştept... marele roman. Unul care se tot
prefigurează în personajele cu nevroze
dostoievskiene pe care le uită pe câte-o pagină
şi trece nonşalant la altceva; marele roman
care se ghiceşte în fibra lui de scriitor-burete
veşnic uscat, capabil adică să absoarbă, când

procesul prefacerea

produs

Devenirea

Amorţire
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se urcă în tramvai, materia volatilă dintre
oameni sau, când îşi cumpără ridichi, la
piaţă, cum face de i se prinde pe degete un fel
de zgură luminoasă care lasă, senin, urme pe
pagină.
Sunt curioasă să aflu ce-o fi prin capul
Laviniei Bălulescu... Are o manieră crudă
(verde) de a scrie proză, vecinătăţi inedite (ca
în poezie), simţul formulei şi câteva idei bine
« tăiate » literar. „

” (p. 166). Povestea de
dragoste dintreAprilie şi Tudor se dilată şi se
contractă precum fluxul şi refluxul
conştiinţei. Fata asta are talent, cu asupra de
măsură, şi un scris matur, fără nici o îndoială.
Dar la un moment dat oboseşti să fii tot
timpul în capul cuiva... De aceea sunt
curioasă ce-o fi în capul ei din următoarea
carte.
Sunt curioasă să ştiu ce i se mai poate
întîmpla Letiţiei Arcan. I-am spus, odată,
GabrieleiAdameşteanu că am sentimentul că
ceva din personalitatea LetiţieiArcan nu vrea
să se numească altfel decît Letiţia Branea. N-
are decît să se mai mărite o dată, să se mai
părăsească cu vreun iubit, să-şi rupă pînă la
urmă din carne un alt trup, să nu renunţe deci
la copil, va fi tot timpul în femeia asta de
hârtie un miez greu, de neexfoliat, peste care
istoria cu imare va fi aruncat degeaba cu acid
sau vitriol. Aşa cum fiecare nouă vârstă
adânceşte în noi melancolia unei întâlniri, cu
cel sau cea care am fost la început de tot,
Letiţia Branea îşi va împlini destinul literar,
dar cum, în ce date, cu ce nouă forţă literară,
sunt curioasă...
Sunt curioasă să ştiu ce-ar fi trebuit să-i
răspund unui copil de cinci ani care întreabă:
„Mamă, de cem-amnăscut fără cap?”; „Cum
aşa?”; „Fiindcă pe tine te văd, dar pemine nu
mă văd.” Să-i spun, poate, că atunci când nu
ne mai zărim în nici un fel e suficient să
deschidem nişte cărţi şi mai apoi un cabinet
de curiozităţi literare?

Te rog eu mult să-mi
promiţi un oraş nou. Bine, se va face. Acolo
unde se astupă cărarea şi încep brazii, acolo
se termină şi viaţa.

FlorinBICAN
(traducător/profesor, Bucureşti)

alergătorul de cursă lungă
Curiozitatea, ca şi respiraţia, este un reflex şi,
ca atare, contribuie, alături de celelalte
reflexe cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, la
supravieţuirea noastră. Chiar dacă, la fel ca
orice reflex, ne mai bagă uneori şi-n belea.
Deşi curiozitatea poate fi cultivată sau,
dimpotrivă, temperată, de cele mai multe ori
tinde s-o ia razna, exercitându-şi fără
discernământ natura instinctuală. Ce altceva
decât curiozitatea instinctivă ne face, de
pildă, să citim peste umărul vecinului din
metrou ziarul în care acesta este cufundat?
Sau să căscăm gura (şi urechile) la sordide
altercaţii de stradă, care nu ne privesc?Sau să
ne zgâim la accidente, chiar şi când nu putem
veni în ajutorul celor implicaţi?
Curiozitatea presupune imixtiunea într-un
spaţiu interzis. Tot curiozitatea a împins-o şi
pe Eva să accepte fructul oprit, iar ecoul
gestului său afectează de atunci specia. De
curiozitate deschidem televizorul, dar tot de
curiozitate deschidem o carte şi îi întoarcem
filele. Spun „cercetătorii britanici” cum că
exerc i tarea cur iozi tă ţ i i ar genera
neurotransmiţători euforizanţi şi probabil că
aşa şi e, nu degeaba spunem „vreau să-mi

curiozitatea”.
Satisfacţia are însă preţul ei şi nu totdeauna
acest preţ se raportează just la valoarea
serviciului obţinut. Atunci când acţionăm
instinctiv, tindem să nu luăm în calcul şi
costurile ascunse, oricât ar fi ele de...
costisitoare.Vezi izgonirea din paradis.
Poate că de aceea avertismentele împotriva
curiozităţii sunt atât de frecvente, cu toate că

satisfac

ea nu se regăseşte pe lista păcatelor capitale.
În copilăria mea, era considerat foarte hâtru
ca, atunci când întrebai pe cineva ce citeşte,
să-ţi răspundă sec „măgarul curios”.
Asocierea cu urecheatul patruped punea
imediat curiozitatea într-o lumină negativă. În
engleză circulă metafora „curiosity killed the
cat”, formulând un avertisment şi mai drastic
împotriva acestei înclinaţii naturale. În
clasele primare, ţin minte, curiozitatea era
sistematic descurajată şi chiar sancţionată.
Dar, ce-i drept, pe atunci nici despremotivaţie
nu se prea auzea...
Cert e însă că, în ciuda cazierului compromis
de omorârea pisicii şi a tuturor eforturilor de a
o anihila, curiozitatea continuă să ne dea ghes.
Pe bună dreptate vorbeşte Einstein despre
miracolul curiozităţii, care supravieţuieşte
educaţiei formale. Şi nu numai că
supravieţuieşte, dar a ajuns şi să îşi dreagă
reputaţia.
Am asistat nu demult la o discuţie în care o
dist insă profesoară de muzică era
complimentată pentru un recent succes al
unuia dintre elevii săi. Băiatul, care, pe lângă
muzică, se făcuse remarcat şi în domeniul
artelor plastice, tocmai primise un important
premiu internaţional. Profesoara, somată să
explice motorul acestor performanţe, s-a
lansat într-un elogiu al curiozităţii, care,
spunea ea, era principala înzestrare a elevului
ei şi îi deschisese acestuia orizonturile
perfecţiunii. După care a început să deplângă
dispariţia curiozităţii din rândul generaţiilor
tinere de elevi. Fiica profesoarei, care era de
faţă, s-a simţit nedreptăţită şi a intervenit cu
reproş: „De ce spui că numai el e curios? Ce,
eu nu sunt?De trei ani sunt curioasă să aflu ce-
i aia MUIE şi, deşi vă-ntreb, nu-mi spune
nimeni.” (Inscripţia cu pricina trona în format
XXLpe zidul blocului lor.)
Copila, care pe atunci era ea însăşi un mic
muzician promiţător, între timp şi-a confirmat
promisiunea cu brio, semn că, în logica
pledoariei materne, până la urmă curiozitatea
i-a fost satisfăcută.

LauraCÂLŢEA

(editor,Bucureşti)

dublu-tăiş

E greu de spus ce ne mai poate stârni
curiozitatea într-o epocă în care informaţiile
circulă cu o viteză din ce în ce mai mare prin
toate canalele media posibile: TV, radio,
internet, presă scrisă, afişe in-door şi out-
door… În era Social Media, gura lumii (engl.

), probabil cea mai veche
formă de comunicare socială, a ajuns la
putere. Nimic nu mai poate fi ţinut secret.
Internetul ţine minte tot şi nu iartă pe nimeni.
O parte din succesul Social Media pare a fi
chiar faptul că viaţa privată devine publică.
Dintr-o dată avem acces la ceea ce până acum
se petrecea în spatele uşilor închise. Iar
oamenii se grăbesc să satisfacă această
curiozitate.
E un fel de curiozitate cu dublu tăiş: pe de o

world of mouth

parte vrem să vedem ce fac ceilalţi oameni în
intimitate, dar vrem să arătăm şi noi lumii
cum arată peisajul nostru intim (prin intim
înţeleg personal, fără conotaţii sexuale, deşi
acestea sînt prezente de multe ori). Vrem să
ştim ce părere au ceilalţi despre viaţa noastră,
vrem să şocăm, vrem să amuzăm, vrem să fim
acceptaţi, vrem să existăm în mintea celor pe
care nu-i cunoaştem, dar care acum ştim că
există alături de noi în . Suntem
curioşi să vedem ce părere vor avea ceilalţi
despre noi şi le satisfacem această curiozitate
în schimbul unui lucru devenit fundamental:
certitudinea că existăm. Având de gestionat
un flux imens de informaţii, pe care creierul
nostru nu are cum să le proceseze în totalitate,
sufocaţi de mesaje şi imagini asupra cărora
nu putem zăbovi mai mult de câteva secunde,
încercăm să oprim această goană nebună
(care e imposibil de spus unde duce sau dacă,
măcar, are o direcţie; probabil că nu are) prin
singurul act care o poate face să aibă un sens:
ne proiectăm şi noi în acest vortex de imagini
şi informaţii, pentru a-l opri puţin asupra
noastră şi pentru a putea afirma timp de
câteva secunde: (şi) eu exist!
Mass-media s-a folosit de toate trucurile
posibile pentru a atrage atenţia (prin
tabloidizare, expunerea imaginilor şocante,
titluri cît mai mari, reality-show-uri etc.),
mizând pe o anumită curiozitate pe care
convenţiile sociale ne obligă să o ascundem.
Deşi nu mai are succesul de la început, era de
aşteptat ca atâtea „şocuri” să imunizeze la un
moment dat privitorul, cred că vor exista
întotdeauna curioşi avizi după astfel de
informaţii. Mai există, însă, şi un alt fel de
curioşi, printre care mă număr şi eu, care se
simt atraşi mai degrabă de aluziile fine, de
detaliile subtile, de mesajele fragmentate
care te cheamă să le umpli golurile. O privire,
un zâmbet, o frază neterminată, o imagine
neclară sau deteriorată, gesturi banale pe care
nu ne dămseama că le facem…
Cred că e bine să fim curioşi. Curiozitatea
este semnul unei anumite prezenţe de spirit,
al unei anumite dorinţe de viaţă şi al unei
conştiinţe iscoditoare care întotdeauna a
condus oamenii spre . Cred că trebuie
să fimmereu atenţi şi pregătiţi pentru tot ceea
ce are viaţa să ne ofere. Cred că trebuie să
cunoaştem cât mai multe lucruri, ca să
înţelegem cât mai multe. Nu-i înţeleg pe
oamenii blazaţi, pe cei pentru care „nimic nu
e nou”, pentru care totul e la fel şi totul e
dezamăgitor.
Blazarea este moartea spiritului, pe când
curiozitatea este cea mai bună metodă pentru
a-ţi menţine spiritul mereu viu. Totul e nou şi
totul e surprinzător. Trebuie doar să ai ochi
pentru a vedea.

satul global

altceva

Curiozitatea. Chiar ea!

DoruBRAIA

(realizator TV, Bucureşti)

curios de meserie

Sunt un om foarte curios. Curios de meserie.
La propriu. Scotocesc, scormonesc,
sfredelesc orice fenomen, eveniment,
conjunctură sau preconizărimaimult saumai
puţin fanteziste, venite din partea mai ştiu eu
cui, oameni ce-şi dau o importanţă mai mare

decât a găinii din coteţ.
Sigur, în viaţa mea, am întâlnit şi mi-am
desluşit nenumărate curiozităţi, care ar fi fost
poate firesc să-mi mai domolească "avântul"
aflării neaflatelor şi să mă circumscrie şi pe
mine indolenţei generalizate. Doar, vorba
aceea, lipsa de curiozitate, bucuria... (cam
prea) "discreţilor"!
Continuu să fiu, aşadar, curios şimă las stârnit
de orice nu ştiu, de ce se întâmplă sau de ceea
ce s-a întâmplat fără să ştiu. Orice! De la
cauza scumpirii scobitorilor de pe rafturile
supermarket-urilor, până la motivul pentru
care România continuă să fie o republică
nelegitimă (impusă cu forţa de o putere
străină - a avut loc vreun referendum asupra
formei de guvernământ şi nu ştiu eu?!), în loc
să revină, natural, la starea din care a smuls-o
samavolnicia şi care ar fi consecinţa firească a
unei Revoluţii împotriva "regimului
nelegitim şi criminal", aşa cum, pe bună
dreptate, l-a declarat a fi fost însuşi Şeful
Statului.
Sunt tare curios, de asemenea, care va fi
orânduirea ce va răspunde deplin cerinţei de
DREPTATE şi ADEVĂR şi care vor fi aceia,
dintre nemernici, care vor recunoaşte făţiş că
au comis şi NEDREPTATE, şi MINCIUNĂ,
şi se vor căi. Sunt teribil de curios!...Şi aş mai
avea o curiozitate. Intimă aproape. Legitimă
poate, după 18 ani de la revenirea mea din
Exil: când mă vor considera compatrioţii mei
că nu sunt totuşi unul de "dincolo", ci unul "de
aici"?! Cu bunele, ca şi ale lor, şi cu relele de
asemenea...
Prin urmare, în ceea ce mă priveşte, nu pot
continua decât aşa. Cu lozinca: Vivat
Curiozitatea! Sunt un ommort fără ea.

Cătălin-Mihai ŞTEFAN

(scriitor, Iaşi)

Flux energetic

Legat de cărţi cel puţin, curiozitatea mea
funcţionează sub semnul unui anume destin.
Fie că sunt recomandate indirect de vreo
persoană cunoscută ori ba, pe vreun portal de
socializare, la radio sau pur şi simplu îmi cade
în mână când caut cu totul altceva, ciudăţenia
derivă din faptul că, de multe ori, aceste
motive par să pledeze la unison pentru acelaşi
autor/aceeaşi carte, de parcă acesta/aceasta
chiar trăieşte prin opera din librării şi
biblioteci o viaţă aparte.
Voi încerca să merg dincolo de acest clişeu
(lipsit de nocivitate) şi voi spune că am simţit
de multe ori că scriitorii mari au forţă şi
înainte de a-i fi citit, de parcă ar gravita
undeva deasupra. E ca şi cum un mort ţi se
arată în vis, pentru că se vrea pomenit. Lucru
valabil şi pentru muzică, teatru, film, deşi nu
atât de des şi cu acelaşi reflex sufletesc.
În rest, sunt o persoană destul de curioasă,
deoarece nu se ştie niciodată ce-mi pică şi
poate declanşa gânduri de palpat în poezia
mea.Ascult, de pildă, dialogurile pe caremi le
oferă strada. Trec pe lângă oameni şi surprind
fragmente din ce vor fi la un moment dat
vorbind. Mulţi spun lucruri puţin notabile şi e
firesc, că doar nu ieşi să faci filozofie din
mers, dar rar se întâmplă să pice câte ceva
melodios pe timpan.
Curiozitatea mi-e stârnită, cel mai ades, fără a
face nici cel maimic gest. Nu recurg la trucuri
evocative de gen, dar recunosc că din
momentul în care devin curios, încă o bucată
bună de vreme îmi place să aştept. Îmi impun
un frâu de catifea astfel încât, prin dorinţa
mea, acel obiect al curiozităţii mele să câştige
un plus de preţiozitate.
Deci curiozitatea mea este cert stimulativă,
fie şi din simplulmotiv cămă trage după ea. În
zilele noastre se întâmplă des să nu mai fie
necesar să cauţi informaţia.Te găseşte ea. Şi
totuşi e bine să te menţii curios. E ca un flux
energetic aducător de rost.



4 cronica veche

CRONICA VECHE

Între alte efecte, lesne de sesizat, ale turnantei geopoliticede acum un sfert de secol, tematica martiriului cu temei
religios a cunoscut o evoluţie spectaculoasă, aducând în

prim-planul vieţii sociale gesturi care până nu demult se
consumau în zone mai puţin accesibile marelui public.
Martiriul unor clerici de confesiuni diverse, însoţit uneori de
beatificare, a devenit un fapt de o relevanţă spirituală aparte,
analog poate celui simbolizat de primii creştini. Asemenea
evenimente au avut loc în multe zone ale lumii, inclusiv în
spaţiul danubio-carpatin.

După Szilárd Ignác Bogdánffy (2010), János Scheffler (2011)
şi Vladimir Ghika (2013), a venit rândul episcopului Anton
Durcovici să fie beatificat, în cadrul unei slujbe solemne,
prezidată de ES Cardinal Angelo Amato, prefect al
Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, liturghia respectivă
fiind programată pe stadionul municipal din Iaşi, la 17 mai
2014. Este al patrulea ierarh romano-catolic introdus astfel în
calendarul Bisericii după un lung şi minuţios proces de
pregătire, conform uzanţelor canonice, la 63 de ani după
moartea sa ca martir al credinţei, în urma bătăilor şi a
înfometării, la Penitenciarul din Sighetu Marmaţiei, acolo
unde au pătimit şi alţi arhierei creştini.
Monseniorul Anton Despinescu a evocat undeva debutul
procesului în cauză, plasându-l la 10 decembrie 1996, data
când s-a propus, în toată dieceza, ca veneratul episcop
martirizat cu 45 de ani în urmă să intre în proces de
beatificare. Simpozionul comemorativ ce i s-a dedicat în
2001, ale cărui comunicări au fost incluse apoi într-un buletin
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In memoriam: episcopul martir Anton Durcovici
Gânduri creştine
Buletin istoric catolic

Un păstor de suflete, un martir al credinţei: Ep. Anton
Durcovici Mesagerul Sf.Anton

Episcopul Anton Durcovici. O viaţă
închinată luiDumnezeu şiBisericii

Viaţa Episcopului Anton Durcovici, martir al Bisericii
Catolice dinRomânia
Ibidem
Ibidem

ANTON DURCOVICI,
EPISCOPUL MARTIR

Rafael, Madona şi Pruncul

de resort , a furnizat date semnificative pentru procesul care se
iniţiase în vederea beatificării episcopului-martir. Am avut
atunci onoarea de a formula unele reflecţii pe această temă,
bucuros că puteam lua parte, în felul meu, la o asemenea
acţiune . S-au produs de atunci şi alte comentarii, unele de un
interes cu totul deosebit, precum acela despre dimensiunea
antropologică a gândirii lui Anton Durcovici, pusă în relaţie
legitimă cu unele orientări din perioada interbelică .
S-a publicat apoi şi o preţioasă sinteză biografică, sub dublă
semnătură, cu date noi şi precizări întemeiatemai ales pe surse
de arhivă , iar în timpul din urmă, o microsinteză elaborată de
Fabian Doboş, în chiar orizontul beatificării, adăugându-se la
alte contribuţii de aceeaşi natură, întocmite de FlorianMüller,
Wilhelm Dancă, Aloiss Moraru, Ştefan Lupu, amintiţi şi în
text.
S-a ales ca moment al beatificării însăşi ziua natală a
martirului, 17 mai, la distanţă de 126 ani, când cel născut în
Altenburg (Austria) e chemat să intre în calendarul lumii
catolice, ca episcop de Iaşi, într-un moment nespus de greu
pentru Biserica Romano-Catolică din România, stat devenit
„republică populară”, cu program ateist şi de izolare faţă de
lumea apuseană. Episcopul Anton Durcovici s-a opus, cu
mijloacele disponibile, atât ideologiei totalitare, cât şi izolării
de Occident, fiind socotit din capul locului ca un duşman
redutabil al noului regim.
Consecinţele, pe plan instituţional, ca şi pe plan personal, se
cunosc. Biserica Romano-Catolică a fost supusă la presiuni şi
restricţii de tot felul, iar fruntaşii cu atitudini mai ferme
aruncaţi după gratii. Este cazul noului episcop de Iaşi, Anton
Durcovici, a cărui stemă era compusă dintr-o navă în furtună,
în care stăMielul lui Dumnezeu, cu steagul victoriei, înmijloc
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întâlniri de destin

aflându-se crucea înconjurată de cârja episcopală şi de mitră,
iar jos un moto la fel de elocvent:

(Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul ).
Corabia pe apă învolburată e un vechi simbol, de sursă
biblică, însă şi un fel de a sugera situaţia Bisericii în acel timp
de tragice răsturnări.
Arestat samavolnic, în plină misiune pastorală, la 26 iunie
1949, supus la privaţiuni de tot felul, torturat, batjocorit,
episcopulAntonDurcovici a suferit de diverse boli la Jilava şi
Sighet, fără asistenţă medicală şi fără posibilitatea chiar de a
se hrăni. (Mor de foame şi de sete), ar fi
spus, în acea fază de inaniţie, de caşexie letală, episcopul-
martir. Izolat de comilitoni, în ultima lună, s-a stins la 11
decembrie 1951, în funesta „celulă 13”, rugându-şi confraţii
să-l dezlege ( ), după datina creştină .A
murit ca o „slugă bună şi credincioasă”, cum fusese toată
viaţa şi cum făgăduise anume în alocuţia rostită la intronizare.
Un teolog şi un ierarh cu misiune apostolică, unul dispus a se
jertfi pentru semenii săi, aşa se configurează şi acum, la
beatificare, episcopulAntonDurcovici.

Beatus populus cuius Deus
Dominus

Moriar fame et siti

Damihi absolutionem!
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PREUMBLARE PRIN
PĂDUREA CRENGIANĂ
ŞI IEŞIREA ÎN SAT

Radu PĂRPĂUŢĂ

Trebuie spus din capul locului: preumblarea este
hermeneutică. Personajele lui Creangă nu fac
plimbări. Mai cu seamă prin pădure! Preumblarea

constituie apanajul „cucoanelor” romantice. Iar lumea lui
Creangă este tot ce poate fi mai antiromantic. Poate doar moş
Nichifor, fiind însă cu treabă (imperativul practic înăbuşă
totul la Creangă), să se abată pe acolo cu jupâneşica Malca.
Dar „moşul” nu are deloc „comoţie erotică” (G. Călinescu).
Se abate pe acolo, hm, doar ca să asculte privighetorile, nu
altăceva! Să spunem aici, ca să nu ne mai întoarcem cu vorba
şi ca să ne tihnească drumul demonstraţiei, că moş Nichifor
singur preamăreşte pădurea la Creangă, dar cu vădit scop
ademenitor erotic. Susură moşul în urechea doritoare a
jupâneşicăi: „Uite florile cele frumoase de prin marginea
pădurei cum împlu văzduhul de miroznă.” Sau: „Cum ţi se
pare aici în poiană? Aşa-i că era să mori şi să nu ştii ce-i

frumos pe lume?” Sau vestita frază „de savoarea cea mai
densă” (G. Călinescu): „'Tă-vă pustia, privighetori, să vă bată,
că ştiu că vă drăgostiţi bine!” Elogiul acesta al pădurii este de
târgoveţ. Moş Nichifor era om umblat prin târgurile „unde nu
se întâmpla nimic” ale Moldovei, pe la Piatră şi Fălticeni, în
care se întâmpla totuşi ceva pe atunci: se isca o nouă
sensibilitate aflată în marginea romantismului. Aşa va fi aflat
el prin acele târguri ofilite cum iubea natura „duduca de
Vaslui” şi se va fi adaptat şi el, subţiindu-şi limba, precum
lupul poftitor de carne de capră, şi vorbindu-i Malcăi pre
limba ei despre „frumuseţile naturii”.
Încolo, oricât ne-am ciupi coarda sufletească naţională, nu
vom putea demonstra că în lumea lui Creangă codrul e „frate
cu românul”. Spre nemulţumirea semănătoriştilor sau
ecologiştilor de toate soiurile, codrul e mai degrabă frate
vitreg cu acesta, are ceva din selva oscura dantescă, care este o
alegorie a haosului vieţii. La Creangă pădurea e un orizont
neclar privit dinspre lumea satului, un anti-sat. Adesea
trezeşte temeri, înfricoşează. Este un „codru întunecos”

). HarapAlb rătăceşte şi el pe cărări
întortocheate prin „codri întunecoşi” şi tot aici ajunge să fie
servitorul Spânului. Ca să ajungă la sălaşul lupului, capra
merge „prin codru până ce dă de-o prăpastie grozavă şi
întunecoasă, şi pe-o tihăraie dă cu crucea peste lup” (

). Teamă (de ţiganii lăieşi în special) trezeşte şi
pădurea de laMoţca ( ), iar codrul Grumăzeştilor cu
istoriile lui cutremurătoare, camotiv de teamă, este invocat de
Moş Nichifor: „câţi căzaci, căpcâni şi alte lifte spurcate au
căzut morţi aici.” Pornind de la Borca, Nică şi Dumitru cu
nişte plăieşi se rătăcesc în viscol „pe nişte povârnişuri
primejdioase” se încurcă printre ciritei de brad şi îşi plâng în
pumni de supărare şi oboseală. Bărbatul şi fata balcâză a
Irinucăi muncesc cu vitele şi ca vitele toată săptămâna în
pădure „la făcut ferestrea”, motiv de compătimire din partea
naratorului.
La Creangă pare că suntem aproape de spaimele terifiante ale
omului neolitic şi medieval, care avea pădurea în preajma
ogoarelor sale. Pădurea este locul unor animale sălbatice şi al
altor jivine îngrozitoare. Am văzut deja lupul şi căpc(ău)nii.
Liftele spurcate, altfel spus „litve spurcate”, nu sunt nişte
animele terifiante, cum ar crede unii, ci lituanieni spurcaţi,
adică necreştinaţi, care au călcat odinioară pământul
Moldovei. În tot aici, în pădure, stau
cele două fiare, una păcălită, cu coada „în băltoaga din
marginea pădurii”, cealaltă păcălitoare. Să mai pomenim de
groaznicul cerb cu ochi otrăvit (o variantă a vasiliscului) şi de
ursul din , precum şi de alt urs la .

(Fata
babei şi fata moşneagului

Capra
cu trei iezi

Amintiri...

Ursul pâcâlit de vulpe

Harap Alb Dănilă Prepeleac

Spânul vorbeşte şi el de un taur grozav dintr-o înfundătură a
pădurii, care „la mulţi bezmetici le-a curmat zilele”. Jivine
mari şi mici sunt în ograda Sfintei Duminici din

, ogradă aflată într-o poiană dintr-un codru
(întunecos, fireşte). În jigăniile
îngrozitoare ale bestiarului românesc aşteaptă în „codri şi
pustietăţi”să devoreze oamenii: balauri adică dragoni,
identificaţi în imaginarul creştin cu dracii, aspide simboluri
ale surzeniei păcătosului, vasiliscul simbol al nemilostivirii,
un fel de vidre (hidre?) pluricefale şi alte gângănii. Aşadar,
pădurea pare un mediu „acultural”, necosmicizat, unde
sălăşluiesc forţelemalefice semnificând haosul.

odrul estemai degrabă fârtat cu nefârtatul, cu cel de pe
comoară, cu necuratul. Pădurea foşgăie de draci;
aceştia sunt gata „să-şi vâre codiţa cea bârligată”, să-şi

facămendrele, să vâre vrajbă între oameni şi să le facă pacoste
în activitatea lor de ţărani paşnici: „doar a face pe vreun om să
bârfească împotriva lui Dumnezeu, pe altul să-şi chinuiască
boii, altuia să-i rupă vreun capăt sau altceva de la car, altuia să-
i schilodească vreun bou, pe alţii să-i facă să se bată până s-or
ucide, şi câte alte bazaconii şi năzbâtii de care iscodeşte şi
vrăjeşte dracul”( ). Aceasta este
misiunea obişnuită a demonilor în credinţa populară,
proiectul lor ontologic, ca să zicem mai pe domneşte. În

aflăm că într-un iaz din pădure este chiar
staniştea lor, a dracilor. „Iazul, locul şi pădurea de pe-aici sunt
ale noastre”, îl înştiinţează ţanţoş pe Dănilă un drac.

sălăşluieşte în pădure însuşi Scaraoschi,
căpetenia zmeilor, care a luat înfăţişarea monstruoasă a lui
Statu-Palmă-Barba-Cot. Acesta este o „bâzdâganie”, „o
pocitură” spăimos-comică: „la stat de-o palmă şi cu barba de
un cot, cu capul cât nuca, cu ochii cât talgerile, cu mânele cât
fusele, cu picioarele cât drugul şi cu şezutul cât o faţă de arie”.
Spânul, se ştie, este întruchiparea diavolului (ca şi „omul roş”,
alias „ţapul cel roş”, cum i se spune în Împăratului
Roş) şi îi iese în cale fiului de crai în pădure. De altfel, craiul îl
prevenise pe fiu în spiritul mentalităţii populare: „să te fereşti
de omul roş, iară mai ales de cel spân”, fiindcă aceştia sunt
„foarte şugubeţi”, adică vicleni, acesta fiind sensul arhaic al
cuvântului. Fetele Împăratului Verde intuiesc caracterul
malefic al Spânului: „s-ar fi lepădat de Spân ca de Ucigă-l
Crucea”. Să nu uităm nici de groaznicaMoarte, care ajunge în
spaţiul silvic trimisă prin şiretlic de Ivan să roadă pădurea. Şi o
roade „de-i pocneau fălcile”. Cum se vede, există o corelaţie
între pădure, diavol (iad) şimoarte.

Fata babei şi
fata moşneagului

Povestea porcului

Povestea lui Stan Păţitul

Dănilă Prepeleac

În Făt-
Frumos, Fiul Iepei

Harap Alb

C

(Vaurma)

din Creangă în Creangă
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...în anumite condiţii, absenţele îndelungate pot deveni uneori
şi surprinzătoare rezervoare de bucurii.Vezi reîntîlnirea
noastră de după două decenii.

Viorel Savin,

Explicaţie Sunt un
singuratic. Nu fac parte din nicio gaşcă literară. Şi cu toate
acestea... ”am îzbândit” peste 28 de spectacole de teatru
- unele jucate în reluare câte două, trei şi chiar cinci stagiuni
la rând - , pe importante scene ale ţării, dar şi 37 de cărţi de
dramaturgie, de proză, de poezie, de publicistică etc, etc.

mai nou, fiecare se îngrijeşte cu disperare de
sine şi de-ai săi, majoritatea
scrierilor în patru volume,

demersul doar aparent narcisist, cu
părerile altora despre lucrul

singuratic
Comentat deD.U.I.

Comentat de el însuşi.

Am decupat această zicere,
aproape aforistică, din dedicaţia pe care fostul
meu coleg de facultate, o depune pe recentul său volum
- aniversar? omagial? - ce i-a fost consacrat. Şi pe care mi l-a
făcut cadou. Un op de doar 630 de pagini, care se deschide,
provocator, cu o a împricinatului:

Constatând că
Viorel Savin şi-a adunat

toate apărute laTipoMoldova, şi-a
purces a-şi rotunji

său, adunate în acest op. Sunt
aşa, la o privire sumară, 90 de comentarii în periodice şi 2o -
în volume. Pentru un , aş zice că nu-i rău. La acestea
se adaugă un capitol în careViorel Savin e
(!) şi un altul, în care e De la Ciopraga
la Adrian Voica, de la Florin Faifer la Valentin Silvestru şi de

la cine vreţi la cine nu vă aşteptaţi, piesele/cărţile lui Viorel
Savin, ca şi el însuşi, au fost trecute prin ciur şi prin dârmon,
dar, la sfârşitul acestei dărăciri, în mod miraculos, autorul iese

... Numai bun de trecut, ai
zice, din în literelor. Misia de a (re)face
portretul (pen)ultim al autorului şi-a asumat-o criticul Adrian
Jicu, un temerar, căci e o plăcută zăbavă dar şi o îndrăzneală să
coagulezi această imensă materie entropică, agrementată cu
laude, mângâieri şi (inevitabile) şmotruiri. Se va vedea, din
toate, că Viorel Savin este un scriitor inclasabil, intratabil,
iritabil şi, în aceeaşi măsură, ingenios, constructiv, cooperant,
mai ales după ce, ratându-şi, succesiv, profeţiile politice şi
ambiţiile de mărire (peste păcătoşeniile literar-artistice) s-a
retras - ofuscat? demn? - de la Luncani, unde-şi
cultivă, artistic, Cunoscătorii,
admiratorii şi, evident, degustătorii (între care Bogdan Hanu,
Calistrat Costin) cică îl întâmpină, la rarele lui descinderi prin
urbea bacoviană, cu

Îi credem, până la proba contrarie...

curat, luminat, ca argintul strecurat
Purgatoriu Paradisul

la domeniul
grădina, via şi livada.

vorba ceea: Bun vin ai, dar greu îl mai
dai...

În acest abia trecut martie, Buna Vestire a însemnat, la Casa
cu absidă ”Laurenţiu Ulici”, a scriitorilor din Iaşi, o insolită
lansare de carte: ,
având ca autori pe . Despre
acest volum - comentat în numărul precedent al

au vorbit scriitorii

Prin forţa împrejurărilor, Mircea Filip, autorul
princeps, n-a putut participa la ceremonie, fiind prezentă
doar Cezara Mucenic, co-autoarea şi soţia sa. În vechiul stil
cronicăresc, M.F. ne-a trimis o adevărată
misia de-a ne-o prociti revenindu-i fiului său, Emin.
Extragem, din această epistolie, câteva pasaje, poate nu cele
mai savuroase, dar elocvente pentru cel care continuă a
purta dulcea povară a Iaşilor.

În bătaia nopţii/Convorbiri cu o floare
Mircea Filip /Cezara Mucenic

Cronicii
vechi : Marius Chelaru, Mihaela
Grădinariu, Liviu Papuc, Constantin Popa, Cassian Maria
Spiridon.

predoslovie,

(...)Vârsta tatei, compusă din trei sferturi de veac şi un prefix
refuzat la export, nu i-au îngăduit călătoria aici. A renunţat
cu un mare regret - la întâlnirea amurgului vieţii lui, şi la
reîntoarcerea în leagănul studenţiei sale. Aici a pornit
călătoria sa pe „marea interioară” pe care, navigând cândva
şi-a trăit actul iniţierii în profesiunea de scriitor. Căci dacă
Suceava i-a zămislit talentul, abia în Iaşul universitar el s-a
dezvoltat, deşi tot aici a mai deprins şi frumoasa limbă de
lemn. (...) Deşi legătura cu Iaşul i s-a frânt cândva, o
despărţire nu s-a putut săvârşi nici după 30 de ani. El se
socoate şi azi ieşean-bucureştean, ceea ce se poate traduce şi
pre limba veche: prin denumirea acelei fiinţe de-i spune
struţo-cămilă. Dar viaţa omului are 30.000 de zile, aşa că tatăl
meu încămai speră într-o reparaţie sentimentală.
După ce-a fost slujitor al Thaliei aproape optsprezece ani
fără un pic, în venerabilul Teatru Naţional „Vasile
Alecsandri”, tatălui meu i se pare firesc a vi se adresa, chiar
în absenţă şi prin delegat, musai cu umor şi nu cumorgă de
veteran înrăit în luptele vieţii, ori cu tristeţe, căci nu s-a prea

-

(N.T.)

avut bine cu ea niciodată în viaţă. Îi place să râdă, şi să uzeze
mereu, perpetuu, de autoironie. Parodiindu-l pe Vergilius,
tata şi-a compus în ultimii ani, prevăzător, şi un epitaf de
factură clasică, sugerat de distihul virgilian

Tata l-a regândit pe al său, după
plaiurile române
(...) dumnealui, socotindu-se suficient de acoperit de
brumele toamnei, vă roagă să-l credeţi măcar acum un
înţelept, şi să reţineţi că deviza lui de-o viaţă a fost:
„Limpede nu vezi decât cu inima”. Sunt cuvintele micului
prinţ, fireşte, sub zodia căruia şi-a scris şi cărţile, ba s-a
prevalat de ele şi când şi-a ales viitoarea soţie.

ata vi se adresează prin mine, cu deferenţă şi respect,
asumându-şi răspunderea pentru mărturia care
urmează, scrisă pe-un şerveţel de masă, la plecarea

mea:

(...)
Geo Bogza declara că este „de pretutindeni”, când era
întrebat de locul său de baştină. Tatăl meu e mai sigur: el
afirmă, ca bunul Saint-Exupéry: „sunt din copilăriamea,/ sunt
din copilăriamea ca dintr-o ţară”.
Da, se spune că a trăi-ndelung nu-nseamnă a trăi, dacă - ne
mustră un înţelept, Mircea Eliade - „nu ştim să stăpânim şi să
fecundăm timpul”. Ei bine, tatăl meu e convins că i-a reuşit
câte ceva. Şi-a adunat dovezile într-o traistă, autointitulată

În ea figurează titluri de volume de
povestiri, zise „de noapte”, confesiuni imaginare, trei romane
ţinând de literatura scriitorilor autori de naraţiuni fantastice
dar şi analişti, introspectivi, afirmaţi între războaie, piese de
teatru, studii şi îngrijiri de ediţie, traduceri, publicistică.(...)
S-a căsătorit în 1984 cu Cezara Mucenic, aici de faţă, distins
istoric de artă cu doctorat, neconfirmat de Comisia
„Andronescu”. Ne-a adus pe lume pe mine şi pe fratele meu,
Iustin, actualmente plecat puţin, ca orice Prâslea isteţ şi
voinic, să caute merele de aur în cinematografia din cetatea
Imperiului, Londra. (...)
Deşi a muncit cinstit şi pe ruptele la viaţa lui, tatăl meu s-a
considerat mereu, cumândrie, unmare leneş.Mă bate gândul
să nu-i fi moştenit şi eu această rarisimă însuşire de caracter.

: Mantua me
genuit, / Calabri rapuere.

: Moldova m-a născut, Valahia mă va sfârşi.

Aş vrea să ştiţi că eu nu văd adevărata mea viaţă de
scriitor amară, plictisitoare, ca o permanentă robie. Caut să
desluşesc în trecut tot ce e voioşie şi umor, vise ale tinereţei
încântătoare, culori şi ciudăţenii, să retrăiesc întregul ei alai
de amintiri şi speranţe.

T

Bibliotèque bleu.

Voi căuta oricum, cât de repede, unmedic priceput.
Dacă râvneşte la un Nobel pentru literatură? Desigur, ca orice
condeier, doar că pune mult bun simţ în aspiraţiunea sa şi-şi
doreşte unNobelmic, de pildă - un nasture de la jiletca regelui
Suediei.
Mircea Filip - tatăl meu, a venit în literatură minat de patima
pentru proza fantastică, socotind că singură ficţiunea nu
minte. Scrie proză fantastică şi dintr-o prea mare dragoste
pentru real. Dar şi pentru că - se ştie - firea omenească nu
suportă preamultă realitate.Asta a spus-o bădiţaHegel.
Se pune cinstit întrebarea: dacă marii clasici ruşi au ieşit de
sub „Mantaua” lui Gogol, tatăl meu de unde s-a ivit? O spune
chiar el: din curtea numită aleasă scriere a
modelului său de scriitor, Mircea Eliade. A făcut desigur şi
vizite de lucru, în tinereţe, umblând nopţile prin ograda lui
Bulgakov, foiletând manuscrisul de la Saragoza de Jan
Potocki, trişând la stos cu dama de pică, poposind nopţile la
hanul lui Mânjoală ori ducându-se să macine un sac cu
grăunţe de porumb la moara lui Călifar. I-a cunoscut în teatru
pe Faust şi Don Juan şi-a legat prietenie cu prinţul Hamlet dar
şi cu „omul care şi-a pierdut umbra”. De mirare: după lectura
nuvelei a lui Eminescu, s-a pomenit, (când îi era
lumeamai dragă), cu pirostriile pe creştet.
S-a mulţumit, de la bun început, în scrierile sale, cu „cheiţa
magică a fantasticului” (cum zis-a frumos şi adevărat naşul
meude botez, domnul Florin Faifer).

altă dilemă: din ce trăieşte azi scriitorulMircea Filip?
Răspuns: din ce i-a dat muma vitregă a vremii sale,
societatea civilă actuală, după 40 de ani de serviciu

credincios în folosul ţării - o pensie, mică după buget şi mai
trăieşte şi din amintiri. Mai multe bucurii îi aduc însă
amintirile. Şi nu puţine se leagă de Iaşi. Între altele, acordarea
Premiului Uniunii Scriitorilor în 1975 şi cel al Revistei
Tribuna, „pentru cultură teatrală”, pe 1984, în tandem cu
bunul prieten şi coleg de teatru - regretatul critic - Val
Condurache.
Oare cum am putea încheia ul de faţă decât
aducându-vă mulţumiri pentru pacienţă şi înţelegere. Mai pe
înţelesul posterităţii vă urăm : adică

în limba eschimosă

La ţigănci,

Cezara,

speach-

Mana daervan!
Rămâneţi cu bine! .

O

Pentru cf.,
Mircea FILIP

Bunavestire, 2014

Nicolae TURTUREANU

Poeme înfrigurate

Un singuratic...
aparent narcisist

Dacă placheta de versuri
n-ar

purta nicio semnătură, un
oarecare cititor al cărţii de debut,

, ar identifica
min t ena ş au t o r u l :

Frigul din clepsidră

Biserica de cuvinte
Mihae l a

Grădinariu.
matcă-închisoare

Frigul din clepsidră,

muz muză

Ceea ce înseamnă că poeta are rostirea, pecetea
ei, vine dintr-o unică . Augmentate faţă de
cartea princeps sunt, în durerea şi
extazul. Mărturisirea e mai frustră, mai îndrăzneaţă - şi mai
amară. Apar ”frumuseţi şi sensuri noi”, ce rimează perfect cu
cele (mai) vechi. E şi un (masculinul de la , vă rog!)

care o atrage şi pe care şi-l doreşte, în poeme de o invidiabilă
trimitere şi remitere. E o devastare ce mereu se salvează, se
reface precum, ca să localizez şi să animizez, cireşul din
grădina vecinului / a japonezului... Şi poate, frumuseţea
acestei poezii vine din faptul că, fiind pregnant şi declarat
lirică, are o epică a ei; are o ”poveste”. Fiecare poemă spune
ceva, e ca o filă din omie şi una de nopţi, sau ca o zicere a unei
Pythii mitice; nu la fel de ermetică (poema) ca un barbian

, dar ca o pornire Şi melcul, spre a-l face a
scoate coarne boureşti, trebuie a-i ştii descântecul şi a-i
desluşeşti cântecul.
În aceste poeme emană o căldură naturală, din
lemnde pădure bătrână/cu brâul de lână.Vreau a spune că nu-i
căldura artificioasă a centralei electrice şi a calului de fier, ci-i
îmbrăţişarea teracotei în care mai respiră lutul. A zicerii în
care cuvântul se logodeşte cu alt cuvânt nu prin întâmplare
ce poate a avea rosturile ei lirice - ci prin potrivire de
caractere...
Pre câtă căldură, pre atâta frig, în aceste poeme, pentru mine
fiind limpede că autoarea e o înfrigurată. În mod sigur are
probleme cu circulaţia periferică, sau alte hibe ascunse. Dar
tot sigur e că frigul nu-i dinafara ei, ci dinlăuntru. Şi dacă ne
uitămmai bine (cumâinile la ochi, printre degete), vom vedea
că trupul (pe care şi-l închipuie, de! ca orice femeie) amforă,
e chiar clepsidra în care se conservă şi din care curg frigul şi
timpul. Cald-rece-cald-rece-fierbinte - îţi vine să reciţi,
apropiindu-te, bâjbâind, fiind aproape sigur că ai prins sonul
acestor , spre a-ţi da seama că ţi-au scăpat
... Să citim:

Împarte!

joc
secund după melci.

un foc viu

cuvinte-ghicitoare
Sînt amfora beţiilor tîrzii, / Cu mijloc strîns în

braţe la ospeţe, / Îmbrăţişată-n vis de morţi şi vii, / La ceasuri
epifanice răzleţe...// Sînt amfora din lutul cel dintîi,/ Cînd
sîngele ploua, arzînd gheţarii, / Eumă rugam de tine să rămîi,
/ Să treierăm cuvintele pe arii...// Sînt amfora cu sunetul cojit,
/ La graniţa de buze şi licoare, / Umplîndu-mă, cu cîntecul mă
mint, / Iar soarele se-neacă-n vin şi moare... // Sînt amfora cu
gîtul strîmtorat / De vorbe frămîntate şi cernute, / Prin
temniţe de trupuri şi păcat / Împart iluzii blînde şi cucute...

Scrisori întredeschise

...singur fic iunea nu
minte
ă ţ
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„ ”. Cuvinte încrustate de Nichita
Stănescu (1933-1983) pe trunchiul rostirilor sale. Era, cred,
spre sfârşitul anilor '70 şi-mi amintesc impactul puternic pe
care l-au avut asupra mea.A fost ca o ploaie de stele care m-a
potopit, luminându-mi multe din cărările nesfârşitelor mele
călătorii interioare. Senzaţia asta m-a urmărit până astăzi.
Chiar şi în perioadele când, pervers şi, nu de puţine ori,
furibund, această potrivire de cuvinte a fost inclusă pe lista
neagră a „argumentelor” care ar fi trebuit să demonstreze
compromisurile de neiertat pe care marele poet le-ar fi făcut
cu puterea ceauşistă. Altfel spus, frumuseţea şi puritatea
acestei mărturisiri de credinţă a fost maculată de…corul
imaculaţilor. Treptat, au început şi mârâiturile unor genii
închipuite, care decretau, într-un crescendo grotesc, lipsa de
valoare a poeziilor lui Nichita Stănescu. După decembrie '89,
atacurile au explodat pur şi simplu. Făcătura se simţea de la
distanţă. Puţini însă îndrăzneau să o invoce explicit. Între cei
care au făcut-o se numără şi Margareta Bedrosian. În cadrul
unei discuţii desfăşurată sub genericul „

” (Caiete critice, nr.3-4/1995), ea a afirmat,
printre altele, că problema receptării lui N.S. este deturnată
de multiple implicaţii politice. Că foarte multă lume nu este
de acord cu această deturnare, dar, în acelaşi timp, se teme să
spună că nu este de acord, „

”. M.B. era de părere
că se va reveni, că ne vom regăsi într-o anume „

”, dar că „

. Ei, aici e aici. Profitabil
pentru cine?Dar asta e deja o altă discuţie.

eocamdată, suntem în aşteptare. E limpede că nu s-a
făcut mai nimic (ediţii, traduceri de calitate şi de
impact…) pentru marele poet. Dar ploaia de stele nu

m-a părăsit.Aş putea spune chiar că s-a înteţit. Şi asta datorită
unei alte întâlniri magice: „ ”.
Autorul? Nimeni altul decât Fernando Pessoa (1888-1935)
( ). Aceleaşi gânduri, aceleaşi trăiri şi un
mod identic de a le comunica. Dacă rostirea lui Nichita
Stănescu m-a marcat într-un anume fel, cele două rostiri
similare, luate împreună, aparţinând unor poeţi care nu s-au
cunoscut, care au trăit în timpuri şi locuri diferite, departe
unul de altul m-au fascinat pur şi simplu. Mi-au format
convingerea că acest tip de coincidenţe trasează meridiane-
reper în cultura universală. Adică ceva peren, cu rădăcină,
tulpină, flori şi fructe netrucate.
O altă pereche, construită pe acelaşi calapod, ar putea fi, între
altele, aceea formată din (1880-1967) şi

(1888-1965). Au trăit în aceeaşi perioadă şi au fost
consideraţi reprezentanţi de seamă ai modernismului.

„

”
„U

Ambii s-au aplecat asupra creaţiei literare, disecând-o,
explicând-o, amendând-o, atât pentru ei înşişi, dar şi pentru
alţii, fie ei scriitori sau simpli cititori. Pentru cine are
curiozitatea să compare eseurile lui TSE cu articolele lui TA,
reunite sub titlul „ ”, va rămâne uimit de
similitudinea ideilor exprimate. Dacă ar fi să ne referim
numai lamaniera în care cei doi abordeazămaterialul care stă
la baza creaţiei literare, şi am putea alcătui o mică
antologie.

ingura diferenţă dintre aceşti doi scriitori este că s-au
dezvoltat în lumi diferite (era să zic paralele) care,
evident, au acţionat asupra lor în mod diferit. Este

suficient să dăm doar un exemplu: Este anul în
care primeşte Premiul Nobel pentru Literatură, iar

este pur şi simplu scos din literatura română, în urma
unui articol („
scris de Sorin Toma, fiul poetului proletcultist A. Toma (pe
numele lui adevărat Solomon Moscovici). Articolul este
publicat în „Scânteia”, ziar al PCR, în patru numere
consecutive şi se încheie cu o veritabilă ameninţare cu
moartea. Consecinţele sunt imediate: poetul este interzis şi se
retrage din viaţa publică. Se izolează în casa lui de la
Mărţişor, unde va supravieţui, după cum mărturiseşte, din
vânzarea cireşelor.
Toate acestea sunt, în general, cunoscute.Consecinţele însă şi
adevărata lor dimensiune par a fi mai greu cuantificabile. Le-
a sintetizat criticul literar Eugen Simion: „…

.Cu alte cuvinte, atunci
a fost spulberată o verigă importantă din lanţul trofic al
literaturii române.Atunci s-a creat, artificial, un „gol istoric”,

Patria mea e limba română

Posteritatea lui
Nichita Stănescu

pentru că trecem printr-o altă
formă de timiditate decât în anii trecuţi

formă de
normal alţii vor fi cei care vor exploata mitul
Nichita Stănescu, să se
vorbească despre Nichita Stănescu”

Patria mea e limba portugheză

Cartea neliniştirii

figura cea mai reprezentativă a modernismului
de expresie engleză, alături de Pound, Yeats, Stevens,
Virginia Woolf, Faulkner, Hemingway ş.a.
n părinte al modernismului, cel care a sintetizat

postromantismul şi postsimbolismul, uneori cu delicii
parnasiene, într-o viziune absolut originală, şi care a
influenţat mai multe generaţii, deşi a rămas inimitabil”.

Arta poetică

Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei”)

când Arghezi a
fost denunţat ca poet al putrefacţiei în „Scânteia”, atunci a
fost ucisămodernitatea românească”

atunci când va fi profitabil

D

Tudor Arghezi
T.S.Eliot

T.S.Eliot -

TudorArghezi -

cuvântul,

anul 1948.
T.S.Eliot

Arghezi

S

care a putut da impresia că violentă dintre literatura
română şi evoluţia modernităţii europene este un lucru cât se
poate de normal.Autorii acestei crime?O şleahtă de politruci,
îmbârligaţi cu nişte genii literare închipuite şi cu nişte
jurnalişti erijaţi în judecători (

Iată însă că anul trecut, la Paris, în cadrul acelui
controversat „ ”, a fost lansată o antologie cu
poeme de Tudor Arghezi, pe care Dinu Flămând o apreciază
(România literară, nr. 22, 2013) ca fiind „

”. Cartea a apărut la editura pariziană „
”, sub girul (antologator, traducător şi prefaţator )

lui , un tânăr profesor de „lettres
modernes”, pasionat de limba şi literatura română. Asemeni
altui traducător (Luc-André Marcel) care, în 1963, publica o
antologie la şi tânărul
deplânge faptul că un poet de talia lui Arghezi este atât de
puţin cunoscut în Franţa şi în restul Europei.Articolul lui D.F.
merită citit, mai ales de cei care n-am reuşit să intrăm în
posesia cărţii, pentru că oferă multe informaţii interesante.
Cea mai frapantă mi se pare a fi apropierea organică (să-i
zicem aşa) a traducătorului de cele mai dificile texte
argheziene. faptul că priveşte „

”. Surprinzătoare şi tonică
este şi capacitatea lui de a vedea dincolo de clişee: „

”. O, Doamne! Unde sunt acei „specialişti” ai
noştri, care-l consideră pe Arghezi, nici mai mult, nici mai
puţin, decât expirat. Bine că s-a gândit cineva din afară să ne
ia ceaţa de pe ochi.
Într-un final, D.F. este optimist şi speră că această traducere
va ajunge să-l plaseze pe Arghezi „

”. Totodată, el atrage atenţia asupra faptului că lista
poeţilor care ar trebui integraţi în acest circuit e mult mai
lungă: Blaga, Barbu, Bacovia, Gellu Naum, Dimov, Marin
Sorescu şimulţi alţii. „ ”-mai spune el,
subliniind astfel ideea că, în ciuda unor traduceri existente, se
simte lipsa ediţiilor care să dea cu adevărat măsura operei
stănesciene. Observaţia lui D.F. e justă. Dar cum s-ar putea
realiza aceste lucruri? Înclin să cred că numai prin nişte
proiecte naţionale adecvate, care să ofere o imagine bine
conturată a evoluţiei literaturii române din perspectivă
istorică. Ceva în genul iniţiativelor lansate de Carol al II-lea,
în perioada 1934-1947, când a transformat „

” şi „ ” în
„ .

tiu, nu-i uşor. Doar avem şi noi, astăzi, politrucii noştri,
îmbârligaţi cu nişte genii literare închipuite şi cu nişte
jurnalişti erijaţi în judecători. Ei întreţin, conştient sau

nu, de atunci, pe care o ajustează periodic, funcţie de
conjunctură. Dacă pe vremea lui Arghezi se folosea atacul
brutal, execuţia la vedere, pe vremea lui Nichita Stănescu se
lucra mult mai subtil. Se folosea tactica picăturii chinezeşti:
ba o acuză de colaborare cu puterea, ba un mârâit sugestiv
privind lipsa de valoare a poeziilor sale, ba o nevinovată
aluzie la viaţa pe care duce. Când însă lucrurile deveneau
grave, se punea piciorul în prag. Aşa cum s-a întâmplat în
1979, anul în care Academia Suedeză l-a nominalizat pentru
Premiul Nobel. Delegaţia sosită la Bucureşti n-a mai
considerat necesar să-l cunoască personal pe cel nominalizat.
După spusele profesoarei Mariana Stănescu, sora poetului,
Uniunea Scriitorilor rezolvase toate problemele. Îi făcuse o
caracterizare, din care reieşea că e beţiv, afemeiat şi, ca poet,
mediocru.
Dacă e să ne referim la prezent, în viaţa literară domneşte
liniştea şi pacea. Atâta linişte şi atâta pace, încât impresia
generală e că nu se întâmplă mai nimic important. Doar
valuri, valuri, valuri…

ruptura

La
Différence
Benoît-Joseph Courvoisier

Editura Seghers, Courvoisier

Revista
Fundaţiilor Regale Editura Fundaţiilor Regale

ruptura

Salon du livre

pur şi simplu
excepţională

aproape admirativ
dificultatea limbajului arghezian

Arghezi e
nedreptăţit din nou, în zilele noastre, căci poeme precum
„Cântare omului” şi „1907-peisaje”ar fi pe nedrept socotite
opere de circumstanţă, cu care poetul şi-ar fi obţinut
reabilitarea

în circuitul marilor poeţi
europeni

ChiarNichita Stănescu

două coloane vertebrale ale culturii româneşti”

Ş

Sorin Toma, Miron Radu
Paraschivescu,Nestor Ignat,TraianŞelmaru, SilviuBrucan).
Marele nostru poet era ca şi necunoscut. Au fost câteva
traduceri, care însă nu au reuşit să-l impună la adevărata lui
dimensiune.

RUPTURA

Angela TRAIAN

Ce se vinde, întreb, că e rândul până la poartă şi dincolo de
poartă, în cimitir.
Nimeni nu îmi dă atenţie. Figuri sictirite, mutre grave, de
înalţi funcţionari publici în inspecţie. Muţi. Surzi. Amabilă,
singura persoană amabilă, doamna cu ochelarii prinşi în
două agrafe prinse cu elastic, deschide poşeta înşurubând
enervant de calmă urechile.
-Aţi spus ceva, domnule?
-Da.Amutilizat o interogaţie.
Bănuiam, surâde condescendent doamna şi îşi deşurubează
la fel de tacticos, cu degetele tremurând intens, urechile. Un
lob alunecă, planează şi aterizează între două bilete de loto,
naiba ştie cine le-o fi pierdut sau dacă or fi fost şi
câştigătoare.
-Ce se vinde aici, folosesc şansa de a dialoga cu singura
ureche disponibilă pe acolo. Nixit. O altă doamnă, mult mai
avansată ca înălţime şi posibil şi ca intelect, răspunde:
-Aripi, domnule, aripi.Aripi pentru expiaţi.
Şi descopăr subit, deasupra evantaiului nejaponez al
doamnei, deasupra porţii şi cimitirului un alt şir de indivizi
imponderabil sustentaţi de aripi multidimensionale,
albastre, ca şi situaţia de fapt.Da, sigur, lipsa de clarviziune,
de experienţă şi de cunoştinţe lingvistice te scoate în afara
normalităţii. Iar aşa ceva este grav cum o greşeală
nespovedită este culpabilă de pedeapsă. Şi nu mi se termină
aţa gândului când, din lateral, mă loveşte o ambulanţă,
singura comoţie cerebrală disponibilă de acolo.
Interior liniştitor. Deasupra măştii de oxigen o altă doamnă,
cevamai în ruj, îşi ticăie amustrare ţocăită pendulul capului:
-Puţină atenţie, domnule. Să expiaţi pe mâna sănătăţii, asta
depăşeşte orice absurd!
-Da, recunosc, am fost un tâmpit. Mă uitam la ăia zburând
deasupra dedesubtului pe unde circulaţi ministerial
dumneavoastră şi domnul şofer care, la rândul său, observa
fenomenul. Asta o înţeleg. M-a călcat legal, oficial, că avea
şi sirenă.Da.Dar cemamamorţii o fi aia ”expiat”?

Să nu mă-ntrebi ce număr port la ochelari că nu ştiu. Prima
pereche am luat-o prin 67. Regizasemopiesă, Cetatea, unde
jucau, între alţii Mihai Tatulici, Carmen Pompei, Carmen
Văraru, Aurelian Antal şi David Beno. Beno a ajuns mare
sculă prin Israel sau poate e numai o confuzie. Şi ca să mă
dau mare mi-am pus pe nas ochelari de 0,5. I-am şi scris lui
taică-meu, la Tecuci, că lucrez cu sticle. Ferească Sfântul,
mi-a răspuns. Deprinderea asta te poate duce direct în
ciroză. Şi cum nu ştiam ce-i aia ciroză, poate un fel de
puşcărie sau ceva şi mai grav, i-am aruncat (ochelarii)
printr-o bruscă iluminare a ideii că după fiecare pereche de
ochelari se ascunde cel puţin un alcoolic dacă nu chiar doi,
depinde demărimeaochelarilor.
Abia acum vreo 20 de ani mi-am dat seama că, asemeni
tablourilor celebre care, obligatoriu, trebuie înrămate şi
individul trebuie să suporte respectivul exerciţiu
obligatoriu. Aşa că pe la 48 m-am înrămat cu o pereche de
ochelari, vernisarea făcând-o madam oculista şi nevastă-
mea care a conchis că, oricum, cu barbă mi-ar fi stat mult
mai rău.
Şi aşa, din în , singular academic, că îi pierd
la concurenţă cu umbrelele şi pălăriile, am ajuns un cronic
consumator de ochelari, de dioptrii care, din fericire, nu
conţin e-uri. Recent am achiziţionat un produs proaspăt,
made in Italia, cu dioptrii neidentificabile care, spre
deosebire de celelalte exemplare, au miraculoasa însuşire
de a-mi reda imagini din Roma, Pistoia şi uneori de a mă
ajuta să vorbesc italiana. Care va să zică ochelarii au
memorie şi pedagogie. De aici şi dorinţa mea de a
achiziţiona noi şi noi ochelari, fabricaţi în Anglia, Spania,
Republica Boşimană, dacă o fi şi aşa ceva, pentru a-mi
îmbunătăţi posibilităţile de comunicare internaţională.
Mai e de dat un răspuns la o întrebare care mă roade mai
mult decât pantoful stâng: oi fi prezbit sau nu? Dar un
prezbit e un fel de prezbiteriană masculină,şi totuşi cred că
deşi ammomente de ecumenism, nu-s. Nu-s prezbit. Şi uite
că nu văd ce sunt fiindcă, ai ghicit, mi-am scos ochelarii în
semn de respect. Am putea continua cu ideea sclavagizării
omului mereu încălecat de câte ceva, fie şi de ochelari, de
problema ochelarilor la cai, la şarpe, dar cum nu ştiu unde
mi-am pus minunile alea sunt în ceaţă şi, suferind de
sindromul întunericului la întuneric, mă opresc aici unde
tocmai s-a deschis unmagazin de ochelari.
Aveţi ochelari proaspeţi?

ochelar ochelari

Ochelar - ochelari

Aripi expiate

Aurel BRUMĂ
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Pe treptele vieţii

carte-
document

Pe treptele vieţii

Călare pe două veacuri

Imn Femeii Prinos de
frumuseţe şi iubire,

Răsari să dai lumină,
Psalmi ai marilor

iubiri

Psalmi ai marilor
iubiri, Iubire tainică lumină

(Ed. Vasiliana, Iaşi, 2013), carte apărută
sub semnătura luiGheorgheT.Zaharia, ne dezvăluie un şir
de evenimente şi mărturii demne a fi cunoscute de un cerc
cât mai mare de cititori, pentru cunoaşterea şi înţelegerea
unor fapte ce se pot înscrie într-o paradigmă social-
culturală dar şi estetică, prin vocaţia rostirii esenţiale, prin
intuiţia şi abilitatea întreţinerii unei atmosfere prielnice
dialogului creativ. Dovadă sunt confesiunile, frumos
evocate în volum, ale unor personalităţi ieşene, şi nu
numai, din varii domenii. Treptele vieţii autorului au
străbătut când drumul sinuos al unui timp provocator,
când parcă unul printr-o grădină miraculoasă, admirând,
contemplând cromatica splendorii naturale.
După însemnările despre familie, şcoală, activitatea
profesională, relevante sunt mai ales referirile la valori
fundamentale ale neamului, la meritele unor oameni cu
idei, convingeri sau îndoieli, cu operă şi fapte remarcabile
în viaţa Cetăţii, toate putând conferi eticheta de

. Iubirea de ţară, evocarea trecutului mai
îndepărtat sau mai apropiat, sunt făcute cu credinţa că
noile generaţii vor fi dornice a continua aspiraţiile de
înălţare a naţiei precum au făcut-o înaintaşii. Pe cât de
pragmatic în rezolvarea unor probleme obşteşti, pe atât de
exuberant şi romantic s-a manifestat Gh. T. Zaharia în
relaţiile sale cu universul cultural al Iaşilor, nu de pe
poziţia dictată de vremuri, ci din cea a evadării din
realitatea imediată, rezonând cu ceea ce se numeşte
„fluidul intelectual” al comunităţii.

poate fi încadrată şi în seria cărţilor de
memorialistică, în care confesiunile de suflet, unele cu
valoare documentară, sunt desprinse parcă dintr-o
monografie a urbei, trecută prin „secole, milenii şi patru
etape istorice”, cum însuşi autorul o spune. Lectura
acestui volum ne aminteşte de , o
carte excepţională a lui Sextil Puşcariu, lingvistul,
filologul şi cărturarul de la Cluj. Privit dintr-o altă
perspectivă, Gh.T. Zaharia a fost şi este unmare iubitor de
literatură, de cultură în general. L-a atras irezistibil lumea
scriitoricească, bucurându-se de preţuirea unor creatori
precum Zoe Dumitrescu-Buşulenga, George Lesnea,
Aurel Leon, Nicolae Ţaţomir, Petre P. Andrei, Valeriu
Anania, Valer Mitru, Dan Nasta, Constantin Ciopraga,
Andi Andrieş, Al. Husar, Liviu Moscovici, a legat o
strânsă amiciţie cu Dumitru Vacariu, Ion Arhip, Dan
Hatmanu, Mircea Radu Iacoban, Grigore Ilisei ş.a., a
cunoscut înalte feţe bisericeşti, diplomaţi, politicieni.
Până la urmă, el însuşi a devenit coautor la o serie de
antologii lirice, între care (1984),

antologie de lirică românească
dedicată femeii (1989), pagini din
lirica universală şi românească (2008),

(2012), despre care Zoe Dumitrescu-Buşulenga a
spus că „ideea unor astfel de antologii are, fără îndoială,
îndrăzneala ei impresionantă, un miez de caldă
generozitate din care au pornit şi au crescut”, iar Nicolae
Turtureanu mărturiseşte: «De câtva timp sunt sechestrat
de două seducătoare cărţi despre extaz şi agonie, adorare şi
indiferenţă, bucurie şi suferinţă, rodire şi neîmplinire,
altfel zis, despre (meta)fizica iubirii din

. Sunt două antologii realizate,
deopotrivă, de Gheorghe T. Zaharia, Liviu Moscovici şi
Dumitru Vacariu».Având cultul prieteniei, Gh. T. Zaharia
îşi izvodeşte scrierea dintr-un acut ataşament pentru
valori, îşi deapănă amintirile, bucurându-se de afecţiunea
unor figuri importante ale vremii, îşi orânduieşte fişele de
lectură într-o logică împletită cu viaţa însăşi şi din care
unii cercetători vor putea extrage date şi semnificaţii ale
valului de întâmplări şi evenimente prin care a trecut. O
viaţă de om în deplinătatea faptelor se manifestă prin
mijlocirea formelor de spirit şi cultură care edifică însuşi
omul.
Gh. T. Zaharia a ştiut să-şi învingă clipele neprielnice şi să
şi le apropie pe cele esenţiale, lăsând să iasă la lumină
deplinătatea bucuriei de a face binele şi de a căuta
adevărul. Preţuirea de neam şi dragostea de familie sunt
componentele predominante ale acestei cărţi, scrisă de un
autor care, ajuns în preajma unei frumoase vârste (se
apropie de opt decenii), are satisfacţia destinului împlinit.
Gh. T. Zaharia ne oferă pilduitoare stări de fapte, prin
dezarmanta sinceritate a confesiunii şi intensitate trăirii.

Nicolae BUSUIOC

Spectaculoasă, revenită după o scurtă absenţă,
„Bucovina literară” - sub direcţia asigurată de Carmen
Veronica Steiciuc - îşi intră, treptat, în grafic, la ţinuta

care a consacrat-o: semnături prestigioase, tematică diversă,
între limitele profilului de publicaţie literară, dar cu
deschidere şi către celelalte arte. Cu emoţie şi reală plăcere se
citeşte interviul cu poetulMircea Popovici. Nici redacţia, nici
Vasile Proca, cel care l-a intervievat, n-aveau cum şti că
neaşteptata ieşire publică a atât de rezervatului scriitor ieşean
avea să fie ultima, „izobarele” existenţei sale având să-şi afle,
în această primăvară, punctul final la „Eternitatea”. Distins,
în 1945, cu Premiul scriitorilor tineri, decernat de Fundaţia
Regală pentru Literatură şi Artă (în Juriul prezidat de Tudor
Vianu s-au mai aflat Perpessicius, Camil Petrescu, Şerban
Cioculescu, Petru Comarnescu, Vladimir Streinu, Pompiliu
Constantinescu...) Mircea Popovici a cunoscut şi a relaţionat
cu sumedenie de personalităţi marcante ale vieţii literare
româneşti interbelice, evocate cu sprinteneală în portrete din
câteva linii, rod al privirii în urmă cu preţuire, înţelegere,
deloc cu mânie. De altfel, întreg interviul are o tinerească
alerteţe nonconformistă, tenta uşor şuetardă ascunzând
profunzimi tratate cu dezinhibarea ce-o poate asigura doar
îndelunga experienţă a unei vieţi cu sensurile fireşti
inversate: marele succes a venit la începuturi, cu ecoul
stingându-se apoi treptat şi cu un autor ce a refuzat să-şi
reacordeze sonurile iniţiale, rămânând paznicul de far ancorat
în preajma sale. Mircea Popovici nu se sfieşte să
declare că „peminemă enervează poezia asta scrisă azi, care-i
proză- proză. Domnule, eu sunt un om al formei cu rimă, cu
ritm, cu cutare. Mie-mi place rigoarea, chiar dacă conţinutul
este foarte foarte modern. Îmi place să fie îmbrăcată poezia
într-o formă sobră, în togă dacă se poate. Eu, când îi văd pe
ăştia publicând versuri unul sub altul, pe verticală, de pare
poezie, dar s-ar putea foarte bine scrie pe orizontală, aşa, o-la-
la, o-la-la, nişte caca-maca, mă ia groaza. Poate şi din cauza
asta sunt în conflict cu lumea scriitoricească de azi şi sunt
ignorat, marginalizat.” (Un recenzentmaliţios ar fi îndreptăţit
să spună că intervievatul şi-ar putea ilustra pledoaria chiar cu
câteva texte din respectivul număr al „Bucovinei literare”).
Mircea Popovici a avut parte de puţine bucurii şi de un lung
cortegiu al amărăciunilor: i-a fost refuzată, la Biblioteca
Centrală Universitară din Iaşi, cererea de a-şi revedea

(cartea era la... Fondul secret!), exemplare date cu
dedicaţie cutăror confraţi le-a găsit, mai apoi, la Anticariat,
peste toate aşezându-se suverana silă cu care a contemplat
peisajul literar românesc, acceptând să revină cu

(Ed. „Junimea”) foarte târziu, după 42 de ani de la
debut.

ot în sumarul ”Bucovinei literare”, simpatice (şi cam
atât) înţepături dintre Ion Cozmei şi Ion Filipciuc, în
cauză aflându-se presupusa descendenţă a primului

din stirpea lui Eminescu (şi Carmen Steiciuc apud Cozmei
şi-ar putea revendica includerea în respectiva genealogie). N-
avem nimic împotrivă! Privite cu suspiciune, astfel de
demersuri au parte, întâi de toate, de ironii. Dar, la urma
urmei, de ce nu? Puţini au fost, mulţi am rămas! Dacă Prinţul
Charles a constatat că se trage din Vlad Ţepeş, de ce să nu
purcedem şi noi, urmaşii Romei, la descâlcirea filiaţiilor
ilustre?Numai să nu iasă zâzanie la retrocedarea conacului de
la Ipoteşti!... Lăsând gluma: „Bucovina literară” a revenit în
forţă, ultimele două numere înmănunchind semnături de real
prestigiu şi oferind cititorului prilejul unei lecturi instructive,
iar literatului, câmp de afirmare generos şi tot mai stimabil.

Izobarelor

Izobarele

Licenţe
emotive

T

(M.R.I.)

Ultimele
Izobare...

De dincolo de obcine, de la Cernăuţi, ne-a venit
, revistă trimestrială de istorie şi cultură,

ajunsă, cu nr. 1-4/2013, în al XX-lea an de apariţie.
De la început trebuie să relevăm excelenţa acestei publicaţii
(redactor şef, prof. dr. Alexandrina Cernov, membru de
onoare al Academiei Române), ţinuta ştiinţifică, rigoarea
documentară, echilibrul dintre raţiune şi pasiune în abordarea
unor probleme spinoase de istorie politică, socială, culturală.

Glasul
Bucovinei

Glasul Bucovinei

SINCERITATEA
CONFESIUNII

aperto libro
Un spaţiu amplu (din cele 340 de pagini!) este consacrat
Colocviului Personalităţi bucovinene. Eudoxiu Hurmuzachi
şi epoca sa, desfăşurat la Cernăuţi, în septembrie 2012. Dintr-
o sinteză asupra acestui Colocviu, realizată de Ilie Luceac
(redactor şef adjunct al revistei), aflăm, între altele că,

Ceea ce ne face
să punem mai multe semne de întrebare şi de mirare în
legătură cu prestaţia Departamentului… Mai generoşi s-au
dovedit a fi călugării de la Mănăstirea Horecea, în persoana
Arhimandritului Veniamin, care

De altfel, aşa cum se menţionează, chiar apariţia
acestui număr al revistei bucovinene a fost posibilă datorită
sprijinului Înaltpreasfinţitului Pimen,Arhiepiscop al Sucevei
şi Rădăuţilor, Mănăstirii Putna, Liceului Tehnologic „Ion
Nistor“ (Vicovu de Sus), Primăriei Vicovu de Sus şi
scriitorului (ieşean) IonMuscalu…
Aflăm, din aceeaşi relatare a lui I.L., că

roblemele spinoase, deseori tensionate, ale relaţiilor
inter-etnice au fost readuse în actualitate (şi puse pe
tapet) de Alexandrina Cernov, care nu ezită să-i

”picteze” pe ucraineni, pentru boicotarea sistematică şi
perseverentă a românilor (ajungând până la acte de
vandalism), dar şi pe conaţionalii ”de vârf”, plini de orgolii,
măcinaţi de frustrări, disipaţi în ”bisericuţe” şi, în felul
acesta,mai uşor demanipulat.
Cât priveşte

A.C. estimează că aceasta

(Este vorba de un bust al lui Eminescu,
”decapitat”, n.n.)

Ca exemplu de
învrăjbire interetnică este dat un oarecare

este spusă nu doar în manuscrisul
recuperat, al lui FilipŢopa, ci în fiecare rubrică şi pagină, într-
o continuă interferare a trecutului cu prezentul.

se aude ca o doină, plutind, maiestuos şi dureros,
peste obcine…

în
ultimul moment Departamentul pentru Românii de
Pretutindeni, de la Bucureşti, a refuzat finanţarea
proiectului, pe motiv că există alte proiecte mai importante
decât comemorarea lui Eudoxiu Hurmuzaki.

ne-au primit şi ne-au
ospătat…

participanţii la
Colocviu - profesori, istorici şi scriitori din Bucureşti, Alba
Iulia, Cluj, Iaşi, Varşovia, au întreprins o călătorie de
documentare la Cetatea Hotinului. Vizitatorii au avut
prilejul să admire vestigiile în piatră care se mai păstrează:
zidurile propriu-zise ale cetăţii, câteva ancadramente de uşi
vechi în piatră, palatul voievodal din interiorul cetăţii, unde,
după cum scrie C. Negruzzi, şi-a găsit sfârşitul domnitorul
Alexandru Lăpuşneanul, şi alte obiective, care, raportate la
documentele de arhivă, demonstrează că acest bastion
medieval a adăpostit nu numai pe cei trei eroi care sunt
popularizaţi cu accepţia tacită a oficialităţilor ucrainene:
Ian al III-lea Sobieski, Ian Hodkievicz sau hatmanul Petro
Sahaidacnyi, dar şi alţi comandanţi de oşti, voievozi şi
hatmani. Efigiile lui Sobieski, Hodkievicz şi Sahaidacnyi sunt
imprimate astăzi chiar şi pe pungile de plastic, care se vând
de la Hotin până în supermarketurile de la Cernăuţi. Spre
deosebire de români, care vorbesc în şoaptă despre
personalităţile lor istorice, copământenii noştri ucraineni
ştiu să-şi venereze eroii, vorbind despre ei şi popularizându-i
cu orice ocazie le stă la îndemână.

apropierea dintre cele două naţionalităţi din
Bucovina, ucraineană şi română,
se va realiza, fără îndoială, prin însuşirea limbilor, a
cunoaşterii reciproce a culturii şi tradiţiilor naţionale, prin
cultivarea respectului reciproc. Ar trebui să înţeleagă şi
ucrainenii limba celor ce vieţuiesc alături de ei, şi nu numai
atunci când îşi doresc cetăţenie română pentru a se plimba
prin „străinătăţuri“. Poate că atunci nu se vor găsi printre
oameni vandali care, conştient sau inconştient, treji sau în
stare de ebrietate, pot „tăia capul“ şi distruge bustul unui
mare poet universal, doar pentru faptul că acesta este de
origine română.

Mişeii au tăiat capul unui monument, iar
poliţia consideră că infractorii au deteriorat întâmplător un
bun material. Al cui este acest bun? Al poporului român!
Credem că în sufletul acestor infractori, în subconştientul lor,
s-a cuibărit o profundă ură pentru români. Astfel de
infracţiuni demonstrează unde mocneşte acel conflict
interetnic latent, pe care cu atâta grijă îl cultivă unii
binecunoscuţi ziarişti şi zelatori ucraineni.

Kobevko, care a
transformat ziarul „Ceas“, binecunoscut prin tendinţele sale
antiromâneşti, într-o tribună îndreptată împotriva limbii
române, publicând regulat rubrica Românizarea Bucovinei.
Isteria panului Kobevko, în legătura cu acordarea statutului
de limbă oficială limbii române în unele localităţi din
Ucraina, a depăşit demult limitele bunului simţ.
Povestea Bucovinei

Glasul
Bucovinei

(N.T)

P



CRONICA LITERELOR

8 cronica veche

C R O N I C A

L I T E R A R Ă

de Mihaela GR DINARIUĂ

Nevoia de amurg

În explozia editorială a ultimilor ani, un loc aparte îl ocupăantologiile de autor. Sofisticate, elegante, complicate sau,
dimpotrivă, de o simplitate căutată, aceste cărţi aduc o

confirmare suplimentară a valorii (sau non-valorii) unui
scriitor, implicând, totdată, un secret proces de alegere şi
renunţare.
Ultima apariţie sub semnătura lui Valentin Talpalaru (

, Editura Junimea, Iaşi, 2013)
constituie o memorabilă selecţie cronologizată din cinci
volume de versuri, publicate pe parcursul a 13 ani (

1998, 2005,
2006, 2009,
2011).

Poet al ritualurilor, Valentin Talpalaru cultivă cu grijă atât
structuri prozodice clasice, în care armonia sonoră generează
spaţii de largă respiraţie, cât şi forme moderne ale unui
narativism încărcat cu simbolurile puternicului imaginar
personal.
Scriitorul se abandonează timpului, o suprainstanţă
ordonatoare fragmentată, concomitent matrice a genezei şi
topos al destrămării definitive:
(„Timpul arde domol”),

(„Notă de plată”),
(„Sonet galant I”), („Pastel

mahmur”) adăposteşte („Sonet
galant II”).
Curgerea nisipului, măsurătoarea ornicului în care

(“Şi mâna vătămată”), apropierea
inexorabilă de sunt stări resimţite acut, cu
spaima vânatului în faţa unui vânător fără greş (

„Pastel”).
Moartea însă e asumată fără inutilă revoltă, fără dramatisme
augmentate, ca un dat existenţial care nu îngrădeşte total
fiinţa, devenind o etapă necesară înspre o nouă naştere, o nouă
creaţie:

(„Vecernie”).
Ameninţată cu disoluţia, fiinţa poetică îşi fixează nişte repere
familiare:

Cu
amurgul în lesă. 101 poeme

Ghemuit
într-un sâmbure, Liniştea vânatului, Acordorul
de semne, Ultimul vorbitor de umbră, Poemele
Deltei. Rodion,

în candelă, timpul arde domol
Pereţii zilei au fisuri / ca nişte guri

nevorbitoare noaptea-şi ascunde în ochi
rădăcina azilul din ceas

secunde prinse-n menuet.

braţele
tale-s două minutare

marea trecere
Şi eum'ascund

în vorbe ca'ntr-o scoică / fir de nisip visând mărgăritar / şi
vulpea timpului m'adulmecă / deşi n-am izul de vânatmăcar -

Pârâul nopţii curge prin casă / copilul râde şi-l trece
înot. / Mamă cuminte, mamămireasă, / copilul tău este mirele
mort? / Pereţii casei leagănămalurile: / acesta-i Iordanul, cel
de trecut. / Mai ştiţi lumina arca şi fiarele / au fost înainte de
început? / Mamă de-a pururi, mamă mireasă, / fraţii mei
vitregi în pântecu-ţi plâng. / Icoana-n flăcări suie pe casă, /
Iordanu-ţi curge din sânul stâng. / Cad stele-n ceruri, parcă
sub coasă, / intră-n icoane plânsul de tot. / Pârâul nopţii
curge prin casă / copilul râde şi-l trece înot.

Neantul este un omuleţ cu chelie / pe care îl mângâi
/ cum ai şterge / ceasornicul tatei în care timpul a murit fix / la

ora exactă / iar mama îşi muia mâinile / ca în balia cu rufe.

Nu ţi-am mai scris / pentru că mi s-a terminat
mâna / pe care mi-a ros-o pagina/ până la cot.

Scot o mână ca o
aripă cheală / nu ating aerul, numai cuvinte / aspre rotunde
de ceară ori smoală / pe care le respir sau le mestec, cuminte.

(„Tablou de familie”), chiar dacă actul scrierii devorează şi
creaţia îşi înghite autorul, cu mişcări şi consecinţe
imprevizibile:

(„Corespondenţă întreruptă”).
Cuvintele sunt înzestrate cu o materialitate fecundă, captând
energii inepuizabile cu care poetul e chemat să se
împărtăşească şi apoi să le supună prin scris:

(„Bună ziua II”).

Uneori, materia poetică îşi găseşte imprevizibil adăpost în
trupul transfigurat, înzestrat cu detalii frapante, transgresând
limite ale firescului:

(„Parc-aş scrie-o carte”), şi
încercând evadări aparent imposibile dintr-un timp al
destrămării totale:

(„Lăcomie”).
În aceste căutate situaţii-limită, răscruci de viaţă şi de moarte,
de facere şi prefacere, de creat şi increat, poetul aşteaptă un
semn sacru, care să-i releve ascunsul din lucruri şi să-i
activeze energiile latente:

(„Ghemuit într-un sâmbure”).
Lumea imaginară a lui Valentin Talpalaru este întreţesută de
sensuri ascunse suprapuse (

„Kitul”), intertexte şi contexte
problematizante, o arhitectură simbolică ce pare că se
construieşte singură, într-o permanentă expansiune:

(„Canon I”).
În spaţiul cu o multitudine de centre, cu peisaje trasate din
câteva linii, călătoriile fabulatorii desemnează trepte ale
cunoaşterii de sine:

(„Invitation au voyage”)
Aparenta rânduială pe dos relevă, de fapt, o altă ordine a
cosmosului, a firii răsfrântă în discontinuităţi şi marginalii, în
reverii şi nostalgii ale zborului:

(„Această pasăre”).
Aşteptarea ca icon al iubirii trasează traiectorii sinuoase
(
- „Sonet galant II”), în care partenerii se caută reciproc, întru o
ardere de tot a cărei intensitate transfigurează realitatea
imediată:

Pun geană peste geană ca o filă / pe altă
filă. Parc-aş scrie-o carte.

Şi-aceeaşi sete de secunde-mi scapă. Vai, /
a câta oară umilit de nimeni mă întorc! Şi iar / îmi peticesc cu
brumă cerul gurii de pe care / am ras cuvintele şi-apoi am dat
cu var

Satul e-o morişcă. Zuruie / şi curg
din ea de-a valma / seminţe şi ursitoare, cireşi şi colivă.
Căţelul pământului / latră în miezul adâncului.Ciocârlia /
fluieră miezul înaltului. Stelele sunt / seminţe azvârlite într-o
gură nesătulă. / Ca un plaur, satul pluteşte pe o apă fără
maluri. / Într-o brazdă aştept / ghemuit într-un sâmbure.

„Aceasta este o peşteră” a spus
Iona. / „Acesta este un ocean” / a cugetat kitul / în acvariul
lui Dumnezeu. -

Bună
ziua, bună ziua, prag sfânt! / Primeşte talpa mea slobozind /
rădăcina strunită cu greu. / Înainteamea a intrat Dumnezeu, /
a aprins candela, a măturat casa / binecuvântând rana din
ziduri şi masa. / Teiul din poartă cu umbră gălbuie / a slobozit
din floare tămâie. / Domnul a ridicat cerul mai sus /
dezvelindu-l pe pruncul Isus. / Furnicile casei au stat înţelepte
/ înşirându-se mătănii pe trepte, / tocul la geamuri a sângerat
ca o rană / şi s-a făcut lemn de icoană. / Bună ziua, prag sfânt,
iată parcă / ograda şi casa se schimbă în arcă / şi lin o
desprind de la ţărmuri / spre-un timp fără mal, fără neguri...

Plutim pe trupul sfânt al Evei / ca pe o arcă
fără Noe, / trudind la ivărul genezei / desferecată fără voie...

Această pasăre n-a zburat
niciodată / a tras-o cântecul în jos ca o piatră. / Uite, printre
lacrimi înoată pe cer / îngeri mame, îngeri copii, leru-i ler! /
Cântă şi tu ! Cânţi sau mori e totuna, / stă în baltă până la ţâţe
şi luna. / Clipeşte în icoană ochiul cel plin, / Într-un suflet
învie, în altulmoare puţin. / Dar,Doamne, lutul tău are carnea
albastră / şi nu i-ai lăsat loc pentru fereastră. / De sus cade
încă o piatră mirată: / e pasărea care n-a zburat niciodată.

se'ntâmplă, bunamea, cum ştii / să uiţi să mori, să uiţi să vii...

Luna îmi pune sânii în palmă. / Sunt gol de tot, ca un
peşte. / Urcă tristeţea, oarbă şi calmă, / Pe coapsele tale şi

creşte. / N-ammai fost în somnul tău nicodată / cu o capră, un
melc, un soldat / pentru albumul de ciocolată / din care cândva
am muşcat. / Scuip a lehamite în iarba albastră. / Nu înţeleg
ce-mi spune luna nebună. / Eu scobesc în pieptul tău o
fereastră / să vinămaimultă lumină.

Pasăre cu
penemoi / hai să dormim amândoi / eu sub lut / un cântecmut /
tu sub pom / un cânt de om / până vine peste noi / toată umbra
din zăvoi / şi în pliscul cucului / bună mila Domnului.

năvoadelor cereşti schit de stuf
/ cu nuferi şi candele de apă îşi înnoiesc
jurământul, toate sufletele
bălţilor

unde nu-s nici peşti şi nici minuni,
Acolo nu sunt lăsate apele / să intre în casă, acolo /

sălciile nu ascund / cuiburi de şarpe albastru, / acolo înoţi
prin asfaltul care este un altfel de apă, / mai rea şi mai neagră.
/ Oraşul este un loc fără zei. / Oraşul este o scoică uscată.

ia mir
din apă de pe un mal / pe celălalt al timpului

casa luminii şi a dragostei
Lui Rodion păsările îi aduceau semnul / cum

că aerul stă chiar deasupra lui. / Lişiţele şi cormoranii
scobeau în albastru / un gol, apucau cu ciocul zdreanţa
albastră / ca pe o broboadă aşa cum avea Evdochia / şi i-o
aduceau deasupra casei. / Doamne, câte nu mai curgeau din
ea / bătrâneţe, boală, foamete, prunci.

de o funie de apă un clopot
de apă peştii toţi vin

s'asculte slujba, ţin post cu cosaşi şi măcriş
fac rugăciuni de seară spovedeşte o

ştiucă

ţinea sarea lângă icoane / şi punea şi în candelă / să
fie luminamai bună la gust.

Bunul Rodion avea să fie peşte: / cel mai bun şi mai
folositor peşte, / care să înoate în faţa oamenilor / spre un
ostrov, spre un liman / cu toate neamurile în urmă / ca un cârd
de roşioare şi lini / ocolind plânsul timpului. (...) Lumina
ostrovului se făcea subţire / şi începea să doară / mai rău ca
sufletul lui Rodion. / Sălciile îşi plecau creştetul în apă / uimite
şi bătând mătănii. / „Doamne, bunul Rodion este de-al nostru
/ şi el ar putea fi o salcie bună / în care să cânte ploaia./ Un
nufăr sau lişiţă / ar putea fi. / Dar el va fi peştele tău, Doamne,
/ peştele după care arunci năvodul / o singură dată în viaţă.”

Nimeni nu se bucura, nimeni nu mai cânta, / pescarii s-au
strâns în braţe până au devenit unul, / femeile au înnodat
pestelcile şi broboadele / care au cuprins un singur chip, / apoi
El şi Ea s-au întors către apă, / au făcut semnul crucii şi s-au
făcut una cu ea. / Rodion a înţeles că pescuise în sângele lor, /
în carnea lor, mama Delta erau ei / şi s-a culcat cum altădată
Omul blând / pe crucea Deltei, cu o mână pe Chilia, / cu alta
pe Sfântul Gheorghe şi fruntea-n Sulina. / Iar apele au
început un cântec de leagăn / şi Sfânta Fecioară ţinea în poală
oamenii şi apele...

Cu amurgul în
lesă

ideală
insomnie

Cuvântul meu, cel ultim şi
rotund, / să mi-l turnaţi pe gură la plecare / când voluptăţi de
arsă lumânare / voi încerca sub limbă să ascund. / Pecetea
lui, stigmat şi dezlegare, / răstălmăciţi-o celui orb şi surd /
tovarăş mie într-un crez absurd / din care-mi iau şi apă şi
mâncare. / Nu este timp. E foamea de secunde / ce mă opreşte
cu o reverenţă / exact atunci când m-aş putea ascunde / la
umbra ei, mimând o penitenţă / cu care să înduplec raiul cel
mai scund / să mă primească să adorm în prund.

(„Pastel cu sâni”).
Un evantai de semne se desfăşoară în fiecare secţiune a
antologiei, înzestrate cu forţe simbolice noi, în enunţuri
concentrate, eliptice, cu o densă încărcătură metaforică, într-
un personalizat stil alternativ, clasic şi (post)modern, din care
nu lipsesc trimiterile la poezia de factură populară:

(„Pastorală”).
Inventivitatea poetului se relevă însă total în „Poemele Deltei.
Rodion”, un macropoem al unei lumi unice, în care omul se
confundă cu un supraspaţiu încărcat de o mitologie puternic
personalizată. Deşi localizabile geografic oricând, locurile
rămân accesibile doar iniţiaţilor, fiind o reflexie a apelor de
sus, a , încărcate de sacralitate:

, un adânc în care peştii
masă de taină la care iau parte

.
În opoziţie irevocabilă şi ireconciliabilă se situează lumea
străinilor, şi, mai cu seamă,
oraşul:

(„7”).
Personaj simbolic, Rodion este însuşi spiritul locului, el

, trece păsările ,
umblă pe ape, e păzitorul Dunării, ,
alesul între aleşi:

(„2”).
ormalitatea e cea a fabulosului, prezent la tot pasul:
un nenumit popă trăgea

alături de rusalce, duminica
păsările Deltei ,

şerpii , popa Nichita
, pelicanii şi cormoranii înghit case şi sate după sate.

Rânduielile sunt respectate cu (şi întru) sfinţenie, chiar şi în
elementelemărunte ale vieţii de zi cu zi: Evdochia, nevasta lui
Rodion,

Narativitatea textuală se sublimează într-o poetică a
aproapelui şi a apropierii de sacru, până la deplina contopire
cu acesta:

(„1”).
Nu altcumva este văzut sfârşitul, o reîntoarcere în timpul
primordial, în timpul genezei, al apelor încă nedespărţite:

(„25”)
Volum cu o elegantă formă grafică, antologia
ne convinge şi ne învinge prin densitatea semiotică, prin

bogatele imaginarii suprapuse, prin abundenţa detaliilor
frapante şi prin interogaţiile subtile ce răzbat din aproape
fiecare pagină.
Greu de integrat generaţiei sale, dificil de încadrat într-un
deoparte al Poeziei, discretul şi risipitorul Val Talpalaru îşi
caută, cu această carte, cititorii care se cuminecă de o

(J. Joyce) şi care se hrănesc din nevoia de amurg
împărtăşit al testamentului poetic:

(„Tovarăş
mie într-un crez absurd”).

N
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Întâi vine sărbătoarea de Florii. Cu soare sau fără soare,cu crenguţe ce tremură în alb sau, dimpotrivă, abia
încep să prindă câte un strop de verde după

încrâncenarea uscată de o iarnă. Şi, oriunde şi oricum ar
fi, totul seamănă grozav de mult cu sărbătoarea cuminte,
nepretenţioasă, ce se simţea şi pe uliţele unui sat aşezat nu
departe de Iaşi, uliţe pe care apoi aveau să se preumble,
legănaţi, bobocei de raţă şi de gâscă pe care un copilaş
blond ca puful de pui îi urmărea fascinat, pe când în
pletele sale cădeau, în rafale grăbite de vântul subţire de
primăvară, petale întârziate rămase mult după ziua de
Florii.
De un anume număr de ani, tot în fiecare an în prima zi de
după „Floriile cu soare/ şi soarele cu Florii” e ziua lui,
ziua de naştere a lui .Aavut şansa să se tragă
din părinţi care, pe lângă îndeletnicirile lor curente, să se
ocupe şi cu literatura.Mama, distins medic, a fost autoare
consacrată de epigrame; dincolo de volume/ antologii ale
timpului, fiul ei, Florin Faifer, a simţit nevoia unei editări
târzii, complete, edificatoare; un gest de mare fiu, pentru
o mamă deosebită. De altfel, acelaşi lucru avea să îl facă
fiul şi pentru tatăl său, Laurenţiu Faifer, filolog şi
dramaturg, autor, printre altele a unei drame istorice în
care se încearcă reabilitarea cruntului domnitor care a fost
AlexandruLăpuşneanu.
Drumul prin viaţă al copilaşului de odinioară este fast,
dacă ne gândim la flori şi la cărţi. Cu un număr de zile
înainte de sărbătoarea deFlorii, începe un tremur specific,
trăit numai de Florin Faifer, aşa cum numai el ştie să o
facă. Apoi, în cele două zile nedespărţite, a numelui şi a
naşterii, Florin începe o lungă şi precisă consemnare/
socoată în care notează cu acribia cercetătorului pe cei
care nu au uitat de zilele atât de primăvăratice.
Se spune că arcul temporal al ajungerii pe lume este
definitoriu pentru toată viaţa. Născut atunci când
primăvara e nesigură, când albul începuturilor ce se
doresc fecunde poate fi nins şi îngheţat fără remuşcări,
Florin Faifer a păstrat această marcă interioară în mersul
său nicicând agresiv, mai degrabă semănând cu o mirare
continuă, în privirile sale preventiv-scrutătoare, în
zâmbetul său strâmb, tăiat într-o parte, ca şi cum ar fi gata
oricând să îl retragă din faţa unei lumi pe care nu ai cum să
o cunoşti niciodată definitiv.
Nu! E martor şi Woland şi emulul său din ceruri, mereu
stând în discuţii neterminate cu Pilat din Pont, că lumea
aceasta, a oamenilor contemporani nu poate fi cunoscută
şi bine e nici tu să nu îi arăţi preamult din propria ta viaţă.
Şi dacă nu prea avem cum să o cunoaştem îndeaproape,
hai mai bine pe a altora,mai de demult să o cunoaştem aşa
cum se cuvine, până dincolo de punct şi virgulă. Rar
asemenea ipochimen, a cărui băgare de seamă şi atenţie
filologică merge până la amănuntul amănuntului,

FlorinFaifer

aducând pentru iniţiaţi informaţii dintre cele mai ingrate,
într-o muncă de decenii, în care s-a văzut, mai cu seamă,
cât de greu este să faci cercetare nu doar pe nume mari,
acreditate de istoria literară, ci şi pe acel corpus uriaş de
„scriitori minori” şi opere adesea cu ghinion, pe care, în
absenţa unui trudnic îndărătnic, istoria le acoperă cu
velinţele-i de praf.
Florin Faifer a avut şi are pasiuni: i-a mirosit şi i-a
preţăluit, aparte, pememorialişti, aşa cum a probat-o, mai
întâi, în teza sa doctorală din 1989, având titlul

; alături de aceştia, cealaltă opţiune a sa avea să îi
privească pe dramaturgi, fapt care avea să se
materializeze şi în activitatea sa de secretar literar al
Teatrului Naţional din Iaşi, de redactor al unor reviste de
profil şi de autor de articole de gen, de cărţi de profil, mai
târziu, mai cu seamă atunci când viaţa avea să îl îndrepte
spre facultatea de profil teatral din Iaşi şi spre îndrumarea
unor doctoranzi în tainele acestei nobile arte.
Articolele sale de cercetător (primul mare martor
rămânând

) sunt cele care l-au impus şi l-au relevat ca
autor de mare acribie şi onestitate ştiinţifică, textele sale
de gen trecând de simpla obligaţie de serviciu şi
transformându-se în veritabile micro-monografii, cu
resorturi stilistice şi retorice de aleasă subtilitate, Florin
Faifer neîngăduindu-şi nici un rabat etic şi informaţional
dar nici alocându-şi cumva intenţia fugitivă de a se
îndepărta de propriul canon.

are canon se află, acum şi în vecii vecilor, pe o
„plută de naufragiu”/ o plută a Meduzei, cea care
poate arăta, păcălitor sau nu şi felul în care trece

lumea pe lângă Florin Faifer sau cum Florin Faifer trece
prin lume şi pe lângă lume, preferând să scrie cu
încrâncenarea omului de o viaţă în bibliotecă despre un
Aristide Blank, bancher, poet, dramaturg de odinioară,
decât să se încurce cu rândurile sale prin tainele prea
străvezii ale unor mult prolifici autori contemporani, nici
măcar bancheri dar de prea multe apropiaţi ai victoriilor
imediate şi sigure.
Nu! Cu zâmbetul său nesigur, tăiat într-o parte a feţei ca
într-o marmură de odinioară, Florin Faifer, în preajma
Floriilor şi după aceea la fel, în fiecare an, îşi poartă în
ochi albul florilor de Prier, crezând la fel ca , în
fiecare primăvară ce vine şi va să vină.

Memorialistica de călătorie (până la 1900) între real şi
imaginar

Dicţionarul literaturii române de la origini
până la 1900

atunci

C

Constantin DRAM

„VIN FLORIILE
CU SOARE…”

Mişcarea ramurilor arborilor este semnul
unui vânt ceva mai înteţit; aplecarea lor
spre pământ e un indiciu că afară e furtună;

clătinarea doar a unor frunze din vârful crengilor este
urmarea prezenţei unui curent de aer ca un susur
blând.
Niciodată nu mi l-am închipuit pe scriitorul Florin
Faifer altfel ca pe un susur blând în lumina unui
amurg, ce haşurează umbra, dându-i contur şi
personalitate purtătorului ei. Prezenţa lui este
acompaniată de tăcere şi suavităţi rare; atunci când
vorbeşte atrage atenţia prin semnificaţia rostirii, iar
epitetele sunt ca nişte „timbre”, aplicate pe o râvnită
corespondenţă.De puţine ori acest remarcabil scriitor,
înzestrat cu harul alcătuirii cuvintelor, a conotaţiilor şi
denotaţiilor într-un text şi contex, funcţie de pretext, a
alunecat spre decor; de fapt, prezenţa lui estompează
decorul, atrăgând atenţia şi determinând
reconsiderarea. Butaforiile şi constructorii lor nu prea
au ce căuta prin preajmă; diagnosticul stabilit prin
ingenioase şi cărturăreşti confluenţe determină o
parte din preopinenţii săi să se retragă în cochilia lor.
Coborârea lui Faifer în cotidian nu destabilizează, dar
singularizează pe cei care se entuziasmează de „apele
stătute” ca fiind potabile. Scriitorul este purtătorul
atenţiei şi îngăduinţei având armura necesară
desfăşurării unor încrucişări de spade ale cuvântului,
fiind în acest domeniu un bun sabreor. Cred că
decodificarea vieţii lui nici chiar el n-ar putea-o face,
nu pentru că nu ar avea cheile deschiderii sipetelor
cuvintelor, incantaţiilor, ale durerii, rugăciunilor şi
muzicilor sale, ci pentru că nu crede în utilitatea lor.
Taina este deasupra tuturor acestora.
În anii 70 ai secolului trecut, Florin Faifer, Mircea
Filip şi Val Condurache au pus în operă o excelentă
revistă despre fenomenul teatral românesc şi nu
numai. Toţi aceşti trei înfăptuitori de paradigmă, prin
calitatea comentariilor şi prin atitudinea articolelor
publicate, au făcut din o revistă dorită,
căutată şi citită. Ea a fost o gură de aer curat pentru
iubitorii de autentice scrieri şi reprezentări ale
împătimiţilorThaliei.
Semnele şi înfăţişările lui Florin au, cu subiect şi
predicat, valenţele distincte ale harului. Opiniile-i
sunt recognoscibile datorită scrisului său ce coboară
din cronicari, trecut apoi şi petrecut prin fantele
reveriilor estetice, cu temeinica aplicabilitate şi
distincţie asupra materialului aflat sub lupa sa.
Textele lui despre oameni şi cărţi sunt ale unui
comentator cu un acut simţ al sondării, decantării,
recunoaşterii şi susţinerii valorii. Volumele ce poartă
semnătura sa invită cititorul la meditaţie, cunoaştere
şi uimiri. Lecturile lor sunt un fascicul policrom ce
agrementează un distinct confort cultural, invitând la
dialog, mirări şi repoziţionare. Scriitorul este atent cu
vicleniile cuvântului până la plăsele; îl însoţeşte cultul
prieteniei acolo unde semnele ce le trimite se întorc,
având aroma şi gustul rodurilor pe care le aşteaptă şi le
merită. Se simte bine în conclavul, din păcate nu prea
mare, al celor care cultivă ironia fină, cărturărească,
acribia, analiza aplicată şi relevantă. Inspirat îl
caracterizează Bogdan Creţu: „Lui Florin Faifer nu îi
vine bine academismul rigid, de aceea, tot ce scrie
poartă marca personalităţii sale. El gândeşte, de
fiecare dată, viu, trece totul printr-un filtru personal.
În cazul puţinilor istorici literari e mai valabilă butada
lui Buffon, privitoare la stilul care este omul (ştiu sau
măcar bănuiesc faptul că această remarcă reprezintă
un loc comun al comentariilor care îl au drept ţintă
fixă pe Florin Faifer. Meritul - sau vina e numai şi
numai a lui ...)”
Scriitorul crede în sintagma monahului de la Rohia, o
susţine şi o practică: „Dăruind vei dobândi”.
Pentru că îmi dă peste mână o frază din Exupéry, care
consider că i se potriveşte lui Florin Faifer, o amintesc
în încheiere: „A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe
celălalt, ci a privi împreună în aceaşi direcţie”.

care îl apără

Arlechin

Nicolae PANAITE
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(Leat 1786 de la Hristos; vilaietul Miroslavia.
BeiulMurad Hamid o ţine cu peMarija
Svetozar într-un conac singuratic, departe de
capitala vilaietului, Sadovzak, stăruindu-se a-i
câştiga încuviinţarea, cu bunăvoie, de însoţire cu
el, ca a douăzeci şi una odaliscă).
Dar ia să ne aducem noi pe dată la la
ceia ce chibzuiam ceva mai devreme, înainte de
mărturisania a ce bărănesc, a ce năzui eu.
Bunînţeles, după ce te împaci a mă urma ca aleasa
odaliscă şi maica moştenitorului,

Ahmet EmirTayiip. Numai acest viteaz
va încheia lucrarea, scriptura rânduită
de stele de a izbăvi pământenii din furtuna
războirilor. Va croi vârsta păcii veşnice, era bunei
învoiri între neamuri. Pământul în lung şi lat va trăi
sub domnia soarelui serenităţii prochemat de
Profet peste toată omenimea. Presimt că ai de zis
ceva şi parcă ţi-ai muşca limba. Eu, un ditamai
neînfricat bei parcă mă văd străvestit precum o
Şherezadă bărbat care cere îndurare şi răsplătire de
la stăpânitoarea soartei sale, pentru jarul
care-i arde lui inima.Iar Şeherezada ursită,
Şeherezada jinduită nici vorbă să-l învoioşeze în
cele din urmă cu acea învoire fermecătoare, mult
adăstată, printr-un singur cuvânt:da-da.
- Tare m-aş vrea ca o Şeherezadă, dar căreia nu să
i se ceară a povesti, ci să aibă învoirea de a
descoase, cu întrebăciuni afurisite. De îndată ce
mi-aţi destănuit despre prezicerea fericită din
papirus m-am nevoit, mi-am cerut cu să
nu le rostesc. Însă şi nerostindu-le mă macină, mă
asupresc cu înfocare.Mi-i o frică nebună că-mi vor
scăpa din gură fără de voie, aşa mă scurmă sub
limbă. Şi vă aţintesc cu ochii, dau şi din cap ca şi
cum aş încunviinţa ce spuneţi, dar teamătul meu
clocoteşte ca omare în furtună.
- Marija, de la cei apropiaţi, şi eu, şi Bekir vrem

întâi de toate. Dacă te canoneşte o
întrebare grea, ai învoirea domniei mele să o arăţi.
Doar se pare că ai dobândit încredere în purtatul
meu, în stăpânirea, în mea.
- Până aice parcă s-ar dovedi că de care
grăia Antun, deprinderile varvare faţă de femei s-
au dovedit înnegrire, clevetire otrăvită.
Repetui, până aice. Şi totuşi mă paşte o spaimă, o
sperieciune crâncenă că de îndoinţa, de
neîncrederea care-mi tulbură mintea vă va apuca o
furoare, o oţăreală furtunatică şi n-o să vă mai
stăpâniţi ca până acum. Iacătă, mă roade aici o
prepuială care parcă-mi sfredeleşte creierul.
Toate-toate ce vi le-a descoperit că vă aşteaptă
norocitul, iscusitul, şoimanul Bekir, ca văzător în
stelele nopţii şi în sorii zorilor, după cum mi-aţi
repetuit de mai multe ori şi atât de încredinţat, de
hotărât, îmi apare ca o povestire a unui vis prea
frumos plăsmuit, prea cutezător, prea trufaş.Unvis
ce vi s-a tot şi înnoit de nenumărate ori spre
a vă trece în sînge, spre a vă cuprinde făptura, cu
aşteptarea întâi şi întâi de la solomonarul Bekir, de
a-l plini neabătut, cu năprăsnicie, aşa cum
făgăduiţi de pe acum.
De bună seamă, aveţi tot dreptul să credeţi că
papirusul a fost scris anume pentru Măria Voastră.
Da, aşa a fost şi vă adeveresc şi pricina.
Din prea mare drag de Măria Voastră. Da, da, din
prea mare drag de nepotul său. Nu de la creaţia
lumii, nici de când s-au ijderit hieroglifele, ci cu
mult-mult mai încoace. Şi anume pe când vă
ridicaţi un copilandru voinicos şi chipeş, iar
unchiul Bekir urma învăţăturile în Alexandria,
cărora le ziceţi
- Marija, tu gândeşti leit ca o femeie prostită,
jumulită de un soţ tare viclean, cum şi fost-aAntun,
cel mai înfricoşător potlogar ce mi-a fost dat să-l
descopăr abia la sfârşenia suflării lui. Caut să te
cruţ, de aceea nici nu vreau a-ţi întinde dovezile
despre năprăsnicia lui. Te-ai simţi spurcată chiar
fără a fi amestecată în păcătoşiile lui.
Ce-ai vrea sămă faci să prepun? Te ducemintea a-
ţi închipui că măritul Bekir este cestui
papirus prefăcut?Ai vrea a mă face să bănuiesc că
s-a scris mai înapoi cu 40 de ani de către el şi tot el
l-a trecut prin fum şi funingine să apară învechite
hieroglifele?! De unde să prevadă că eu de puşti
mi-am pus în minte să am în stăpînire un harem cu
20 cadâne ca sultanul Şahrir? Dar şi mai de-a
dreptul: de unde ar fi ştiut vânzătorul papirusului
că învăţatul Bekir are un nepot? Phii, vaide-vaide!
Nu-mi mai găsesc şirul gândurilor, aşa o
învălmăşeală mi-ai pornit. Nu i-am încredinţat
niciodată unchiului visul meu de a avea 20 de
cadâne ca sultanul Şahrir; îmi ziceam că, încet,
până la cinzeci de ani să-mi împlinesc numărul, să
le aleg pe îndelete.Dar , şfeşniculmeu
când a ajuns în Sadovzak m-a silit să fac
Mi-a desluşit întăi cetania de pe tăria cerului.

*
Trebuia să agonisesc douăzeci şi una de cadâne,
douăzeci ca număr pe gustul meu, iar cea care-mi
va încorona soarta este rînduită de stele. Ea
asemenea îmi va plăcea de o să-mi sfârâie inima,
dar adeverirea, încredinţarea că
tocmai aceea este Ziana aşa a numit-o el subţire,
până ce ai apărut aievea cu numele adevăratMarija
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el, luminatul mag, o va judeca, soroci, întrona după
rânduiala hotărâtă de stele. Nu pot să-mi vin în fire
pe cât de amarnic m-ai intrigarisit, m-ai tulburat cu
pretinsa ta presimţire. Puteam prea bine să-ţi
istorisesc că întâi a citit papirul şi după cetanie a
cercetat tâlcul scriselor din stele. În Babilon din
fosta Caldee, unde a învăţat întăi cititul stelelor, şi-a
căutat soarta sa, dacă va avea un fecior sau măcar o
copilă. Nu, nimic. Şi s-a lecuit a mai cerceta cerul
pentru dânsul. Dar după ce a descoperit în
Alexandria papirusul i s-a luminat că-i este cumva
lui preursit, având un nepot de la soră, Murad, că
pentru el este tocmită chemarea cea luminoasă. A
socotit că i s-a dezvăluit, se poate zice, o minune că
a priceput între cei puţini să desferice, să
adâncească tăinicia scripturii. O seamă de
hieroglife erau întovărăşite cu scrisul în
limba siriacă, iar siriaca se trage din arameană,
limba pe care o vorbea şi prorocul Iisus. Nu orice
bun învăţat în descâlcirea scrisoarei egipteneşti
izbutea a dezlega papirul. Doar acei adevăraţi

şi care-s socotiţi pe drept prea
învăţaţi cunosc în temei şi limba aramaică şi cea
siriacă. Astfel, Bekir a săpat mai în
adânc rostul înscrisului anume al numărului 777. El
s-a arătat încredinţat că este o înştiinţare, o
mărturisanie a unui schivnic, a unui partiarh al
pustiei din preajama Alexandriei, unul din acei
magi care au ales calea sihăstriei în deşert. Un mag

înalt, care, precum apostolul
Pavel, persecutorul creştinilor, înfocat
învăţător al preceptelor Vechiului Testament şi
tâlcuitor al Cabalei, ceea ce se ştie că-i îngăduia să

chiar cu duhurile, s-a trezit înnoit cu
sufletul. Pavel, la arătarea făpturii lui Iisus pe calea
Damascului, unde mergea să-i zdrobească pe
părtaşii la hristianism, se încredincioşează, se
botează înLegea luiHristos şi o predică înAzia şi în
Grecia, până ce împăratul Nerone, la anul 66,
poronceşte a fi descăpăţânat. Într-acelaşi fel
necunoscutul mag s-a ascuns de lume în pustietatea
de nisipuri, bunînţeles în preajma unei oaze şi
îndelung a adâncit Evangheliile cuvântate de
Hristos, precum şi Epistolele, FapteleApostolilor şi
Apocalipsul.Acelmag care poate că era cunoscut la
vremea sa drept cel mai tare în adevărurile ştiinţei
numerologiei, a priceput că va avea un sănătos, un
temut, un cuvânt greu pentru viitorie prin tâlcuirea
puterii lui 777. Ca dovadă că n-a îndrăznit vreun alt
numerolog să-l tăgăduie. Iacătă cum învăţatul
Bekir Eroglu este luminator al tainei într-o strună

favorată, prielnică, ,
creştinilor.

întinsă parte dintre aceste dezvăluiri cred
că-ţi apar, vaide !, ca rostituri
nedumeritoare, chiar păsăreşti, menite a-ţi

uimi, a-ţi ameţi sau chiar rătăci mintea. Doar la
Coleghia de domnişoare alte alte învăţături
vi se . Ca să mărturisesc drept-drept, şi
eu doar pe deasupra grăiesc şi cu umilitate înghit în
sec că îmi lipseşte puterea minţii de a pătrunde
dedesubtul unor aşa tăinicii ascunse în mesagii şi
arcane ale profeţilor şi teologilor.
socotesc că învăţăturile ezoterice au trecut de la

preoţi ce deschideau ochii lăuntrici unor
discipoli; se moştenea sapienţa mistică, se trecea
din gură în gură la urmaşii aleşi. Nu se scria nimica.
Iar dacă unul din acei ce stăpâneau ştiinţa ocultă
pierea prin moarte năprasnică, odată cu el se
stingeau şi tainele ce le ferea ascunse în
andâncimile fiinanţei sale. Sunt mulţumit doar să
ştiu că sfetnicul meu cunoşte ascultarea de stele şi
urmează prezicerea fericită dezvăluită în hieroglife
şi întărită de adaosurile prin limba siriacă.
Tălmăcirile lui îmi dau nădejdea că nu am a mă
rătăci nicicând. Un adevăr trebuie vestit ca adevăr,
aşa a grăit iscusitul meu când a descifrat
obscurul ocultul temei care a iscat lucrarea
papirusului. Schivnicul a cugetat asupra
„numărului hiarei 666”, despre care a vestit în
Apocalipsă Ioan Teoleogul, ucenicul profetului
Iisus. Bănuiesc a şti că noi, ismailitenii, îl socotim
pe Iisus drept mare proroc, dar ne orânduim viaţa
numai după dogmele şi preceptele Coranului,
legiuite deMahomed.
Insuflat anume de stele, magul preschimbat în
sihastru a zugrăvit hieroglific pe papirusul ajuns în
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Alexandria că dacă în jurul anilor 777 sau 777
(dascălu meu crede că sihastrului i-a scăpat ţifra
dinaintea celui de al doilea şir de 777 şi că de drept
este vestit anul 1777), dacă va trăi un mare
strategist venit pe lume în zodiaLeului şi va avea în
însoţire o femeie născută pe timpul strângerii
roadelor, în ziua 21 şi aici este tocmai ziua ta, cum
am spus, adeverită de mitrica bisericii din
Sadovzak şi dacă dimpreună vor zămisli un fecior
tocmai într-o săptămână când luna este la puterea
de sus a aprinsului, prin acel arhistrateg şi fiul lui,
lumea va fi mântuită de hiara cu numărul demonic
666. Ei vor făuri o lume înnoită. Negreşit, poţi
pricepe, întrucât nu este anevoie a pricepe, cum la
vremea aceea, oho! schivnicul era văzător prin
timp hăt la două, dacă nu şi trei milenii înainte. În
altfel nu s-ar nu s-ar tâlcui, socoti în ce
chip schivniculmag ar fi că papirul va
fi dezgropat drept pe când un alt luminat mag şi
cunoscător în va trăi taman în
cetatea Alexandriei, îl va lua în seamă, adică va
tălmăci spre folosul lumii întregi vestirea despre

”. Număruşul 777 este
, a puterniciei cereşti şi întrece în

tărime ţifra demonică 666.
ezi cum grăiesc, cum rostogolesc de-a
valma lămuririle dăruite de
povăţuitorul meu?! Însă totdeodată mă

arde ca un jar gândul că ar putea fi şi cum ai
răsturnat tu, vaide-vaide!, ipostazul... Îmi
stăpânesc năbădăile, zic gândului: „Astâmpără-te,
nu pot crede, vreau să-mi apăr sfetnicul,
luminătorul! Iar gândul plesneşte, răbufneşte ca o

în ţăndări, în schije care mai de care cu
aceeaşi îndoinţă: „Şi dacă totuşi iscusitul Bekir a
izvodit papirusul??”Ar însemna că m-a ţintuit aşa
şi 17 ani în astă parte sălbatică de lume, în
înţelegere cu marele vizir. Poate amândoi s-au
sfătuit să mă ameţească, dar anume el, chiorul de
Bekir, m-a amăgit, m-a buimăcit cu visătura, cu
năluca, himera, cu închipuirea alegerii mele camai
marele strategist şi padişah, aşa cum el se ameţeşte
cu haşiş saumai rar chiar cu cu opiu.
Vreau să-mi limpezesc mintea. Vreau! Ce n-aş da
să cunosc ! Prea toate sunt atât de
măiestrit întocmite, de la învelitura din piele,
de cămilă, care a cruţat papirusul de rugina vremii
schimbătoare şi până lamarea grijă pentru preţul ce
să-l ceară acel ce va dezgroapă vestirea. Luarea de
seamă pentru răsplătirea dezgropătorului, să nu fie
„pingelit” de preţuitor, întăreşte Bekir că l-a
înduioşat până în străfunduri. În scurt, maestrul
meu este deplin dumirit că sihastrul pustiei, ca
mare văzător peste timpi, l-a aţintit aume pe el şi
numai pe el să dobândească papirusul.
Şi, iacătă, în chiar clipita, în străfulgerarea asta de
vreme am ajuns a crede şi eu că de pe atunci i s-a
arătat chipul lui Bekir.
La sfârşitul vestirii despre pacea ce se va revărsa
peste lume prin cei doi vrednici aleşi de stele, cei
doi vindecători ai omenimii, după crezământul,
după ilustrului meu unchi fiind
însemnaţi chiar noi, eu şi fecioraşul Ahmet Emir
Tayiip scrisu-s-a o adăogire de mare
pe care o ştiu aproape pe de-a rostul. Într-atât de
des a repetetuit-o unchiul: Dacă zapisul de acuma
fi-va dezgropat de vreun necunoscător în scrisul
faraonean în doctrine misterice, să meargă
cu izvodul fie la un fie la un cărtureţ
adânc spre a lui tălmăcire. Nu cunva să-l
neguţeze „pe te miri ce” cu acel
Acela ce l-a dezgropat şi este nepricopsit în
cărturărie va fi în nevoire a se alege întăiul
prin unul dintre acei misiţi de adică
scrieri prealuminoase din străvechime. Să
primească folos două treimi tocmai două
treimi! din chilipir. Iar pentru ceastă scriptură,
mijlocitorul, misitul de să agonisească
curat 777 sunători din aur, nici cu un galben mai
puţin. Galbenii, fie împărăteşti de la Roma, fie
faraonici, fie din Elada, fie cosoni din Dackia, cât
ar fi demari saumai puţin însemnaţi ca puterinţă de
târguire sau de schimb, să fie numai aur, iar nu tarif,
valoare, prin acoperire în argint. Căci la
vremea-vremii aici este dezlegarea prezicerii!
acela ce o să vrea a cumpăra cest papirus îi va
prevedea, îi va cuprinde tâlcului din
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mesagiu şi se va îndupleca neprecupeţitor a plăti
deplin 777 bănei de aur, cunoscând că nu
vamerge pemâna norocului.Va pricepe că nu-i este
dat să înghită amarul sau ruşinea faţă în faţă cu
măria, vrednicia şi destoinicia ce i se prezice. O
prezicerea prea fericitoare.
Acum nu cred că ai mai găsit un nou Marija.
Aşa-i că te-am luminat? Dar dacă ţi-a răsărit un nou
temei, scapără-l să mă dezmeţească. Iacătă în ce
scurt timp priceput-am că revărsând, defirând o
apărătută mai blândă, mai însănătoşită pentru
dascălul ce m-a slujit în anii mei tineri ca diriguitor,
parcămi-ammai potolit focul furiei aprinse de tine.
-Măopresc la cât am spus. Edestul că poate a rămas
un jarmocnind sub spuza cântăririlor. Numai vreau
să-l aprind tocmai eu. O să se aprindă singur.Aşa că
numai deşir ghemul.
-Aaa, ghem!?! Dacă nu glăsuieşti înseamnă că vrei
să mă dezlegi de vrerea mea de a mă înfrâna de
pornirea bărbătească. Îmi iau aşa dreptul să scobor
osânda până la silnicie, spre a-ţi fi o neuitată pildă
pentru nesupunere. Da. Vroiam să descopăr în
făptura mea toată apărătura pentru povăţuitorul
Bekir.Am văzut aievea, pe când îl lăudam, cum îmi
veneau în minte, în ajutorinţă belşug de uitate
istorisiri de la el care se alipeau atât de trainic, atât
de îndrituit spre dezvinuirea lui, încât mi se stingea
pălălaia tulburării ca într-o minune, faţă de cum
pornisem a-l cleveti, precum slugile seraiului:

de De-adevăratele e chior, dar
chior ca elmi-ar prinde bine şimie a fi, căci străbate
cu vederea magică şi până la două veacuri
depărtare.
- Cum de nu vă daţi seama că acele istorisiri veneau
de la el. Erau plăsmuirile lui dichisite a se potrivi, a
se alipi deplin. Tatăl meu are părerea căMăria Ta ai
fi iute la minte, pe dovada a cât de curat vorbiţi
limba miroslavilor. Cum oare de nu vă sare în ochi
că geniul său de văzător în duh nu l-a ajutat să simtă
îndată, după ce m-am înfiinţat în Sadovzak
de la Coleghia din Viana şi să vă înaripeze a răscoli
prin spre amă descoperi înainte demăritişul
cu amăgeul, cu şarlatanul, cu şantagiosul deAntun?
Mi l-aţi zografisit pe iscusitul Bekir de parcă ar fi cu
mult mai dăruit decât semizeii Eladei. În ce fel v-a
ajutat neîntrecutul învăţat, marele al Măriei
Tale şi „mult departele văzător?” Parcămai de folos
era ca nu până la doi seculi să străbată cu agerimea,
ci mai degrabă „îndeaproape văzător” să se arate.
Nu mă batjocorea un chehaie ca Antun... Ca acum
să creadă că ar avea dreptul şi dumnealui beiul de
Sadovzak amă silui . .
- Pricep, pricep încotro baţi, dar că este neîntrecut
nu am îndoinţă. Îndată ce-o să-l cunoşti, îţi vei
muşca limba. Nu mi-a sărit în ochi că n-a amirosit

la timp, venirea ta în dar mi-a sărit
în ochi cum te duce mintea să întorci pe dos un
ipostaz. O să-ţi dovedesc pe dată că este şi
îndeaproape văzător. M-am întors de la nunta
voastră galeş, albastru şi i-am povestit că a fost să
mi se arate „minunea” cea de a douăzeci şi una
odaliscă. Numai că tocmai s-a măritat. I-am zis că
minunea este fata Luka. Ovreme a închis
ochii, a murmurat ceva ca şi cum ar fi vorbit cu unul
din cei buni. Fiindcă-mi închipui că el,
negreşit, nu are doar un înger bun ca noi toţi. Iar
când i-a deschis atât a vorbit: Mâine seară am toată
vestirea. A doua seară a sosit fălos şi mi-a întărit
aşa: Am desluşit înscrisul încă de ieri de la

de la depărtare, căci nu era la mare
mitrica besearecii în care-s trecute zilele

naşterii şi botezului Marijei Svetozar. Însă mi-am
zis: rămâne de văzut „pe viu”. Am mers şi mi s-a
adeverit. Înştiinţarea ce-ţi aduc este trimisă
de la stele: „Doar o singură lună Marija este să fie
muierea chehaiei Antun. Numai că-i înnegurată,
clocită urât măritarea asta, vei vedea”. După cum
mi-ai înşiruit, tocma şi aşa s-a petrecut.
Încă din nou vreau să fii încredinţată: tot ce a prezis
Bekir, de când mă ştiu, s-a săvârşit întocmai. Şi tot
ce va prezice se va plini, se va respectui, se va ţine.

ă văd ce mai poţi iscodi a fi nepotrivit, iar
dacă mai descui un lacăt care a fost încuiat
vederii unuia iute la minte camine încetez de

a-l mai proslăvi că mi-a fost în viaţă.
Ştiu un leac de a-ţi stârni mintea, pe care l-am

l-am mânuit neîncetat cu cu
câştig. Trag înapoi, tai tot din ceea ce numai am dat
şi-i fac pe loc amărăciune şi scârbă aceluia ce se
vedea procopsit. Dacă nu mă aduci în stare să
trezeşti în mine iarăşi îndoieli, cu argumentiruiri
temeinice ca eu să găsesc tot în mine dovediri spre
a-l dezvinovi, te încunoştiinţez că numai capeţi aur
spre a merge cu cu mai bine zis
cu transcriptul papirului la Viana. Da, i se dă

Luka să facă o aşişderea, dar
mergeţi pe a voastră , pe spezele voastre.
Dacă faci să mă frământ, scot aurul de trebuinţă.
Aşa că înaripează-ţi mintea să despici „colosul de
Sadovzak - Bekir”, fără de care nu izbuteam de
paisprezece ani să ocârmuiesc cu mână de fier
vilaietul. Nu mă supăr dacă o să câştigi. Prinde-l pe
sfeşnicul meu cu ceva tare care să mă pună pe
gânduri.
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“...Ş şi eu, i Bekir vrem

întâi de toate”
Adev r tateă ă
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Albiile părăsite ale lumii

R suflarea femeiiă

În conul galben de lumină,
luna ascunde un strat amar de frunze
şi malul apei îl despică-n unde

Răsfrângerea în lacuri oarbe încheagă ceţuri
în şuvoaie prin care fug flămânde fiare
cu botul plin de urlet dat pe spate
Şi-am auzit un vuiet ca de spadă,
amintirea faliilor rupte, un scrâşnet
lung de uşi rotite simultan
spre tăişul scoicilor din umbră
Tresare ura mea de zgomot,

pe lespezi sure valul lui se-mparte-n două
Coboară noaptea şi în palme se cerne
pulberea de cretă din albiile

părăsite ale lumii

La porţile cetăţii, dansa o femeie
cu pasul şi încheietura dulce

Ca albe turme fără soţ, şoldul ei se-nfiora
de cântec pe-ntinderi limpezi

Tăios, miezul inimii deschidea, cum însuşi
bisturiul casapilor de cărnuri pure
Un şarpe vrăjit flutura eşarfă în vânt
Pe nisip, poetul scria neînţelese cuvinte
Vinovat e deşertul, vinovat e cuvântul,
Sub ziduri răsuna răsuflarea femeii

Cetatea uit rii de sineă
Rafala de vânt umflă perdelele, mătură apa,

nisipul, cenuşa, foşnetul ploii
În urnă, uleiul fierbe lumina şi-n grotele sale

fiara şi-adulmecă leşul
Partea de viaţă surâde, lucrează
cu spor spre vâltorile inimii

Treptat se încheagă valul ce înalţă valul
de mâl, sunetul apei rămâne în urmă

În ziua umplerii, deasupra pământului viu
răsună văzduhul, dar el nu-l aude
În cetatea uitării de sine,
târziu, umbra de pe lespezi
descrie oasele chipului său,
cele mai albe şi cele mai pure

Umbra la pândă
Obosită şi vicleană, umbra supusă

mai vrăjmaşă se arată
Cu picioare de lut şi cu braţe de lut
se roteşte în jur, învaţă să rămână
la pândă, lângă trupul tău alungit,

cu călcâiul în umbră
Pe-nserat o zăreşti neagră din creştet
până în tălpi, cum prinde între degete
un cuvânt şi vrea să-l pronunţe
Dar sunetul verbului nu se aude,
oricât te apropii, privind peste umăr,
în golul ce te desparte de soarele umed

Şesuri imunde

Podul de gheaţă se năruie din pricină albă,
semnul tăcerii stinge zarva din urmă
Rotundele sloiuri, prinse-n capcană,

luminează semnul uitării,
tărâmul cel tânăr scapă din funii
O umbră de ţipăt trece pe cîmpuri,
taie văzduhul, schimbă răspunsul

cu nouă-ntreite ecouri
Strigătul urcă spre sunetul singur,

împreună cu frigul se pierde pe şesuri imunde

În adâncimea de praguri

Putredele trepte coboară spre grilajele porţii,
eşti singur în beznă şi cu migală
încerci mersul prin aburii ceţii

Atunci ţi-aminteşti cum cârtiţa neagră
striveşte în galerii scurgerea nopţii

Uleiuri şi sloiuri de fum ai văzut pe-ntinsele
câmpuri, astupând din aproape
în aproape gropile scunde

E timpul să strigi tot ce ştii şi să te speli
pe mâini şi pe faţă:

„Iată, necruţător, întunericul inundă
oraşul, trădează lumina

În adâncimea de praguri, viclean, ascunde
faptele zilei, cheamă uitarea,
mai rea decât Styxul”

Ştefan AMARIŢEI

(Fragment din romanţul istoric
creaţia scriitorului Tudor Badea - Strat, eroul romanului

)

Trezirea neamurilor din
Balganinia,
Peste toate aşteptările

- Felul în care neîntrecutul Bekir prevede bunăvoirea între şi
pacea lumii bunînţeles, afară de el şi de Măria Ta nu poate primi
îngăduinţa nimănui. Căci a lui este, presimt deplin, a lui este scrisa din
papirus. Liniştiţi-vă! Voi cuteza a dovedi. Întăi o întrebare: cu cât a
fost pe veleat luminatul Bekir pentru înaltele învăţături în
Alexandria?
- Bekir!?! El nu a vărsat nici un sfanţ. Pentru că mergând
vestea până în cetatea învăţăturii şi ştiinţelor, cetatea întemeiată de
Alexandru cel Mare, cum că în Ţarigremrin s-a întors din Babilon
un iscusit căutător şi tălmăcitor în stele, dar pe deasupra şi cu dar
prorocesc, din Alexandria l-au chemat să-şi aibă ca
lefterie predania astrologiei şi a astronomiei, arta
muzei Urania. I s-a o simbrie nu chiar îndestulă,
împreună cu hrana zilnică la ostpătărie, alături de didascălii de la
ceea ce mai rămăsese din faima înaltei scolasticii „Museion”. La
fel i s-a pus la îndemână câte o odaie pentru el şi pentru slujitorul care
să-i poarte de grijă. Luminatul Bekir s-a învoit cu hrana zilnică la

împreună cu magiştrii, la fel cu găzdăluirea în una
din pentru dar s-a lepădat de simbrie. Mai pe
urmă rău i-a mai părut. A cerut în schimb să aibă dreptul de a

de a a învăţa de sus până jos tainele scriselor
hieroglifice şi a celui siriac, cât şi limbile faraonică, aramaică şi...
Nu, nu ! Ebraica, elina şi latina le învăţase în Babilon. Da, limba
siriacă, în care însă se mai liturghiseşte prin unele lăcaşuri de
rugăciune şi până azi în Alexandria. De ce i-a părut rău mai târziu?
Fiindcă dacă prindea o aşchie de simbrie n-ar fi trăit stâmtorat cum
a trăit mai trei ani din cinci. Din cinci. Îi lipsea batăr şi câteva
băncuţe să cinstească într-o magiştrii care-l povăţuiau de
drag şi cu prisosinţă doar pe el, după ceasurile de şcolire. Dar era
rândul tău Marija să voroveşti, căci am amirosit că erai ,
dornică să cercetezi la Viana prevestirea din papirus. Sau ţi-au secat
arguimentiruirile ?
- Încerc a că nu chiar mi-au secat... De cum aţi pomenit într-o
vreme cât de grijnic s-a arătat schivnicul-mag pentru
plata dzgropătorului prezicerii năzdrăvane din papir, tocmai două
treimi, două treimi! mi-a răsărit în minte că nu-i un lucru chiar
curat nu vi se pare? să-i fie sorocită chiar o atât de grasă, de
umflată răsplătire. Se vede cumva, mi-am zis, că acela ce a zugrăvit
papirusul, şi în anumite locuri l-a îmbelşugat cu întăriri în limba
siriacă spre nu cunva a se tălmăci în chip noros, neclar, se dă
de înţeles aici acela avea trebuinţă fără doar şi poate să se căpătuiască
întâi el îndestul din înscris, altfel spus din prevederea scripturii
fără loc de precupeţire. Tocmai prin cest se poate lesne a

amestecul plin de îngrijire al izvoditorului. De nu aflam
că S „Museion” ce a mai rămas din universitatea de cândva cu
numele „Museion” pe lângă fitecaremagistru un slujitor,
nu se lega firul deducerii. Nu-i anevoie de închipuit că iscusitul Bekir
a adus ca adicătelea ca slugă, un voinic credincios şi cutezător
pentru apărătură.Acela s-a recomandarisit la vânzare a fi care
a a dezevelit, de sub troienele de nisip din pustiu, papirusul.
A că i s-a lămurit tâlcuirea scripturii de către un mare
învăţat, aşa că îşi ia îndrăznirea să ceară şi să primească o
o chezăşuire că i se va pune în mână plată prezisă în urmă
cu peste l000 de veleaturi. Tot-tot a fost precugetat de către iscusitul
unchi şi naş fără ca povăţuitorul Bekir să se arate vânzaşului când

a dus negociaţia.Numai cuma urzit şi de unde a rostuit aurul nu
mi s-a luminat a deduce. Poate că nu voi afla taina. Dar mi-aţi dezvelit
că a trăit în strâmtoreală cu băneii, ca deodată să verse 777 bănet din
aur stâpănului dughenii, vânzaş de străvechimi scumpe.LaViana unei
aşa dughene i se zice Konsignation, ca şi în limba franţuzească. Dacă
vă gândiţi adânc şi cu sfântă dreptate vă veţi da seama că judecăţile se
leagă întocmai ca inelele unui lanţ, doar o verigă îi lipseşte: cine i-a
fost împrumutător, de unde a de 777 sunători aur ?
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prumutat totimea
- Nu s-a împrumutat nici măcar cu un , adicătelea un gologan
de cinci parale. Aurul l-a cerut prealuminatului,
preaslăvitului, preamăritului vizir. A trimis răvaş prin slujitorul de
credinţă că s-a scos la lumină din nisipurile pustiei o scrisă profetică.
După prezicerea fericită din cest papirus, Ambulluzia, în
împrejurimea veleatului 1777 va naşte un arhistrateg, un baş-strateg
ce va întinde, el şi feciorul, imperia peste întreaga lume. Iar dacă
vestirea va fi vânturată de învăţaţii care au tâlcuit-o se poate
întrevedea a se alia, armiile regeşti şi, în
împreunare, pe nevestire de război, vor izbi dinmai multe părţi spre a
împrăştia puterile oştirii ambulluze, ca să fie sfărâmată imperia
înainte de a se arăta arhistrategul. de 777 bani din aur este un
preţ prea neînsemnat, luându-se în seamă că se poate înlătura
ridicarea în unire a oştilor din orişicare a Evropei. Căci aici,
înEgipet, se simte că toate statele ne vrăjmăşesc.

pendar
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sinorisi, însâmbra

Seama

epicratie

Aşa suna scrisoarea către vizirul cel mare. Şi încă a înteţit
mesagiul spre a dovedi că este înaintevăzător, după cum
urmează: Iar întrucât o asemene vestire - ce a fost prezisă

încă dinaintea venirii pe pământ a Profetului, la 570 înMecca, şi de
veleatul 625, la începătura , era Mahomedană - ne este
absolut prielnică, deplin părtinitoare şi fericitoare Ambulluziei, am
cerut vânzaşului să nu o înfăţişeze tuturor ci să o
ţină mai cu fereală. Adicătelea, cu chip ca nu cumva să îngrijuie
feciorimea ce în „Museion”!
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- Domnule Liviu Leonte, mi-aţi fost profesor la Universitatea
din Iaşi. Predaţi pe atunci (1965)un curs de Literatură română
contemporană. Deschiderile dumneavoastră erau şi sunt mult
mai largi. Aţi dobândit reputaţia celui dintâi specialist în
Costache Negruzzi. Aţi reeditat integral, în ediţii critice, opera
celui care reprezintă una dintre coloanele prozei româneşti. În
palmaresulDomniei voastre figurează 17 ediţii, din care 3 critice,
de referinţă, încununate cu prestigioase premii, precum
”Perpessicius”, acordat de Muzeul Literaturii Române,“Iulia
Haşdeu”, al Academiei Române sau cel al Uniunii Scriitorilor. V-
aţi îngrijit de scoaterea la lumină a creaţiei acestui scriitor
emblematic, dar aţi şi reflectat asupra locului acestuia în scrisul
românesc în monografia exemplară pe care i-aţi închinat-o.
Profesorul de vocaţie care sunteţi s-a ilustrat nu doar înRomânia,
ci şi în Franţa, laMontpellier, unde a-ţi cules simpatie şi respect şi
a-ţi fost invitat să ţineţi cursuri ca maitre de conference. Între
1990 şi 1994, laUniversitatea din Toulouse, v-aţi numărat printre
profesorii invitaţi. După această eboşă, v-aş propune să ne
îndreptăm spre nişte orizonturi evocatoare şi să începem cu
izvoarele. Veniţi din lumea satului, din părţile Hârlăului. Vă
trageţi nu din plugarii acelui univers, ci sunteţi descendentul
cărturarilor lui. N-aş coborî chiar până acolo . M-aş opri la anul
1947, cel al terminării Liceului Internat din Iaşi, o şcoală ilustră.
Faceţi parte din falanga de străluciţi absolvenţi ai acesteia.
Numele de Liviu Leonte figurează printre cele gravate pe plăcile
şefilor de promoţie ai aşezământului. Sfârşitul studiilor liceale
era o perioadă foarte tulbure şi dramatică. Aţi scăpat ca licean de
apropiata bătaie a ceasului năucitor şi devastator al reformei
învăţământului din 1948, dar se simţeau semnele unei rupturi
tragice pentru societatea românească. În ciuda acestei realităţi
aţi decis să mergeţi pe un drum care părea atunci fără nici o
perspectivă. De ce v-aţi încăpăţânat să urmaţi o cale pândită de
atâtea primejdii şi incertitudini? Din câte ştiu, intenţionaţi să
frecventaţi studiile clasice?

- Domnule profesor, de ce atunci, într-un moment tulbure, confuz,
când nori negri de adunaseră deasupra disciplinelor umaniste,
aţi ales Literele?

- Aţi intrat în Universitate într-o perioadă de mari convulsii,
marcată de excluderi, de umilinţe pentrumarii noştri intelectuali.
Pot fi date multe nume, de la profesorul Gheorghe Ivănescu la
Petre Caraman, sau Teofil Simenschi, pentru a cita doar pe
câţiva. A fost o vreme extrem, extrem de trumatizantă pentru
învăţământul academic. Mai rămăsese ceva din prestigiul
Universităţii?

- Da, într-adevăr, a fost unmoment de răscruce în viaţa culturală şi
literară a ţării, conturat cu şi mai multă claritate în anul următor
absolvirii liceului, în 1948. Dar întreaga perioadă în care am făcut
eu liceul, n-a fost una calmă. Vă imaginaţi că, de prin '39, s-au
întâmplat multe şi în viaţa politică şi în celelalte domenii, sociale,
economice, chiar culturale. Eram oarecum deprins să văd multe
schimbări.Meritul Liceului Internat, unul de elită, a fost acela că a
putut trece cu bine prin acele perioade agitate. După aceea n-amai
avut încotro, a trebuit să se încadreze direcţiei generale. Spre
exemplul, pasajul legionar nu s-a simţit în Liceul Internat.
Profesorii erau nişte cărturari. Chiar dacă aveau opţiuni politice,
acest lucru nu s-a transmis în legătură cu elevii şi în acest fel s-a
asigurat o formare a unei baze culturale. Aceasta datorită faptului
că învăţământul era conceput în aşa fel, încă de la Spiru Haret, ca
să nu intre în dependenţă de alţi factori, în special de cel politic.
Aici era şi o atmosferă cu totul specială. Una de liberalism, care,
oarecum surprinzător, încuraja tocmai detaşarea de ceea ce era în
imediata apropiere.

- Da, am avut mai multe variante. Am optat pentru disciplinele
umanistice întâi şi apoi în cadrul acestora pentru literatură
română, probabil, făcând un act de curaj. Toată lumea se aştepta,
inclusiv familia, să mă duc la Medicină. Cam asta era varianta
pentru un premiant. Nu este o laudă. Mi s-a părut că în domeniul
acesta pot să facmaimult decât în altele. Nu ştiu dacă intenţiamea
s-a materializat aşa cum aş fi dorit, dar nu regret că am făcut-o.
Singurul regret pe care îl am, e că n-am avut posibilitatea să
studiez în universitate şi o limbă străină, în aşa fel încât să o
cunosc şi cu gramatica în capul meu, nu numai să o vorbesc şi
chiar să o scriu, mai mult după propria-mi inspiraţie. Am început
şi franceza în 1950, dar secţiile de limbi străine s-au mutat la
Bucureşti, ceea ce a fost iarăşi o lovitură foarte puternică pentru
provincie, unde a rămas numai limba rusă.Atrebuit să continui pe
această unică direcţie, ce n-o regret, a limbii şi a literaturii
române. După primul meu stagiu în Franţa, de patru ani, mi s-a
propus la facultate să trec la catedra de literatură universală, unde
mai lucrasem cât timp eram la Academie, vreo doi ani de zile,
când se golise personalul de acolo, care era foarte competent, şi
trebuiau puse plombe. A doua oară am refuzat, fiindcă, stând în
Franţa, mi-am dat seama că niciodată nu voi putea aduce o
contribuţie amea într-o literatură străină.

- Da, rămăsese. Prin câteva nume, cum sunt cele ale profesorilor

Alexandru Dima şi N.I.Popa la literatură şi marele lingvist
Gheorghe Ivănescu. Toţi mi-au fost profesori. Ei puteau servi ca
modele, dar în alte împrejurări. N-au fost decât parţial modele,
pentru că nu aveau voie să fie modele, aşa cum le dicta şi
pregătirea, autoritatea şi contribuţiile ştiinţifice. Contacte cu
studenţi aveau, dar înseşi disciplinele pe care le predau nu erau
cele mai potrivite pentru specificul lor. De pildă, profesorul Popa,
care era o autoritate în literatura franceză, autorul unei ediţii
Nerval, a trecut la literatura română. Profesorul Dima, o autoritate
în estetică, preda literatura universală, care nu-l prea atrăgea.

- Se mai putea, dar oarecum semilegal şi cu circumspecţie din
partea profesorilor, care erau practic urmăriţi. Am asistat la nişte
şedinţe îngrozitoare. Nişte analize de curs, care s-au făcut cu
public, cu studenţi. Cel în cauză era profesorul Dima. Un urmaş al
lui Ibrăileanu a sărit asupra lui cu invective, cu acuze, care, atunci
puteau avea şi alte urmări decât cele ale criticării unui curs sau a
unei metode. Am asistat la judecarea profesorului Ivănescu.
Fusese supus judecăţii pentru că era cel mai îndârjit în susţinerea
propriilor convingeri.A încercat atunci să explice că limba nu este
suprastructură, aşa cum o dicta un lingvist sovietic, Marr. După
doi ani de la acea şedinţă memorabilă, pe care o am şi acum în
minte, chiar cu actorii de atunci, conducerea Universităţii şi el,
acuzatul, s-a petrecut intervenţia lui Stalin, prin articolul
”Marxismul şi problemele lingvisticii”, care spunea nişte lucruri
de bun simţ, ştiute de toată lumea, şi critica tocmai peMarr.

- Tocmai că n-a fost salvatoare. Asta-i partea cea mai paradoxală.
Cu profesorul Ivănescu m-am întâlnit în acele zile pe culoarele
Universităţii şi mi-a spus: ”Domnule, am învins, uite Stalin ce
spune, că limba nu e suprastructură”.Asta era în 1952, în aprilie,
dacă îmi amintesc bine, ca în iulie să fie dat afară... fiindcă fusese
marrist. Acum pare hazliu, dar a fost tragic. L-am regăsit pe
profesorul Ivănescu laAcademie, unde ajunsesem şi eu după mai
multe peripeţii, la colectivul de lingvistică şi am avut într-adevăr
un model lângă mine şi am înţeles ce a însemnat el pentru ştiinţa
limbii în România şi ce pierdere a reprezentat pentru învăţământul
din Iaşi scoaterea lui de la catedră. După aceea s-a dus la
Bucureşti, la secretariatul unei Comisii pentru istoria limbii.

-A fost dat afară de Graur.A ajuns la Craiova şi apoi la Timişoara
şi abia în anii '70 s-a reîntors la Iaşi.

- În primul rând vreau să spun că manualele acestea alternative
erau necesare faţă de manualele anterioare, în care se povestea
conţinutul unui text şi aşa mai departe. Însă acestemanuale nu pot
face abstracţie de o serie de criterii indispensabile în discutarea
literaturii: criteriul istoric, cel valoric. În manualele de clasa a IX-
a, căci despre ele era vorba, aceste criterii aproape că absentau şi
atunci înmintea elevului, după opiniamea, se produce o confuzie,
apelându-se la criteriul accesibilităţii, al plăcerii, neapărat. Sigur
că există şi acesta, dar nu poţi să elimini din literatura română
scriitorii din perioada veche. N-ai cum să-l pui pe Dimitrie
Cantemir, de exemplu, la modulul fantastic, cum i se spune acum,
ca lectură suplimentară la o nuvelă sau la o povestire de
Crohmălniceanu. Nu e firesc să introduci un text admirabil, de
altfel, al luiNicolaeManolescu,”Fantasticul lecturii”, la categoria
fantasticului, fiindcă nu despre fantastic este vorba acolo, ci de
evocareamodului cumcitea acest critic…

- Bineînţeles că da. Pentru elevii din clasele a X-a până la a XII-a
s-a introdus, aşa cum este firesc, un criteriu al cronologiei şi
singurul lucru cu care nu sunt de acord, este că se face pe genuri.
Într-un an istoria poeziei, în alt an istoria prozei. Eu cred că trebuie
predat totul la un loc. Un lucru bun e că, existând un număr de
scriitori care sunt obligatorii, şi nu poate fi altfel, se lasă şi la
latitudinea profesorului să aleagă după preferinţele lui, ale
elevilor, eventual, şi o serie de nume, de opere, care, facultative
fiind, interesează poate uneori maimult decât celelalte

- Ideea asta de a mitiza, de a demitiza, nu-şi are rostul. Unmanual,
un studiu istoric, nu mitizează, spune adevărul. Asta-i tot. Mituri
fac poeţii. În manuale trebuie să spunem adevărul, plăcut sau
neplăcut, şi acesta e singurul criteriu. Discuţia e falsă şi n-am
înţeles-o niciodată.Au apărut nişte năzdrăvănii prin manualele de
istorie. Acestea se cer neîndoios eliminate. Nu se poate. Sunt
nume a căror prezenţă e de discutat. Sămai treacă timp, să vedem

- În timpurile bune, normale, ale şcolii,marii profesori adunau în
jurul lor ucenicii, pe care îi iniţiau.Mai era cu putinţă aşa ceva în
vremea studiilor dumneavoastră universitare?

-Ocritică salvatoare pentrumulţi lingvişti români, nu?

- I-a sărit în ajutor Iorgu Iordan.

- V-am ascultat la Universitatea din Bacău, unde, împreună cu
profesorul Constantin Ciopraga, ne-am întâlnit cu studenţii,
rostind răspicat ceea ce credeţi cu privire la manualele şcolare şi
la prezenţa în paginile lor a literaturii. Aţi afirmat în acea
împrejurare că a ilustra, de pildă, literatura fantastică printr-un
text al lui Crohmălnicenu, absentând texte notorii ale literaturii
româneşti de gen, vi se pare nelalocul lui şi cu nişte consecinţe
nefaste pentru cunoaşterea acestui domeniu primordial în cultura
generală a tinerilor.

- Sunteţi adeptul respectării cronologiei?

- Aceste corijări s-ar putea face şi manualele vor răspunde mai
bine nevoilor educaţiei.

dacă rămân în conştiinţa noastră. Nu poţi strecura, aşa, la colţ de
masă, pe prietenul din copilărie în paginile unuimanual.

- Cred că da, deşi nu-mi vine să mă gândesc că aşa ceva este
posibil. Ar fi prea frumos. Ascultaţi şi dumneavoastră un
parlamentar francez şi ascultaţi şi pe unul român. Nu-i vorba să
generalizez. Francezii învaţă încă din liceu cum să vorbească. Au
vreo şapte, opt tipuri de lucrări scrise, rezumat, compendiu, unde
şi numărul de cuvinte este hotărât dinainte. Un absolvent vorbeşte
liber oricând şi oriunde.

- Negreşit. Şi dacă portarul se duce în audienţă la preşedintele
universităţii, acesta îl aşteaptă la uşă, îl conduce până la uşă, când
pleacă. Nu există abatere de la aceste criterii, de la acest stil, care
mai trebuie introdus şi pe la noi.

- Problema revizuirii a pus-o cel dintâi Lovinescu, cu talentul şi
competenţa lui de critic şi mai ales cu moralitatea lui impecabilă.
La noi acum selecţia valorilor ia conotaţii cu totul străine de
literatură. Nu putem confunda ce a făcut empiric omul cu ceea ce a
rămas în operă. Nu-l putem judeca pe Călinescu pentru ceea ce a
scris el despre A. Toma. O operă este o operă. Opera lui
Sadoveanu este cea pe care o cunoaştem.Marile cărţi ale lui şi nu

. Dar eu cred, pe de altă parte, şi am convingerea
chiar, că selecţia valorică s-a făcut şi în critica de până la 1990.
Acum rămâne numai să mai nuanţăm, să mai explicităm ceea ce
nu se putea spune atunci în critică.Aschimba, a zice că
nu este o carte de valoare, că nu este , e
imposibil, fiindcă o carte vorbeşte prin ea însăşi, nu prin ceea ce a
făcut omul care a scris-o. Faptele celui în cauză n-au intrat în
operă. De aceea sunt eu pentru ediţiile critice, pentru că, dacă vom
avea astfel de ediţii şi pentru scriitorii contemporani, atunci se va
vedea exact care este impactul conjuncturii asupra operei şi ceea
ce rămâne valabil. Aici nu încape nici un fel de discuţie. Nu
trebuie să închidem ochii la ceea ce-au făcut scriitorii, sunt destui
care privesc la ei ca nişte procurori, cu o competenţă pe care nu
ştiu de unde şi-au luat-o, dar în acelaşi timp nu ne este îngăduit să
nu vedemvaloarea, s-o relevăm şi să încercămsăo argumentăm.

- Deocamdată m-am încurcat, ca să spun aşa, cu un scriitor
francez, abdicând de la vechile mele păreri că nu poţi să spui tu,
român, despre un străin ceea ce spun ai lui şi am două proiecte în
această direcţie. Unul priveşte domeniul în care mă pricep mai
bine, şi anume ecoul, receptarea operei lui Proust în România.Am
trufia de a scrie această carte în limba franceză, să vadă colegii
mei de la secţia de specialitate cât pot în această direcţie. Celălalt
este o carte pentru publicul român despre Proust într-o perspectivă
şi mai veche şi mai nouă, nu un constructor, aşa cum se spune
acum, nu catedrală, ci o aglutinare de fragmente, care a făcut să
apară o carte ce a schimbat faţa prozei, a literaturii, în secolul al
XX-lea.

- E recunoscut că un scriitor de talia lui Camil Petrescu, de pildă, a
integrat primul fenomenologic opera lui Proust, iar eu am citit cu
atenţie pe Ibrăileanu, pe cei de la “Viaţa Românească”, şi am
văzut că o serie de opinii ale lui din , care este o
capodoperă în miniatură, au fost, prin referirile la personajul lui
Proust, reluate, dacă vreţi, fără să ştie nimeni despre ceea ce a scris
Ibrăileanu, de critica franceză de la mijlocul secolului al XX-lea,
Picon,Genet.Aproapemerg cu aceleaşi cuvinte despre personajul
la Proust, aceleaşi cuvinte folosite de Ibrăileanu...

- Bună, dacă fiecare dintre noi îşi va face datoria acolo unde
lucrează.

- Tot la Universitatea din Bacău, unde ne-am întâlnit cu studenţii,
v-aţi referit la atenţia pe care o ţară ca Franţa o acordă
cunoaşterii limbii franceze. O chestiune care în România e tratată
cu multă largheţe, ca să mă exprim elegant. De multe ori chiar ne
mai scuturăm, de putem, de învăţarea limbii române. Numai spun
de spectacolul la care asistăm zilnic, cu asupra de măsură, al
stricării limbii. Dumneavoastră aţi menţionat că în Franţa, la
diferite facultăţi, indiferent de profilul lor, studiul limbii franceze
este obligatoriu. Aţi vedea posibilă o asemenea soluţie şi pentru
România?

- ÎnFranţa, dar nu numai, aproape pretutindeni în lume, dacă ţi se
trimite o scrisoare, pe orice treaptă socială te-ai afla, există
obiceiul de a răspunde imediat.

- Amdiscutat oarecummai tangenţial despre literatură. Aş dori să
ne oprim puţin şi la această îndeletnicire a Domniei Voastre. Ar fi
interesant de cunoscut ce rol credeţi că ocupă azi valoarea în
judecarea literaturi? Adresez întrebarea unui critic cu antene
extrem de fine. Asta cu atât mai mult cu cât criticii trăiesc în
Româniamai tot timpul sub imperiul revizuirii.

Mitrea Cocor

Moromeţii
Bietul Ioanide, Groapa

-Ce semai întâmplă cu ediţia criticăNegruzzi?

- Între timp, cartea a apărut... Şi aţi constatat că Proust a fost
foarte bine receptat în România şi că opiniile critice privitoare la
acest scriitor novator au avut altitudine în critica românească?

Creaţie şi analiză

- Iată, ne apropiem de sfârşitul divanului nostru. Aş vrea în
încheiere să vă întreb, ca pe un om care a străbătut un lung drum
prin istoria românească, unul marcat de multe rupturi şi
prăbuşiri, de pierdere a speranţei binelui, cum vedeţi ziua de
mâine a românilor?

”…o carte vorbe te prin ea îns i,
nu prin ceea ce-a f cut
omul care a scris-o”

ş ăş
ă

În urmă cu nişte ani, în 2001, l-ampoftit pe profesorul nostru Liviu
Leonte la "Divanuri duminicale", emisiunea de dialoguri pe care
o realizam la TVR Iaşi. A fost un taifas în care musafirul meu s-a
dedat mărturisirii unor timpuri de odinioară, precum şi rostirii, în
felul său cumpătat şi raţional de a fi, cu privire la mersul lumii
româneşti. Folosesc prilejul unui ceas aniversar, cel al rotunjirii a
85 de ani de viaţă, spre a face cunoscut, în paginile "Cronicii
vechi", revista asupra căreia şi-a lăsat amprenta inconfundabilă
cândva, acest interviu ce este, cred, o fericită proiecţie a
portretului interior al unui lord al vieţii academice şi
scriitoriceşti. Totodată, îi doresc celui căruia, noi, ucenicii, ne
adresăm reverenţios cu apelativul "Don Profesor", Mulţi ani cu
sănătate!

Convorbire consemnată de
Grigore ILISEI
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LIVIU LEONTE - 85

“CRONICA a fost o provocare, dar
am în eles-o ca pe o datorie…”ţ

-Stimate domnule Liviu Leonte, cum aţi ajuns, la începutul
anilor'70, redactor şef la ? Eraţi profesor universitar
la Filologie mi-aţi fost şi mie profesor, cînd eram în anul IV,
ţineaţi un curs de literatură contemporană aveaţi stagii în
Franţa, eraţi un profesor stimat de studenţi datorită unui mod
mai... occidental de comportament şi interacţionare (cum s-
ar zice astăzi) cu alumnii... Păreaţi, ca să zic aşa, un tip blînd,
bun şi cam apolitic. Nimic nu părea să vă recomande pentru
funcţia de redactor şef la un „săptămînal social-politic-
cultural”, cum se subintitula . Şi totuşi...

În iulie 1971, eram proaspăt redactor la Cronica, venisem
prin transfer de la Radio Iaşi pe postul rămas liber după
plecarea lui Al. Dobrescu la revigoratele, tot atunci,

. Aţi fost chemat la Bucureşti, la C.C., la o
consfătuire a redactorilor şefi, sau cam aşa ceva. M-aţi luat şi
pe mine, ca să adun niscaiva colaborări de la scriitorii
„capitalişti”. Îmi amintesc şi acum: cînd aţi ieşit de la acea
„consfătuire”, de fapt fusese o chemare la ordin, eraţi mai
palid ca de obicei. Şi aţi spus cu năduf: „Domnule, s-a
terminat...”Ce se întîmplase, de fapt?

Cronica

Cronica
- De ce, m-ai întrebat printre rînduri. În primul rînd, peisajul
cultural arăta altfel după cei patru ani în care fusesem plecat.
Adia un aer respirabil, se scria altfel, mai în spiritul
adevărului, se refăcuse măcar parţial legătura cu occidentul,
se trăiamai bine decît în „obsedantul deceniu”.Nu credeam că
termenul „politic” se referă la activitatea politică din ţară şi
din lume, ci la modul în care apare sau nu în cultură, în
produsele literare, artistice. Aşa apărea „Cronica” atunci, aşa
a apărut şi după venirea mea pînă cînd s-a umblat „la şurub”,
după sintagma lui Sorescu. Dacă am regretat la început că nu
am acceptat „Junimea” este faptul că la „Cronica” era acea
obligatorie apariţie săptămînală, cînd de multe ori trebuia să
intervii în revistă în ultima clipă sau chiar cînd începuse să se
tipărească. Uneori erai obligat să modifici întreaga structură a
numărului respectiv. Îmi amintesc că, la finele anului 1977, se
sărbătorea aniversarea republicii. Ei bine, cu două zile înainte
de apariţie, am primit un telefon să nu fie nimic critic la adresa
monarhiei, ceea ce ni s-a părut cu totul absurd, pînă cînd am
aflat că şeful statului urma să plece în Anglia la invitaţia
reginei Elisabeta... De redacţie, de oamenii cu care am lucrat
m-am legat mai mult decât oriunde altundeva mi-am
desfăşurat activitatea.

Convorbiri literare

Dragă prietene, dragă „domnule poet” îţi spune „domnul
critic”, aşa cum ne adresăm în intimitate, cum să nu-mi
amintesc? Regret doar că nu ţi-am făcut pînă la capăt educaţia
politică. Nici nu mai ştii că aceea nu era o consfătuire, ci
celebra plenară din iulie 1971, cînd politica culturală a suferit
o schimbare care s-a dorit radicală. Ştabii erau pregătiţi să
condamne lipsa de vigilenţă cu exemple concrete, greşelile
curgeau cu ghiotura în discursuri, niciodată nu mai auzisem
aşa torent de indignare simulată, inclusiv la activişti care
păreau înainte mai aproape de normal. Eu transpiram şi
aşteptam să vină rîndul „Cronicii”. În revistă apăruse un
fragment dintr-o piesă a lui Marin Sorescu, intitulat

Dimineaţa în pădure A treia
ţeapă

Domnule professor, nu vă ascund faptul că, în redacţie, dar
mai ales „la partid”, eraţi considerat un tip „moale”. Totuşi,
aşa „moale”, aţi condus redacţia timp de 10 ani. Exact anii
cînd începea a creşte, dar încă nu înflorise, cultul
personalităţii ceauşiste, cînd şurubul ideologic se strîngea…

. Publicată, piesa a fost intitulată
. Fragmentul cuprindea scena cu Vlad Ţepeş în pădure,

între cei doi traşi în ţeapă şi cu femeia care-i blestemă pe turcii
cu care domnul sperie lumea şi care ar motiva măsurile
drastice pe care ar fi silit să le ia. Textul a fost citit de marele
public ca o parabolă a puterii şi a personajului pe care o
întruchipa în anul scrierii, revistele s-au epuizat rapid de la
chioşcuri, cei care răspundeau de presă s-au înspăimîntat şi la
Iaşi şi la centru. Toţi cu care mă întîlneam în pauze la plenară
erau la curent, discutau cu mine cu un aer compătimitor. Cînd
tovarăşul Ilie Rădulescu a citat „Cronica”, a pomenit de
prezenţa în revistă a filosofului nomina- (a urmat o tuse şi o
scurtă pauză, apoi a reluat) nominalist Constantin Noica, a
trecut apoi la alte publicaţii. Ce se întîmplase, am aflat mai
tîrziu. Textul lui Sorescu a părut atît de incendiar, încît a fost
oprit la un nivel înalt, nu la cel mai înalt întrucît ar fi trebuit să
cadă multe capete. A fost sancţionat nu prea grav d.
Iordăchescu de la Direcţia presei, cum se numea cenzura, care
a aprobat publicarea fără a se ocupa de posibile subtexte. (…)
Am ieşit sfîrşit de la plenară şi am ştiut că urmează zile grele.
Repercusiunile s-au văzut (= citit) imediat, dar o bună bucată
de vreme nu au fost atît de drastice cum ne aşteptam. Perioada
de relativă liberalizare lăsase urme care nu puteau fi şterse.
Cei de la Ministerul Culturii (care avea atunci altă denumire)
ştiau pînă unde să meargă cu exigenţa, erau şi ei controlaţi şi
mai mult transmiteau indicaţii decît le dădeau din proprie
iniţiativă. Pe plan local, depindeai foarte mult de atitudinea şi
de profilul primului secretar. (…)
„Cronica”, spre nenorocul ei, avea trecut pe frontispiciu şi
săptămînal „politic”. Deci ea trebuia să fie în primul rînd
consacrată politicii, apoi ştiinţei şi la urmă culturii. Exista
revista „Convorbiri literare”, deci noi nu trebuia să publicăm
beletristică, cronici literare etc. „Cronica la Nicolina!” Ne-am
străduit şi am reuşit să acordăm un spaţiu mai generos ştiinţei,
i-am consacrat chiar un număr special destul de reuşit, dar
astfel de preocupări nu aveau cum să atragă publicul larg. (…)
Am respirat uşuraţi cînd am pregătit numărul apărut cu ocazia
Festivalului de poezie, dar atunci cînd aveam o foaie în plus şi
o consacram literaturii eram mustraţi. Nu au lipsit nici
intervenţiile în sumarul revistei. Cînd a apărut în „Flacăra” o
notă injurioasă la adresa „Cronicii”, după publicarea unui
comentariu critic la un volum al lui Păunescu, am pregătit un
răspuns spiritual care, la judeţ, a fost scos din pagină. Cîndm-
am dus la primul-secretar şi am întrebat de ce?, am aflat că nu
era oportun. Era o dispută pur literară, dar poetul Păunescu
avea o putere absolută, era o prezenţă fascinantă, chiar dacă
revoluţia lui avea „voie de la poliţie”.

-Cred că mi-am făcut conştiincios datoria (nu ştiu dacă am
reuşit totdeauna), am căutat să urmăresc şi detaliile, nu numai

ansamblul. Atmosfera într-o redacţie nu e deloc idilică, sînt
caractere diferite, uneori divergente, ciocnirile sînt
inevitabile într-o instituţie unde lucrează scriitori, publicişti,
actori etc. Uneori ştii, alteori nu, cine are dreptate, nu trebuie
să intri în nicio partidă, conflictele trebuie aplanate în numele
solidarităţii de breaslă. Iată, spun acum ce n-am spus nimănui.
Spre sfîrşitul mandatului, am fost chemat la secţia de
propagandă împreună cu poetul redactor şef de la „Convorbiri
literare” ( pentru a ni se comunica
necesitatea de a găsi alte locuri demuncă pentru doi redactori,
cîte unul din fiecare redacţie. Mobilul: dosarul părinţilor. Era
vorba de doi redactori foarte buni amîndoi pe posturile
respective. Ei bine, nu m-a costat nimic să pledez pentru
valoarea lor, să mă pronunţ împotriva renaşterii acelei
stupidităţi a originii sociale nesănătoase. Nu ştiu dacă
intervenţia mea a avut vreun rol, dar măsura propusă nu a mai
fost finalizată. Mă opresc aici, văd că am început să mă laud,
dovadă de prostie, şi mîine-poimîine încep să bîlbîi înjurături
la adresa predecesorilor, dovadă de ticăloşie. Cum adică, cei
care au reluat viaţa literară la Iaşi după război sînt aliniaţi într-
un cimitir al elefanţilor? Adică redacţia „Iaşului literar”,
Constantin Ciopraga, N. Barbu, AndiAndrieş, Horia Zilieru,
Florin Mihai Petrescu, D. Costea, Lucian Dumbravă şi cei
care au mai trecut pe acolo şi nu mi-i amintesc acum merită
dispreţul genialităţii noastre?
Cît despre „moliciune” e bine de reluat discuţia, fie numai şi
oral, punctual şi atunci putem vedea unde am fost mai slab,
unde nu.

Vai, vai! Recomandam celor amatori să cumpere locomotive
reparate la atelierele din Paşcani. Trebuia de multe ori să mă
duc eu, sau alt coleg din conducerea revistei, pentru a discuta
cu conducătorul întreprinderii sau al instituţiei să hotărască
dacă dă şi anume cît şi cum să scoată din buget, care şi el se
subţia de la an la an, pentru a se milostivi cu şi mai necăjiţii de
la „Cronica”.

Am fost marcat, în sens pozitiv, cu toate neplăcerile inerente,
de această experienţă, am cunoscut din interior o lume,
„probleme” erau şi în atmosfera de la Universitate, care în
1990 s-au acutizat ieşind la suprafaţă. Am avut şansa de a
pleca din nou pentru patru ani în Franţa şi am revenit cînd
situaţia părea mai calmă. După „Cronica” m-am simţit şi
eliberat şi frustrat, în sensul că totdeauna cînd am schimbat
locul am parcurs greu perioada de acomodare, renunţi la un
stil de lucru, îl schimbi cu altul care, indiferent dacă l-ai
cunoscut în trecut, te obligă la habitudini uitate. Astăzi, cînd
intru în Universitate, văd chipuri necunoscute pînă ajung
acolo unde sînt cei ştiuţi, la scriitori găsescmai uşor cunoscuţi
şi prieteni. Ce a însemnat „Cronica” pentru mine? Pe parcurs
a devenit şi o provocare, dar am înţeles-o ca pe o datorie. Cu
riscul de a folosi cuvinte mari, o datorie faţă de cultura
română care trebuia să continuie în condiţiile impuse de
conjunctură.

Corneliu Sturzu, n.m., N.T.)

Pe lîngă presiunea ideologică, a mai apărut şi cea
economică, revista nu mai era finanţată în totalitate de la
buget, trebuia să obţinem niscaiva fonduri din... publicitate.
Cum şi cui să faci publicitate, într-o economie centralizată şi
controlată, în totalitate, de stat? Îmi amintesc că publicam
pagini întregi de... şuruburi, sau alte componente, de la
Fabrica de rulmenţi din Bîrlad, de-un exemplu, sau făceam
reclamă de o perfectă inulitate la maşini agricole, la
tractoare... Evident că nimeni nu-şi putea permite, nici n-
avea voie să-şi cumpere un tractor...

Cu ce aţi rămas din această experienţă „cronicărească”?
Pentru Dv. CRONICA a fost o ispită, o provocare sau o
povară? Cînd aţi plecat de la revistă, v-aţi simţit eliberat sau
frustrat?

Titlul de cetăţean al Cepleniţei îl aveam şi-l păstram cu
cinste în suflet, iar adăugarea Onoarei o receptez şi ca un
gest spre părinţi, tatăl meu fiind director al şcolii de acolo.
De după culmea Cătălinei a răsărit soarele în mulţi ani ai
copilăriei mele. Cei şapte ani, cât am stat la Cepleniţa, sunt
tocmai cei şapte ani de acasă. Marcel Proust spunea că
adevăratele paradisuri sunt cele pierdute. Mă bucur că

Cet ean de Onoare al comunei nataleăţ

recuperez în acest fel paradisul pe care îl credeam pierdut.
Reconstituind mental lumea în care am trăit ştiu că aceasta a
dispărut, că e alta realitatea satului de acum, realitatea
copiilor de acum. Avem nevoie, nu putem altfel, avem nevoie
de valori clare, fixe, care să ne păstreze identitatea, duhul (...)
Sigur, pretutindeni, acolo unde sunt oameni sunt şi valori.
Oameni care să-şi investească toată personalitatea în cei din
jur fără a se gândi la recompense şi la elogii. Oameni care să
facă ce este necesar pentru culturalizarea ţării, mai ales într-
o perioadă ca aceasta, de modificări sociale, de obligatorie
nevoie de ameliorare a condiţiilor materiale ale omului
trăitor în satul românesc. Dar ameliorarea trebuie să existe
prioritar în condiţiile spirituale, în cele de cultură. Fără
aceasta nimic nu poate să aibă durată. Iar aici rolul şcolii
este covârşitor.

m rturisireă
(fragment)

Liviu LEONTE
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Între atâtea persoane, mă tot gândesc la Măria-Sa
Actorul. Câte măşti, biografii pare a schimba de-a lungul
carierei în faţa publicului care nu are cum să înţeleagă cum
că toate acestea au intrat sub epiderma, în adâncul Actorului
refiinţându-l, restaurându-i, uneori, sensul mişcării printre
ceilalţi. Şi, într-o pastă atinsă uneori de cuţitul grotescului,
spectatorii din jur sunt din altă piesă, măşti de plictis, de
inutilă gomoşenie sau măşti politice. Or ăştia, unii, habar nu
au că Actorul, spre deosebire de statui, are un piedestal
necorodat de timp, deasupra piedestalurilor nemeritate de
unele statui, Scena! Actorul însă poate
fi, dacă te atingi de el, respiri cu el,
propria oglindă cu mişcare de
personaje, întâmplări ale scenariilor
vieţii tale. Un catharsis fără trucaje. Şi
mă uit la Emil Coşeru, prepuindu-i
starea de erou pentru unii, de coşmar
pentru alţii, depinde pe ce rol al carierii
sale îl aşează. Dacă Emil Coşeru nu
poate fi deslipit de realitatea ctitorială a
apariţiei unei Facultăţi de Teatru la
Iaşi, nu pot să scot din ecuaţia existenţei
complementaritatea gesticii - doamna
Dana, balerină - un fel de întrupare a
Cuvântului, armonicele la vedere.
Emil Coşeru: Dragă Aurel, mă

bucur să fim împreună la acest omagiu
special pe care îl dedici Actorului,
Actoriei. Uite, apropó de gestică, acum gustăm cuvintele, ne
umplem de esenţa lor. De unde se vede că asta este şi meseria ta
şi e bine când e făcută cinstit.

Foarte puţini înţeleg ce înseamnă această meserie de Actor.
Politicienii? Ce să înţeleagă ăştia? Ei nu lucrează cuCuvântul, îl
trădează în esenţa lui de multe ori. Numai tu, ca scriitor, tu, care
stai în sală, privitor la un spectacol, dar mereu dublat de iubire,
trăind în iubire, tu, acela, om, pictor, muzician sau ce mai eşti,
poţi înţelege răscolitoarea existenţă în meseria de Actor. O
meserie nobilă, complicată, grea, cu nopţi nedormite,
coşmaruri, cu gânduri care te hăituiesc până în pragul premierei,
până în zidul de închidere al aplauzelor. Dar este şi pericolul
aplauzelor de complezenţă, ucigătoare, cele care te ţin blocat
înaintea ”trecerii de rampă”, cum se spune în teatru. Meseria de
actor are o combustie aparte.

Te obligă să te scufunzi între sensuri, în subtext, acela care
nu este în textul la vedere.Actorul, ca un dirijor care citeşte altfel
partitura, că eBeethoven sauMozzart, trebuie să scormonească,
să descifreze până se găseşte pe sine ca personaj viu, real,
credibil. Plus că eşti mereu dublat, personajul în dublu: actorul-
regizorul. De foarte multe ori întâlnirea actorului cu regizorul
poate fi fastă, armonică, rotunjind, polizând asperităţile
textului. Regizorul bun vine spre tine cu tot spectacolul în clar,
de la lumini, fondmuzical, reţeaua relaţionării dintre personajul
principal şi ceilalţi, până la ultimul figurant. El le are, toate
acestea, Spectacolul, în cap.Dacă actorul, trupa, intră pe aceeaşi
cale, vor atinge desăvârşirea prin spectacol. Iar asta este greu,
enorm de greu fiindcă nimic nu este desăvârşit şi doar
Dumnezeu a făcut lucruri desăvârşite. Şi cum tu vorbeai de al
treilea element al ecuaţiei spectacolului, publicul, gradualitatea
catharsisului din public poate că măsoară în sine reuşita sau
nereuşita celorlalţi: regizorul, actorul, trupa. Or publicul este
de o compoziţie greu determinabilă între confort şi propriile
drame, o amalgamare de suflete, de spirite care populează
cealaltă jumătate a spectacolului, Sala. Tu trebuie să-l scoţi din
el, să-l armonizezi cu Hamlet (el însuşi Hamlet), cu Othello sau
cu dedublarea personajelor lui Pirandello. Uite, la Cehov.
Personajele lui atât de sentimentale, de filosofice, aparent terne
în nemişcare, dar câte adevăruri sunt absorbite, se ascund în
spatele personajelor din ”Trei surori” sau ”Livada cu vişini”...
Poate că pentru unii, oameni ai cifrelor, ai exactităţilor de
consum, munca actorului este de nimic, de nefacere. Spun nişte
texte.

Este o muncă îngrozitoare ca să aprofundezi, să ai relief,
atac, altitudinea de val înalt.

De multe ori am asemănat meseria noastră cu cea a unui
preot. Preotul care face legătura dintre dumnezeire şi
dumnezeirea din om, actorul care face legătura dintre psalmii
sau parabolele de text şi cel din sală, cel care are, fără să ştie,
ceva shakespeare-ian, cehovian sau pirandellian în structura
existenţială. Şimă bucur că ai asemănat Facultatea de teatru cu o
catedrală. Iar în această Instituţie a Cuvântului la care am

Te ştiu atât de bine încât aproape că nu te cunosc. Şi mă
gândeam, înainte de a ne aşeza pe balansoarul acestui dialog
cum e mai bine de început: să trăieşti murind, să mori trăind.
Nu ştiu. Nu ştiu cât ne putem lega de morţii în viu din varii
profesiuni, funcţionarii de timp...

Nici Shakespeare, nici Cehov sau O' Neill nu-ţi dăruiesc,
odată cu textul de rol, aplauze.Nu ţi le asigură. Îţi fixează doar
reperele calvarului

Dactilografe.

Liturghiile lui Emil Coşeru. Vorbeam cu un preot şi-l
supăram vorbind despre aceeaşi idee amorţii în viu, a viului în
aparenţa existenţei trofice (cuplu, familie) şi-l întrebam,
părinte, ce te face să nu evadezi din aceastămenire înrobitoare
pe care ţi-ai asumat-o. Mi-a răspuns: liturghia! Partea aceea
în care te afli între divinitate şi divinitatea din oameni, din
credincioşi.

.

contribuit să existe, în '90, sunt multe, enorm de multe scene,
platouri de interferenţă. Tu, ca profesor universitar, ca actor, ca
regizor asumat ai de oferit dar ai şi multe, foarte multe de
învăţat de la proprii studenţi. Şi-ţi dai seama cămeseria de actor
nu are terminal, zid de capăt, staţie ultimă. E cu totul altceva
decât în ştiinţele exacte unde doi cu doi fac patru (deşi în viaţă
mai avem şi suma de cinci) dar aici, în meseria asta, inclusiv în
cea de profesor, că despre asta vorbeam, descoperi nişte lucruri
fenomenale, inclusiv la aceşti tineri care vin la facultate ca
aparenţi novici dar la care, discutând, comunicând cu ei,

descoperi nuanţe, reliefuri de replică de o noutate, de o
prospeţime copleşitoare. Şi atunci decoperi şansa de
personalitate a tânărului Romeo sau tinerei Juliete, altul, alta de
cum ai conceput tu, profesorul-regizor. Şi sunt fericit că am
restituit Iaşului această facultate de teatru împreună cu Sergiu
Tudose, cu Natalia Dănăilă. Şi uite că, după o pauză de peste 40
de ani, revieţuim. Plus că la Universitatea de Arte ”George
Enescu” din Iaşi, mai mult decât în alte centre, coexistă trei
entităţi marcante: plasticele, muzica şi teatrul. Şi am avut
promoţii foarte bune, minunate, care au făcut remarcată
facultatea în structura secţiilor ei de animaţie, actorie,
teatrologie şi regie teatru.

Femeia- Şarpe,Omul cu faţa deBivol!

Citeşti un rol cu creionul în mână. Fiecare replică, textul
acela xeroxat, este desfăcut, fractalizat în sensuri, pauze
(fiindcă teatrul cere, impune ştiinţa pauzelor), priviri, tăceri,
vârful de poantă sau de tensiune... Şi, apropo de iarmaroc. Ştii
că m-a marcat enorm. Histrionismul acela de petice, starea
specială care îl obliga pe copilul din mine să stea până seara, să
prindă momentele cele mai importante, atunci când ieşea unul
care făcea reclamă neînchipuită de închipuitul din noi. Asta te
marchează. Iar când faci cu studenţii,
obligatoriu te gândeşti la acea şandrama ludică sau reciteşti
urmele lăsate de bâlci în propria memorie. Da, cu lanţuri,
bărcile peste cap, ipsoserie colorată, era fantastic. Şi revin la
învecinarea creionului. E obligatorie, mai ales la Cehov, unde
personajele nu sunt cele pe care le scrie domnul Anton
Pavlovici. Sunt altele, cele care au umor, au tristeţe, au tragism.

din , sau . Fiecare personaj al lui
Cehov are o bogăţie inepuizabilă, cele care decid, în sine,
genialitatea dramaturgului.

Exact aşa cum voi, literaţii, îl citiţi diferit pe Dostoievski la
20 de ani, la 40 de ani. Altfel citeşti la 60 de ani

sau sau ce-amai scris ”monstrul” acesta.

Te ascult rememorând marginea Tecuciului nostru,
oborul. Dincolo de comerţul de animale, pepeni şi ce mai era
pe acolo, vată de zahăr, eram fascinat de tipii care ieşeau din
corturimediatizând spectacolele superbe în aiureala lor.

Da, dar reprezentau altceva, o altă lume, ne pregăteau
într-un fel pentru întâlnirile cu teatrul, cu actorii-actori. Şi
ce-i deosebea? Kilometrii de bibliotecă, ceasurile de
transcendenţă a existenţelor, timpul şi viaţa, vieţile. Actorul,
cum spuneai, nu este o dactilografă de bătut sonor cuvinte,
replici către lume.

Şi uite, mă macină, registrele de lectură ale aceluiaşi text,
diferenţiate de timp, de acumulări, modificări sociale, de
schimbarea profilului personajelor din sala de spectacol. A
zecea generaţie de public la aceeaşi piesă.

Exact ca într-un înot prelungit în care, fără să-ţi dai
seama, absorbi sarea, compoziţia aluviunilor mişcate de apă,
dialogul delfinilor. Or Actorul absoarbe înmiit faţă de

commedia dell' arte

Maşa Pescăruşul Nina Astrov

Crimă şi
pedeapsă Idiotul

înotătorul obişnuit.Altul este EmilCoşerude acum faţă de cel
care, ceva peste vârsta de 20 de ani, venea la Iaşi cu un
nedeclarat orgoliu de erou homeric sub platoşa de aur a
meseriei.
Contează enormoamenii de care te atingi, cu care comunici.

Dacă întâlneşti oameni cu coloană vertebrală, oameni care se
bucură ”să le furi” secretele profesionale în întâlniri colocviale
neprogramate, toate acestea te încarcă, te înnobilează, cum
constaţi aproape de senectute, atunci când nu-ţi permiţi să te
minţi. Dar am întâlnit şi oameni care din varii motive s-au topit.

S-au topit fără să lase lumină. Sunt nişte
lucruri iniţiatice, faustice care trebuie să
treacă dincolo de epidermă, să intre în carnea
ta.
Şi chiar dacă instituţia teatrului îşi

plăteşte necuviincios de puţin slujitorii,
teatrul rămâne un spaţiu de sacralitate.
Politica repertorială care, uneori, impune şi
derogări de calitate din motive financiare,
parcă, uneori, este în uşoară suferinţă faţă
de aşteptările, de nevoile de catharsis ale
omului de pe stradă, posibil spectator. Când
vezi un spectacol unde democraţia este reală
sau democraţia este convulsionată de ”n”
factori, te raportezi la lumea de hotare
neclarificate în care trăieşti. România.
Lipsesc, iartă-mi îndrăzneala, textele
necuminţi, cele care să-l ridice pe om de pe

scaun, să-l verticalizeze.

Dar lipseşte ”Năsturelul”, premiul de încurajare a
dramaturgiei autohtone.Tinerii dramaturgi români.Unde-s?

Dar avem scenariile de film, scenariştii nu-s la un pas de
dramaturgie?

Între sutele de roluri jucate de Emil Coşeru, ce rol
lipseşte?

La Tecuci taică-meu avea o cutie cu vopseluri. Au aşteptat
culorile acelea 40 de ani şi pe la 80 de ani tata a reînceput să
coloreze pânze de bucuria sa de suflet. Ferestrele lui. Şi te
iscodesc să aflu cînd i se va alătura actorului scriitorul Emil
Coşeru. Poate e timpul. Şi nu te invit lângă spectacolele
superbe, ciudate, de confesiuni ale lui Radu Beligan sau, mai
nou,DorelVişan.

Şi uite că-mi pui în urechi zgomot de clopot spart. Că
ieşirea la pensie, imposibila ieşire la pensie este legiuită prin
ogheuri de impostura politică, de nevrednicia minţii
administrative. Un actor nu poate ieşi la pensie. El se retrage,

Ai dreptate. Ca în orice domeniu este foarte greu să-i
mulţumeşti pe toţi. Din fericire la noi, la teatru, repertoriul este
bun. Ai avut Molliére, care este un text minunat.
Ai avut Pirandello, , piesă a dramaturgului pusă
în scenă remarcabil de Purcărete. Ai , ai
Caragiale; ai pus de Hausvater; ai

a lui Eric Schmitt, un dramaturg francez lamodă; ai
textul pus de Teodorovici cu , un text modern, actual;

unui dramaturg moscovit din ultimul val... Sunt foarte
multe premiere care echilibrează talgerele.

Dar nu sunt! Iartă-mă că-ţi spun, poate nu ne aude nimeni,
dar nu există un dramaturg cum a fost în perioada Pinter, în
Anglia, care a ţâşnit şi scria minunat. Spune-mi tu unul dar nu
din poezie - proză, din dramaturgie, poate unul pe care eu nu l-
am văzut. Sigur, sunt Bugnar, Cărbunariu... Foarte puţin. Radu
F.Alexandru care scria şi numai scrie că s-a apucat de politică,

Acolo e altceva. Filmul este mult mai tehnic decât teatrul.
Scenaristul scrie film (prim plan, plan american, replică, pauză,
etc, etc) pe când piesa de teatru este realitate neîntreruptă. Un
film îl poţi face în câteva luni, piesa de teatru, este
aşezată exact pe durata de spectacol: începe la ora 19.00 odată
cu stingerea luminilor din sală. Ăla din film poate greşi, mai
trage o dublă, două dar pe scenă aşa ceva nu există. Şi nimeni nu
a făcut statistică la ce consum de nervi, energie, sănătate se
expun cei care, timp de trei ore, joacă în scenă Richard III. În
clar, dramaturgia este dramaturgie.

Nu fac parte din categoria neîmpliniţilor prin rol, gen cel
care şi-a visat o viaţă întreagă să joace fără
să-l şi joace sau să joace (că are 30 de ani) sau, sau, sau.
Nu mă interesează.Am jucat foarte mult de când am venit aici,
din 1969 până-n acest an de graţie. Am jucat comedie, dramă,
tragedie... Am jucat în . Nu poţi să le joci pe toate. Dacă
joci un Richard III şi-ţi iese, poţi să rămâi cu Richard III şi nu
mai vrei să joci altceva. Ştii foarte bine că sunt actori care, la un
moment dat, sunt bântuiţi de un rol aşa cum e acela care l-a jucat
pe Isus. Depinde de multe încărcătura de roluri şi, sigur, pot
trece roluri bune pe lângă tine. Omescu voia să pună la un
moment dat cu mine Othello. Nu s-a jucat din varii motive, nu
dezvoltăm povestea asta, dar nu am regretat, nu m-am zgâriat
fiindcă nu l-am făcut dar a fost interesant de jucat cu
Adina Popa în . Vezi, balanţa, aceea care echilibrează
talgerele. Joc lui Hausvater care este interesant şi la
Studio joc lui Schmidt, un text de un tragism şi de o
emoţie atât de puternică.

Tu ce faci acum? Mă citeşti? Mă iscodeşti? Fiindcă partea
întreguluimeu de care ai vorbit, soţiaDana, balerină,mă întreba
ce voi face ca viitor pensionar şi-mi propunea să scriu.Num-am
gândit la un monolog, cum vrei tu, dar dacă va fi să fie şi va fi şi
jucat, asta este altceva.Da, voi aveţi dreptate.V-aţi potrivit.

Mizantropul
Uriaşii munţilor

Iaşii în Carnaval
Golemul Variaţiunile

enigmatice
Prăpădul

Iarna

turnarea

Cyrano de Bergerac
Hamlet

Oedip

Oedip
Iocasta
Golemul

Varaţiunile

Aurel BRUMĂ în dialog cu actorul Emil COŞERU

LITURGHII TEATRALE

Cu Octavian JIGHIRGIU în “Variaţiuni enigmatice”
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În “Simon Boccanegra”
(Metropolitan Opera House)

dacă aşa hotărăşte. Măria-Sa, Actorul. Regalitatea actorului
este şi atunci când acesta a jucat doar roluri de ţărani o viaţă.

Când intră contabilitatea în cultură este onenorocire.

... şi formează economişti care se laudă cu strategiile care
duc la creşterea zero! Voiam să zic că lipseşte legislaţia
privitoare la oamenii de patrimoniu. Dacă aceşti oameni de
patrimoniu nu sunt ca atare înscrişi în respectul unei naţiuni,
simpla acordare de decoraţie, cum ai primit şi tu, este doar un
semnalmomentului, atât.

Eu îmi închipui o Curte cu Juri aleşi, aleatoriu, din varii
straturi sociale, care să amendeze impostura, imoralitatea,
deriva culturală cel puţin.

Apărat de surditatea pe care n-o declar, ascultându-te, mă
gândeam la imaginea unui cal de rasă rănit, aşezat înmijlocul
unui conclav, spectatorii, care să discute situaţia calului. Vor
spune lucruri cutremurătoare. Un om care este alungat din
propria casă pentru a deveni un fel de maidanez uman nu va
beneficia de existenţa acestui conclav al jurilor. Un om. Un
actor care le vorbeşte oamenilor despre suferinţă depăşeşte
cadrul unui simplu experiment. Actorul este omul care
induce în public adevăruri, oficiază într-un amfiteatru care
are nevoie, absoarbe faptul de cultură cum creştinul
însemnele de azimă şi vin ca trup şi sânge al credinţei.

O statistică arată că tineretul reprezintă majoritatea
publicului la teatrul ieşean dar şi la Bucureşti, la Cluj. Tinerii
se simt atraşi de acest parlament thalian, de teatru şi sunt
convins că, deşi nu s-a făcut aşa ceva special, programat, au
un supra-plus de încredere în această instituţie a teatrului faţă
de altele pe care nu le numesc. Teatrul este neconvenabil
politicienilor. Le este teamă.

Vorbeai de Vitcu, de ideea ta cu Richard III. Uite, el trebuie
păstrat fiindcă este un actor foarte bun. Este o emblemă a
Teatrului Naţional şi îl iubesc foarte tare colegii. Popa Costică,
la fel, ar fi trebuit să fie acolo. Ideea asta că actorul trebuie să
iasă la pensie este absurdă. Un pictor lucrează cu pensula legată
de mână, ca Luchian, până când i le aşează Dumnezeu pe piept.
Un scriitor scrie până îi creşte barba de un metru şi scrie fiindcă
are ce să scrie. Din raţiuni politice, financiare, gândindu-se că
dacă pleacă un actor rămâne un post pe care să-l sfărâmi în patru,
să fie plătiţi ceilalţi, de altă categorie... Nu ştiu. E o tâmpenie.
Sigur că este o tâmpenie.

E o chestie pe care o urăsc, treaba asta cu contabilitatea. Ai
nevoie de ei, te disciplinează într-un anumit fel, să nu fimmână
spartă pe lucruri frumoase, dar atât. Să îngrădeşti actori caremai
au de făcut roluri sau medici foarte buni, profesori la catedre
universitare, chiar cei care predau strălucit economia...

Iar actorii de patrimoniu sunt tot mai puţini. Uite, Radu
Beligan este genial, este unic, este un monument.Avem oameni
de patrimoniu în pictură, în muzică. Puţini. Şi uite, mi-aduc
aminte şi mă doare ticăloşia arătată faţă de Alexandru Arşinel.
Nu merita aşa ceva. Cum poţi să escavezi noroiul pentru a-l
arunca nemeritat asupra unui astfel de om? Dar aşa ceva nu
merită nici un om de pe stradă. Am uitat să avem respectul
pentru semenul nostru.

Devii incomod de idealist, Aurel. Nu se poate face aşa ceva
cum în justiţie se refuză aşa ceva. Există pe RAI 1, dacă te uiţi, o
emisiune unde se face aşa ceva. Se discută diverse cazuri de
către public, de invitaţii emisiunii între care este şi un avocat al
apărării, un judecător, un acuzator. Dar diferenţa este de
civilizaţie, asta este.

Sunt mulţi oameni, cum aminteai de parlamentarul acela de
Vaslui, cărora le este frică de oamenii culturii, de ăştia înarmaţi
cu un condei, de şopârlele strecurate în text, în gestică de actor în
timpul trecut. Dar în agora de care vorbeşti, plină cu personaje
ca-n vremea lui Socrate, cred că se mişcă ceva. Dacă noi,
jucând, facem să se zdruncine ceva în inima unuia din sală,
câştigul este egal împărţit.

Bineînţeles că teatrul este periculos. Arta. Vaida întorcea
Polonia pe dos cu filmele lui, cu metaforele sale din

sau . Iar mişcarea nu
poate fi despărţită de metaforele lui Vaida. Teatrul poate face
flori de lumină în întuneric, în subteranul umed. Har Domnului,
fără cenzură se pot face spectacole în pieţe, în cabarete, pe
stradă. Iar acesteamişcă lumea, adaugă cultură lângă un covrig.
Este, cum spuneai, o revenire masivă a tineretului spre teatru. În
'90 lumea încă nu era obişnuită cu instrumentele democraţiei.
Acum, când lumea s-a şezat bine, rău, nu comentez politic cum
s-a aşezat, lumea a revenit la teatru. Văd săli pline la Operă, la
Teatru, la festivalurile de teatru din ţară. Şi tineretul este, într-
adevăr, majoritar. Surplusul de cultură dă garanţie evoluţiei
spiritului democratic.

Pădurea de
mesteceni Omul de Bronz Solidarność

În urmă cu câţiva ani, mai exact în nr. 6/2007 al revistei
,MarinaConstantinescu publica un articol intitulat
. Marina îşi începea textul oarecum şocant şi abrupt,

recunoscând că nu îl cunoaşte pe Aureliu Manea, regizorul-legendă
despre care dorea să scrie, că nu i-a văzut nici un spectacol. Deşi-

fac parte dintr-o altă generaţie decât Marina Constantinescu,
şi eu aş putea face exact aceleaşi mărturisiri. Cu mici nuanţe şi
diferenţe, la urma urmei nesemnificative. L-am cunoscut absolut în
treacăt pe marele regizor, mai exact i-am fost prezentat cândva prin
anii `80, când de abia începusem să scriu cronică de teatru. Era
înconjurat de câţiva actori ai Teatrului Naţional din Cluj, printre ei
Marius Bodochi, cel care a făcut oficiile de . Regizorul
m-a privit amabil, mi-a zâmbit şi cam atât. În răstimpul cât i-am stat
în preajmă, în micul bar ce se afla vis- -vis de Teatru, Manea a vorbit
extrem de puţin, oricum era tare departe de acel locvace Aureliu
Manea despre care mi-a povestit adesea Ion Cocora, criticul care,
fără doar şi poate, îi cunoaşte cel mai bine creaţia. Care critic a avut
doi mari profesori de teatru, unul mai bun decât altul: pe regretatul
Vlad Mugur şi pe Aureliu Manea, cu amândoi având norocul de a fi
vorbit zile şi nopţi despre teatru în restaurantul hotelului ,
cândva, în anii `60-`70 ai secolului trecut, echivalentul clujean al

bucureştene interbelice.
Am văzut totuşi câteva spectacole semnate de Aureliu Manea,

, montat la Naţionalul clujean, prin 1984, evident un
spectacol de serviciu, destinat să răspundă unei comenzi politice
(piesa vorbeşte, între altele, despre mult controversatul act de la 23
august 1944 şi intra în repertorii tocmai din acestmotiv, iar în 1984 se
sărbătoreau 40 de ani de la respectivul eveniment), mult mai
complexul , tot din 1984, în care marca Manea era
cevamai evidentă, şi de laTeatrul din Ploieşti, care cred că
a fost ultima sa creaţie regizorală.Mi-a scăpat, în chip inexplicabil, o
montare cu , realizată la Naţionalul clujean.
Cândva, prin 1991, dacă îmi aduc bine aminte, la o

de la Costineşti, am văzut în condiţii destul de improprii
de la Teatrul din Turda, un spectacol- legendă. Era, în modul

cel mai limpede, o refacere la care Manea nu luase parte şi care nu
ştiu cât mai conserva din original. Seara, în drumul spre hotel,
doamna Liliana Alexandrescu, revenită de la Amsterdam, a vrut să
îmi afle părerea despre ceea ce am văzut şi mi-a mai povestit câte
ceva despre adevăratulManea.
Acum câţiva ani, când lucram la cartea

, protagonistul volumului mi-a
lămuritmotivele pentru care spectacolul cu ,
început de Aureliu Manea la Teatrul , nu a fost terminat de
acesta. Caramitru mi-a relatat avatarurile montării, insistând asupra
faptului că, atunci când spectacolul a ieşit în sfârşit la public iar pe
afiş scria , Liviu Ciulei, care a coordonat ultimele
repetiţii, a insistat să fie respectat proiectul regizoral iniţial. “Una
dintre cele mai importante - şi puţinele - lecţii de regie pe care le-am
luat în viaţă, am luat-o de laManea”,mărturiseaCiulei în 1970.
Şi totuşi, dacă nu sunt total ignorant la capitolul Manea, aceasta

se datorează cărţilor. Mai întâi celor semnate de Aureliu Manea
însuşi. E vorba despre şi despre

, ambele apărute la editura clujeană (în 1983 şi,
respectiv, în 1986), ce reunesc între copertele lor articole scrise de
regizor pentru revista , la îndemnul aceluiaşi Ion Cocora.
Volumul , apărut în anul 2000 sub egida Fundaţiei
Culturale din iniţiativa Floricăi Ichim, aremeritul de
a fi scos la iveală confesiuni inedite ale luiAureliuManea, dar şi de a-
i fi republicat cărţile. E vorba apoi de ciclul
semnat de Ion Cocora, apărut de-a lungul anilor la , cărţi din
care am aflat despre ce şi cum amontat Manea nu doar la Turda ori la
Cluj, ci şi la Sibiu, la Iaşi, la Timişoara ori la Reşiţa. În versiunea
românească a cărţii -

, apărută în anul 2003, în traducerea Deliei Voicu, la
editura , George Banu a introdus şi un capitol dedicat lui
Manea. Capitolul se numeşte şi începe astfel:”Aureliu
Manea a fost pentru noi un meteorit. Pentru cei care ne-au urmat şi
până la legenda care a persistat, el reprezintă doar pe
firmamentul teatrului românesc. Singurul său personaj mitic, alături,
poate, de Ion Sava. Amândoi au incarnat o de teatru. Nedusă
până la capăt, dar afirmată.Absolută” . În fine, Justin Ceuca, secretar
literar la Naţionalul clujean în cea mai bună perioadă a lui Manea, a
publicat în 2007 la din Cluj volumul

. . Scria Justin Ceuca:
“Manea şi-a conceput spectacolele sub semnul unificator al imaginii
teatrale complexe, ceea ce înseamnă de fapt o sinteză de limbaje
scenice. Limbajele şi modul de utilizare a acestora argumentează
teatralitatea, convenţia, antirealismul actului teatral”.AureliuManea
a practicat ceea ce semnatarul monografiei defineşte drept

, continuând într-un anume mod lecţia lui Antonin Artaud ori
cea a lui Grotowski. “Pentru Aureliu Manea - scria Justin Ceuca -
violenţa înseamnă un mod de manifestare a energiilor spectacolului,
de eliberare şi exprimare a forţelor adesea iraţionale, venite din
zonele adânci, întunecate, întortocheate ale personajului ”.
Concluzia? “Spectacolele lui Manea au reprezentat momente de
trăire intimă, de tensiunemaximă a existenţei” şi au ajuns “să conţină
şi să degaje o energie concentrată, omare vitalitate”.
Cartea , apărută în anul 2012, în

excelente condiţii grafice la din Cluj-Napoca,
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sub îngrijirea Vioricăi SamsonManea, sora regizorului, a însemnat
o nouă şansă de a-l cunoaşte pe Artist. Volumul beneficiază de o
superbă prefaţă scrisă de George Banu, prefaţă ce se cheamă tot

căci se situează în extensia studiului apărut în 2003. Aici,
teatrologul francez de origine română nu îl aseamănă pe Manea
doar cu Ion Sava ori cu Antonin Artaud, ci şi cu Kantor, cu Victor
Garcia (din păcate, un regizor mult mai puţin cunoscut la noi), cu
ceea ce se întâmpla la cam în acelaşi timp în care
tânărul Manea monta la Teatrul din Sibiu legendarul său

sau - aş adăuga eu - la Iaşi, Într-o vreme în
care mai toţi românii resimţeau chingile regimului comunist, el,
Aureliu Manea, - scrie George Banu - “era liber şi nimeni nu-l
depăşea în aptitudinea sa de a trezi şi de a se servi de ceea ce doar
scenei îi aparţine”. Aureliu Manea, adaugă George Banu, “nu trăia
veritabil decât în sala întunecată de repetiţii, unde uimirile sale se
întrupau, unde derutele sale perturbau, unde dezordinea sa se
impunea. El era atunci monarhul nopţii. Şi, astfel, ca orice rege, el a
făcut totul numai la persoana I. Nu un teatru al deturului şi al
retragerii, al lecturii şi analizei, ci un teatru al afirmării de sine, al
subiectivităţii ce se asuma cu aceleaşi drepturi ca în pictură sau
literatură.Manea nu a servit pe nimeni. El nu s-a ajutat de nimeni. El
a fost un autor ce şi-a scris textele pe scenă. El nu şi-a fost prizonier
decât lui însuşi şi, până la un punct, singur stăpân”.

mai are atuul de a beneficia de un , text scris de
Paul Salzberger, de la Teatrul din Turda scenograful preferat al
regizorului. Aici mai găsim o observaţie demnă de
semnalat:”Ritmul - notează Paul Salzberger - avea o mare
importanţă în spectacole şi l-aş numi aproape , iar muzica era
decisivă. Din când în când, un sunet strident, ca o coardă de ghitară
electrică super-întinsă, intervenea în spectacol şi rupea atmosfera
făcând dinManea un JimmyHendrix al teatrului. E greu de povestit
un spectacol Manea. Ca şi filmele lui Tarkovski, ele trebuie văzute
şi simţite. La fel şi textele. Te apropii de ele mai mult cu sufletul şi
sensibilitatea decât cu raţiunea”. Paul Salzberger a pus la dispoziţia
editorilor cărţii o suită de imagini care, după spusele lui, “nu au
intenţia de ilustrare literală a textelor. Sunt mai degrabă un fel de
poeme vizuale şi virtuale ale luiAureliuManea aşa cummi-au
apărut citind cuvintele şi amintindu-mi ideile şi temele pe care le
discutampe fondul gri alTurdei ”.

Volumul conţine trei piese de
teatru datorate lui Manea
(

şi
) o nuvelă compusă într-un

registru cinematografic - teatral,
cu decupaje în 11 secvenţe şi un
eseu intitulat

. În toate găsim un
Manea deopotrivă ludic şi
reflexiv, un scriitor care dă
impresia că se desparte pentru
ceva vreme de teatru ori de
profesia de regizor doar spre a se
regăsi ceva mai târziu, pe
neaşteptate, tot pe sine, regizorul.
Îl regăsim mereu pe Manea, omul
nopţi i , a l nocturnului , a l
întunericului, cum îl definea

George Banu (“Doresc să mă acopere întunericul.”, spune la un
moment dat Mireasa I, unul dintre cele trei personaje feminine,
sudoriţa din , scriere în care
dramaturgul sare pe neaşteptate de la realul minor la mitologie), îl
regăsim pe Manea-regizorul în metapiesa ,
scriere ce ne duce cu gândul mai cu seamă la

a lui Moli re, evocat de altminteri într-o replică:”Voi
muri ca un banal dramaturg clasic francez, pe un scaun de teatru”.
Dar şi la a lui Ionesco. În
găsim, cum nu se poate mai firesc, de altfel, multiple referinţe la
teatru, unele ironice, ironia drapând, ascunzând câteodată un gând
altfel profund ce invită la rândul lui la meditaţie. “Atunci când
actorii repetă într-o sală fără spectatori în ritual se strecoară
Moartea”. Nu ştiu dacă Aureliu Manea agrea repetiţiile cu public,
ştiu însă că ele sunt pe placul lui Andrei Şerban, profund admirator
al luiManea, ştiu că marele dirijor român Sergiu Celibidache, spirit
vital prin excelenţă, şi le dorea din tot sufletul. Acel Celibidache
care respingea înregistrările pe disc, căruia nu îi erau pe plac
filmările (cine ştie, poate că vedea în ele însemnele absenţei, ale
morţii?), voia să repete cu public în sală fiindcă aşa dobândea
senzaţia palpitului vieţii reale. Un personaj timid şi uşor caraghios,
care scrie şi el o piesă de teatru, aşa cum e Fiul din

va spune: ”Ce bine ar fi fost să fi avut talentul marelui
William Shakespeare. El a găsit toate cuvintele lumii”. Iar pentru
admiraţia lui Aureliu Manea faţă de William Shakespeare stă
mărturie volumul .
Şi în , construită în bună măsură pe schema clasică a

călătoriei, scriere cu un subtil oniric, aflăm multiple referinţe
la teatru, unele făcute într-o doară (“Visul meu era să întâlnesc o
scenografă care să rătăcească cu mine pe căile teatrului”), altele
cum nu se poate mai riguroase şi mai incitante. În secvenţele

desprind: “Teatrul este o artă a
Zeilor....Vreau revoluţie în teatru...Vreau teatru în revoluţie... Aş
monta un în robă papală... Vreau să întemeiez o trupă care
să colinde lumea în căruţe mari, ţigăneşti...Învierea va avea loc în
fiecare spectacol...Cine nu crede în teatru nu crede că un actor care
moare pe scenă rămâne totuşi viu...”.
În fine, eseul poate fi citit, după

părereamea, tot asemenea unei confesiuni, ca un jurnal al căutărilor
de sine al omuluiAureliuManea. Şocant să găsim aici o premoniţie
a regizorului ce se află acum internat undeva, într-un sanatoriu din
judeţulAlba: ”Boalam-a ascuns de văzul lumii”.
Avemnorocul de a-l redescoperi peManea, cel ascuns de boală,

graţie cărţilor sale.Aşa cum e aceasta a , o carte din
categoria recuperărilor esenţiale.
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Radu Ghilaş (Swedenborg)

În prag de Florii, la Galeriile Municipale se
schimbă registre tematice şi canoane. Şi cui îi era
dor să respire cu nesaţ relaxat un demers clasic,
lipsit de acele adevărate virtuozităţi în
concentrare fără de care privitorul nu poate
desluşi uneori valenţele artei postmoderne
afişate cu regularitate şi din ce în ce mai vie
ardoare, se poate opri pentru un destul de
ofertant miraj (intervalul 8 aprilie-7 mai) sub
pasaj. Loc unde, odată intrat, îi va fi dat să ia
"Alegoria Primăverii" succesiv la declinat. Un
tur neghidat, ce-i drept, de Botticelli, cel de care
aminteşte clar titlul de pe afişul înflorat dar dotat
cu toată panoplia de sugestii, senzaţii şi stări
ambivalente pe care o are anotimpul acesta de
ofertat: senin, sărbătoare, verde crud, fragilitate,
tonus, reevaluare, dor de ducă, un strop de visare
şi-n general a vieţii decibelică şi tandră chemare.
Florile sunt de departe lait-motivul cu sau

fără intenţie preferat şi, deşi ocupă mai bine de
jumătate din spaţiul expoziţional alocat, nu lasă
loc de rutină vizuală. Nici măcar fragmentar. Un
dar ce ţine, îţi spui franc, de personalitatea suitei
alese de semnatari. Genul a cărui marcă
transpusă în tehnici şi crezuri artistice străjuite
de fixisme fine face la un moment dat din
pânzele etalate foarte plauzibile acte de
identitate.
Drept la intrare, amintind de ofranda vreunei

insule tropicale, un prim buchet (C. Agafiţei) te

cucereşte şi face o curcubeică sesizare. În ciuda
unei efervescenţe deloc exagerat spus epatante,
corola ascunde cast chemarea câmpului ereditar,
în timp ce tuşele pline conferă florilor propria şi
juxstapusa tridimensionalitate.
Starea de surescitare, de afecţiune sprinţară e

uşor temperată de îndată ce baţi la următoarea
"poartă".

, vorba lui Bacovia, în care calmul de astă
dată e aproape terapeutic tratat sau, după caz,
reactivat. Florile lui Marcel Lupşe, prinse în cui,
după obiceiul tradiţional sătesc ori tipicul
mănăstiresc sunt de leac. Un perete de lemn, un
mănunchi pironit, dar şi mireasma aluzivă ce
simţi că învie în tine reflecţii uitate fac din
minimalism reţeta perfectă pentru lăuntrica şi
veşnic prea puţina pace.Tinzi s-o crezi aproape în
stare să pună cumva şi primăvara la păstrare. Nu
înainte de a fi trecut fireşte să copleşească cu
bune intenţii şi fală învecinată trilogie florală
(Gabriel Gheorghiu). Prezenţă surprinzătoare şi
de altfel rară, dat fiind că autorul ei, cândva
urbanist convins, pare să scoată acumdinmânecă
asul unui compromis. E dispus să upgradeze
sistemul de conversie tematică şi culoare.
Rezultatul trădează că a ştiut (ca de obicei) ce
face. Pictura sa stârneşte bucurii imposibil de
temperat. E vie şi, deşi nu se fereşte de poveste,
nu îi e predestinat să înceapă cu "a fost odat'..". Să
spunem că... trăieşte. Echilibrul dintre siluete,
corporalitatea, adâncimea spaţiului şi culoarea
dau pânzei aerul unei proiecţii. Te aştepţi ca
staticul să etapizeze. Să treacă de la stadiul de
instantaneu la peliculă. Îi prevezi, oricât de
paranormală ar putea părea sugestia, viitorul.
Transparenţa apei din pahar va ceda, verdele
frunzelor mustind acum de energii sevice vitale
se va estompa, iar petalele îşi vor prezenta în
cădere dansul final ceremonial.
Graţie lui Eugen Mircea ai răgazul să-ţi sorbi

O pictură parfumată cu vibrări de
violet

iar pocalul de romantism pe un ritm cardiac ceva
mai temperat. Poate că numai eşti surprins, dar te
laşi cuprins de plăcerea aceea de-a fi reîntâlnit
simbiozele ce odată te-au convins. Simbolistica
irişilor (scrisoare, în fond, de dragoste) cu
accente complimentate despre curaj şi admiraţie,
se scrie printre rândurile sidefii şi contrastele
galben-solar acuarelistic infiltrate. Structura
vasului devine deopotrivă pretext de studiu şi-n
în acelaşi timp cale de valorizare a surselor de
fineţe contemplate. Graţie tehnicii, culorilor de
apă şi geometriei aspirante la verticalitate a
suportului, lucrările câştigă indubitabil un plus
de supleţe.
Maestrul Hatmanu remodelează spaţiul

convertindu-l aproape scenic în stilu-i
caracteristic, într-un altfel de prim plan. Florile
sale au un aer nobiliar.Atrag atenţia delicat dar cu
tact şi, desigur, efectul scontat. Dulcea lor
armonie cromatică pe deplin primăvăratică în
tente erudite de galben pai, alb şi oranj e realizată
tehnic prin contrast. Dincolo de găselniţa
stilistică ce face din orice cadru Hatmanu un
poem intim, personalizat (cana albă pe faţa de
masă de aceeaşi culoare), atracţia, vibraţia, se
tuşează prin contrast. Dar nu unul clasic,
generalizat. Îţi spui că-i aproape nefiresc modul
în care lucrările sale florale sunt puternice şi chiar
subliniat articulate uzând doar de pastelul
spectral.
Balul florilor se încheie motivat cu tactica

Podoleanu particulară prin familiara sa
dezordine bine administrată, în lucrările mai
vechi şi impozanţa buchetelor ce nu mai permit
pânzei (cândva eschivate după vreun,

) să tacă.
Nu sună însă şi gongul de final pentru

promisa Alegorie. În galerie primăvara continuă
să te îmbie şi deşi alege să nu te mai îmbrăţişeze
ca-n cazul ipostazelor florale, pe faţă, te îndrumă

ce-ar fi
dacă!

Portal zen şi heavy metal... Astfel cred că aş descrie
rudimentar, dacă ar fi s-o fac, conceptul-manifest asumat public
de către controversatul artist plastic Edi Apostu. De ce
controversat, curioşii pot afla vizitând, până la finele lunii
aprilie, expoziţia sa găzduită "la dublu" deGaleriile "Labirint" şi
respectiv, celebra (de acum) "LaGard".
Lucrările majoritar ancorate în abstract, alternând undele

uşor "gnostice" ale graficii cu disonanţe geometrice şi explozii
de culoare ce pot cauza, pozitiv fie spus, un cert şoc emoţional, li
se vor părea unora nimic altceva decât un experiment bizar.
Altora... expresia unei binevenite viziuni, cu un pe termen lung şi
chiar generos potenţial.
Cert e că arta holotropică e, din orice perspectivă ai încerca s-

o ataci, într-un domeniu lovit de kits şi copy-paste intelectual, un
dat original. Cel puţin transpusă astfel, la nivelul termenilor
revelatorii şi nuanţat-instructivi pe care autorul a ales a-i
promova activ. Pentru că, abordând un spectru ceva mai larg şi
căutând asiduu amprente "holotropice" în spaţiul virtual, observi
că oarece legături s-ar putea relativ uşor manifesta vizavi de
tehnica psihiatrică a cehului Grof Stanislav.

, pentru că despre ea este vorba, e o tehnică, ghici ce?,
la rându-i controversată. În timp ce tabăra pro o atestă drept
favorită printre noile forme de terapie, cea adversă susţine că
nimic nou n-ar fi în fapt sub soare şi că singurul merit al
reputatului doctor ar consta în aducerea la lumină a celei mai
vechi forme de vindecare. Oricare ar fi însă datele problemei
propuse spre decriptare, de subliniat rămâne totuşi ce a rezultat şi
anume incontestabilul halou pozitiv emanat.
De altfel EdiApostu nici n-a făcut vreun secret bine încătuşat

din faptul că arta sa necesită o anume pregătire, spuneţi-i, dacă
vreţi, ritual. Unul care implică şi ... tipul de respiraţie anterior
menţionat. Rolul său?Crearea unui aşa-numit vidmental necesar
pentru a iniţia călătoria interioară menită să scoată la suprafaţă
acele conţinuturi emoţionale uitate în recipiente ale
subconştientului adeseori blocate. Această etapă iniţială şi
iniţiatică îl pregăteşte, după cummărturisea, pentru un act artistic
inexistent cândva în anale şi încă neconvenţional. Unul golit nu
doar de schiţe şi planuri, ci şi de... intenţie, o strategie pe care o
explică prin încercarea perfect voluntară, de a elimina gânduri,
obsesii şi idei.
Are o astfel de transpunere creativă mesaj? E o întrebare pe

care o găsesc perfect legitimă şi pe care mi-am autolansat-o cu
mult curaj. Ei bine, aveam să constat că da. E drept şi că m-a
ajutat să conştientizez asta conceptul expoziţiei, un melanj de
altfel captivant şi greu de evitat atunci când interacţionează - aş
spune (fără teama de-a supraestima) elevat - suprafeţe plane şi
tridimensionale, linii precise de tuş şi tuşe de pensulă, croiuri
armonice versus haotice. Plus un accent, mai important decât ar
putea părea, de ritmicitate vie şi metronimie. Versurile (ce pot fi
regăsite în volumul "Timp Zen", lansat şi el la ceas de vernisaj )
dau, celui dispus nu atât să înţeleagă cât să simtă, şansa la o
revelaţie cât demică. Ele şimuzica holotropică, de încercat!, deşi
nici ea nu e exact ce te-ai fi aşteptat să fie. Explicabil, când

Respiraţia
holotropică

autorul se declară a fi un admirator deloc banal, ci practicant
înveterat almuzicii electronice sau al celei cu filon (de) "metal".
Concret, deşi termenul devine în proxima vecinătate a artei

holotropice uşor redundant, mesajul căutat e o... spirală infinită a
iluziilor. Cochilia, mai precis în care Timpul fizic este, cu preţul
înlănţuirii Ego-ului, convertit. Alături de ea lumea interioară se
vrea creionată printr-o serie de elemente primordiale, simboluri
şi sisteme arhetipale, menite toate a te desprinde de ceea ce crezi
că înseamnă conştiinţa ta, sau mai precis raţiunea, după cum e
îndeobşte tradusă ea. Alternezi între spaţii angelice şi planuri
terifiante pe care le observi desprins, de sus, cu luciditate extremă
dar şi o atare doză de imparţialitate. Portal imaginat dar netrucat,
de evadat dar şi de revenit în... Cetate.
În pofida notei abstracte, senzaţiile desluşite au o anumită

graţie şi o indubitabilă subtilitate. Sursa de inspiraţie e, se
înţelege, cea Cosmică, Universală. Singura ce dă naştere
informaţiei, nedenaturate, perfecte. Surprinzătoare în a sa
imaculitate. Această informaţie e căutată în stările de profundă
spiritualitate spre a fi ulterior materializată în planul fizic al
creaţiei sale. E genul de artă care atrage pe cel dispus să se
dezbare de raţiune în favoarea meditaţiei şi aflării prin starea de
graţie a câtorva răspunsuri la eterne întrebări existenţiale. De ce?
Simplu. Pentru că noul concept are de-a face direct cu următorul
"pachet": informaţii din budism, zen, înţelepciune chineză,
indiană şi tibetană, psihologie transpersonală şi ideea de auto-
analiză sau altfel spus dezvoltare personală.
Până acum reacţiile celor cărora li se adresează proiectul

holotropic sunt majoritar pozitive, iar interesul manifestat s-a
soldat în timp cu iniţierea de simpozioane internaţionale,
colocvii şi alte tipuri de întruniri ştiinţifice constructive.

Mişcarea spre întreg/esenţial («holos» întreg şi «trepein»
mişcarea înspre...) câştigă încet dar sigur adepţi, e drept,
deocamdată în străinătate mai ales. Un curent nou ce te-ar putea
determina să te laşi convins şi graţie crezului, învelit bine în
idealism, al tânărului artist.

Karma despre care, apropo, s-a putut aprofunda (ar fi păcat
dacă n-aş menţiona asta), deloc întâmplător, m-aş încumeta a
comenta, cam în aceeaşi perioada 11-13 aprilie în cadrul

, eveniment găzduit de Teatrul Luceafărul
şi în acest an.
Am vizualizat expoziţia după câteva experienţe tehnice de

meditaţie şi relaxare şi-o suită de conferinţe despre regăsirea
echilibrului cu ajutorul terapiilor florale, theta healing, reiki şi
energetică acordare. Ceva îmi spune că mesajele holotropice de
pe Dealul Copoului nu mi s-ar fi părut o sursă viabilă de tentaţii,
fără aceste "lecţii" până la urmăpredate.
Coincidenţă sau întâmplare?Karmapoate...

"Aş crea o lume, care acum este o utopie, în care oamenii să
fie umani, toleranţi, inteligenţi, înţelepţi, modeşti, sufletişti. Aş
crea o planetă de iluminaţi spiritual în care să existe un echilibru
perfect pe toate nivelurile existenţiale. Aş genera pentru
pământeni un upgrade de conştiinţă la nivelul fiinţelor din
Nirvana. Altfel îmi place totul aşa cum este. Nu vreau să schimb
nimic.Orice am face, totul are un curs determinat de karma."

Body
Mind Spirit Festival

Aleg(o)ria prim veriiă

Arta holotropică

încă să-i descoperi secretele ascunse printre
şevalete. Indicii care ar trebui să o readucă lângă
tine iar, asemeni uneimirese fugite de la altar.
Uneori se ghiceşte abia în primii muguri iviţi

în crâng şi se lasă blurată de o lumină solară
incertă, plină de promisiuni dar nu devoalată
(Const.Tofan). Alteori se urcă fără destinaţie
într-o barcă (Liviu Suhar), se prelinge spălând
zidurile fantomatice de cretă ale unei clădiri
veneţiene (Bogdan Bârleanu). Ramele albe sunt
parcă în acest ultim caz porţi albe aevea deschise
spre lumea construită din lichefiata vopsea.
Şi-ntr-un final după o lungă joacă decorativă

şi aptitudini de bricolaj mental (Valentina Druţu)
cu pasărea a cărei figurativă pecete e să
transpună prin filtru sensibil realitatea, se
închină icoanei, păşeşte peste ştergar, se
încâlceşte în narcisele aşezate protocolar (Gh.
Maftei). Priveşte cu-n surâs oul încondeiat, iese
în faţa casei albastre în livada cu trunchiuri trase-
n var şi aşteaptă să dea la primul clopot replica ...
"Adevărat a Înviat!"

“
ă
ă”

Rafale de halogen în cascade albastre/Peste
mintea abrupt /Senin bumerang venit din
adânc/Iluzia surp (Timp ZEN)

Pagină realizată de Raluca Sofian-OLTEANU

Dan HATMANU, Flori

Marcel LUPŞE, Flori
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De mai bine de cincizeci de ani alerg prin ţară, de la
Nord la Sud şi de la Est la Vest, prin teatre: să văd,
să cunosc, să comentez spectacole, să scriu despre

regizori şi actori, despre dramaturgi şi despre tot ce mişcă în
lumea teatrului. Mă duc, de pildă, la Oradea, la Festivalul de
teatru scurt. Pe cine întâlnesc printre cei veniţi acolo, ca şi
mine, să vadă, să cunoască, să comenteze? Pe Zeno!Mă duc la
Craiova, la celebrul Festival Shakespeare, atât de riguros
organizat de Emil Boroghină. Pe cine întâlnesc acolo, venit, ca
şi mine, să vadă, să cunoască, să comenteze? Pe Zeno! Mă duc
la Sibiu, la cel mai amplu, mai internaţional şi mai fascinant
dintre festivalurile de la noi adevărată capodoperă
organizatorică a lui Constantin Chiriac. Pe cine întâlnesc acolo
dintre colegii critici şi teatrologi? Pe Zeno! Mă duc la
Festivalul Naţional deTeatru de la Bucureşti, unde, an de an, se
adună tot ce e mai bun şi mai frumos în teatrul românesc. Pe
cine întâlnesc acolo printre primii veniţi? Pe Zeno! Mă duc la
Gala UNITER, an de an, primăvara, în vremea exploziilor
vegetale şi a recunoaşterilor şi premierilor a tot ce a fost de
valoare în stagiunea anterioară. Pe cine întâlnesc acolo printre
cei mai avizi de a vedea, de a cunoaşte, de a vorbi şi scrie
despre? Pe Zeno! Şi aşa mai departe, şi aşa mai departe, de la
Iaşi la Galaţi, de la Cluj la Buzău, de la Bacău la Timişoara,
adică peste tot unde teatrul cheamă lumea să-i arate măştile cu

ZENO

Pagină realizată de Ştefan OPREA

Seria de primăvară a festivalurilor teatrale româneşti a fost
deschisă de

de la Bacău, ediţia a IX-a (4-8 aprilie), organizată
de Teatrul „Bacovia” şi Primăria Municipiului Bacău, co-
organizatori fiind Ministerul Culturii şi Cultelor şi UNITER.
Dintr-un numărmare de înscrişi (33), juriul de selecţie (Carmen
Stanciu, Marius Zarafescu, Doru Mareş) a ales zece concurenţi
socotiţi a fi demni să dea acestei ediţii ţinuta artistică şi
substanţa ideatică dorită de un public (mai ales tânăr) mereu
dornic să-şi confrunte aşteptările cu acte teatrale deosebite şi cu
artişti în măsură să le susţină. Ca la fiecare ediţie, au fost două
categorii de spectacole: recitaluri în concurs şi recitaluri
extraordinare, cele din prima categorie fiind răsplătite cu
premii. Zece concurenţi - câte doi pe zi - şi-au disputat şansele în
faţa unui public numeros şi foarte deschis la propuneri artistice
inedite (uneori chiar prea deschis, cumvomvedea îndată). Ca să
nu pară că facem noi o ierarhizare pe criterii subiective, îi vom
aminti cronologic pe cei zece, aşa cum s-au prezentat în
concurs. În prima zi s-a prezentat mai întâi din
Bucureşti, cu o producţie independentă, , one-
woman-show după o idee de Vincent Paronaud şi Marjane
Satrapi adaptare scenică şi regie Diana Mihailopol. Se spune o
poveste de un substanţial dramatism a unui artist (muzician)
prins iremediabil în plasa unui mariaj convenţional din care nu
poate evada spre adevărata chemare a dragostei. Interpreta are
un aer de stranietate (nuanţat şi de costumaţia în negru), se zbate
mult, cu gesturi şi mişcări exagerate, dar nu transmite fiorul
aşteptat în ciuda vocii bune şi a muzicii care creează atmosferă.
A doua interpretă, , aduce o mostră de teatru
angajat social interpretând un text, , al Mihaelei
Michailov în care e tratată tema copiilor cu probleme şi a
violenţei în mediul şcolar. Miza este însă mai mare, vizat fiind
sistemul de învăţământ aşa-zis sclerozat, în care vinovaţi sunt
întotdeauna învăţătorii şi profesorii, elevii niciodată. Şcoala
depersonalizează, e de părere autoarea (mai e puţin până la a
spune ca Ştimnoicine că şcoala românească pregăteşte
tâmpiţi!). Didactic în substanţă, excesiv de partizan şi de
demonstrativ, acuzator la adresa cadrelor didactice (ceea ce i-a
asigurat o foarte bună primire din partea publicului şcolar
prezent în sală), textul îi oferă interpretei şansa unei interpretări
de succes (Katia Pascariu a şi cucerit, de altfel,Marele Premiu şi
TrofeulGalei).
Ziua a doua a fost maimodestă decât prima; au venit din nou

două actriţe: de la Galaţi (Teatrul „Fani
Tardini”) şi , actriţă aTeatrului „Eugen Ionescu”
din Chişinău, dar susţinând o producţie independentă. Cea
dintâi a prezentat un spectacol, , mărturii din
închisorile comuniste, alese din scrieri de Nicolae Steinhardt.
Scenariul realizat de Eugen Făt (care semnează şi regia) e
dezlânat, fără coloană vertebrală, fără o idee-ax, ceea ce o
dezavantajează pe actriţa care - şi ea fără forţă expresivă -
evoluează şters, într-un decor de sârmă ghimpată exagerat de
elaborat.
Un caz aparte - din punctul nostru de vedere - a fost

concurenta din Basarabia, care a venit cu un show foarte
pretenţios: . Cu o voce stridentă şi
o expresie crispată, cântând foarte puţin şi foarte prost, actriţa a
izbutit să cucerească juriul, care i-a acordat premiul pentru cel
mai bun one-woman-show! Sigur că aproape întotdeauna se
găsesc opinenţi care nu acceptă deciziile juriilor, dar aici
eroarea ni s-a părut cu totul ieşită din comun (cum - vom vedea
imediat - se va petrece şi în cazul premiatului pentru cel mai bun
one-man-show). Peste această eroare de apreciere s-a mai
produs una, venită din partea actriţei la festivitatea de premiere;
exprimându-şi satisfacţia pentru succesul repurtat, actriţa a zis
că aceasta (satisfacţia) este cu atât mai mare cu cât e obţinută

(subl. n.)De obicei fraţii noştri de peste Prut,
maimult saumai puţin sinceri, susţin cumâna pe inimă că vin în
patria-mumă atunci când vin în România. Dar dacă premiata
noastră s-a simţit într-o ţară străină, n-ai ce-i reproşa fiecare cu
simţămintele lui. Şi-apoi nu-imai bine să fii sincer?!
Ziua a treia a fost bărbătească. Mai întâi,

(Teatrul „Luceafărul” Iaşi) a prezentat producţia
independentă - un spectacol de pantomimă şi teatru-dans
inspirat de povestea reală a interpretului (accidentul din timpul
unei repetiţii) care l-a costat doi ani de suferinţă şi de luptă
pentru a-şi recupera picioarele frânte. Discretă în dramatismul
ei, străbătută de descurajare şi de speranţă în aceeaşi măsură,
povestea (fără cuvinte) e a unui luptător care crede cu tărie că

Gala internaţională a recitalurilor dramatice -
„Gala Star”

Monica Muşat

Katia Pascariu

Veronica Păpuşă
IrenaBoclinca

Emanuel
Florentin

Iubire persană

Copii răi

Jurnalul fericirii

Edith Piaf, femeia care a iubit

într-o ţară străină!

Fall

poate reveni pe scenă. Şi, iată, revine, susţinând un recital în
care expresia corporală, pantomima şi dansul îi asigură izbânda.
Actorul evoluează cu eleganţă şi precizie, transmite stări de o
mare intensitate într-un spectacol în care toate elementele -
decoruri, lumini, muzică - se află într-un sensibil consens,
datorită viziunii regizorale şi coregrafice asigurate de Alice
Şfaiţer. A fost show-ul care a primit cele mai îndelungi şi mai
intense aplauze. Juriul nu a reacţionat nici într-un fel. Şi-a
păstrat aprecierile pentru următorul concurent, pe numele său

- singurul concurent care n-a fost preocupat de
ideea de spectacol, ci doar de ideea de limbaj scatologic; stând
pe un scaun vreme de 45 deminute a spus porcărele despre cum
face el (personajul său) în pantaloni într-o bibliotecă, de
plăcerea lecturii, despre cum nu poate respira pe nas când face
sex (exprimările lui fiind cele neaoşe!), despre cum şi-a pierdut
obiectul sexual în nu ştiu ce întâmplare şi alte asemenea
voluptăţi lexicale pe care i le-a pus la dispoziţie textierul Mihai
Ignat (conferenţiar universitar la Universitatea „Transilvania”
din Braşov), aflat şi el de faţă şi jubilând pe tot parcursul show-
ului, în acord perfect cu jubilaţiile juriului (Al. Hausvater, Nick
Mancuso, Valentin Nicolau), care s-a văzut dator să-l
răsplătească pe concurent cu premiul pentru cel mai bun
(trebuia adăugat: şi celmai vulgar!) one-man-show.
E poate pentru prima dată (din numeroasele festivaluri şi

concursuri la care am participat) când am văzut cum un juriu
premiază exact ce a fostmai prost într-o competiţie. E demirare
că un concurent foarte talentat ca , care a
prezentat un excelent show, , pe versuri de Emil
Botta, de o mare sensibilitate şi profunzime ideatică, într-o
interpretare remarcabilă, tensionată, nu a fost nici măcar
menţionat.
Trecem peste alte două show-uri doar amintindu-le

( - şi
(Berlin) - ) şi menţionăm evoluţia
actriţei (Teatrul „Bacovia”) care, într-o
producţie independentă, , a etalat calităţi
scenice deosebite şi capacitatea de a face compoziţie,
întruchipând personaje de vârste foarte diferite. Bine îndrumată
regizoral de colega ei Firuţa Apetrei, actriţa a binemeritat cele
trei premii ce i s-au oferit din partea Radio-ului din Iaşi (pentru
cea mai bună voce), a site-ului E-Teatrucom şi a colegilor din
Teatrul „Bacovia” care au instituit (în premieră) premiul -
„DinuApetrei” - actorii pentru actori.
Fiecare din cele cinci seri ale Galei s-a încheiat cu un recital

extraordinar - acestea fiind, evident, în afara concursului.
a susţinut cu farmecu-i cunoscut şi cu forţa

scenică unanim apreciată „clasicizatul” ei recital
(în regia luiAl.Dabija), a venit şi el

cu -ul deja ştiut (fără a impresiona dincolo de o
simpatie aproape obosită); mult am aşteptat cu toţii de la
oaspetele hollywoodian care anunţa o adaptare
proprie, după
Platon. Mai mult citind textul decât ştiindu-l, căutând mereu
sprijin în participarea spectatorilor, actorul nu a obţinut decât un
succes de stimă. I-am apreciat totuşi prezenţa scenică total
dezinhibată, libertatea absolută a mişcărilor şi vocea
impresionantă. În rest, doar amintirea plăcută a unui actor bun
cunoscut din unele filme. Seria recitalurilor extraordinare a fost
încheiată de o actriţă... „bacoviană”, , care a
prezentat un impresionant recital (fără cuvinte) despre
singurătate şi moarte, inspirat din „Călin (file de poveste)” de
Eminescu şi din „Wunschkonzert” de Franz Xavier Kroetz (în
regia lui Horia Suru). O sumă de stări, de linişti aparente şi
tensiuni interioare compun starea generală de disperare,
conducând personajul spre decizia finală; pentru actriţă - un
examen matur de profesionalism, de capacitate expresivă, de
atmosferizare şi interiorizare a unui sentiment fundamental.
Una din serile „extraordinare” a fost rezervată colectivului

artistic al teatrului gazdă, care a prezentat un spectacol-joacă
de-a teatrul în maniera jocurilor cu basme impusă în ultimii ani
de Al. Dabija. De data aceasta el îşi subintitulează spectacolul
„o prostie mare cu cântece răguşite şi coruri zbierate, de Matei
Millo şiVasileAlecsandri, prelucrate şimai prosteşte deCătălin
Ştefănescu cu ajutorul substanţial al lui Doru Mareş”.
Spectacolul are ca titlu principal , iar ca
pretext întoarcerea Chiriţelor din călătorii evropineşti în vrem
de molimă, oprirea lor forţată în carantină şi scandalul iminent
produs de acest fapt. Aproape toată trupa băcăoană e prinsă în
această „jucărea” (cum o numeşteAl. Dabija); se joacă frumos
şi cu mare poftă, se fac giumbuşlucuri scenice agreabile, încât
actori şi spectatori gustă, vreme de o oră şi jumătate, plăcerea
„neseriozităţii” (după unii esteţi) şi a glumei serioase (după
alţii). Sunt strecurate şi tristeţi în vălmăşagul de veselii
(conform principiului cu care comedia vine din cele mai vechi
timpuri: „In tristitia hilaris, in hilaritate tristis”). Foarte
valoroasă şi perfect integrată ansamblului contribuţia vers-
muzicală aAdeiMilea.

a avut şi o secţiune literară (în premieră). Un
concurs de creaţie dramaturgică a stârnit şi pus în acţiune
talentul a numeroşi scriitori. Dintre aceştia un juriu de selecţie a
ales patru texte nominalizate pentru finală.AcâştigatMirceaM.
Ionescu cumonodrama .

Cristian Iorga

Lari Giorgescu

Florina Gleznea Andrei Moşoi

Florina Găzdaru

Maia
Morgenstern

FlorinPiersic-jr.

NickMancuso

ElizaNoemi Judeu

Poezia visului

Cinci ore cu Mario
Confesiunile unei măşti

Eu, mama şi bunica

Astă seară
LolaBlau
Freak-show

The Death of Socrate / Moartea lui Socrate

Vârciorova. Carantină

Gala Star

Monolog în doi cumoartea la uşă

Zece
la

„Gala Star”
9

râsu'-plânsu' mereu aceleaşi şi mereu altfel demii de ani. Zeno
e acolo nu ca un spectator ocazional, ci ca unomal casei (marea
Casă a teatrului), ca unul care cunoaşte pe toată lumea, care ştie
despre fiecare ce hrampoartă în teatru, ce a făcut şi ce ar fi putut
face şi nu a făcut, ca unul care a fost coleg ba la Institutul de
Teatru, ba la secretariatul literar de la Oradea ori de la Tg.
Mureş, ba în juriul nu ştiu cărui festival, ba la alte şi la alte
evenimente teatrale. De câte ori ne întâlnim în asemenea ocazii
am senzaţia că nu ne-amvăzut de ieri, deşi au trecut, poate, luni
de zile de la întâlnirea anterioară; asta pentru că Zeno e afabil, e
prietenos, se bucură fără explozii, dar sincer şi profund...
De când îl ştiu eu pe Zeno Fodor? Îl ştiu de când încă nu ne

cunoşteam! În 1972, publicam prima mea carte de critică
cinematografică, . Printre cei care au
comentat-o s-a aflat şi un domn de la Tg.Mureş, pe nume Zeno
Fodor. Mult mai târziu ne-am cunoscut şi . De la Tg.
Mureş cunoşteam puţină lume: pe Romulus Guga,
dramaturgul, pe Mihai Sin, care, la început, cocheta cu critica
teatrală, pe Ion Calion, colegul de breaslă, şi s-a întâmplat aşa
ca printre cele mai durabile cunoştinţe şi prietenii să fie cea cu
Zeno. Eram o generaţie în critica teatrală. Când mă gândesc la
cei care alcătuiau generaţia noastră de critici teatrali, mă
cutremur; pentru că cei mai mulţi nu mai sunt, au plecat
demult: Stelică Vasilescu şi Tuţu Chirilă de la Oradea, Mişu
Sabin de la Bacău, Valentin Taşcu şi Mircea Ghiţulescu de la
Cluj, Romulus Diaconescu de la Craiova, Victor Parhon şi
Dinu Kivu de la Bucureşti şi, decan de vârstă şi de spirit,
Valentin Silvestru. Acum mai suntem tare puţini din acea
generaţie şi Zeno e „de bază” între cei rămaşi. Suntem fericiţi
când ne întâlnim, căci, dincolo de misia profesională, contează
prietenia, dragul de a ne vedea şi de a ne simţi ca într-o familie.
Când mă urc în tren cu destinaţia Festival X sauY, mă bucur la
gândul că îmi voi revedea colegii de breaslă şi că vom fi
împreună câteva zile, o săptămână. Aproape întotdeauna,
primul pe care îl întâlnesc e Zeno. Pe urmă apar Vetuţa Pop şi
Roxana Croitoru, Costache Paiu, Mircea Morariu şi Carmen
Mihalache, Marinela Ţepuş şi Crenguţa Manea, Ion Parhon şi
Mariana Ciolan, apoi echipa revistei „Teatrul azi” (Andreea
Dumitru, Oana Borş) condusă de Florica Ichim; toată familia!
E adevărat, Zeno, că tinereţea lor ne molipseşte şi pe noi care
cu voia luiDumnezeu batem recordul devârstă?
Aş fi putut să scriu despre Zeno Fodor profesionistul de

teatru, despre fostul secretar literar şi director, despre scriitorul
şi traducătorul de teatru, adică despre biografia complexă a
personalităţii şi a personajului care este Zeno. Cum însă sunt
sigur că acum, când împlineşte 80 de ani (dă-i, Doamne, mulţi
înainte!) vor scrie alţii despre toate acestea, eu am preferat să
scriu despre prietenie şi colegialitate, căci ele, prietenia şi
colegialitatea, se aşează peste toate şi le nuanţează, le dă sens,
valoare şi rezistenţă în timp.
Să ne vedem cu bine, Zeno, la proximul festival de teatru!

Ai grijă să ajungi acolo printre cei dintâi, cum îţi e obiceiul!

Statui de celuloid

de visu
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Mănăstirea se află la baza dealului dominat de
Cetăţuia. Biserica se află în centrul unei
împrejmuiri patrulatere, cu laturile de

aproximativ 60 de m şi înalte de circa 4 m. Un turn
clopotniţă se află pe latura de nord; un alt turn, etajat,
deschide mănăstirea pe latura de vest. Primii ctitori au
fost, fără tăgadă, Zotu Tigara, ginerele lui Petru Şchiopul,
şi domniţa Maria, fiica domnului respectiv, biserica
având ca hrampeSf.Gheorghe.
La o mică discuţie s-ar putea preta, cred, data întemeierii,
jalonul „ ”, preferat de unii istorici, data
întronării lui Petru vodă, fiind oarecum cam larg. Ar fi şi
neobişnuit ca fiica şi ginerele să ctitorească înaintea
tatălui voievod or Galata datează abia din a doua domnie
a acestuia, probabil de pe la 1583. Chiar acea primă
Galată, „din vale”, care s-a risipit, data din 1579. Cel mai
prudent este să datămHlincea, campe la sfârşitul celei de-
a doua domnii a lui Petru, deci ante 1591.Cum, fapt curios
şi nu îndeajuns subliniat, Zota a fost dregător şi la
succesorul lui Petru, Aron vodă, am putea, teoretic,
extinde, dacă nu întemeierea, măcar terminarea sau unele
finisaje, chiar şi dupămomentul 1591. Personaj interesant
acest ginere de domn, mai preocupat oricum, se pare, de
daraveri negustoreşti decât de dregătorii.
Hlincea fost închinată, la început, mănăstirii Dionisiu.
Faptul că peste vreo decenii, la 1616, domniţa Maria,
întoarsă în ţară la domnia lui RaduMihnea, se plângea de
starea deplorabilă a ctitoriei, indică, oarecum indirect,
spre o stare relativ bună a acesteia, pe la 1590, în orice caz
spre faptul că era pe deplin încheiată, măcar din punct de
vedere arhitectonic. Unele observaţii pot fi făcute în
legătură cu această domniţă, fiică a lui Petru Şchiopul. Ea
nu putea fi, desigur, o „ ”, ca la Balş, ci, cel
mult, Maria Tigara. În realitate, la 1616, Zotu era de mult
decedat, iar Maria se recăsătorise cu nobilul veneţian
Minio Polo, deci numele corect era Maria Polo (şi nu
Maria Minio, ca la N. Iorga). Îşi va afla, de altfel, la
Murano, locul de veci. De asemenea, o altă observaţie
poate privi gradul de rudenie cu Radu Mihnea, cei mai
mulţi istorici prezentând-o ca vară a acestuia. În realitate,
Maria era vară cu tatăl acestuia, Mihnea vodă, cel care s-a
turcit, aşadarRadu vodă îi era nepot de văr.
Către mijlocul secoulului al XVII-lea, mănăstirea va fi
restaurată de Vasile Lupu şi zugrăvită de fiul acestuia,

după 1574

Maria Zota

Ştefan Lupu. Pisania greacă, aflată
deasupra intrării în pronaos,
merită redată în întregime: „S-a
ridicat pământului
această cucernică şi vrednică de
închinare biserică a Sfântului
ma re mu c e n i c Gh e o rg h e
purtătorul de biruinţă, prin
a j u t o r u l ş i c h e l t u i a l a
p r e a e v l a v i o s u l u i ş i
prestrălucitului domnul Io Vasilie
voievod şi s-a zugrăvit de către
preastrălucitul fiu al său, domnul
Io Ştefan voievod, domn a toată

din temeliile

Ţara Moldovei, pentru sufleteasca lor mântuire şi pentru
trainica amintire a lor şi a părinţilor lor, fiind arhiereu
preasfinţitul mitropolit a Moldovei, Sava, şi cârmuind
precucernicul domn Dosoftei, anul de la facerea lumii
7169, iar de la întrupare 1660, indicţia a 13-a, luna lui
noiembrie în 20

dacă biserica a fost
refăcută din temelie de către Vasile Lupu sau dacă a
rămas ceva din vechea ctitorie, care zice Maria Zota
, era în 1616 pustie

mai curând spre sfârşitul ei
refacerea

bolţilor şi a turlei şi o prefacere a paramentelor

”. S-au putut deduce de aici mai multe
aspecte. Vasile Lupu a restaurat clădirea înainte de 1653,
dar nu a şi zugrăvit-o, anul picturii interioare fiind 1660, în
sfârşit, faptul că cei doi domni Lupu şi-au atribuit integral
meritul ctitoriei, fără a-i mai menţiona pe Zotu şi domniţa
Maria. Şi dacă aşa stau lucrurile în privinţa ctitoriei, a
arhitecturii, nu este exclus ca şi pictura de la 1660 să
suprapună una depe la 1590.
Astfel, cunoscând actul ctitoricesc din vremea lui Petru
Şchiopul, G. Balş se întreba firesc „

(sic
!) ” datorită delăsării celor de la
Dionisiu. Remarcând asemănarea planului cu Aroneanu,
cu Sf. Ion din Siret şi Maica Domnului din Iţcani, marele
arhitect conchidea, firesc, că biserica Hlincei data de la
domnia lui Petru Şchiopul, „ ”,
iar pentru vremea lui Vasile Lupu atribuia „

”.
Câteva cuvinte merită desigur şi această pictură
interioară. Că va fi fost sau nu cea originală (este de văzut
aici opinia ferm negativă a lui N. Iorga, ce credea că
tabloul votiv original îi cuprindea pe Petru Şchiopul, Zotu
Tigara şi domniţa Maria), acum nu mai contează prea
mult, deşi o verificare nu ar fi cu totul imposibilă. Nu o

Mănăstirea HLINCEA

Dan FLOAREŞ

restaurare , desigur, ci doar o simplă
intervenţie asupra unui colţ minor. În orice caz, mai toţi
istoricii o asociază celei de la Golia, cu care a fost aproape
contemporană, de aici şi numele vehiculat al pictorului
Ioan Matei. Acesta se află, de altfel, şi pe o inscripţie
pictată pe peretele sudic al naosului. Nu vom comenta
erminia zugrăvelii s-au făcut asocieri cu Suceviţa şi
Dragomirna, lucru ce întăreşte şi mai mult ipoteza lui N.
Iorga - ci mai mult aspectele să le spunem istorice.
Vulturul bicefal încoronat, aflat într-o nişă de sub
fereastra altarului, sugerează ambiţiile binecunoscute ale
lui Vasile vodă „

”. Tabloul votiv propriu-zis îi înfăţişează în
ordine pe Vasile, Ştefan şi doamna Ecaterina Cercheza.
Vasile vodă, în calitate de ctitor principal ţine în mână
macheta (chivotul) bisericii şi un pergament în limba
greacă, datat 1661, ceea ce datează implicit şi terminarea
picturii. În legătură cu chivotul, G. Balş semnala
acoperişul tipic moldovenesc, precum şi „

”. Este
vorba, desigur, de acele discuri smălţuite cu picior de
prindere, iar lista bisericilor cu asemenea ornamente este
fireştemultmai întinsă.
Încă odată, N. Iorga a făcut opinie separată în epocă,
subliniind calitatea submediocră a frescei. Comparând
doar tablourile votive din secolele XV-XVI, de la diferite
bisericimodovene, cu cel de faţă, suntemparcă îndemnaţi
să-i dămdreptatemarelui istoric.
Edificarea Cetăţuii lui Gheorghe Duca, la câţiva ani, a
atras numirea Hlincei ca metoh al acesteia. Ioan Caproşu
a arătat că anterior ar fi fost metoh şi la Rumele,Andriano
de la Arghirocastro, decizia închinării aprţinându-i lui
Ştefan Lupu, la 7 mai 1659. După N. Stoicescu ar fi fost
metoh şi la Sfântul Mormânt. Joacă un oarece rol şi în
împrejurările dramatice ale anului 1717, când lefegii
căpitanului Ferenţ au încercat capturarea domnuluiMihai
Racoviţă. Ion Neculce amintea astfel:

Tot IoanCaproşu indica viaţa ulterioară destul de cenuşie,
dar ferită şi de mari zguduiri.A fost bolniţă la holera de la
1831, descrisă în stare acceptabilă peste patru ani, şi în
sfârşit din nou apreciată în stare deplorabilă la 1854,
ultima caracterizare aparţinându-i lui Melchisedec.
Lucrări de conservare s-au întreprins la 1908.Alte lucrări
s-au desfăşurat între 1980-1984, în urma cutremurului din
1977. Între 1959-1989 a fost doar biserică parohială a
satului Hlincea. Autonomă după 1990, mănăstirea duce
astăzi o viaţă de obşte normală, iar rândurile de faţă se
doresc o invitaţie la vizitare, pentru ieşeni şi nu numai.

ad integrum

om cu firea mai mult împărătească decât
domnească

nişte cercuri
însemnate cum sunt rotocoalele de pe bisericile din
vremea lui Ştefan cel Mare şi de pe unele biserici de la
începutul veacului al XVII-lea, între care se prenumeră,
pe lângă Aroneanu, Galata, Rădeana şi Buciuleşti

"…deci au şi
purces cătanile pe lângă pârăul Cetăţuii asupra Hlincii a
să spăriia şi tătarîi a-i încungiura giur împregiur, de le da
năvală să-i spargă. Atuncea au eşit şi Mihai-vodă cu
seimenii şi cu streleţii, adecă vănătorii ce avea, în
timpinarea lor la Hlincea. Şi au început a strânge şi din
târgu slujitori, cine era. Deci streleţii au început a-i bate
rău cu sineţele etc".
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„JUS VALACHICUM” ŞI DREPTUL LA SPERANŢĂ

Metaforică sau doar pleonastică, formula de mai sus
mi-a fost sugerată de o carte a istoricului polonez
Grzegorz Jawor, despre care mă simt îndatorat să

scriu câteva rânduri. Născut în 14 martie 1960, în oraşul
Lublin, din partea răsăriteană a Poloniei, cu studii secundare şi
universitare în oraşul natal, Grzegorz Jawor s-a preocupat de
comunităţile rurale din spaţiul rutean-polonez de la sfârşit de
Ev mediu şi în câţiva ani a întocmit o teză de doctorat cu
subiectul

(Populaţia ţărănească şi
comunităţile rurale din voievodatul Lublin la sfârşit de ev
mediu (sfârşit de secolXIV- început de secol XVI), susţinută în
1989 laUniversitatea „Maria Curie-Skłodowska” din Lublin şi
publicată în acelaşi oraş, în 1991. Cum în cercetările sale a dat
peste un subiect foarte interesant, pomenit în documentele
medievale poloneze ca „jus walachicum”, prof. dr. Grzegorz
Jawor a prezentat apoi (în anul 2000) o teză de abilitare

, susţinută la Universitatea „Maria
Curie-Skłodowska” din Lublin şi publicată patru ani mai
târziu. Lucrarea s-a tipărit recent şi în limba română,

(traducere de Gabriela Gavril-Antonesei, Prefaţă de
Victor Spinei, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi, 2012, 274 p., inclusiv hărţile) şi contribuie în mod
substanţial la cunoaşterea şi înţelegerea unui fenomen social
definitoriu pentru bejenia românilor dincolo de graniţele
statelormedievaleMoldova,Muntenia sauTransilvania.
Spaţiul geografic care face subiectul studiului este Rutenia
Roşie ( sau ), cuprinzând ţinuturile
Sanok, Przemyśl, Lwów, Halici şi Chełm, formând voivodatul
rutean, care se învecina la nord, nord-est cu Polesia şi Volânia,
la est, cu voievodatul Cracoviei şi al Sandomierzului, la vest cu
Podolia, iar la sud, pe cumpăna apelor din Carpaţii nordici, cu
Ungaria şi Moldova. (p. 9) În timp, cercetările prof. Grzegorz
Jawor au avut în vedere intervalul dintre a doua jumătate a
veacului XIV-lea şi început de secol al XV-lea, când procesul
de asimilare economică, juridică şi etnică diminuează „dreptul
valah” de care se bucuraseră coloniştii români, aşezaţi
îndeosebi în ţinuturile împădurite, mlăştinoase, cu teren
înţelenit şi firav populate.
Documentaţia lui Grzegorz Jawor s-a desfăşuratmai întâi peste
istoriografia consacrată subiectului (despre care au scris şi
câţiva români Ion Bogdan, Ioan Caragiani, M. P. Dan, Silviu
Dragomir, Th. Holban, Ştefan Meteş, D. D. Mototolescu, Gr.
Nandriş, Ion Nistor, Mara Pop apoi asupra actelor publicate
în Polonia, dar nu numai şi, în sfârşit, în arhive (din Varşovia,
Chełm, Lublin, Przemyśl, Cracovia, Lwow) cu manuscrise
rămase încă inedite (ceamaimare parte în !!!), ceea
ce alcătuieşte o adevărată piramidă investigativă, demnă de
înfăţişat ca model pentru tinerii cercetători care vor avea
curajul să îmbrăţişeze acest domeniu absolut… fabulos.

Jus Valachicum în prospectarea lui
Grzegory Jawor
Cuvînt înainte

Aspecte etnice ale migraţiei
românilor pe teritoriul Regatului Polonez, în perioada cuprinsă
între jumătatea secolului al XIV-lea şi începuturile secolului al
XVI-lea, pe fundalul ţărilor învecinate Elemente ale vieţii
nomade şi ale celei sedentare în istoria colonizării româneşti
Cauze militare ale extinderii colonizării româneşti în

perioada medievală Aria teritorială şi caracterul economic
al colonizării româneşti în Rutenia Roşie, în secolul al XIV-lea
şi începuturile secolului al XV-lea Organizarea satelor de
drept valah şi funcţionarea lor socială Integrarea şi
asimilarea colonizării româneşti de către mediul local, la
începutul secolului al XVI-lea Încheiere

Jamna
Jemna

Jamnowicz Jaminowicz

Faţă de studiile anterioare pe acest subiect numeroase în
istoriografia poloneză dar mai puţine în cea românească ,
Grzegorz Jawor aduce o viziune holomerică asupra
fenomenului investigat, întrucât instrumentul comparaţiei se
extinde şi în alte spaţii (Slovacia, Cehia, Peninsula Balcanică)
în care au pătruns colonişti români în evul mediu. Desfacerea

Ludność chłopska i społeczności wiejski w
województwie lubelskim w późnym średniowieczu (schyłek
XVI początek XVI wieku

Osady
prawo wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w
późnym średniowieczu

Aşezările
de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în evul mediu
târziu

Russia Rubra Ruś Czerwona

limba latină

Cuprinsul cărţii lui Grzegorz Jawor este bogat şi incitant mai
cu seamă pentru cititorul român. După prefaţa istoricului
ieşan Victor Spinei,

(cu versiune şi în limba franceză), urmează un
al autorului (cu precizări şi mulţumiri de

rigoare), şi cele şase capitole: I.

; II.
;

III.
; IV.

; V.
; VI.

şi . Bibliografia, cu
aproape 350 de studii edite în limbile poloneză, germană,
română, ucraineană şi numeroase manuscrise, poate
descuraja la o repede ochire pe cercetătorul român, însă un
rezumat în limba franceză şi un indice cu numele localităţilor
pomenite în lucrare, 12 hărţi cu ţinuturile având aşezări de
„drept valah” (o mai lesnicioasă lectură a hărţilor prin
numerotarea aşezărilor „de drept valah” în conformitate cu
tabelul de la p. 271-273, unde totuşi satul „nr. 234. Jamma” va
trebui corectat , de la care provine [?] patronimul
românesc , dacă nu cumva chiar şi cel din Călineştii lui
Cuparencu: - ), limpezeşte
dimensiuneageografică a fenomenului social.

obiectului cercetat în părţile constitutive spre a le afla şi analiza
cauzele, structura şi consecinţele social-juridice îi permite
cercetătorului să infirme unele opinii exprimate anterior fără
temei documentar.Acribia documentară a studiului, ascunsă cu
modestie în notele celor 867 de trimiteri infratext, culese cu
font 10, provoacă invidia frăţească şi admiraţia colegială a
multor istorici, poate că nu şi a câte unuia, care, după formula
„zece istorici în unul”, îndată ce foiletează un fond prăfuit de
documente din podul unei primării cătunale sau colportează
oarece informaţii arhicunoscute, se bate cu pumnu-n pieptul de
aramă coşcovită că a descoperit mărgica urgisitei găinuşe din
povestea lui IonCreangă.
Un prim exemplu de „jus valachicum” împământenit în
Polonia este ilustrat de „druzina” cu care se aşează fraţii
maramureşeni Drag şi Sas, după descinderea lui Bogdan de
Cuhea în Moldova, adică după anii 1345, urmaşii legendarului
Dragoş primind pământ, mai multe sate, din partea regelui
polon şi chiar titluri nobiliare.Dreptul valah a fost stipulat cît se
poate de limpede prin zapisul cu care Wladislaw Oppeln
răsplăteşte, în decembrie 1377, pe Ladomir Valahul, „care ne-a
slujit credincios şi încă ne va sluji”, căruia suveranul îi dăruia
Câmpul lui Holde (din maghiară , astăzi Halde Szklarskie,
în ţinutul Sanok) „

”
( , vol. VII, Lvov, 1868, p. 22, după
Ştefan Meteş,

(cercetări de demografie istorică), Editura
ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 36)
Istoricul polon identifică în Rutenia Roşie 305 aşezări
întemeiate după „jus valachicum”, pe care le putem confrunta
cu satele înregistrate în ultima lucrare românească pe acest
subiect, a istoricului Ştefan Meteş, lucrarea citată sau ediţia a
doua din 1977, în capitolul II

(p. 25-43), unde satele sunt înşirate în
ordine alfabetică.
„Jus valachicum” în spaţiul polonez arată că românii bejenari
plecaţi în alte ţări spre a-şi căuta spaţiu de vieţuire statornică
sau temporară nu sunt nomazi, nu sunt doar păstori, ci
agricultori şi meseriaşi aşezaţi în ţinuturi străine în virtutea
unor legi care implică un contract între proprietarul pământului
rege, senior, biserică şi azilant, în termenii potrivit cărora
pentru libertatea de a se aşeza, de a cultiva terenul primit în
stăpânire, satul sau cu „jus valachicum”, avea obligaţia,
la vreme de război sau primejdie, de a trimite în armata regelui
sau a seniorului un număr anume de oşteni. Un studiu
cuprinzând recompensele acordate de regele Poloniei pentru
fapte de vitejie unor luptători proveniţi din aşezări cu „drept
valah” ar dovedi că dimensiunea războinică a colonizărilor
româneşti infirmă aserţiunea „nomadismului” despre cei ajunşi
înRuteniaRoşie.

reptul valah se exercita asupra unei părţi dintr-un sat,
asupra unui sat întreg sau chiar două sate, cu statul de

, ori asupra mai multor sate apropiate, care
formau o Autorul diferenţiază competenţele -ului
român de cele ale -ului german ori ale -ului
( -ului) rutean şi ajunge la concluzia că diferenţele se
estompează în timp.Astfel încât începând cu secolul al XVI-lea
„

”, dar „

” încă mai provoacă
„ ”. (p. 215)
După cum scrie istoricul român Victor Spinei, în prefaţa
traducerii româneşti, „reverberaţia cercetărilor lui Grzegory
Jawor a fost nesemnificativă” şi e mare păcat mai cu seamă
pentru istoria Moldovei şi pentru sugestiile pe care le poate da
studiul istoricului polonez şi anume:
1. Monografia unui sat cu „drept valah” din Rutenia Roşie spre
a se şti tradiţiile păstrate de familiile românilor, ce cântece şi
poveşti au avut în română?, în polonă?, în ucraineană? ce
expresii idiomatice au folosit în limbajul cotidian, ştiut fiind
faptul că rugăciunile şi înjurăturile sunt cele mai statornice
remanenţe din limbamaternă în condiţiile bilingvismului.
Negreşit că a existat o sporadică dar fermă comunicare între cei
bejeniţi şi cei rămaşi la baştină despremersul traiului de zi cu zi
într-o parte sau cealaltă, de vreme ce spaţiul acesta din
marginile celor două ţări învecinate s-a transformat într-o
adevărată (pentru a prelua sugestia din
romanul lui RaduMareş, , EdituraAula, Braşov, 2006).
Fenomenul se cere aprofundat asupra istoriei interferente a
popoarelor polon şi român, care, de-a lungul timpului, s-au
războit, s-au împăcat, s-au ajutat, fără nici o angoasă

hold
cu pădurile, dumbrăvile şi cîmpia ce este

acolo, acea pustie cnezească, ca să facă sat după «dreptul
valah» şi l-am dat lui în veci şi copiilor lui cu toate
înconjurimile şi cu toate hotarele, ce din veci le are acea
pustie…, cu păşunile şi cu râurile şi cu bălţile şi cu toate
pescăriile şi cu toate foloasele ce le poate avea, liber este să le
vândă, liber este să le schimbe cu o egală valoare şi cu cnezia-i
liber, iar pentru aceasta cneazul are să slujească cu 3 arcaşi

Emigrări ale românilor din
Transilvania în Polonia

cnezia

cnezie
craină. cneaz

sołtys tywun
wataman

aşezările de drept valah îşi pierd complet individualitatea
juridică, economică şi etnică urmele elementelor de
drept valah, păstrate până în zilele noastre în sfera lingvistică
şi în cultura materială şi spirituală
discuţii aprinse şi… interpretări extremde diferite

ecluză demografică

Akta grodskie i ziemiskie
Emigrări româneşti din Transilvania în

secolele XIII-XX

Ecluza

D

revanşardă, cu acte de
solidaritate în faţa
duşmanului comun,
cu fapte de bravură şi
s a c r i f i c i u , c u
î n ţ e l e g e r e ş i
ospitalitate reciprocă.
Ba chiar, asemenea
ecumenism de durată
între un popor slav şi
altul romanic, unul de
confesiune romano-
catolică şi celălalt în

Ioan FILIPCIUC

integrări şi dezintegrări... Istorice

tradiţie ortodoxă, pare să fi fost motivul princeps care i-a
determinat pe naziştii germani şi pe comuniştii sovietici să
şteargă graniţa comună dintre Polonia şi România. Pactul
Ribbentrop-Molotov răvăşea Europa în 23 august 1939,
răşluind înainte de toate dintre poloni şi români. Şi
nedreptatea a rămas în vigoare şi după trei sferturi de veac!!!
2. Mulţi români din satele cu „drept valah” se întorc în ţara lor
de baştină fie după trecerea celor douăzeci de ani de slobozenie
căci, întorcându-se în Moldova, ei primesc aici acelaşi „drept
valah” în satele în care se aşează şi sunt scutiţi de biruri vreme
de alţi douăzeci de ani, ceea ce oferă o perspectivă economică
destul de promiţătoare , fie dintr-o pricină extra-economică
precum un război mai de durată, o molimă, secetă sau alte
calamităţi naturale.
3. Cel puţin o familie de români reveniţi din Polonia ar trebui
urmărită în ce aşezări s-a bucurat de „jus valachicum” în ţara
streină, întrucât Io Mihai Racoviţi voevod Bojiu milostiu,
gospodari Zemli Moldavscoi, în 7 iulie 1777, dă, în Iaşi,
următorul zapis pentru Miron, fiul lui Vasili cupariu:

(Teodor Bălan, , VIII, nr. 164, p.
227-228; Originalul se află la Muzeul Bucovinei din Suceava,
nr. 1599, hârtie, cu pecetemică, roşie, octogonală.)
Stilul expunerii, sobru, academic, al cercetătorului Grzegorz
Jawor înlesneşte înţelegerea problematicii economice şi
juridice din satele cu „drept valah” din Polonia medievală,
urmând ca o abordare suplimentară să lămurească statutul
bisericii ortodoxe din aceste aşezări şi libertatea religioasă de
care s-au bucurat coloniştii români în acele ţinuturi şi timpuri.
Un cuvânt de cinstită apreciere trebuie grafiat şi despre
traducerea făcută de prof. dr. Gabriela Gavril-Antonesei, şefa
Lectoratului de limbă şi literatură română de la Universitatea
Jagiellonă din Cracovia, care a găsit echivalenţe româneşti
adecvate şi oferă cititorului român şi câteva glose pentru
termeni administrativ-juridici uzuali în Poloniamedievală.
Asemenea, condiţiile grafice în care Editura Universităţii
„Alexandru IoanCuza” din Iaşi s-a îngrijit să apară acest volum
sunt excelente şi hărăzesc autorului o frumoasă răsplată pentru
efortul său asupra unui subiect de mare importanţă pentru
istoria românilor, ilustrând cum nu se poate mai limpede
vremurile în care românul îşi căută un loc de trai mai lesnicios,
dar sub auspiciile unor legi drepte şi statornice. La urma urmei,
cartea prof. Grzegorz Jawor ar trebui premiată de Academia
Română şi înscrisă în lectura obligatorie a celor ce încearcă, de
peste două decenii, să guverneze România, fără nici un strop de
„jus valachorum”…
Dar, trăind şi-nemurind, să sperăm că mintea românului de pe
urmă seva învrednici şi de urma strămoşilor…

vecinătatea

„Scriem
domnieame la boieri şi la toţi slujitorii carii veţi îmbla ori cu ce
fel de slujbe a domnii mele la ţinutul Cernăuţilor, facem ştire
tuturor pentru Miron, feciorul lui Vasile cupariu, şi cu fraţii lui
carii, fiindu locul lor de cîtăva vreme înstreinat de la locurile
sale în Ţara Leşească şi tămplăndu-i-să moarte acolo, acum
copiii trăgînd ca să viea în ţară la moşia părintelui lor.
Domnieame încăm-ammilostivit şi i-am ertat de toate dările şi
angheriile oricăte are eşi pre alţii în ţara domnieimele, de toate
să fie în pace şi scutială, nimărui nimic să nude.

Aşijdere m-am milostivit domniea me şi pentru desetina
de stupi şi goştina demascuri şi de oi încă să fie în pace, să nude
nici să le ea nime cai de olac şi să fie în pace şi de podvozi şi de
altele de toate, la nimic nime să nu-i supere.

Aşijderea m-am milostivit domniea me şi pentru patru
omeni ce ş-ar aduce ii din Ţara Leşască, omeni streini, să nu fie
de ţară, încă să fie în pace şi în scutieală, nimărui nimic să nu
de, ce numai să le fie pentru slujba casăi lor.

Pentru aceea toţi dacă viţi vede carte domniimeale, toţi să
aveţi a vă feri de acei copii şi de omenii lor, nime întru nimic să
nu-i învăluiască, nici bucatele lor pentru alţii să nu li să tragă,
că cinie s-ar ispiti a le face ori căt de puţin val peste carte
domnii mele, unii ca aceea trebuie să ştie că vor fi de mare
certare de la domnieame, într-alt chip n-a hi.Aceasta scriem.

U Ias l[et] 7225 iulie 7.
IoMihaiRăcoviţă voievod.”

Documente bucovinene



20 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

Miracolul este desemnat ca un fapt extraordinar,
pozitiv, care nu se poate explica ştiinţific, o
manifestare supranaturală, atribuită unei puteri

divine şi dusă la îndeplinire, fie direct, fie printr-un
intermediar al acestei divinităţi. Primele miracole creştine îi
aparţin lui :

. (Viorica S.
Constantinescu, Dicţionar de personaje biblice [Noul
Testament] şi reprezentarea lor în arte, Editura Universitas
XXI, Iaşi, 2005.)

(Aici şi mai departe, trad.n.) De o mare
popularitate în Evul Mediu, este o mică istorioară
în versuri sau proză, care o prezintă pe
apărându-şi credincioşii. Uneori, eroul este un călugăr care a
păcătuit, sau o călugăriţă, care obţin fericirea
datorită rugăciunilor pline de fervoare; alteori este vorba de
un personaj istoric sau de un sfânt aremenirea de a
salva sufletul stăpânit de Demon şi, de multe ori, îşi trimite
chiar şi îngerii să îi salveze. Oricum, indiferent de gravitatea
păcatelor omeneşti, intervine, răspunzând
rugăciunilor celui care îi cere ajutorul şi, înţelegătoare cu
greşelile şi slăbiciunea acestuia, îi acordă iertarea.
Născut în 1177 la Coincy, un sat între Soissons şi Chateau
Thierry, ( ) slujeşte
prima dată la . Anul
1214, când a fost numit la este
anul când a început să-şi rimeze legendele. Despre perioada
când a început aceste scrieri ne dau informaţii chiar

sale, mai ales Sub
protecţia contesei şi a ,
îşi scrie în număr de cincizeci şi opt, cântecele
pioase şi rugăciuni de tip în versuri, la
până în 1233, când a părăsit comunitatea şi s-a retras la

, unde de altfel a şi murit, în 1236. Este posibil ca
numărul atât de mare de versuri ale volumului de
ale lui Coincy, aproape cincizeci de mii de versuri să fi fost
considerat ca un canon, înălţat de călugăr, în slava Fecioarei,
ca mulţumire a viziunii pe care a avut-o şi pentru mântuire.
Schema narativă a acestor poeme, derivate din
latineşti şi din legendele sfinţilor, este aproape întotdeauna
aceeaşi. Personajul, de cele mai multe ori cleric, călugăr,
burghez sau om simplu se distinge prin venerarea

.Vine însă momentul în care acesta este tentat de diavol
şi începe infernul vieţii în păcat, infern de care va scăpa numai
prin căinţă şi credinţă. De la început, sunt
edificatoare nu numai pentru temele lor uitate şi reamintite,
ci şi pentru limbajul poetic specific primei jumătăţi a sec.al
XIII-lea. Traduse în , aceste miracole sunt oferite
poporului, care crea o limbă nouă, cu elemente ,

şi . În cânturi nu este nici o urmă de vanitate, ci
o dorinţă sinceră de a salva sufletul enoriaşilor prin slăvirea

, o lecţie publică, un tratat de coduri religioase
pentru călugări, călugăriţe, dar şi pentru laici. Pesimismul
moralizator al versurilor sale critică cu asprime indiferenţa
contemporanilor în privinţa religiei. Încă de la

care se vrea o meditaţie asupra acestei indiferenţe a
lumii, ni se dezvăluie şi o altă latură a talentului lui Coincy:
capacitatea de a transpune cântecele profane şi de a lemodela
într-o versificaţie religioasă pe o melodie, dat fiind că
manuscrisul cu miniaturi conţine şi pagini de muzică.

Iisus Minunile sale cele mai cunoscute sunt:
transformarea apei în vin la Nunta din Cana Galileei,
săturarea câtorva mii de oameni cu cinci pâini şi doi peşti,
învierea lui Lazăr, numeroase vindecări

Sfântul Augustin, în La Cité de Dieu, oferă
o teorie completă a miracolelor: Când, spune el, toate aceste
evenimente se produc după cursul neîntrerupt al lucrurilor
fugitive şi tranzitorii, care, prin procedeele obişnuite, trec de
la starea lentă la starea vizibilă şi de la starea vizibilă la
starea latentă, este vorba de ceea ce numim evenimente
naturale; dar când, pentru instruirea oamenilor, s-a ajuns la
aceste evenimente printr-o cale neobişnuită, avem de-a face
cu mari minuni.

Miracolul
Sfânta Maria

Paradisului

. Fecioara

Maria

Gautier de Coincy Gauthier de Coinci
Mănăstirea Saint Médard de Soissons

Mănăstirea Vic-sur-Aisne

Miracolele Miracolul Sfintei Leocadia.
Ada din Soissons Margaretei din Blois

Miracolele,
sermons Saint-Médard,

Soissons
Miracole

exempla

Sfântei
Marii

Miracolele

roman
celtice

romane france

Sfintei Marii

Doutance de
la mort,

Carmen GĂTLAN

Supleţea versului conferă bogăţie expresiei, registrul liric
stăpâneşte arta de a exalta cultul . Cu un zel
ieşit din comun, pe lângă admonestările adresate călugărilor-
fraţi, îi vizează şi pe cei ce se îndoiau de puterea relicvelor.
Coincy devine în , iar
popularitatea îi este susţinută de cota înaltă la care ajunsese

, mai ales după . Coincy
plănuise să scrie patru volume de . În pas cu timpul,
în această perioadă culminantă a mariolatriei, versificând în
octosilabi, el pune în slujba celei pe care o slăveşte o artă
adevărată. Folosind cuvinte care erau deja pe buzele tuturor,
se inspiră din cântecele populare ale primăverii sau din cele
dansante. Câteodată naivă şi prea abundentă, arta sa este
plăcută, un melanj de realism magic cu povestirile pioase.
Credinţa, exprimată prin poezii, îl încadrează în categoria
frumosului spiritual de care vorbeşte . La fel
ca şi în sunt mărturii că la

, unde trăia, are într-o noapte o viziune terifiantă, pe
care o au şi alţi călugări, remarcaţi prin pietatea lor:

.
Paris, Éd.Parmantier.1857,

prefaţă) Autorul mărturiseşte că Demonul i-a apărut în somn
şi că l-a ameninţat cu o nenorocire. Previziunea se împlineşte
şi, în anul 1210, moaştele aflate în incinta
sfântului locaş sunt furate, împreună cu o statuie a

. Cu oputernică credinţă în şi în
, Coincy dă replică celor care nu cred în miracole:

.
(idem) Poetul însă nu a avut nevoie de convingerea că există
miracole, graţie lecturilor, dogmelor şi credinţei sale în

. Manuscrisul
, de 30.000 de versuri, cu miniaturi religioase, uimeşte

prin vastitate, prin varietate şi prin tehnica versului. După
cum spune şi titlul, volumul este închinat în întregime

dovedind recunoaşterea în slavă,
recunoaşterea autorităţii şi puterii ei fără margini. Multe
dintre miracole o prezintă pe mediatoare între cer şi
pământ, între păcătoşi şi fiul ei, emanând o credinţă
care dă speranţă, ajutor, iertare şi milostenie. În această
expansiune miraculoasă a gloriei Coincy scrie
legende povestite de pelerine, notând miracolele petrecute
sub ochii lui, îmbogăţindu-se cu povestirile care ajung până în
mănăstiri şi reproducându-le în lucrări cu trăsături vii, astfel

Sfintei Fecioare

Specialist Cântarea Fecioarei

Cultul Mariei Conciliul din Effes
Miracole

Sfântul Bernard
Miracole Mănăstirea Saint-

Ménard

Călugării erau adeseori favorizaţi cu harul miracolelor.
Acest har presupune putere asupra naturii şi această putere
Dumnezeu poate s-o dea cui vrea, pentru că natura este
lucrarea Lui şi, cum omul nu-şi exercită deloc această putere
în numele său, ci în numele Celui de la care a primit-o,
miracolele nu sunt deloc o încălcare a legilor naturii (Les
Miracles de la Sainte Vierge,

Sfintei Leocadia
Fecioarei

Maria Sfânta Leocadia Sfânta
Fecioară
Atât de puternice, atât de clare/Atât de măreţe, atât de
autorizate/Sunt lucrările Sfintei Marii în lume,/Care a salvat
lumea./De aceea nici un cleric nu trebuie/Să se îndoiască

Fecioara Maria Les Miracles de La Sainte
Vierge

Fecioarei Maria, Mariei

Maria
Fecioara

Mariei,

încât apare din ce în ce mai strălucitoare. Înălţând un
nou monument pentru slava , poetul, cu o
fervoare pioasă, afirmămodest că acestemiracole sunt de fapt
nişte traduceri, din legendele de la apariţia Bisericii până în
momentul conceperii manuscrisului.

. Ibidem) Coincy
menţionează că, din legendă, se ajunge la o morală, pe care o
comentează, reproşând sau sfătuind, aceasta devenind de fapt
partea personală a lucrării. Alegerea personajului principal
este motivată în două prologuri, reprezentând toate
binefacerile la un loc, perfecţiunea creată, virtuţile şi puterea,

, ,
. Perfectă în toate,

, Frumosul divin,
celmai perfect lucru, reprezintămarea figură a epocii. Poezia
lui Gautier de Coincy dovedeşte că, ,
este, după , arhetipul umanităţii. Ea apără
imperiul nenorociţilor, reunind toate virtuţile, puterile şi toată
suferinţa. Poetul însuşi declară că poezia lui ascunde castitate
şi întâmplări adevărate.

. Idem)
Poezia sa vine să lovească moravurile epocii, acea literatură a
gustului, spun criticii, efeminată:

.
Idem)

âteva dintre sunt dovada faptului căGautier
de Coincy a respectat şi dogmele religioase ale
timpului şi atributele , ilustrate în

sculpturi şi în basoreliefuri. , cu
mantia specifică, este o şi imagierii s-au străduit să
imprime gestului ei, de a acoperi păcătoşii iertaţi, nobleţea şi
virtuţile de care vorbiseră medievali, marea ei
milostenie şi în acelaşi timpgingăşia pe careCoincy a pus-o în
versuri. În M în care devine apărătoarea,
sculptorul pune în opoziţie frumosul şi urâtul, în acelaşi mod
în care poetul utilizează epitete pentru portretele morale ale

şi ,

Inspirator fecund al unei lungi posterităţi, în domeniul religios
şi profan şi mai ales în sânul tradiţiei satirice, intervenind cu o
reînnoire intensă care îi caracterizează limbajul sub toate
aspectele, retorice, stilistice, lexicale, gramaticale, Coincy
lasă în urmăooperă excepţională prin bogăţie şi creativitate.

Maria
Maicii Domnului

Atâtea miracole îmi cad
în mână/Şi le pun într-o carte mare/Când voi mai fi, nu voi
putea/Să nu le citesc pe cele mai frumoase

Maria

un smarald strălucitor un trandafir gingaş îmbobocit o
fântână de milostenie şi de virtute Maica
Domnului Regină a Cerului şi Pământului,

Regină a lumii Madona
Iisus Hristos

Nu pot cu litera/ La câte mă gândesc
să adaug/De aceea le-am lăsat /Şi la coadă le-ampus

O! Câtă blândeţe/Dulce
fecioară este în tine/Blândă fecioară roagă-te pentru
mine/Pentru prietenul tău, pentru mirele tău/Blândă fecioară
roagă - t e p en t ru no i /Smara ld l impede , gemă
luminoasă/Roagă-te Domnului tău, Doamnei tale/Să ne facă
demni de rugăciunile nostre/Şi toate păcatele să ni le ierte

Miracole

Sfintei Fecioare
Madona Misericordiae

Apariţie

Doctorii

iracolele Fecioara

Fecioarei Demonului: Dulce regină Regină a cerurilor,
Fântână a vieţii, Fântână amilei.

C

Gautier de Coincy
iracolele

şi
m Sfintei Marii

Rubens: Coborârea de pe cruce
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Poemele pe care le publicăm fac parte dintr-o culegere de „cântece
de dragoste” editată în limba germană, în 1950, la Zürich, de poetul,
pictorul şi egiptologul SIEGFRIED SCHOTT (1897 - 1971),
profesor de egiptologie laHeidelberg şiGöttingen, înGermania.
După opinia traducătorului german, aceste poeme circulau iniţial
fragmentar pe ostraca (cioburi de ceramică, scoici, pietre şlefuite
inscripţionate) sau papirusuri, laolaltă cu tălmăcirea de vise, reţete
culinare, cântece de muncă şi făceau parte din cultura populară a
egiptenilor. Cercetarea ulterioară, corelarea fragmentelor de pe
papirusurile de la Muzeul de Egiptologie din Berlin, a fost
declanşată de impresia pe care i-au produs-o lui Schott două versuri

descoperite pe spatele unui papirus ce provenea, probabil, dintr-o
şcoală de scribi şi erau acolo inscripţionate întâmplător de un
profesor care corecta tema unui discipol:

Acest
era o adăugire romantică pe care şi-a permis-o scribul,

plictisit probabil de textele grave despre înţelepciune, viaţamorţilor,
viaţa zeilor care făceau parte din „curricula şcolii”.O altă imagine a
egiptenilor se prezenta în aceste poeme care circulau în toată zona
orientală, în Egipt dar şi în Siria, Liban, Israel. Cu Altägyptische
Liebeslieder începe un capitol nou, pe care Sabatino Moscatti l-a
numit, în secolul trecut, .

„Când vântul bate, vine la
sicomor / Când tu alergi, [vii la mine]” parallelismus
membrorum

RenaştereaOrientală

Cântece de dragoste egiptene
din perioada Regatului Nou (1567 - 1085)

Prezentare şi traducere,
Viorica S. CONSTANTINESCU

Mergeam în aval peCanalul Regal
Măgrăbeamspre lagună…
venise vremea ridicării corturilor
inimamea se ruga lui Ra.

Zeului soarelui îi ceream
Să-mi văd iubitul înCasa sublimului
Să stau cu iubitul la gura lagunei.
El a făcut din inimameaStâlpul lui Ra

Voi dispărea cu el printre copaci.
Acolo, în crâng, am cules o creangă
şi am făcut din ea evantai, ca ascunsă
să văd pe iubitulmeu fără ştirea lui.

Braţele-mi sunt pline de crengi de persea
Păru-mi-e plin de balsam.
Mă simt ca o regină a ambelor ţări
Când te aştept pe tine, iubitule.

Iubita

Ah, dacă ai veni în grabă!
Dacă ai veni la iubită
Camesagerul regal a cărui veste
Doreşte regele s-o audă!

Lui,mesagerului, pregătite îi sunt
grajdurile unde caii se odihnesc,
carul îi este în grabă echipat!
Mesagerul în drumnu se odihneşte.

Ah, dacă ai veni în grabă
Inima iubitei s-ar umple de bucurie!

Ah, dacă ai veni lamine în grabă!
Caarmăsarul regelui,
armăsar ales din toate hergheliile sale,
celmai bun armăsar din toate grajdurile,

care primeşte hrana lui preferată.
Stăpânul îi cunoaşte picioarele,
armăsarul cunoaşte plesnetul biciului,
nimic nu-l poate opri în drum.

Inimamea ştie că iubitul nu e departe
că nici-un alt car nu l-ar depăşi

Ah, dacă ai veni în grabă
ca o gazelă care-i vânată în deşert,
ale cărei picioare epuizate se afundă în nisip
iar trupul îi este cuprins de frică;

vânătorii sunt pe urmele ei, câinii o înconjoară
nu vede nimic din cauza prafului,
caută un loc de odihnă
şi ia fluviul drept drum.

Ah, dacă ai veni în grabă la sălaşulmeu
mâna ta aş săruta-o de patru ori,
Aleargă spre dragosteamea, iubite
Zeiţa de aur îţi porunceşte asta!

Ah, dacă ai putea să te grăbeşti
Să-ţi vezi iubita,
Ca un cal regal pe câmpul de luptă să te grăbeşti
Ca un taur ce aleargă spre tain.

Zeiţa de aur îţi trimite iubire.
Ca o flacără ce aprinde paiele,
Ca o pânză de catarg care atrage păsările,
Aşa este iubirea ce s-a amestecat în trupulmeu!
Puterea dragostei

Trei dorin eţ

Sâmburiimei asemenea dinţilor ei,
fructelemele asemenea sânilor ei
Sunt. Eu, celmai bun din livadă
deoarece trăiesc în orice anotimp, sunt.

Sub crengilemele
îmbătaţi demirosul dulce
unşi cu ulei şi balsam
iubita şi iubitul ei, stau.

Totul, în afară demine trece,
florile pe pajişte, trec;
Eu petrec douăsprezece luni
în fiecare an, eu rămân;

Dacă o floare cade,
dinmine unmugur încolţeşte.
Sunt celmai bun din livadă.
Şi totuşi,mereu al doilea trec.

Dar n-am sămai tac
La ce bun să-mi tot ţin gura?
amsă spun tot ce ştiu
despre iubitul şi iubita lui.
Am s-o povăţuiesc pe iubită
cum îl poate păstra pe iubit;
cu bastonul de lotus alb sau albastru,
cu bastonul cumuguri sau cu flori.

El este cunoscut pentru beţie
Bea bere de toate felurile.
Ea îl închide în coliba ei
În închisoarea de trestie, fericiţi, petrec.

„Priveşte”, vor spune toţi din livadă,
„Rodiul are dreptate! El e celmai bun!
Hai să-lmângâiem şi să-i dămdreptate:
El e cel care aranjează serbarea în livadă”.

Rodiul

Smochinul
Smochinul îşimişcă frunzele
El începe să vorbească:
„Cât de frumos este să urmez porunca stăpânei,
Femeie ca ea este unică-n lume.

Dacă-i lipsesc servitoarele
Sunt eu servitorul ei;
Am fost adus din Siria
Eam-a lăsat să stau în livada ei.

Mie nu-mi dă vin, de ce oare?
În zilele de sărbătoare
Nu se lipeşte de trunchiulmeu umed
înainte de izbucnirea furtunii, de ce oare?

În zilele în care nu se bea
Măgăseşte amuzant şi ea.
Atunci trăiesc şi eu!
Atunci îmi simt răsplătită iubirea…”
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High Street, Tauton

Bergen

De la început voi mărturisi că Turcia m-a fermecat, m-a
fascinat cu mândrii ei munţi verzi coborând direct în
albastrul Mării Egee. Iar turcii, surpriză mare pentru noi,

cei care în clasele primare am învăţat la istorie despre ieniceri
sălbatici, hoţi de femei şi copii în goana calului, sunt de-a dreptul
simpatici. Spre deosebire de arabi, i-am găsit de o surâzătoare
modestie, de o neaşteptatămodernitate. Iar la capitolul ospitalitate îi
întrec chiar şi pe români. Oriunde intri, îţi oferă o cafea, un ceai, te
îmbie chiar şi cu un rachiu.
Am coborât din avion la Smirna, pe malul Mării Egee. În prima
săptămână mă pot lăuda cu voiajul meu de 2800 de kilometri,
parcurşi în autocar, nu în şaua cailor iuţi şi agili din superproducţiile
cu tematică istorică. Am ajuns astfel în Anatolia, apoi am bifat
Ankara, Istanbul şi din nou Izmirul. În prima zi ne-am oprit la Efes,
una dintre cele şapte minuni ale antichităţii.Am admirat Templul lui
Artemis, coloane în ruine, statui, fântâni, o bibliotecă, un imens
teatru de 27000 de locuri, construit acolo de împăratul Traian. Aşa
cum arată, ar fi potrivit pentru un megaspectacol. Am păşit cu
emoţie pe aleea coloanelor, care leagă oraşul de ţărmulmării, Efesul
fiind cândva un important port. Oricum, dintre cetăţile antice, s-a
păstrat cel mai bine după cei 2000 de ani. A urmat Hierapolis,
staţiune termală şi în anitichitate, apoi, în apropierea ei, ne-am oprit
la Pamukkale, unde apa caldă a izvoarelor termale a depus pe panta
muntelui săruri calcaroase de un alb văros, atrage turişti care nu se
sfiesc să se bălăcească în ea. În drum spre Anatolia centrală ne-am
oprit şi laKomja, celmai religios oraş alTurciei.
În sfârşit, am ajuns în renumitaCappadocia, la 1200m înălţime, într-
o regiune de un rar farmec natural. UNESCO, apreciindu-i istoria şi
tezaurul artistic, a înscris-o în Patrimoniul mondial al umanităţii.
Peisajul selenar pare frântură de vis, lava vulcanilor de milioane de
ani fiind sculptată în stranii forme. Locuitorii din anitichitate, mai
apoi creştinii bizantini au săpat în stâncă locuinţe şi mănăstiri, au
creat oraşe subterane şi sute de biserici, pictate cu scene biblice de
călugării ortodocşi. La fel ca în bisericile din România. O adevărată
comoară artistică. Rezistenţa în timp a tentei proaspete a culorilor
acestor picturi uimeşte şi astăzi. Iar când ieşi din adâncuri în soarele
orbitor, de-a lungul văilor te întâmpină satele demunte, presărate, ca
şi la noi, ici şi colo, înconjurate de vii şi livezi, o mare de verdeaţă
înveselită de femei în şalvari într-o vie cromatică, de copii care râd
nepăsători, de turme de oi. Fermecătoarea natură a Anatoliei am
regăsit-o în renumitele ei covoare, primele ţesute aici în lume, modă
mai târziu preluată şi de persani. În fabrica de covoare vizitată, ni s-a
explicat şi cum se fabrică mătasea, întregul traseu pornind de la
viermii de mătase şi gogoşile lor. Pentru că nu se ţes numai covoare
din lână, cum ştiam noi, ci şi din mătase, acestea din urmă fiind mai
scumpe. PrinCappadocia treceau, în vremuri apuse, caravanele care
aduceau mătasea din China. Oamenii se opreau şi atunci, ca noi
acum, pentru a mânca din gustoasele bucate ale locului. Ne-am
oprit la un „caravanserai”, un fel de han, ilustrând, arhitectural, arta
antichităţii.Apoi, în drum spre Istambul, ne-amoprit laAnkara, oraş
modern, lipsit demonumente spectaculoase, dar aşezat pemaimulte
coline şi plin de parcuri de un revigorant verde. Dacă ar înţelege şi
edilii români necesitatea acestor plămâni ai oraşelor, v-ar fi şi vouă
multmai bine. Oare atunci când străbat mapamondul în lung şi în lat
au ochii legaţi? Să mă întorc mai bine la nesperata mea vacanţă, de
care amprofitat din plin.Aşa că laAnkara amvizitat un bogatmuzeu
de antichităţi şi mausoleul luiAtatürk. Şi aici, ca peste tot pe unde
am trecut, curăţenia te uimeşte. Oare nu cumva milioanele de turci
trăitoare în Germania au adus bunul obicei în scurtele lor vacanţe
petrecute acasă?
La Istambul am ajuns seara, oraşul răsărind fascinant din mijloc de
ape, între Bosfor şi Marmara, cu siluetele palatelor, ale moscheelor
avântate spre cerul înroşit de apus, într-o exuberantă lecţie de
romantism încă viu, unic în lume, în exotismul oriental al cetăţii
construite pe două continente. În urmă cu vreo zece ani am văzut o
expoziţie cu celebrul tren „Orient Expres” care ajungea la Istanbul şi
atunci m-a impresionat pentru prima oară imaginea oraşului. Care e
plin de grădini, de palate, încă de pe vremea sultanilor. Cele 1000 de
moschee ale sale îşi poartă mândru elegantele minarete avântate
spre cer. ÎntreBosfor şiCornul deAur se află oraşul vechi, partea cea
mai frumoasă de fapt. Ştiam că impunătoarea Basilică Sfânta Sofia,
construită de bizantini în 530, este cea mai mare biserică bizantină,
că are o cupolă de un diametru de 30 de m dispusă pe coloane de
marmură, că a fost transformată de otomani în moschee în 1450 , că
astăzi este muzeu. Dar nu ştiam marea frumuseţe a mozaicurilor
bizantine, multicolore pe fondul lor auriu, impresionante şi pentru
sultanii care le-au păstrat neatinse, adăugând doar în partea de jos a
moscheeii medalioane cu scriere arabă. În faţa Sfintei Sofia se

ridică, de pe la 1600, senină în eleganţa ei celestă, Moschea
Albastră a sultanului Ahmet. Când am intrat, frumuseţea celor
20000 de faianţe cu rafinate modele multicolore, dar pe un fond de
bleu turqoise, predominant de altfel în coloristica pereţilor interiori,
a coloanelor şi a cupolei, m-a orbit pur şi simplu, mi-a tăiat
răsuflarea. Am uitat că mi-am lăsat pantofii la uşă, simţeam sub
tălpi moliciunea covoarelor. La fel s-au petrecut lucrurile şi la
Moscheea lui Soliman Cel Mare, cea care predomină panorama
oraşului. Decorată în interior pe un fond auriu, are vitralii în culori
vii care atenuează opulenţa evidentă a locului. Şi iată-ne în sfârşit în
Palatul Topkapi, renumitul palat al sultanilor, unde am privit (trei
ore! ) pavilioane şi grădini, Haremul cu poveşti de o mie şi una de
nopţi, saloane şi încăperi unde auriul e la el acasă, tronuri,
baldachine, canapele, mozaicuri, covoare superbe, camere ale
cadânelor, ale eunucilor, bazine, un adevărat labirint prin care
numai priceperea ghidului ne-a purtat paşii. Chioşcurile din grădini
ofereau suficientă intimitate, pereţii fiind acoperiţi cu faianţă
colorată şi încrustată cu sidef, în bolţile pictate răsunau încă şoapte,
de complot?, de dragoste?, simple clevetiri?, cine să mai ştie,
însoţite de susurul apelor din arteziene. În sala tezaurului, unde sunt
expusemobile rare, arme şi bijuterii demare valoare, amdat şi peste
celebrul diamant din filmul Topkapi cu Peter Ustinov. Grădinile
coboară până pe malul Bosforului unde te întâmpină o privelişte de
neuitat amalului asiatic, vapoare străbătând zarea. Ne-amaventurat
şi noi într-un vas prin Bosfor, dar numai 10 kilometri, dacă-i
străbăteam pe toţi cei 30, ajungeam înMareaNeagră. De care ne era
dor. Am avut răbdare şi am admirat toate palatele de pe cele două
maluri, nu ne-au scăpat nici vilele numite „yali” care aparţin
miliardarilor turci sau altor nababi din lume. Printre ele ni s-a arătat
şi palatul în care s-au mutat sultanii de pe la 1850, Topkapi
dovedindu-se prea umed. În stil rococo occidental, acesta nu se
vizitează, dar l-am văzut nu demult la televiziune, într-un
documentar de o oră. Luxul e într-adevăr orbitor, sultanii încercând

Ţara de pe două continente

Virginia BURDUJA

parcă să uite, în etalarea ostentativă a bogăţiei, amputarea puterii
decizionale a marelui lor imperiu. Palate, moschei, muzee, grădini,
dar Bazar nu? Nu se poate! L-am străbătut, ştiam că în labirintul de
străzi funcţionează 4000 de magazine unde toată lumea se tocmeşte.
Am încheiat cele două zile cu un tur al oraşului luminat feeric în
noapte.

poi am traversat Marea Marmara, îndreptându-ne spre sud,
spre Izmir. În drum ne-am oprit la Bursa, renumit pentru
mătăsurile sale, vizitând şi aici o moschee şi un mausoleu,

amândouă acoperite în exterior cu ceramică bleu-vert. După ce am
ajuns la Izmir, am coborât spre sud, pemalulMării Egee, într-un club
de vacanţă pentru o săptămână. Ce să vă mai spun? Litoralul Mării
Egee e plăcut, muntele plin de verdeaţă coboară până în plaja
nisipoasă, hotelul nostru se afla chiar pe malul mării, avea plajă
personală, chaise-longuri şi umbrele, o piscină, muzică, baruri, pe
plajă băuturi gratuite, condiţii occidentale deci. Turcii practică un
turism civilizat, determinându-te să-i mai vizitezi şi în vacanţa
următoare. Am mai făcut două excursii, în vestita Samos a Greciei,
dar mai vreau să vă spun că mâncarea este excelentă, în special
dulciurile şi patiseriile. Cataifuri, baclavale, tot felul de plăcinte,
torturi, toate vin spre tine, insistent şi aromat, mereu eşti servit ca un
paşă. Cafeaua ţi se aduce într-unmic ibric, pe o tavă, cu ceaşca alături
şi o farfurioară cu rahat. Peste tot unde am fost am primit ceai sau
cafea, chiar şi când am intrat într-un magazin, ceea ce creează o
apropiere inevitabilă între părţi, nu? În afară de ospitalitatea
deosebită, m-a mai bucurat şi recunoaşterea unor cuvinte care sună
ca în română: ceai, cearceaf, caimac, bairam, geantă, dudă, lalele etc.
Mi-am promis că mă voi reîntoarce în primitoarea ţară de pe cele
două continente.

A

Marina ŞTEFĂNESCU
(Bruxelles)

„Una dintre cărţile memorabile ale anului 1950”

Roman nescris, fiecare viaţă e dominată de atotstăruitoarea
prezenţă a mamei, spre care sufletul oricărui om, la
moment de restrişte, se îndreaptă plin de speranţa

recâştigării duioşiei, a protecţiei pierdute. Iată de ce şi Irfan Orga*,
într-o carte de confesiuni, .

(editura POLIROM, 2014, traducere de
Marius-Adrian Hazaparu), recompune cu minuţioasă fidelitate
portretul mamei sale, uriaşa umbră a măruntei sale făpturi
cuprinzând amintirile toate, aleasa-i frumuseţe tragică reînviind în
fiecare rând sau scenă, înnobilate de o iubire filială de nespusă
intensitate. Ca şi cum, peste ani, fiul, suferind încă de o ipotetică
lipsă de dragoste a mamei, devenită agilă marionetă în mâna unui
destin crud, s-ar fi străduit să-şi câştige, să-şi asigure locul râvnit în
sufletul îndârjit şi mult chinuit al celei care i-a dat naştere.
Cerându-şi parcă iertare pentru un Rău comis involuntar, pentru un
Bine nedus la capăt, autorul reuşeşte să comunice întregul tumult
emoţional într-un capitol impresionant prin scriitura
convingătoare, şi mă refer aici la „Adio, Şevkiye”, remarcabil prin
dramatismul conţinut în scena despărţirii finale:

(p.409).
În îndepărtataAnglie, în care legile Turciei îl sileau să rămână până
la sfârşit de viaţă, autorul retrăieşte, când încântat, când cu tristă
melancolie, calde sau aspre amintiri dintr-o copilărie debutată
fericit, într-o familie bogată, cu servitori voioşi, fideli, cu grădini
fastuoase, între parfumuri florale şi arome de gustoase bucate,
copleşit de iubirea părinţilor, a bunicilor, a unchiului, a mătuşii,
superb văl înstelat de risipite vise, brutal sfâşiat de primul război
mondial. Care a însemnat nu numai despărţirea de vraja unei
copilării de poveste, ci şi distrugerea familiei, cumplita sărăcire,
foamea omniprezentă. A murit tatăl, părăsit, rănit, la margine de
drum de regimentul său pentru a fi cules de vreo căruţă a Semilunii
Roşii. Statul turc a recompensat-o pe văduva cu trei copii cu o
pensie de 99 de kuruşi, în timp ce un kilogram de pâine costa 50 de
kuruşi. Şi a început cursa supravieţuirii: frumoasa casă albă cu

Portretul unei familii turceşti Opoveste
din Istambulul de altădată

Am plîns pentru
mine şi pentru tînăra îndrăgostită care şi-a lăsat amprenta în
memoria mea în ziua aceea în care şi-a luat rămas-bun de la tata
într-un salon elegant dintr-o casă demult dispărută. Am plîns
pentru frumuseţea aceea care scânteia de giuvaieruri şi
ospitalitate şi care umpluse de poezie o casă dosnică din Bayazit.
Am plâns pentru fata tînără şi palidă care a trudit nenumărate ore
într-un atelier al armatei, cosînd lenjerii de proastă calitate pentru
soldaţi. Am plîns pentru femeia de vîrstă mijlocie de o frumuseţe
indefinită, stăruitoare, care purtase o floare în păr cînd m-am
întors de la aerodrom, care odinioară strălucise şi luminase ca
soarele amiezii şi care se risipise în trupul acestei femei bătrîne,
încovoiate şi tremurînde care nu mai cunoştea pe nimeni. Dar, cel
maimult, amplîns pentrumama

obloane verzi din spatele Moscheii Albastre a fost părăsită,
pretenţioasele mobile şi grelele covoare de mătase înghesuindu-se la
etajul unei locuinţe neîncăpătoare dintr-un cartiermodest; periplul de
ore întregi, de zile chiar, pentrumica pâine neagră şi uscată; vânzarea,
în mare pierdere, a scumpelor bijuterii pentru asigurarea câtorva
prânzuri modeste; angajarea distinsei văduve, mama autorului,
devenită peste noapte cap al unei numeroase familii, la o fabrică de
confecţii a armatei, loc „mizer, umilitor, sărac”, unde femeile se
înghesuiau unele într-altele pentru a lucra, pe un salariu de nimic,
rufoase uniforme pentru soldaţii turci.Asupra Istambulului s-a abătut
atunci nu numai cumplita înfometare, învălmăşita dezorganizare a
autorităţilor, ci şi distrugătoare incendii care mistuiaumodestele case
de lemn mai cu seamă. Într-o noapte, cei trei copii şi mama şi-au
salvat doar vieţile din flăcărilemistuitoare. Iar bunica, un alt personaj
pitoresc, cu dragoste creionat, i-a ajutat să-şi ducă viaţa mai departe.
Cursurile şcolare ale celor doi băieţi au început la o şcoală de caritate,
lupta dându-se aici nu numai cu malnutriţia, ci şi cu primejdioşii
paraziţi care însoţesc murdăria. Au urmat şcolile militare, o oarecare
îmbunătăţire a condiţiilor de trai. În sfârşit, războiul s-a terminat, dar
sărăcia a rămas. Vânzarea uriaşei tave de aur, complet nefolositoare
din cauza dimensiunilor sale, dăruită de bunicul cel bogat miresei
sale, dar şi a broderiilor artistice ale mamei, mult apreciate de
ocupanţii francezi, englezi, italieni care invadaseră oraşul, a
ameliorat situaţia, iar viaţa curajoasei familii a mers mai departe,
împlinită de promiţătoarele cariere ale copiilor, băieţii devenind unul
medic, celălalt, autorul, pilot în Forţele Aeriene ale Turciei. Din
nefericire însă,minteamamei, supusă atâtor lovituri, nu amai rezistat
şimicuţa puternică doamnă a fost internată, stingându-se curând.
Apărută în 1950, a cunoscut, atunci, un viu succes, de
public, dar şi de critică. În vibranta ţă, fiul lui Irfan Orga
relatează în ce condiţii a fost scrisă confesiunea tatălui său, aducând
astfel un plus de înţelegere asupra imensei dragoste investite de acest
nedreptăţit al destinului în amintirile sale legate de o familie pierdută
pentru totdeauna. De o Turcie tradiţională/tradiţionalistă,
fermecătoare în pitorescul ei păstrat neatins de veacuri.Aplecându-se
şi asupra locurilor posomorâte, stăpânite de sărăcie, praf/noroi,
comentând pertinent schimbările majore de mentalitate sau rolul
imens al luiAtatürk în modernizarea Turciei, pilotul-scriitor a izbutit
o carte înduioşătoare prin concreteţea detaliilor, excelent ghid al unor
obiceiuri sau locuri pitoreşti din ţara prinsă pe două continente,
pagini de durere, lacrimi şi umilinţe, luminate câteodată de un timid
zâmbet aducător de omenească bucurie. Dar mai presus de toate el a
impus severa lecţie de demnitate şi curaj a celor două doamne ale
vieţii sale, Mama şi Bunica, care au ştiut să lupte, să plutească
victorios pe deasupra miasmelor otrăvite ale sărăciei, alegând
întotdeauna acţiunea, fapta şi nu neputinţa lacrimilor.

Portretul...
Postfa

*Scriitorul Irfan Orga(1908-1970), autor al mai multor cărţi, s-a bucurat de
succes, datorită elogiat în „New York Herald Tribune” drept
„Una dintre cărţile memorabile ale anului 1950” , cititorii britanici fiind
dornici să cunoască dimensiunile culturale ale unei ţări exotice. Pilot militar,
I.O. a fost obligat să rămână în Anglia după terminarea celui de-al doilea
război mondial, căsătorit fiind cu o irlandeză, femeie străină deci, fapt aspru
pedepsit înTurcia. ÎnAnglia postbelică, neputând fi angajat nicimăcar ajutor
de brancardier, publicând puţin din ceea ce a scris, a retrăit clipe de disperare
cunoscute în copilăria dinTurcia înrobită războiului.

Portretului...,

Istambul, Moscheea Albastră
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Bogdan ULMU

D-ale televizorului...

În apropiere de Bisericuţa, drumul şerpuit
de pe grind se îngustează tot mai mult,
sugrumat între pâlcuri zburlite de ţipirig şi
între tufe ţepoase de porumbar încâlcit,dar
nisipul este bine uscat şi adânc bătut de
tractoarele cu care, an de an, s-au cărat
talienele şi buclucurile lipovenilor înspre
Gura Portiţei, unde orizontul fuge tot mai
departe şi pare să nu mai atingă niciodată
pământul, pentru că, în dreapta, lama de
sabie a mării se-apleacă arcuit deodată
înspre oceanele nevăzute, de dincolo de
lentila aurorală a depărtărilor.
Localnicii numesc nişte ruine
anistorice care străjuiesc, de veacuri, o
insulă rotundă de nisip şi de plauri din
marginea de sud a lacului Zmeica, unde,
cică, Sf. Gheorghe ar fi răpus un balaur
înaripat, foarte aproape de laguna-golf
Goloviţa, căreia turcii îi ziceau, la fel de
enigmatic, Colţul sau Cotul Bugeac.
Câţiva istorici, printre care şi Radu Vulpe,

Bisericuţa

vorbesc despre un castel roman tardiv, poate
chiar cel numit, pe harta genovezului
Antonio Zotta, sau, alteori,

. Dar, de pe o hartă mult mai
veche a Daciei romane, reiese că acolo a
fost, se pare, un castru vremelnic al trupelor
auxiliare
Pe vremuri, adolescent fiind, când am ajuns
eu prima oară pe-acolo, soarele se ridicase
de două palme peste tivul de aur al zorilor şi
lumina lui nouă şi aproape fluorescentă
sporea cu umbre albastre fiecare crenguţă şi
fiecare frunză, iar cerul, un tău de limpezimi
fără maluri, se adâncea nesfârşit pe
deasupra, vertiginos şi astral ca un tunel
vertical.
Atunci mi-am adus iar aminte că Strabon,
bătrânul, scria că în ScythiaMinor nu răsare
mereu acelaşi soare, pentru că, în fiecare
dimineaţă, se ridică, sfârâind dinmare, altul
nou, din moment ce soarele vechi, care-a
apus decuseară, s-a scufundat definitiv în
abisul clocotitor de dincolo de marginea
lumii.

Castel Negro
Civitas Nigra

castella.

Ioan Florin STANCIU

Soarele nou
Cronicuţa de la mare

PE UN SITE AMERICAN se vorbeşte din
nou despre puşcăria politică făcută în
România post-revoluţionară de un oarecare
August Kurt Brackob. Ar fi vorba, pare-se,
despre unica sentinţă de condamnare politică
(cu executare) a unui cetăţean străin în
România după 1989.Aflăm, mai întâi, că dl.
Brackob şi-a schimbat numele după
eliberarea din închisoarea ieşeană şi
repatriere (2007) şi-l cheamă, de fapt... Kurt
Treptow. În America, a ajuns trezorier al

şi colegii de
formaţiune politică au iniţiat o campanie de
credibilizare a militantului „defăimat”
cândva de presa ieşeană. Cum, probabil, încă
nu s-a uitat, Kurt Treptow a fost condamnat
într-un răsunător proces de pedofilie, casa lui
fiind plină de filmări în care apare cu minori
şi minore în timpul săvârşirii de acte sexuale,
în instanţă adăugându-se şi mărturii ale
copiilor agresaţi. Nici vorbă, spune site-ul
din Las Vegas, „Kurt nu a fost plăcut de
politicienii români care aveau legături strânse
cu comuniştii (...) Forţele din spatele
condamnării au fost adversarii săi politici...”
Mai aflăm că, la proces, a fost nevoit să
accepte „apărarea unui avocat din oficiu”,
deşi este de notorietate faptul că a fost asistat
de unul dintre ceimai apreciaţi avocaţi ieşeni,
între altele şi bun prieten al inculpatului. Care
vor fi fost adversităţile politice invocate,
mister. Treptow preda în învăţământul
superior ieşean şi susţinea acţiuni caritabile
evident, în mijlocul copiilor şi pentru copii.
Ce mai spune site-ul american? Iată, culmea
culmilor: „Kurt a luptat pentru libertate şi a
fost transformat în victimă de un guvern
tiranic. El a plătit un preţ pe care, sperăm, nici
unul dintre noi nu va fi nevoit să o facă. Cu
toate acestea, el continuă să lupte, în pofida
lucrurilor pe care le-a păţit”! Dacă Treptow
continuă, în Nevada, să „lupte pentru
libertate” cum a făcut-o la Iaşi, părinţii din
Las Vegas ar trebui avertizaţi să-şi ţină copiii
pe-acasă. De altfel, cred că şi guvernul USA,
multmai puţin tiranic, condamnăpedofilia...

Libertarian Party of Nevada

EVENIMENTE LA BÂRLAD: Muzeul
„Vasile Pârvan” îşi sărbătoreşte centenarul, iar
revista „Bârladul literar” intră în al şaptelea an
de apariţie. Numărul recent (28-29) este aşezat
sub semnul unui distih al lui VasileMurgeanu:
„Şi ce va ieşi până la urmă / de-aici, încă nu
bănuim”. Exces de îngrijorare: publicaţia
bârlădeană, animată de etern entuziastul Gruia
Novac, a devenit o prezenţă activă în peisajul
cultural românesc, izbutind să atragă şi să
adune semnături prestigioase de pretutindeni.
De tot interesul în acest ultim număr grupajul
de articole dedicat funcţionării Teatrului
„Victor Ion Popa”. „Fotoliile altădată pline de

Revista apare cu sprijinul parţial al Primăriei Iaşi, al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi şi al Fundaţiilor ART 2007 şi C.A.V.

Într-o reclamă, difuzată des pe posturile tv, se vorbeşte
despre tusea . S-ar deduce că există şi una ne-
productivă.
De-acum, de cîte ori tuşesc, încerc să depistez...de care e a
mea.
Privitul la tv, cîteodată, dăunează grav sănătăţii!...

*
Urmărind emisiunea , remarc că Eugenia
Vodă vorbeşte cu Radu Afrim la persoana a doua, plural.
Nimic anormal, nu?
Unde începe ciudăţenia: lui Radu Beligan, care i-ar putea
fi bunic primului, teleasta i se sdresa cu .Hm...

*
Revăd, la , , montare mai veche
a Teatrului Nottara. Mă surprinde că, peste 30 de ani,
textul lui Mihai Ispirescu sună bine, regia lui Dan Micu a
rămas modernă, iar actorii strălucesc (Mălăele, Diaconu,
CameliaZorlescu,Viorel Comănici).
Totuşi, mi-e greu să înţeleg, acum, de ce a avut montarea,
la vremea ei, 11 vizionări...

*
cu lacrimi! Să vezi şi să nu crezi!

Juraţii aceia antipatici, cu priviri de procurori, care
aruncau pe jos cu farfuriile şi jigneau candidaţii, s-au
emoţionat în faţa unui şomer fără două degete, care a
prezentat o banală .
Ca gastronom cvasi/recunoscut (am publicat patru cărţi de
specialitate şi am filmat peste 250 de de emisiuni tv!) mă-
ntreb ce putea fi atît de tulburător într-un desert din blat
(fie el chiar cu bulion!), griş şi gemdeprune?
Sau o fi fost şi asta chestie de regie, ca să capteze
telespectatorii?!

*
O perioadă, televiziunile o invitau des pe o fată care a
slăbit 54 de kile în numai 6 luni. Cum a reuşit? Nu e clar,
deşiMăruţa trîmbiţa că va da reţeta.
Fiind şi eu interesat, amprivit cu atenţie: n-am şanse. Ca să
slăbeşti, trebuie să-ţi iei un concediu de 3-4 luni în care să
te dedici, , debarasării de kilele-n plus. Nu-
i pentrumine. Păcat!

*
Urmăresc, cînd pot, emisiunea lui Mircea Dinescu. Mi se
pare excelentă! Ca şi .
Într-una dintre ediţii, poetul a spus ceva nostim
de...neelegant: „Diferenţa dintre sfinţi şi popi e că primii
nu aveau buzunare!”.Corect!

*
Că tot am pomenit de i: un sondaj realizat cu
trecători de pe stradă, m-a uluit! Trei sferturi din ei nu ştiau
care-i capitala Poloniei şi cui i se spunea Mihai Bravu!
Huo!...

*
Tot la , altă preluare inspirată: , vechi
spectacol al lui Mălăele, cu el în rol principal. Umor şi
tristeţe de bună calitate.
L-au secondat cu profesionalism Dana Dogaru şi Emilia
Popescu.
De revăzut...

*
La , laureaţii deranjau un rînd întreg, ca să
urce să-şi ia distincţia. De ce nu i-or fi pus mai la margine,
nu-nţeleg: că doar se ştiau care sunt, chestia cu deschisul
plicului fiind pentru creduli...

*
O altă pacoste pe capul tembeliziunilor: SexyMoroşanca.
Un travestit dizgraţios, care se laudă cu succesele lui de
...femeie, la bărbaţi. Ba a şi apărut c-un prostovan rural,
care i-a cerutmîna, în direct...De prost gust violent!
Ce fel de şefi au televiziunile astea, ţaţo?! Nici unul mai
decent pe-acolo?Or i-o zăpăci de tot fantoma ?
La , chiar amvăzut un cuplu emoţionant:
doi dansatori, valsînd, dar cu ea...în cărucior. Numărul
mergea, cemai. Şi cine ştia să privească, înţelegea destul...

*
a lui Moli re, preluată (de la Tîrgu

Mureş), la TV2: un model de actualizare a clasicilor!
Felicitări regizorului (Cristi Juncu) şi interpreţilor
principali (Nicu Mihoc, Ioana Cheregi, Dan Rădulescu,
CsabaCiugulitu).

productivă

Profesioniştii

tu

Teatru Tv Într-o dimineaţă

MasterChef

prăjitură cu bulion

în exclusivitate

Cîrcotaşii

Cîrcotaş

Teatru Tv Cafeneaua

Premiile Gopo

ratingului
Românii au talent

Şcoala nevestelor č

Jos pălăria! Le-a ieşit! Ar suna ipocrit să zic că
lucrurile nu s-au nimerit.Adică serios, o fi reţeta
declarată experiment dar, cu ingrediente
pretestate şi elogios promovate (semn că "Baba
comunistă" şi-a făcut lecţiile ca la carte) devine
perfect plauzibilă ipoteza primirii cu brio a
oricărui certificat de calitate. Numai că, de, ştiţi
cume, uneori pur şi simplu nu îi e datmeseanului
să se bucure de dumicat fără ca ceva să nu
intervină la ceas de degustat. Şi eu cam asta am
"experimentat".
Ideea?Minunată!Originală chiar, pe plan înţeleg
naţional, prin libertatea oferită vizitatorului de-a
contribui activ şi deliberat cu orice îi va fi prisosit
prin casa bunicului, că doar nu prin buzunar.
Concret, un proiect experiment care-i pune la
treabă pe liceeni şi ridică la rang de exponat
muzeal "Copilăria părinţilor" într-o precis
surprinsă societate comunistă. Reacţia mea?
Aşteptare încordată dar pasionată. (Pentru că da,
nu mă feresc să declar că epoca cu pricina nu e
doar obsesia popularului scriitor Dan Lungu, ci
şi a mea, fie şi pentru coincidenţa de-a mă
număra printre părinţii ce-au copilărit în ea).
Ziua vernisajului? Plină de nerăbdare în ciuda
unei vremi mohorâte care în fapt, nici de-ar fi
fost comandată de către organizatori, nu s-ar fi
încadratmai adecvat.Momentul?
Bine ticluit şi eficient, clar! în prag de săptămâna
cu "şcoala altfel" amănunt care, asigură din start
un public decent mai mult sau mai puţin
organizat. Gând confirmat de cele două grupe de
şcoleri nu foarte disciplinaţi dar barem aliniaţi şi
parcaţi în faţa instituţiei muzeale, perfect
regulamentar. Mă trezesc zâmbind larg şi mă
apropii să felicit iniţiativa şi deschiderea
cadrelor didactice vizavi de acest...curajos act.
N-apuc însă decât gestul unui pas când o aud pe
una dintre distinsele doamne însoţitoare dând pe

viaţă şi de monologuri încă nerostite zăceau ca
nişte moaşte intens colbăite şi pe care doar
istoria aştepta bătăile gongului deşteptării”
scrie eseistul vasluian Petre Iosub. Opinia
amăruie pare s-o împărtăşească şi redactorul şef
al revistei, care cere instituţiei de spectacole
bârlădene „curaj, pasiune, voinţă în ieşirea în
lume; modestia-i pentru proşti”, reproşându-se
„împrumutarea mentalităţii patriarhale a
mulţumirii de sine, folosirea locului călduţ şi,
implicit, construirea unui repertoriu pe „gustul
spectatorului obişnuit cu şuşaneaua tv şi trupele
în tranzit”. Numai că, în sumarul revistei,
urmează două cronici... entuziaste semnate de
ElizaArtenie, ce pare de-a dreptul fermecată de
ultimele două premiere, vorbind despre „un
moment frumoas de evoluţie al Teatrului
bârlădean”. Înţeleagă cititorul ce-o vrea.
(N. IRIMESCU)

un ton apăsat ultimele directive înainte ca
preadolescenţii să ia expoziţia cu asalt: "Şi,
acum vom vizita oroarea comunistă...". Replica
la unison şi plină de veselia sprinţară pe care o
manifestă generaţia actuală în faţa peliculelor
de groază: "Daaaaaa!" (mi-ar fi plăcut să adaug
un Uraaa dar, n-am s-o fac). Şi-au pornit cu tot
cu verva din dotare la explorat.
Eu? Mută în cărare...Ups! îmi zic, adică, mă
scuzaţi, cum vine asta? Nu se lovea oricât ai
încerca. Dacă aveam varianta scrisă poate

ş

reuşeam să mă agăţ de virtuţile unei virgule
ceva. Dar aşa? Nici dacă era închisoarea de la
Râmnicu Sărat (dau exemplul ăsta pentru că
doar ce l-am bifat) nu vizitai în
persoană, ci locul în care s-a manifestat ea. Şi
de ce ? De ce acest singular? Să-i fi
atras doamnei atenţia doar una sau era aşa un
soi de oroare mamifer pusă pe ...pui vii?
Exagerez cu ironia dar, e o chestie care doare.
Mai ales când e ti, fie şi indirect în context,
exponat de onoare.
M-am trezit întrebându-mă cum ar fi
reacţionat la asta fiică-mea dacă s-ar fi aflat
prin absurd în grupul cu pricina? Din
curiozitate şi dornică să cedez încă
circumstanţe atenuante, l-am ajuns din urmă
şi-am intrat (vizita se făcea eşalonat, pentru că
încăperea destul de mică atât permitea)
împreună, la. . . localiza t . Cum ce?
Oroarea...Surpriză însă, nici urmă de ea.
Două liceence jucau, sper temporar, rolul de
ghid afiliat. Poate părea o răutate, dar detaliul
acesta şi numărul exponatelor m-au
deziluzionat. Se prea poate să fi nimerit eu un
cuplu ceva mai timid de ghizi dar nu mi s-a
părut că rolul i-a avantajat. Nici orele de
pregătire avute cu un specialist muzeograf nu
prea s-au văzut dar nu asta, ci micile exagerări
nu mi-au plăcut. S-a încercat o tentă de
spectacular carem-a făcut pentru o clipă sămă
socot un prototip ciudat, arătat cu degetul
cumva, că a putut trăi AŞA. Şi am să dau un
singur exemplu.Afirmaţia că „ se călca
doar pe jos, în genunchi pe o pătură sau alt
suport din acesta improvizat". Ei na! Poate n-o
fi fostmasă specială şi occidentală dar unamai
banală ştiu sigur că se găsea. În privinţa
efortului derulat de strângere a materialelor,
de redescoperire a trecutului nu foarte
îndepărtat, de acumulare a informaţiilor pe
care poate până la urmă nici nu era cu putinţă
şi sufleteşte să le fi filtrat, nu am absolut nimic
de comentat cârcotaş.
M-am distrat! Cu ochii la peştele sticlos de pe
TV-ul non-funcţional, la colecţia de
"Cutezătorii" gândindu-mă ce norocoasă am
fost primind la un moment dat un “Pif şi Paf”
sau cea de legitimaţii patriotice strânse sub
vitrina unui dulap.
Am revăzut mental terenul primului curs de
tenis cu racheta mea Reghin în rol principal,
am revăzut sticlele de lapte şi borcănaşele de
iaurt (apropo de-o estetică mai primitoare, de
nu s-ar fi dat la schimb, decât omniprezentul
recipient de plastic astăzi alocat) şi-aş fi băut
un pahar de sifon într-una dintre ceştile mici
ale setului de cafea, întotdeauna pus la
păstrare şi doar arareori uzat.
Am stat la taclale cu...pioniera.

e de departe cel mai atractiv exemplar.
Aş fi fost tentată să-i strecor un bileţel în
penarul, de lemn, pătrat, s-o rog să mă lase să
probez uniforma care, iarăşi apropo, niciodată
num-a deranjat.Aş fi recompensat-o elocvent
schimbându-i tresa de comandant de grupă, cu
cea de detaşament. Şi poate am fi ascultat, aşa
cum obişnuiam întoarsă de la şcoală un
ModernTalking la pick-up.

PS. Doamna? Pe parcursul turului "comunist"
a binevoit să dea limpede din cap consecutiv
unui ssss prelungit, şi-unui deget la gură
precipitat, la orice întrebare i s-a adresat. Până
la urmă elevii dumneaiei s-au conformat şi au
cedat, privind doar în jur aproape agasaţi. Mă
întreb la ce capitol or fi încercat să găsescă

doamnei. Şcoală, familie sau
societate? Parol îmi pare rău c-am plecat
înainte să-i fi întrebat!

oroarea

oroarea

atunci

Colega de
bancă

oroarea

(SofiaRALU)

SALAT “COMUNIST ”
...CU DE TOATE
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