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„ A fi sau a nu fi: iată-ntrebarea,
Eoaremai de laudă să suferi
În sinea ta, săgeţile şi praştia
Norocului vrăjmaş, saumai degrabă
Să te-narmezi în faţauneimări
De zbuciumşi prin luptă s-o răpui?
Sămori, să dormi... nimicmaimult. Să ştii
Că printr-un somnpoţi pune-odată capăt
Durerii sufleteşti şi-atâtor chinuri
Ce-s partea cărnii, iată o-ncheiere
Spre care năzuim. Sămori, să dormi;
Să dormipoate visând?Aici stă totul.
Ce vise-n somnulmorţii poţi visa
Cândamscăpat vremelnicei strânsori?
E tocmai cene-ndeamnă-apregeta,
Şi-aici se află şi acea-ndoială
Cedă restriştii-o viaţă atât de lungă.
O, cine-armai răbdadispreţul, biciul
Acestor vremi şi-obida asupririi,
Jignirea-adusănumelui de om,
Durereadragostei ne'mpărtăşite,
Trufia dregătorilor, dreptatea
Zăbavnică, bătaia dinpicior
Pe care vrednicia răbdătoare
O tot îndură de la nedestoinici,
Când liniştea şi-ar căpăta-o singur
C-unvârf de jungher.Cine-ar sta să-şi ducă
Povara vieţii-n geamăt şi sudori,
Den-ar fi spaimade ceva de-apoi,
De ţărmul neştiut de undenimeni
N-amai venit şi carene-ngrozeşte
Făcându-nemai lesne să-ndurăm
Urgiile de-aici, decât să tindem
Spre altele pe carenu le ştim.
Şi cugetul ne schimbă-nbieţimişei,
Încât firescul chip al hotărârii
Sub raza slabă-a gândului păleşte,
Şi-avânturile celemaimăreţe
Sub semnu-acesta se abat din drum
Şi pier ca faptă. (...)

(HAMLET, actul III, scena 1)
În româneşte de IonVINEA
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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.
Enocivă? Iaraşi da!Când ştacheta a căzut şi
nimeni nu se oboseşte 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? (Urmare din
numărul 4 / 2014)

Raluca Sofian-OLTEANU

Curiozitatea. Chiar ea!

Dan CIUPUREANU

(scriitor, Paris)

nociv vs. stimulativ

Dostoievski pare-mi-se zicea:
”
Mulţi au asociat acest citat ca o

definiţie a iubirii, însă eu nu sunt de acord.
După părerea mea, termenul de curiozitate
poate fi interpretat în foarte multe feluri, dar
mai puţin în sensul de iubire. Însă pasiunea
pentru cineva sau ceva s-ar putea interpreta
într-o anumită măsură ca şi o iubire
”construită”, de unde, implicit, vine şi
curiozitatea.
Pasiunea care se naşte din pricina
curiozităţii, nu cred că are de-a face cu
iubirea. Pentru mine iubirea este mult mai
clară şi, în acelaşi timp, mult mai neclară de-
atât. Ca să dau un exemplu elocvent, să
zicem că sunt adolescent şi sunt curios de
actul în sine al sărutului: cu noroc, îmi
hrănesc această curiozitate care, dacă îmi
place, poate mă va pasiona. Însă, dacă
vorbim despre iubire, aceasta este resimţită
de noi prin sentimentul că deja cunoaştem
acea persoană şi suntem siguri că ea este cea
potrivită, fiind valabil şi în sensul de iubire al
unor obiecte, curente, artişti sau activităţi.

Curiozitatea dă naştere pasiunii”.

Mai precis, ce şi de ce ne mai stârneşte azi
curiozitatea? Este nocivă sau stimulativă?
Prezintămutaţii?
Răspunsul meu la această întrebare este că,
da, este şi nocivă şi stimulativă, deşi la
început, dacă prezintă mutaţii, mi s-a părut o
întrebare extrem de ciudată şi puţin ridicolă,
am stat să o iau în serios, şi-am ajuns la
concluzia că, iarăşi, s-ar putea. Dacă îl
transform pe ”ne” în ”te” din întrebare, aş
putea răspunde că nu prea sunt curios din
fire, deşi s-ar putea să fiu foarte curios, dar să
nu conştientizez, din pricina faptului că mă
bombardez zilnic cu tone de informaţii şi aflu
multe chestii interesante, diminuându-mi
curiozitatea înspre altceva. Recunosc, dau
peste anumite lucruri definite parţial, care
mă interesează, de unde vine şi curiozitatea
aprofundării.
n momentul acesta, de exemplu, un lucru
m-ar face foarte curios, auzind despre un
poet formidabil, pe care nu-l citisem, să-l

citesc. Curiozitatea poate fi nocivă,
depinzând de direcţia în care este trimisă.
Dacă sunt curios câte găini taie vecinul pe zi,
sau de câte ori intră sau iese pe uşă, deja
vorbim de-o curiozitate patologică care sunt
aproape sigur că are de-a face şi cu lipsa
culturii, perpetuată până la generaţia în cauză
şi, de ce nu, generaţiile viitoare. Poate fi iar
nocivă cu gândul ”vreau să le încerc pe
toate”, deşi cred că e bine să ştii cât mai
multe, transformându-se din greşeală, într-

Î

un mod de viaţă auto-distructiv. O curiozitate
nocivă, într-un sens dezamăgitor, este când îţi
faci o imagine bună despre cineva, pentru
care, să zicem, ai făcut pasiune şi, vrând să afli
maimulte, vei constata că este ”urâtă”. Sau cel
mai simplu exemplu: eram curios să văd dacă
pot sări gardul şi mi-am rupt piciorul,
neînsemnând că am tras o învăţătură din asta,
ca şi cum ar fi rău să poţi sări garduri.
Curiozitatea ar trebui folosită corect, adică să
fie o curiozitate stimulativă. Prin curiozitate
ne îmbunătăţim nivelul de cultură, din
curiozitate inventăm, tot curiozitatea ne poate
salva viaţa datorită cunoştinţelor acumulate
prin pricina ei. Fără curiozitate nu cred că am
putea învăţa lucruri, cu cât ştiu mai multe (nu
mă refer la cine pe cine… prin scara blocului)
cu atât am mai multă putere asupra mea, de
unde şi credibilitatea în aşa zisă ”societate”.A
şti cât mai multe lucruri îmi face universul
multmai limpede.
Dacă curiozitatea prezintă mutaţii!? Da!
Curiozitatea stimulativă conduce la evoluţie.

Petru BEJAN

(critic artă plastică, Iaşi)

privirea curioasă

Cine nu va fi păşit măcar o dată în
“infernul curiozităţii”? Expresia lui
Maurice Rheims reţine în fapt natura

contradictorie a curiozităţii, amestecul
straniu de atracţie şi disconfort. Ce anume o
trădează? În primul rând, limbajul şi
gramatica acestuia, fixată în cuvinte şi
gesturi, în semnele de întrebare. Curiozitatea
poate fi „citită” şi în gramatica privirii
fiecăruia. Contează şi privim; uneori
privim fără să vedem, alteori vedem fără să
privim. În primul caz privirea este „oarbă”, ca
demelc; în cel de-al doilea, activăm simţurile
alternative tactile, olfactive, gustative sau
auditive.
Medievalii sancţionau aspru curiozităţile
naturaliste care sfidau „logica” divinului.
Condamnau, în egală măsură, „poftele
privirii”. Descrisă drept „concupiscenţă a
ochilor”, curiozitatea era, în fapt, un rău
tolerat. În artă, scandalul „privirii îndrăzneţe”
începe cuTizian. (un tablou
„penal”, zicea Mark Twain) pune în scenă
erotica picturii clasice. Privitorul aduce în
capcana privirii personajul feminin.
Curiozitatea sa este dejucată. Văzul
substituie atingerea; ochii frumoasei din
lucrare invită la complicitate ludică, parcă
punând în umbră carnaţia şi formele-i
anatomice ispititoare. Să mai invoc
şi tablourile socotite
„sfidătoare” ale lui EdouardManet - , în care
personajul feminin îşi exersează privirea într-
un joc frivol care pare a anula indiscreţia
privitorului?

ce cum

Venus din Urbino

Olimpia
Dejun în iarbă -

La pictori precum Monet, Manet şi Degas
privirea trădează curiozităţi suspecte. Unii
analişti ai imaginii au observat că la Manet,
spre exemplu, există un contact vizual între
privitor şi personaj, în timp ce la Degas
privitorul pare ascuns, fiind pitit aidoma unui

care vede fără să fie văzut sau observă
fără să fie observat.

, a luiDegas, este privită pe furiş de
dincolo de uşa întredeschisă, în timp ce

, a lui Manet, îşi priveşte
privitorul în faţă, înfruntându-i curiozitatea
impudică. O eschivă a privirii este posibilă
doar în cazul corpului văzut din spate.
George Banu, autorul unui tom despre

vede aici o alternativă la
confruntarea cu privirea acelor ochi ce ne
scrutează întrebători şi curioşi.

eprezentările picturale etalează, am
văzut , semne elocvente din
repertoriul gestual al curiozităţii.

Curiozitatea este relaţie, atracţie, ieşire din
indiferenţă; este ispita „fructului oprit”; este,
în ultimă instanţă, privirea care... ne priveşte
pe fiecare.

voyeur
Femeia goală ştergându-

şi piciorul

Femeia spălându-se

Spatele omului,

R
Rafila RADU

(amfitrion galerist/poet, Iaşi)

după

T

D

ind să cred că viaţa fiecăruia dintre
noi este un lung şir de curiozităţi, iar
după felul cum ne raportăm la ele ni

se poate ghici firea.Unii rămân nepăsători,
alţii se emoţionează, alţii se agită nervos,
alţii, inconştient, lasă imaginaţia şi intuiţia în
prelungirea informaţiilor, să completeze
tabloul permanentelor noutăţi pe care, de
fapt, le caută din curiozitate.
Unele însă au un al lor mai aparte...De
pildă, aceasta a mea, a cărei ecou îmi ţine
trează copilăria. A treia zi de Pasti. Ploua
mărunt şi era frig. Eu, o copilă de patru ani, i-
amurmat pe aimei după obştină la cimitir, cu
ouă roşii, cozonac, pască şi cu vin. M-a luat
tata în braţe. Aveam o fundă mare, albastră,
prinsă-n păr; şi dacă fac un calcul ştiu bine şi
de unde o aveam: la trei ani după mine se
născuse un băiat şi, după obicei, la
lumânarea botezului se punea câte o panglică
lungă, albastră pentru băiat, roz la fată.

e cum am intrat în ţintirim un fior, o
mare nelinişte m-a cuprins. Aici
erau oameni mulţi, grămăjoare,

adunaţi în jurul unor moviliţe de pământ, de
unde să fi ştiut eu atunci despre morminte?
Sumedenie de ouă roşii şi cozonaci şi

ceva

lumânări pâlpâitoare, dar pe lângă ele tot
atâtea pornite la un dangăt de clopot bocete,
care mai stinse, care mistuitoare. Sub
picăturile de ploaie reci, iarba mirosea altfel.
Intuiesc acum că a pelin. Trăiam sentimentul
nou din plin, când deodată am avut
sentimentul lămurit că dedesubt exista ceva
şimie nu îmi spune nimeni nimic.

m început să ţip... Dar nu într-o
doară, ci să urlu, tare, ca o
fiară.,Disperarea mea a oprit tot

ritualul, şi toţi, acum, mă sfredeleau cu
privirea. Unii cumirare, alţii a ocară.Ca la un
semn, o grămadă de ouă, de felii de cozonac
se îndreptau înspre mine, fiecare crezând că
darurile mă vor putea îmbuna. Tremuram
furibund.Totul mirosea a pelin şi aflasem ce-
nseamnă cimitir.
Şi, mie, nimeni nu-mi spusese nimic. M-a
calmat haina tatei, petrecută peste umeri, în
care m-am ascuns până la urmă de tot şi i-am
cerut să mă ţie în braţe, de parcă pieptul lui
era cel din urmă antidot.
Peste mulţi ani, când îi venise mamei rândul
să plece, amintirea aceluiaşi cimitir îmi
cutremura fiinţa încă o dată. Si tot într-o
primăvară! Am lăsat-o pe mama întinsă pe
catafalc, străjuită de două buchete de
zambile albastre. I-am tras voalul peste chip
şi mi-am închipuit-o mireasă plecând spre
Infinit. Vălul ei părea în gândurile mele să se
fi întins peste cireşul bătrân, atunci în floare,
ce străjuia capela în cimitir. Urma
înmormântarea. Nici chip de dormit. Iar
imaginea cireşului într-atât m-a bântuit încât
am simţit nevoia să scriu un poem ca şi când
prin el gândul, gândurile ar fi foat posibil de
izgonit.

i-a fost o noapte cum puţine ştiu să fie...
În stare mea de semi-trez vie, am auzit-
o pe mama. Nu ştiu să spun cum exact,

şi nici nu e vreun lucru de explicat, dar am
auzit-o de două ori spunându-mi clar

şi
Am fost captivată de gândul că

spiritul mamei s-a întâlnit cu al meu, în
planarea sa ce dădea încă ocol locului iubit.
Poate poemul despre cireş i-a făcut bine.
Poate l-a învăţat pe de rost la despărţire.
Există, oare, viaţă după moarte? Iată marea
mea curiozitate. Unde se duce sufletul?
Cum ştie să se poarte mai departe? De trup
de-acuma ştiu. Am aflat-o la patru ani într-
un cimitir. Înflorit, dar tot ţintirim.

A

Cireşul, noaptea: a-nflorit nebun
cireşul/ într-un mai ruşinat/ obrazul
fecioarei/ am văzut albind/ am văzut roşind/
privesc luna rotunjind/ prea mult cireş/
nebun te-am iubit/ să-mi deschizi
pământean/ după lună, noaptea, stau la
rând.

eu de-
acuma mă duc acasă toată noaptea ai
cântat.

Ş

Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări de Ion GRIGORE
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Curiozitatea. Chiar ea!

Andrei MAFTEI

(poet, Iaşi)

cocorul

Cumelci somnoroşi între palme
Păşeau într-o lume uitată...
Sfioşi, cu tălpile goale,
Prin iarba de rouă, iarba înaltă.
Aburii calzi, între smârcuri,
Aminteau de porţile care
Mereu în basm se deschid
Copiilor cu tălpile goale.
Aşa l-au găsit ei acolo...
Din aripi bătând speriat,
În laţul de ierburi ţesut
Cuun picior agăţat.
Mult s-aumirat când văzură
Cocorul atât de aproape...
Jos pe pământ, fără vlagă,
În ierburi acum sângerate.
Şezură la sfat ca bătrânii...
Apoi, hotărâră că el,
Cocorul, fără picioare,
Mereu o să zboare pe cer.
Fericiţi că vor fi cei dintâi
Ce inţeleg veşnicia şi zborul,
Cu iubire,mâinile lor
Mutilară cocorul.
Poate-a zburat o secundă...
Darmirii secundelor pier.
Iarba acolo e udă
Şi un gol se roteşte pe cer...

Ioan MATIUŢ

(editor, Arad)

ispita primordială

Curiozitatea este ispita primordială. L-a
făcut nefericit pe om dar rămâne şi
motorul evoluţiei sale ulterioare.

Dictonul biblic „crede şi nu cerceta” este o
încercare de ajustare a gestului său necugetat
spre o repunere a sa în fericire. Pentru că cel
curios, dilematic, sofisticat va fi mereu o
problemă. Asta-i clar! Chiar şi pentru
„Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor
şi nevăzutelor”. Imixtiunea în treburile celor
sfinte nu-i este îngăduită omului. Nu oricând
şi-oricum în orice caz.
A nu fi curios înseamnă însă, tot biblic
vorbind, a fi „sărac cu duhul”, deci fericit şi
stăpân pe Împărăţia cerurilor. Probabil că
acolo, adevărurile sunt atât de simple încât
fericirea de a le trăi veşnic este la rându-i
absolută.
Dar nu numai vizavi de cele sfinte, curiosul
este incomod. În ziua de azi, curiozitatea te
poate pune în conflict cam cu orice: cu
sistemul politic, administrativ, cu societatea
sau chiar cu propria-ţi familie.
Cât priveşte scriitorii, eu i-aş împărţi în două
categorii. Cei care îşi satisfac curiozitatea
prin lecturi, instalaţi cât mai comod într-un
fotoliu şi cei curioşi/provocaţi în primul rând
de experienţe personale, duse uneori la limita
umanului, a suportabilului. Pe cei din prima
categorie, care parazitează într-un fel
experienţele trăite de alţii, folosindu-le ca
puncte de pornire şi inspiraţie în propria
operă, îi invidiez uneori pentru pragmatismul
şi realismul gestionării unei relaţii
cu lumea.
Ceilalţi, cărora, îmi place să cred că mă
afiliez, îşi sacrifică deseori cariera, familia,
sănătatea, de dragul explorării unor
experienţe crude din care să stoarcă esenţe cât
mai rare, cât mai tari pentru scrierile lor. Uite
genul de curiozitate care de multe ori duce la
destructurarea a tot ce ai ştiut până atunci
despre lume şi în locul căreia ar fi poate de
dorit să pui altceva. Este drama actului de
creaţie în sine, când scriitorul creează o
alternativă a realului consacrat, pe care o
propune cititorului, franc.

ş asemui curiozitatea scriitorului cu o
aventură perpetuă, pe cont propriu,
menită să te desprindă de banalul

cotidian, proiectându-te în vidul de dincolo
de lucruri, de lume. O aventură de unde speri
să te întorci cu o fărâmă de adevăr preţioasă
pe cât un neşlefuit diamant. Asta dacă
Creatorului i se face milă de tine... Cine crede
că adevărurile pot fi definite, se înşeală
amarnic. Ele vin sub formă de stări, trăiri şi
sentimente şi sunt cel mai frumos dar pe care
poetul poate încerca cu beatitudine a-l face
lumii iar şi iar. Când Dumnezeu îngăduie
starea de har, miracolul îl apropie pe poet
tributar de „chipul şi asemănarea” Sa.

inspirate

A

Alexandru SĂLCEANU

(profesor universitar, Iaşi)

teatru şi tehnologie

Genetic, dar şi prin educarea
creativităţii, e de prisos să declar că
da, sunt un omcurios.

Ţi-e menit să fii într-un domeniu (de
formaţie sunt inginer electronist), în care
statisticile estimează conformist că volumul
cunoştinţelor disponibile se dublează la
fiecare cinci ani, pentru ca, după următorii10
ani, în schimb, 60% din fostele „noutăţi” să
devină istorie deja. O analiză personală
perfect voluntarăm-a condus la concluzia că,
din planurile de învăţământ ale domeniului
ingineriei electrice şi electronice, şcolarizate
în deceniul 1980-1990, doar disciplinele aşa-
zis fundamentale şi-au păstrat în anumite
limite structura, disciplinele de specialitate
suferind modificări ale căror proporţii
depăşesc 75-80%.
Sunt constrâns, aşadar, să iau măsuri bine
administrate, semn că unele curiozităţi au
statut de preferenţial şi/sau prioritate. Sunt
abonat la trei publicaţii periodice care apar
sub egida IEEE (The Institute of Electrical
and Electronics Engineers), cea mai largă
asociaţie profesională care promovează
progresul prin tehnologie. Sunt întotdeauna
nerăbdător să le citesc şi apoi să analizez sau
contracarez noutăţile cu doctoranziimei.
Al doilea prilej de plăcută curiozitate îmi este
oferit de premierele unei scene. În ultimele
două stagiuni, cu predilecţie cea a Operei
Române ieşene. Evident, repertoriul este
clasic, şi chiar fără să vrei te gândeşti la
„monştrii sacri”, Nicolae Herlea, Ludovic
Spiess, Ion Piso, Magda Ianculescu sau
Zenaida Pally, pe care i-ai admirat înmontări
de referinţă. Aceeaşi scenă este acum rampa
de lansare a unor speranţe, care până mai ieri
erau studenţi anonimi ai Universităţii de
Arte. E o dulce curiozitate...Cu satisfacţii
aparte.

Prinsă la mijloc între moarte şi curiozitate
Înainte de a le spune unele lucruri despre mine
Închid ochii devin pătratul care mă locuieşte
Cu pereţii albi şi fără cer
Sfidare a trecerii timpului încolţit ca şi mine
În unghiuri şi laturi egale.

Moartea îmi spune că pot face şi altceva
E prea simplu să mă las pradă acestei egalităţi
Curiozitatea zâmbeşte părtaşă îndemnului
De a te regăsi în alte pagini literare
Prin care putem să uităm unde suntem
Îmbătaţi de himere crescute la tâmple.

În această lume robustă presărată cu litere şi culori
mor de curiozitate!
Sună hilar această recunoaştere rostită cu glas ars
De cafeaua vărsată peste cuvintele mele
Ucise în zaţul fierbinte din pură neatenţie.
Ce uşor se poate muri azi fără să te bucuri
de curiozităţi rămase nesatisfăcute.

Elena TOMA

(poetă, Bucureşti)

mor de curiozitate!...

Un copil găseşte în iarbă o rădaşcă.
Încântat de descoperirea lui, vine
bucuros în casă să o arate mamei

sale. Văzând copilul cu fiara în mână, mama
ţipă şi nu e deloc încântată de această nouă
descoperire. Copilul se sperie, nu înţelege cu
ce a greşit, lasă rădaşca afară şi rămâne
nedumerit. El nu va mai atinge niciodată o
astfel de insectă. De ce? Pentru că o va asocia
cu reacţia de teamă a mamei. Va învăţa că
insecta reprezintă un pericol pentru el şi că
trebuie să se teamăde ea.
Când suntem mici, ne formăm scheme
despre lume şi felul în care funcţionează ea.
Persoanele semnificative pentru noi
modelează aceste scheme, arătându-ne ce e
bine, ce e rău, ce trebuie să facem şi de ce
trebuie să ne ferim. Rar vom pune sub
semnul întrebării lucrurile pe care le-am
învăţat astfel. De cele mai multe ori însă nu
vom face asta, le vom lua drept adevărul
absolut.
Ca şi copiii, vrem să descoperim lumea cu
ajutorul simţurilor. O (re)cunoaştem
uitându-ne la lucrurile din jur, atingându-le,
simţindu-le mirosul sau gustul. Ne dăm
seama dacă ne plac sau nu şi alegem în
funcţie de asta dacă dorim să mai intrăm în
contact cu ele sau nu.
Ca adulţi, devenim mult mai reticenţi la
experienţele directe, naturale. Suntem
influenţaţi de reguli, de o sumă de
prejudecăţi, de părerea celor din jur, de

pe care ni le-am format în legătură
cu felul în care lucrurile trebuie să se
întâmple. Uităm de noi, de ceea ce suntem şi
de ceea ce ne dorim.Categorizăm lucrurile în
alb şi negru, în bune şi rele fără să
interacţionăm iniţial cu ele. Ne este teamă că
ceea ce am putea simţi este nepotrivit cu
standardul. Curiozitatea noastră naturală este
deci inhibată.
Pe de altă parte, mă întreb cum ar fi să
procedăm ca adulţi la fel ca şi copiii? Să nu
ne ferim să interacţionăm cu ceea ce ne
stârneşte interesul. Să nu ne ferim să
descoperim lucruri, chiar atunci când acestea
ar putea prezenta un potenţial pericol pentru
noi. Unde ar trebui să punem limite
curiozităţii? Cât demult suntemdispuşi să ne
flexibilizăm schemele formate în copilărie?
Cât avemde câştigat?Ce avemdepierdut?

schemele

Oana MARCHIŞ

(psihoterapeut, Cluj-Napoca)

ipoteză

C u r i o z i t a t e a e s t e c o p i l u l
inteligenţei...Noi ne naştem cu ea şi
ea pleacă odată cu noi. Pornind de la

iptoteza că inteligenţa umană s-a dezvoltat
de-a lungul timpului graţie curiozităţii, am
putea spune că, folosind-ne vocea pentru a
transmite şi primi informaţii, adică punerea
în scenă a actului comunicaţional, cântat, sau
alte sunete şi răbufniri sentimentale ca,
strigăt, plâns, râs, oftat, etc. am reuşit să
evoluam ca specie faţă de regnul animal. Prin
apanajul gândirii am trecut treptat de la epoca
de piatră laNewage-ul contemporan.
Ca fenomen, curiozitatea poate adnota
deopotrivă semnificaţii şi ramificaţii. Aşa
cumpoate deveni extrem de complexă dacă îi
aprofundăm valenţele în funcţie de individ,
de grup sau de omasă societară. Sau de ce nu,
poate fi raportată la vreo tehnică bine
asimilată prin educaţie.
Vreau să cred că Dumnezeu ne-a dat acestă
zestre la naştere. Fără instrucţiuni explicite şi
dozaje revelatorii de folosire. Putem să fim
curioşi, în funcţie de coeficientul de
inteligenţă, de context, de fire, stare.
Ca fenomen e unul definit de o maleabilitate
convingătoare, în sensul că ne poate, în
principiu, la fel de bine, ajuta a involua, cât şi
propulsa. Aşa cum lipsa ei ne asigură în cel
mai bun caz stagnarea. Ca să pot aşa ceva
demonstra ne-ar trebui o entropie de caz şi un
proces îndelung de observare, marcat cu
Adevarat sau Fals. În general curiozitatea
umană a fost controlată de către un alt
individ, grup sau societate, fapt ce a făcut ca
la baza aceluiaşi principiu de funcţionare să
stea deci războaie, cutremure, boli
devastatoare (mostra de nocivitate), dar şi
descoperiri fantastice, invenţii, inovaţii sau

Adrian Dan SCUTELNICU

(bibliograf, Iaşi)

copilul inteligenţei

aspecte paranormale (factorul
stimulativ).
Vreau să spun că pe fondul unui tipic
evolutiv, clar, în mod bizar,
curiozitatea omului a oscilat. Unde ne
va duce în viitorul mai apropiat sau
îndepărtat această curiozitate ramâne
de aflat.
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În lumea exilului românesc, NicolaeDima era cunoscut, prin anii '70 ai
secolului XX, ca memorialist şi

politolog, cu o prezenţă publicistică
notorie, care l-a impus în mediile
academice şi deopotrivă în acelea care
s-au remarcat, peste ocean, prin multiple
demersuri anticomuniste . Avea şi
motive personale să adopte o asemenea
atitudine, dat fiind că, în perioada
formării sale (studia geografia la
Bucureşti), i-a fost dat să suporte rigorile
unei recluziuni politice, câţiva ani,
sincopă ce i-amarcat definitiv destinul.
Unele repere biografice se vădesc utile
spre a înlesni înţelegerea parcursului său
academic şi scriitoricesc. Născut la 22
iunie 1936, în Bucureşti, şi-a făcut
studiile în urbea natală, sub regimul
comunist, de care n-a izbutit să scape
decât fugind peste graniţă şi devenind
cetăţean american, cu doctorat în
filozofie (Universitatea Columbia),
activităţi didactice şi scriitoriceşti
notabile.
În ipostaza din urmă, Nicolae Dima
(Nicholas în grafia din exil, Nic pentru
prieteni) a publicat un preţios volum de

, scos ulterior şi
în versiune engleză , versiune ce a
cunoscut apoi şi o ediţie românească, din
păcate cu o difuziune destul de precară .
Motivaţia acestui demers apare limpede
încă d in preambulu l vers iun i i
„canadiene”: „Scriu aceste pagini din
datoria de a transmite celor liberi o
părticică din mesagiul ce l-am primit pe
când eram la închisoare, din partea
camarazilor mei de suferinţă şi plini de
speranţă într-un viitor mai bun. Scriu din
obligaţia de a dezvălui ceea ce ştiu
despre crimele comise de comunişti
contra umanităţii şi contra poporului
român. Scriu din hotărârea de a continua
rezistenţa naţională, împreună cu toţi
acei ce simt că au o datorie faţă de ţara şi
poporul nostru” . E o motivaţie
exemplară pentru un patriot militant care
trecuse prin „furcile caudine” ale
recluziunii, păstrându-şi demnitatea şi
voinţa de a contribui, cu uneltele
disponibile, la o schimbare în bine. Se
adresa românilor din exil, dar şi lumii
apusene, prea adesea impasibilă în raport
cu suferinţele celor din estul european.
Nimic mai firesc decât ca asemenea
amintiri să fie dedicate „acelei minunate
lumi ce nu mai este, martirilor care au
trăit şi au murit în închisori şi mai ales la
Aiud, închisoarea închisorilor”, ajunsă
simbol pentru „un neam ce coboară cu
fruntea-n pământ”, cum se spunea într-o
cunoscută poezie carcerală .

constituie o
mărturie foarte preţioasă despre
fenomenul concentraţionar din România
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întâlniri de destin

anilor '50, mărturie făcută de un tânăr
studios şi sensibil, care a ştiut să observe,
să judece, să tragă concluzii adecvate,
preocupat ca asemenea „experienţe” să
producă efecte benefice pe tărâm
sociopolitic şi naţional. Textul vizează
lumea românească în ansamblu,
subminată încă în fel şi chip, lumii căreia
înţelegea să-i pună la îndemână
exemplul celor care, după gratii, au
cutezat să se opună tăvălugului
comunist, în numele unor valori menite a
regenera naţiunea română şi demnitatea
umană în ansamblu. „Comunismul este
suma răului din oameni şi rezultatul
greşelilor tuturor. Răul pe care îl trăim
azi oriunde în lume este de proporţii
înspăimântătoare. Totul se năruie. Tot ce
a creat fiinţa umană pare să se
prăbuşească, iar noi, cei ce refuzăm să ne
dăm la o parte, riscăm să fim striviţi sub
dărâmături. Cum a căzut ţara noastră?
De ce se prăbuşeşte omenirea? De ce ne-
amopus?Ce trebuie să facem?”
Tabloul e sumbru, iar răspunsul la
întrebarea ultimă e deductibil din
preţiosul text memorialistic semnat de
N. Dima, a cărui activitate, pe linia unei
posibile redresări colective, pe plan
românesc şi planetar, se cunoaşte prea
puţin .
Versiunea americană a memoriilor e
prefaţată de David B. Funderburk, fost
ambasador al Statelor Unite în România
şi istoric, la rândul său, unul ce n-a ezitat
să ia distanţă în raport cu regimul
ceauşist, iar acum să recomande cartea
lui N. Dima ca pe un testimoniu demn de
atenţie („unul dintre cele mai bune”),
relativ la comunism şi la valorile umane
puse în pericol de acesta .

tudiul său despre
, gândit ca un capitol

esenţial în disputa sovieto-română
(1982), a avut darul să stimuleze alte
demersuri de caracter istoric şi
geopolitic, printre care cele semnate de
G. Ciorănescu, I. Alexandrescu, Hannes
Hofbauer,Viorel Roman etc.
Propria experienţă din România, atât de
dură, apoi studiile formative de peste
ocean, într-o epocă de căutări şi
convulsii dramatice, pe multe planuri, l-
au făcut pe Nic Dima (aşa l-au numit iute
americanii) să-şi extindă sensibil aria de
investigaţii, până la complexele teme ale
comunicării culturale (1990) şi ale
globalizării (2013), fenomenul ultim
fiind prezentatmai cu seamă ca o „faţadă
economică a conceptului politic de

”. Dincolo de
economie, ea „se referă la un proces, la o
condiţie şi la o nouă vârstă a
umanităţii” , ceea ce complică nespus
demult orice sistematizare.
N-aş putea să închei aceste rânduri fără
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S Basarabia şi
Bucovina

Noua
Ordine Mondială

să menţionez că l-am întâlnit, personal, o
dată la Biblioteca Română din Freiburg,
cu prilejul unui simpozion tematic, iar a
doua oară, tot fugitiv, la un Congres
mondial de studii est-europene şi
sovietologie, în 1985, însă acele
intersectări ocazionale n-au produs şi o
relaţie mai consistentă, cum putea să
devină, dacă împrejurările o înlesneau.
Aceasta nu m-a împiedicat să urmăresc,
ca fost deţinut politic eu însumi, în
aceeaşi perioadă, dar şi ca istoric, în
măsura accesului la surse, iniţiativele
sale cărturăreşti şi civice, de la volumul
memorialistic din 1972 până la studiul
recent despre globalizare .
În tot cazul, un fenomen aşa de complex
nu e reductibil la simpla „americanizare”
a planetei, nici la ideologia ,
cum par a crede unii analişti. Cartea lui
N. Dima ne ajută să-l înţelegem mai
bine, formulând mereu alte întrebări şi
apelând insistent la factorul divin, ca
sursă ultimă a creaţiei .

m avut bucuria nespusă de a
primi de la autor volumul

(1993),
împreună cu un calendar pe anul 1994,
însoţit de o dublă urare: „La mulţi ani şi
Libertate, Nic Dima”.Aşa îl numea, Nic,
cu reală simpatie şi ambasadorul amintit,
lăudând capacitatea autorului de a-şi
extinde mereu orizontul investigaţiei
pentru a zugrăvi „unmare tablou al vieţii
şi al universului (uman)”. Este un tablou
pe alocuri întunecat, chiar sumbru, cu
nuanţe apocaliptice, unul ce invită la
reflecţie şi reconfortează, paradoxal, pe
cei dispuşi la efortmeliorist.
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Liturghia de beatificarea a episcopului martirAnton Durcovici a
strâns pe stadionul din Iaşi, în ziua de sâmbătă, 17 mai 2014,
peste 23 demii de pelerini dinMoldova, Muntenia, Transilvania,
dar şi din alte ţări (Austria, Germania, Italia, Spania, Polonia,
Ungaria). Unii au venit cu o zi înainte, alţii, de dimineaţă cu
autocare, microbuze sau maşini mici. Dintr-un tren special au
coborât la ora 9,20 peste 2.500 de pelerini, fiind duşi la stadion cu
autobuzele oraşului. Numărul participanţilor a depăşit aşteptările
organizatorilor. Participanţii au primit la intrarea pe stadion apă,
broşură cu Liturghia, eşarfă şi insignă, iar preoţii, stolă şi şepcuţă
pentru soare. Mulţi credincioşi erau în costume naţionale,
specifice zonei din care veneau. Într-un grup de tineri, băieţii
purtau clop. I-am întrebat de unde sunt. "Din zona Sighetu
Marmaţiei", mi-au răspuns. Au participat, de asemenea, şi
credincioşi din Popeşti-Leordeni, alături de cei din Arhidieceza
de Bucureşti. Eu ştiau că, mergând spre localitatea lor ca să
administreze Mirul, episcopul a fost arestat la 26 iunie 1949. Pe
stadion, în tribune, o mare de oameni. Mulţi care au ajuns mai
târziu, nemaigăsindu-şi locurile, au rămas în picioare. Pe teren în
faţă s-au aşezat preoţii, invitaţii şi persoanele consacrate.
Credincioşii şi-au văzut dorinţa împlinită. Ei se roagă de zeci de
ani pentru ca episcopul lor să fie ridicat la cinstea altarelor. La
cererea Preasfinţitului Petru Gherghel, cardinalulAngeloAmato
a citit scrisoarea de beatificare semnată de Sfântul Părinte Papa
Francisc. Icoana a fost dezvelită şi toţi au aclamat prin cântare:

, iar mai apoi a răsunat imnul dedicat noului
fericit. Un cor, acompaniat de instrumente şi format din peste 400
de persoane din diferite parohii, a animat cântarea.
Relicva fericitului martir (testamentul său) a fost însoţită la altar
de o strănepoată de-a episcopului, Ingrid Gall, de o parte, şi de
Eduard Lisacovschi, fostul ministrant al lui Anton Durcovici, de
cealaltă parte. Lumânările purtate, pe lângă literele alfa şi omega
din alfabetul grecesc, aveau drapelele ţării de origine şi al ţării în
care a slujit şi a trecut la cele veşnice episcopul martir, împreună
cu data naşterii şi a morţii. Pe lumânarea pascală era vizibil
mielul în spatele unor gratii. În stânga străjuia icoana de la
Cacica, iar în fundalul altarului dominau icoana cu bunul păstor
şi culorile alb, galben.Altarul şi pupitrul au fost aduse special de
laCacica.
În mesajul său, cardinalul Angelo Amato după ce a arătat că
Biserica a fost mereu persecutată şi că cei persecutaţi "au învins
monstrul răului prin iertare, răspunzând la ură cu iubire", a vorbit
despre personalitatea noului fericit, prin exemple luate din viaţa
episcopului martir. Papa Francisc îl numeşte "păstor plin de zel,
apostol al adoraţiei euharistice şimărturisitor eroic al comuniunii
cu scaunul lui Petru". "Prin beatificarea ep. Anton Durcovici se
aprinde încă o stea pe bolta cerească a martirilor lui Cristos", a
spus cardinalul.
Aproape 120 de preoţi şi diaconi dintre cei peste 500 prezenţi au
ajutat la distribuirea sfintei Împărtăşanii. Printre preoţii prezenţi
la Liturghie a fost şi Anton Bişoc (93 de ani). Pentru Sfinţia sa
evenimentul beatificării a avut o încărcătură emoţionalămaximă,
întrucât episcopul i-a fost rector şi profesor. Douăzecişicinci de
episcopi au stat în jurul celor doi cardinali (Angelo Amato şi
LucianMureşan) şi a nunţiului apostolic în România (Francisco-
Javier Lozano).
Rugăciunea credincioşilor a fost proclamată în mai multe limbi
(română, germană, maghiară, italiană, polonă). La ofertoriu
,două familii, un călugăr, o călugăriţă şi un seminarist au purtat la
altar daruri: pâine, vin şi o cruce.
Ministranţii, peste 700, au fost îmbrăcaţi în hainele lor. Peste
două mii de tineri au mărit sărbătoarea. Două sute dintre ei au
îmbrăcat haina specifică voluntarilor, ajutând la buna
desfăşurare a celebrării. De eveniment au fost interesaţi şi
jurnaliştii, fiind acreditaţi aproape 120. Lor li s-au adăugat
politicieni, senatori, deputaţi, autorităţi civile. La final, PS Petru
Gherghel a mulţumit episcopilor, preoţilor, credincioşilor din
ţară şi din străinătate, autorităţilor civile şi celor care au
contribuit la buna desfăşurare a evenimentului. A mulţumit, de
asemenea, şi ÎPS Teofan, mitropolit al Moldovei şi Bucovinei,
prezent la sărbătoare.
Pe stadion a răsunat cuvântul lui Dumnezeu, au fost rugăciune şi
cântare.Amvăzut oameni îngenuncheaţi,mulţi dintre ei tineri.
Pentru toţi această zi a fost o invitaţie la a ne preţui mai mult
credinţa: ea l-a costat mult pe episcopulAnton Durcovici. A fost
şi o chemare la a ne ataşa de Dumnezeu cu toată fiinţa, căci
"fericit este poporul al căruiDumnezeu esteDomnul".

Amin, Amin, Amin

Beatificarea episcopului
Anton Durcovici

Pr. Cornel CADAR
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Oficial se afirmă că:
Universitatea din Cluj-Napoca a luat fiinţă în 1581.
Universitatea din Budapesta în 1635.
Universitatea din Iaşi: la 1860.
Cum vi se pare ciudata întârziere de aproape 300 de ani ce
desparte naşterea învăţământului superior din Iaşi faţă de cel
clujean? Ei bine, e-o întârziere... inexistentă, ce provine din
maniere diferite de a citi şi interpreta propria istorie. Dimpotrivă
chiar: Iaşul devansează Clujul cu vreo 18 ani, ceea ce, la urma
urmei, n-ar fi chiar atât de important; cu adevărat grav este că
orbecăim prin istoria învăţământului şi că, inerţial, acceptăm
datări păguboase, în pofida evidenţei documentare. Nu spun că
ieşenii ar trebui să procedeze numaidecât precumclujenii, legând
înfiinţarea Universităţii de funcţionarea unui Colegiu iezuit în
sec. XVI, dar, dac-ar fi s-o facă, ar afla un Colegiu similar, tot
cu profesori iezuiţi, ctitorit de Despot Vodă Eraclid la Cotnari
încă din 1563. Este, într-adevăr, o practică europeană să se ia ca
dată de naştere a universităţilor întâia atestare a unui colegiu
căruia i se atribuie statutul de înaintaş. Şi Sorbona procedează
astfel. Universitatea din Padova se declară urmaşa unei simple
şcoli de administraţie, iar Universitatea din Stockholm ar fi fost,
mai întâi, Colegiu, asemenea celei din insulele Baleare, multor
din Scandinavia ş.a.m.d. S-ar putea obiecta că respectivul
colegiu moldav a funcţionat, cu întreruperi, la Cotnari şi nu la
Iaşi. Dar Universitatea „Eőtvős Loránd” din Budapesta se
consideră înfiinţată nu în alt oraş, ci chiar în altă ţară (1635, la
Trnava, în Slovacia), iar întreruperile din varii motive erau
frecvente pretutindeni în epocă: Sorbona, de pildă, n-a funcţionat
între 1793 şi 1896. După aşezământul de la Cotnari au mai

funcţionat, în Moldova, Colegiul de la Trei Ierarhi (1640), apoi
Academia Domnească, ale cărei baze au fost puse în 1707, ca să
numai vorbim despreAcademiaMihăileană (1834), de la tribuna
căreia (că adevărată tribună îi putem spune) Kogălniceanu a
rostit, în 1843, cuvântul-profeţie ce avea să-şi afle împlinirea în
1918: „Eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc unde
se vorbeşte româneşte (...) şi, ca istorie naţională, istoria
Moldovei, a Valahiei şi a fraţilor din Transilvania”. Ei bine, dacă
Universitatea ieşeană refuză să-şi coboare originile până la 1563
printr-o procedură practicată şi recunoscută în plan european,
culmea, în pofida tuturor evidenţelor, nu-şi revendică naşterea
nici la 1834, anul înfiinţării Academiei Mihăilene. După cum
scriu gazetele ieşene din 1860, la acea dată „Universitatea s-a
mutat în noul sediu”, cu - atenţie! - aceiaşi studenţi şi aceiaşi
profesori de la Academia Mihăileană. Cuza a reorganizat
învăţământul românesc, e prea mult spus că a înfiinţat
Universitatea ieşeană, doar a legitimat-o printr-un Decret
Domnesc. Universitatea din Stockholm, datând din1878, a primit
un astfel de Decret abia în 1960, iar cea din Budapesta în 1950,
ceea ce nu înseamnă nicidecum că aceştia ar fi anii fondării.Am
în faţă facsimilul unei scrisori trimisă în 1936 de Gr.T. Popa lui
Mihail Sadoveanu. Hârtia poartă următorul antet tipărit:
„Universitatea MIHĂILEANĂ, Facultatea de Medicină,
Institutul de Anatomie.” Cine mai ştie că, între 1933 şi 1942,
Universitatea ieşeană s-a numit, firesc, „Mihăileană”? La
Centenar, deschizând anul universitar ieşean 1934, Carol II a dat
citire Decretului Regal nr. 3119/1933, argumentând logic, apoi,
că instituţia ieşeană de învăţământ superior este urmaşa
Academiei Mihăilene şi se cuvine să-i poarte numele. În 1942,

prin Decretul-Lege 886, Universitatea a fost denumită „Cuza
Vodă”, cu o modificare în 1948: ”Al. Ioan Cuza” ceea ce,
evident, nu-i schimbă în nici un fel data reală a naşterii. S-ar
putea spune că 26de ani nu înseamnămai nimic pe scara timpului
şi că revenirea la 1834 ca an al înfiinţării ar putea afecta meritele
lui Cuza-reformatorul. Fals! Istoria este istorie şi dacă românii au
temei să-şi marcheze mai devreme prezenţa în postata
învăţământului şi culturii europene, sunt obligaţi s-o facă.
Situaţia Conservatorului din Iaşi este şi mai bizară: şi-a luat ca
dată a naşterii, probabil... dintr-o camaraderie universitară
subalternă, tot anul 1860.Când, de drept şi de fapt,Conservatorul
(chiar astfel denumit) s-a înfiinţat în 1836, a dat câteva promoţii
cu spectacole publice ale absolvenţilor şi, dacă a avut şi perioade
de întrerupere (ceea ce s-a întâmplat şi la case mai mari) nu
înseamnă că nu s-a născut... la 1836.
Din comoditate şi din inerţie, poate şi dintr-o anume timiditate,
continuăm să celebrăm aniversări la date care nici nu-s reale şi...
nici că ne-ar avantaja cât de cât! Aşteptăm şi alte opinii în
legătură cu data înfiinţăriiUniversităţii ieşene.

NU NE TIM ISTORIA!Ş

Mircea RADU IACOBAN

Aflăm, din ultima carte a lui Lucian Boia, că românii
transilvăneni n-au dorit, în 1918, unirea cu ţara: le-a fost
impusă abuziv şi nedemocratic. Mai aflăm că Biserica
Ortodoxă Română a fost marele adversar al Marii Uniri.
Pentru cine nu ştie: Lucian Boia, autorul unui lung şir de
„demitizări” ale istoriei românilor, este profesor şi-şi
instruieşte studenţii în România, la Universitatea
Bucureşti. Punctul de vedere al istoricului TraianD. Lazăr,
prezentat aici, este şi punctul nostru de vedere. ( )Cr.V.

Discreditarea
istoriei şi

descalificarea
istoricului

Istoria este o ştiinţă, care suferă de o boală congenitală: esteuşor de corupt în obiectivele şi metodele ei. Pentru a evita
această hibă, cercetarea şi scrierea istoriei ar trebui făcută

numai de profesionişti, persoane având pregătirea şi priceperea
necesară culegerii informaţiilor istorice, prelucrării lor cu metode
adecvate ştiinţei istoriei şi redactării concluziilor desprinse. Iar
întreaga activitate să fie întreprinsă sine ira et studio, fără ură şi
părtinire. Meditam asupra acestor cerinţe, după parcurgerea
volumului lui Lucian Boia,

.
Atunci când afirmă că întreaga populaţie a Transilvaniei trebuia
consultată, în 1918, dacă doreşte sau nu să se unească la România,
istoricul trebuia să fie animat de dorinţa de a afla adevărul, nu de
umoarea de a reproşa şi a contesta faptele trecute. Obiectivul său
trebuia să fie acela de a stabili dacă în noiembrie-decembrie 1918,
când românii din Transilvania au organizat adunarea de la Alba
Iulia şi au decis unirea Transilvaniei cu România, era sau nu era
posibilă desfăşurarea unui referendum sau plebiscit, la care să
participe întreaga populaţie, români, maghiari, saşi, secui, evrei,
ţigani etc., pentru a decide viitorul provinciei: unirea la România,
rămânerea în componenţa Ungariei ori constituirea unei entităţi
politice distincte.
Întrucât autorul, din motive pe care le putem doar presupune, nu
este preocupat de această abordare, ci de contestarea justeţei
organizării adunării de laAlba Iulia şi a deciziei luate acolo pentru
unirea cu România, să o facem noi în locul lui. Era Ungaria din
1918 un stat democratic, a cărui conducere să aprobe desfăşurarea
unui referendum pe problema viitorului Transilvaniei? Răspunsul
e clar: Nu. Ungaria era, atunci, o monarhie absolutistă, parte a
Imperiului Austro-Ungar, stat absolutist multinaţional. Iar
românii nu erau singurul popor care dorea desprinderea din
Imperiu şi desăvârşirea sau constituirea unui stat naţional. Chiar
ungurii nutreau această dorinţă şi au trecut la înfăptuirea ei. Prin
referendum? Nicidecum! La 25 octombrie 1918 s-a constituit
Consiliul Naţional Maghiar în care erau reprezentate Partidul
Independenţei de la 1848, Partidul Radical şi PSDU. Acest
Consiliu a constituit guvernul, la 31 octombrie, iar la 16 noiembrie
1918 a proclamatUngaria republică, separată deAustria. Fără nici
o consultare populară! Cu acest guvern a dus tratative Consiliul
Naţional Român din Transilvania, la Arad (13-15 noiembrie
1918). Nu era un guvern dispus să accepte un referendum, al cărui
rezultat îl presupunea nefavorabil intereselor sale. De aceea,
menţinându-se la teza integrităţii statului maghiar, a oferit
Consiliului Naţional Român doar o autonomie cantonală de tip
elveţian.
Alte popoare din componenţa Imperiului Austro-Ungar s-au
separat de Imperiu, prin decizii ale populaţiei majoritare, fără a
recurge la consultarea tuturor etniilor din teritoriile respective.
ConsiliulNaţionalCeh a preluat administraţia civilă şimilitară şi a
proclamat independenţa la 28 octombrie 1918. Consiliul Naţional
Slovac a decis la 30 octombrie 1918 unirea cu teritoriile cehe,
formându-se un stat separat, independent deAustro-Ungaria.
Slavii de sud din componenţa Imperiului Austro-Ungar (croaţi,
sloveni, sârbi) şi-au trimis reprezentanţii într-un Consiliu

Primul război mondial.
Controverse, paradoxuri, reinterpretări

Naţional al tuturor popoarelor iugoslave din Austro-Ungaria şi au
proclamat crearea unui stat independent al slovenilor, croaţilor şi
sârbilor, care la 1 decembrie 1918 s-a unit cu Regatul sârb şi cu
Muntenegru, formând Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,
numit, din 1926, Iugoslavia.
Pe teritoriul polonez din Austro-Ungaria s-a constituit o Comisie
de lichidare care a decis unirea Galiţiei la statul polonez (25
octombrie 1918), constituit pe teritoriile poloneze stăpânite de
Germania (8 octombrie 1918) şi care a reunit apoi şi teritoriile
poloneze stăpânite deRusia.
Fenomene similare s-au produs, în acei ani, la destrămarea
Imperiilor Rus,Otoman,German.

ezumându-ne doar la faptele privind destrămarea
Imperiului Austro-Ungar, la separarea de Imperiu a unor
popoare, care s-au constituit state independente ori s-au

unit, ele şi teritoriile lor, statelor naţionale deja existente, observăm
că în nici unul dintre aceste cazuri nu s-a recurs la referendum, nu a
fost consultată întreaga populaţie, toate etniile ce populau
provinciile desprinse din Imperiu. Deciziile au fost luate de
reprezentanţii populaţiei majoritare din teritoriile respective. A
reprezentat acest fapt o lacună? Un motiv de reproş sau de
contestaţie? Conferinţa de pace de la Paris (1919), cel mai
îndreptăţit for pentru constatarea acestui fapt, nu a socotit că aceste
decizii se abat de la dreptul internaţional, ci le-a recunoscut şi le-a
înscris în tratatele de pace de la Saint-Germain şi Trianon,
investindu-le cu autoritatea lucrului judecat. Fapt recunoscut de
toate statele semnatare ale tratatelor, inclusiv în numele
minoritarilor ajunşi în componenţa altor state.
Acontesta validitatea deciziilor de la 1918-1919, submotiv că nu a
fost consultată întreaga populaţie înseamnă a te preface sau a nu şti
că atunci referendumul nu era un instrument obişnuit (uzual) în
practica politică. E ca şi cum ai reproşa medicilor din al doilea
război mondial că nu făceau operaţii laparoscopice, ori savantei
Marie Sklodowska-Curie că nu a folosit, în cercetările ei,
acceleratorul de particule elementare. Pe de altă parte,
degringolada provocată de război făcea şi mai dificilă încercarea
de a folosi referendumul, o practică politică nouă şi încă pe o scară
atât de largă, extinsă la cele patru imperii.

reproşa celor de atunci că nu au consultat întreaga
populaţie, toate etniile Transilvaniei în legătură cu
separarea de Austro-Ungaria şi unirea la România,

întreaga populaţie a Ungariei privind separarea de Austria,
întreaga populaţie a Cehiei şi Slovaciei în legătură cu desprinderea
din Imperiu şi constituirea unui stat distinct, întreaga populaţie a
Sloveniei, Croaţiei, Bosniei şi Herţegovinei în chestiunea separării
deAustro-Ungaria şi a unirii într-un stat naţional al slavilor de sud,
întreaga populaţie a Galiţiei privind ieşirea din Imperiul Austro-
Ungar şi alipirea la statul polonez, indică o inabilitate
metodologică din partea istoricului sau un artificiu propagandistic.
Un artificiu ce deschide o cutie a Pandorei, contestând actele
fundamentale, recunoscute deja în dreptul internaţional, acte ce
stau la baza formării şi desăvârşirii unităţii naţionale a României,
Ungariei,Austriei, Poloniei, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei.
Cehoslovacia şi Iugoslavia s-au destrămat deja. Se doreşte, oare, şi
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destrămarea României? Este istoricul respectiv, prin ceea ce scrie,
în slujba adevărului istoric ori a unor forţe interesate în
destrămarea României şi a altor state naţionale constituite la
1918? Dumnealui pretinde că o face în numele adevărului, a unui
adevăr absolut, pe care spre invidia celorlalţi istorici, tocmai l-a
descoperit şi-l clamează. În ceea ce ne priveşte, opinăm că domnul
Lucian Boia este istoricul român cel mai adaptat economiei de
piaţă. Stăpâneşte cel mai bine tehnicile publicităţii: face afirmaţii
şocante pentru a stârni interesul, curiozitatea, indignarea şi a-şi
vinde cărţile cu maxim profit pentru el şi editură. Nu-l interesează
adevărul istoric!
A formula concluzii din studierea superficială a unui singur fapt,
unirea Transilvaniei la România, fără a ţine seama de condiţiile în
care s-a produs şi de faptul că el se încadrează, aparţine unei serii
istorice, denotă necunoaşterea sau ignorarea unei metodologii de
cercetare utilizată cu bune rezultate de istoricii români şi francezi,
lipsă de viziune în cercetarea istoriei. Istoricul ce practică un
asemenea procedeu în cercetarea şi scrierea istoriei, se descalifică
din rândul bunilor profesionişti.

asemenea constatare este susţinută şi de alte “gafe” de
informare, cercetare sau redactare pe care doar le vom
semnala succint, fără a avea pretenţia de a le epuiza.

Afirmaţiile dintr-o lucrare ştiinţifică de istorie trebuie susţinute cu
argumente nu cu presupuneri, cum procedează autorul la p. 81,
unde scrie: “Până la urmă, doreau sau nu (locuitorii Transilvaniei,
nn) unirea cu România? Să zicem că da, dar nu mai mult decât îşi
doreau rămânerea în interiorul unei monarhii habsburgice
reformate.”
Autorul formulează afirmaţii aparent adevărate, dar care la o
examinare mai atentă se dovedesc neîntemeiate. La p. 74 el scrie:
Transilvania “nu aparţinuse niciodată României sau vreunuia
dintre principatele care formaseră România la 1859.” Da. Nu
aparţinuse României, dar aparţinuse românilor. Cronica Gesta
Hungarorum scrie că Tuhutum, unul dintre şefii triburilor
maghiare, a pornit război şi a cucerit voievodatul situat dincolo de
păduri (Trans sylvanus sau Ultrasilvanus) condus de Gelu valahul
(quidam blachus), locuit de vlahi şi slavi. Dacă acest teritoriu al
Transilvaniei aparţinuse românilor înainte de cucerirea maghiară,
este evident că şi statul românilor, România, constituit la 1859,
moştenise această apartenenţă, avea drepturi asupra lui.
Lucian Boia redactează formulări inexacte, ceea ce dezvăluie
neatenţia ori lipsa de documentare şi subminează validitatea
lucrării. Transilvania, scrie el, a fost “înglobată încă de la
începuturile sale statale în Ungaria.” Afirmaţia este şubredă din
două motive. Dacă socotim că începuturile statale ale
Transilvaniei se situează în primele decenii ale secolului al X-lea,
când a existat voievodatul lui Gelu, menţionat mai sus, afirmaţia
că acest stat a fost înglobat în Ungaria este inexactă. Ungaria nu
exista pe atunci. Exista doar o uniune de triburi maghiare.
Ungaria s-a constituit ca stat mai târziu, în timpul lui Ştefan I
(997-1038).Al doilea stat cu numele de Transilvania s-a constituit
în anul 1526, când regatul Ungariei a fost, o parte cucerit de turci,
formând paşalâcul de la Buda, o parte cucerit de Imperiul
habsburgic, iar o parte, Transilvania, a constituit un principat
autonom sub suzeranitate turcească. Nici în acest caz afirmaţia că
Transilvania a fost înglobată în Ungaria nu e corectă, pentru că
Principatul Transilvaniei s-a format tocmai prin dispariţia
Ungariei. Ca să numai spunem că unii istorici maghiari pretind că
acest Principat era de fapt un regat al Ungariei de est, ceea ce nu
ajută cu nimic la susţinerea afirmaţiei comentate.
Nu intenţionăm să examinăm toate semnele de întrebare pe care le
ridică volumul şi cu atât mai puţin să dăm lecţii unui istoric atât de
reputat precum Lucian Boia. Semnalăm doar că, prin modul în
care a conceput şi redactat volumul în discuţie, autorul se
descalifică profesional, discreditând totodată şi istoria ca ştiinţă.

O

Traian D. LAZĂR
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6 cronica veche

Am parcurs cu mare interes primele opt volume din
colecţia

, coordonată de Mircea Ciubotaru şi Silviu
Văcaru, editori ei înşişi ai diferitelor volume apărute până
acum, avându-i drept colaboratori şi pe Lucian-Valeriu
Lefter, Marius Adumitroaei, Sorin Grigoruţă şi Arcadie M.
Bodale, o lucrare de restituire a istoriei demografice,
economice şi a zestrei onomastice a Moldovei, proiectată în
60 de volume ce ar urma să fructifice succesivelor
recensăminte de profil ale epocii, pe osebite tomuri şi părţi
arhivistice, pentru 16 ţinuturi ale Moldovei (cele rămase,
dintre Carpaţi şi Prut, după 1812). De apariţia prin tipar, între
anii 2008 şi 2013, la editurile „StudIS”, respectiv „Demiurg
Plus”, au beneficiat până acum ţinutul Romanului (trei
volume), al Iaşilor (un volum), al Cârligăturii (un volum), al
Bacăului (un volum), al Hârlăului (un volum) şi al Herţii (un
volum), reprezentând catagrafii ce variază, de la caz la caz,
pentru anii 1820, 1831 şi 1832.Volumele apărute se constituie
într-o bază de date cu adevărat impresionantă, pentru istorici,
economişti, sociologi sau demografi, pusă la contribuţie
anterior doar selectiv şi lacunar; proiectarea şi realizarea
ansamblului fac o deosebită cinste unor istorici şi filologi
cărora suntem încântaţi să le recunoaştem cultul muncii şi
sentimentul responsabilităţii profesionale şi sociale, trăsături
care, se vede, semai păstrează şi în domeniul umanioarelor.
Nu i-am amintit, anterior, printre beneficiari şi pe lingvişti,
întrucât, pentru o parte dintre cititorii „Cronicii vechi”,
suntem datori să amintim faptul că inspiratorul proiectului şi
semnatarul la volumele tipărite, profesorul
Mircea Ciubotaru, este, în primul rând, de formaţie filolog,
l ingvist special izat în onomastică, topon imie,
antropolingvistică şi lexicografie, cu deosebite realizări în
aceste domenii, cunoscute şi preţuite în lumea savantă. Pe de
altă parte, deoarece vrem să subliniem interesul lingvistic
deosebit pe care îl prezintă aceste volume pentru anumite
aspecte ale istoriei limbii române în secolul al XIX-lea,
dincolo de textele de cult, de beletristică ori de alte categorii
de surse. Zona predilectă o reprezintă denominaţia
antroponimică: în afară de limitate formule şi menţiuni
aparţinând limbajului administrativ, documentele editate sunt
enorme liste de nume de persoane din mediul rural şi urban;
datorită sistemului de transcriere adoptat, cel adecvat
întreprinderii (şi ca izvor pentru dialectologi), suntem
beneficiarii privilegiaţi ai unui demers de... teleportare întru
cunoaşterea funcţionării denominaţiei personale româneşti în
epoca formării sistemuluimodern al numelor de familie.
Riscând unele aprecieri privind ansamblul demersului, l-am
putea caracteriza a fi de domeniul unei „istorii prin cei mici”,
pornind de la o fericită formulare a lui Iorga (dar, evident, cu
mult peste informaţiile sumare oferite de însemnările de pe
cărţi); este o clasificare justificată dată fiind amploarea
tabloului conturat de nume de persoane şi de ocupaţii, ca şi
prin bogăţia materialului cuprins, dar, în acelaşi timp, şi o
lăudabilă exegeză , prin studiile introductive la
volumele publicate (în pofida precautelor declaraţii de
intenţii ale principalului editor). Căci, de fapt, ne confruntăm,
util, cu o analiză a problematicii complexe privind existenţa
locuitorilorMoldoveimăcar tangentă viziunii de istorie „non-
evenimenţială” propusă şi promovată de Fernand Braudel şi
de emulii săi din „ŞcoalaAnalelor”.
În studiile introductive, se realizează, în special în unele
cazuri, adevărate (micro)monografii ale ţinuturilor (Iaşii,
Romanul), cu analize amănunţite privind satele din cuprinsul
acestora: situaţia proprietăţii asupra pământului, proprietarii,
numărul şi starea economică a locuitorilor, ocupaţiile (printre
care şi negoţul şi meseriile, căci pentru majoritatea

Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820
1845)
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istoriografică

locuitorilor menţiunea, în această privinţă, este de tipul
„hrana lor cumunca, cu plug”), efectelemigraţiilor „externe”
şi „interne”, inclusiv în ceea ce priveşte onomastica, aspect
asupra căruia, de fapt, ne-ampropus să ne oprim acum, numai
pe scurt, fireşte. Ne face plăcere să atragem atenţia asupra
unei documentări de invidiat (cu „invidie albă”, după cum se
exprima, în dedicaţia pe o carte a sa, un scriitor bălţean), care
îl pune pe editorul-autor într-un exemplar dialog peste timp,
cu scriitorii/transcriitori ai documentelor, dar şi cumonografi
şi cu exegeţi anteriori, cu respectarea, empirică, a unui
comandament metodologic şi deontologic al specialiştilor
germani atunci când „atacă” o temă: „der heutige Stand des
Problems”.
Autorul studiilor introductive, Mircea Ciubotaru, este un
analist şi un spirit critic prin excelenţă; bun cunoscător al
problemei proprietăţii rurale din Moldova (ne referim la
monografii publicate anterior, cum ar fi cele consacrate
comunelor Vultureşti, Horleşti, Ipatele, Gugeşti), el reuşeşte
să ne convingă atunci când refuză stereotipuri discursive în
materie de economie rurală; de exemplu, ne dovedeşte că
analiza obiectivă a datelor din aceste catagrafii „creează
tabloul sugestiv al dimensiunii imigraţiei spre Moldova la
începutul secolului al XIX-lea şi evidenţiază un fenomen
aproape neobservat în studiile istorice, preocupate de a
explica sărăcia satelor doar prin exploatarea boierească”; în
realitate, afluenţa de bejenari a condus spre suprapopularea
relativă pe teritoriul „moşiilor strâmte”, cele cu puţin loc
arabil, cu dificultăţile inerente (Hârlăul). Iată şi o probă
privind buna formaţie a autorului, ca specialist ce stăpâneşte
perfect mediul etnolingvistic de care se ocupă: numele
feminin (înregistrat şi cu varianta ; Bacău)
reprezintă rezultatul unei metafonii specifică limbii
maghiare, pornind de la , astfel că explicaţia prin
trimiterea la adj. , n.pers. , dată de N.A.
Constantinescu (acum evident o simplă naivitate), nu poate fi
luată în consideraţie.
Rezultatele studiului se resimt, benefic, de apetitul autorului
pentru perspectiva culturală (referirea la cronici, la
beletristică, la frazeologie etc.) şi pentru toate zonele
investigaţiei lingvistice: istoria, semantica şi etimologia
cuvintelor, evoluţia formei şi semnificaţiei numelor
(toponime şi antroponime); prin toate acestea, autorul aduce
numeroase contribuţii valoroase pentru domeniul general al
lexicologiei limbii române.

âteva elemente, aparent de „senzaţie”, ce pot fi găsite
în studiile de faţă. În epocă, Târgul Ocnei era cel mai
mare „târg” din Moldova, cu 873 de locuitori (cel de

al doilea fiind Huşul, cu 768 de locuitori), poziţie pe care
Mircea Ciubotaru o explică prin activitatea economică
specifică, de tipul industriei extractive, „alişveriş”
comparabil doar cu cel comercial din Galaţi, schelaMoldovei
la Dunăre. În această ordine de idei, se impune observaţia că,
ţinând seama de contribuţia la „bir” şi la „dajdii”, mai bogate
sunt ţinuturile din dreapta Siretului, cele care dispun de
resurse ale zonei muntoase (cu invocarea, de exemplu, şi a
unei mărturii din Creangă), fapt dovedit începând cu din
secolul al XVIII-lea ale vistieriei, până, să zicem, la o lucrare
cum este monografia lui Ion Ionescu de la Brad,

(1869). „Integrare vesteuropeană”
protocronică: trecând peste prezenţa sudiţilor „austriceşti sau
nemţăşti”, obişnuiţi în Moldova, în târgul Bacăului sunt
semnalaţi „doi sudeţi englizăşti şi unul franţuzăsc, aflaţi sub
autoritatea consulului rus”.
Probleme aparte, asupra cărora nu ne putem opri aici, sunt

Calara Călara

Clara
călare Călăraşul

sămi

Agricultura
română din judeţul Putna

C

cele referitoare la originea, diversificată, a catolicilor din
Moldova, aşa-numiţii „ceangăi” (ţinutul Romanului) sau la
caracterul preponderent românesc al zoneiHerţa.

entru ştiinţa onomasticii, catagrafiile publicate şi, de
fapt, studiate în esenţă, prin precizările, observaţiile şi
generalizările din studiile introductive de la fiecare

volum, sunt un izvor de primă mână pentru cunoaşterea
modului cum a luat naştere, în general, denominaţia personală
dublă în spaţiul românesc, dar, fireşte, cu notele particulare ale
zonei dintre Carpaţi şi Prut.Astfel, o primă notă distinctivă de
care putem lua cunoştinţă, prin comparaţie cu situaţia de
ansamblu reflectată de catagrafiile „ruseşti” din anii 1772-
1774, este aceea a conturării regulilor de apariţie a viitoarelor
nume de familie. În secolul al XVIII-lea, locuitorii dintr-o
aşezare erau înscrişi, de exemplu, doar ca , ,
etc., un al doilea, respectiv un al treilea individ cu acelaşi
prenume fiind particularizat prin determinarea „ciubotar”,
„rotar”, „olar”, sau cu referirea la rudenie, prin termenii
(„fiu”), („frate”), („ginere”) etc. Lamijlocul secolului
al XIX-lea, apar determinări diverse, pe care le putem
cunoaşte după descrierile realizate de Mircea Ciubotaru, ce
semnalează şi cazuri în care pentru unele persoane se indică
doar prenumele (de obicei scutelnici, argaţi), dar constată şi
dovedeşte că acum se impune regula determinărilor, de diferite
facturi, reprezentând nume de familie propriu-zise, sau nume
complementare ce vor deveni nume de familie, privitoare la
ocupaţii (profesii), provenienţă locală, descendenţă după
mamă sau porecle etc. Astfel, editorul conturează, sau cel
puţin contribuie substanţial, putem afirma, la conturarea unui
domeniu istoriografic , căruia îi atribuim titlul
(provizoriu deocamdată şi pe proprie răspundere!) de „istoria
(Moldovei) prin antroponime” (nume de familie).

*
1. Mai întâi, ne oprim (pe scurt, ca regulă impusă) asupra
bogăţiei, de nebănuit la prima impresie, a numelor de ocupaţii,
preponderent din mediul rural, pornind de la o listă dată de
autor în primul volum pentru ţinutul Romanului: butnari,
pădurari, morari, podari, grădinari, vieri, rotari, olari,
ciobotari, lânari, pâslari, pânzari, trăistari, tăbăcari, scripcari,
covătari, străchinari, dogari, sacrieri, stoleri, teslari, chetrari,
cărămidari, vărari, biholari, scutari, târlari, jitari, dârvari,
argaţi, rândaşi, surugii, vizitii, velniceri, rachieri, bacali,
pascari, livadari, chelari, puşcaşi, dar şi blănari, dabalari,
cihodari, cocieri, hornari, pristavi, prisăcari şi chiar ciocli (în
oraşe). La aceştia se adăugă preoţii, dascălii, diaconii şi
clopotarii în satele care aveau atunci biserici.
Culoarea locală: la Tg. Ocna apar denumiri pentru ocupaţii
specifice exploatării sării: „şaugăi” (tăietori de sare, care nu
erau atunci condamnaţii la muncă silnică, „ocnaşii” de mai
târziu), „herghelegiii” (lucrătorii cu cai, la „crivacul” de la
gura ocnei şi surugii pentru alte nevoi ale ocnei),
„tărăbonţaşii” (cei care transportau drobii de sare cu
tărăboanţele), „burdujării” (cei care făceau „burdufi” pentru
scos apa din ocnă), „câlţărăii” (sau „câlţarii”), „curălarii”,
„trăistarii” (aceştia făceau „trăistele” de ridicat sarea la
suprafaţă), „feştelarii” (cei care făceau „feştile” pentru
iluminatul ocnei, de regulă ţigani) şi alţii (Bacău).
Iată acum nume de familie (sau nume de familie în devenire)
pornind de la denumiri de ocupaţii de tipul la care ne-am referit
anterior, de data aceasta din ţinutul Hârlăului: Dumitru
Croitoru (chiar croitor!), Dumitri Olar (olar),MihalachiTeslar
(teslar), Dumitru Grădinar (grădinar), Alexa Butnar (butnar),
Pintilii Cioban (cioban „boieresc”), Petre Plugar (plugar),
Vasile şi Nechifor Morar (morari, ca şi Ion Morariu), Gavril
Olar (olar). Iată şi un exemplu citat de Mircea Ciubotaru
pentru o „transparenţă” exemplară: unui grădinar din Storeşti,
cultivator de „curechi”, i s-a selectat specializarea în domeniu:
Nistor Curicher! Determinările de tip ocupaţional ale
antecesorilor funcţionează ca nume de familie regularizate şi
după deţinerea propriu-zisă a respectivului statut profesional:
autorul semnalează pentru una şi aceeaşi aşezare din Ţinutul
Herţei şi pentru aceeaşi epocă mai mulţi locuitori cu numele
Morar şi Murariu, Vătămanu, Pânzar, Cibotar sau Pânzar
(Pânzariu).
2. O problemă căreia istoricul şi lingvistulMircea Ciubotaru i-
a acordat o atenţie deosebită este aceea a „bejeniei interne” şi
„externe” din secolul al XIX-lea spre ţinuturile Moldovei. În
introducerea la volumul pentru ţinutul Hârlăului, autorul
comentează faptul drept cel mai evident şi pregnant fenomen
social prezent şi pentru alte ţinuturi (aspect la care ne-am
referit şi mai sus), conturând „tabloul unei mobilităţi
demografice importante şi a unei afluenţe semnificative spre
Moldova în jurul anului 1800, fapt ce trebuie explicat prin

P

Ion Vasile Toader

sân
brat zăt

sui-generis

O istorie a Moldovei prin numele de familie
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condiţii de viaţă stabilă mai bune aici decât în vecinătatea
estică şi nordică a ţării sau în Ardeal, în pofida unui clişeu
istoriografic creat de caracterizările simpliste ale perioadei
fanariote”.
ată câteva determinări, devenite „patrionime”, privind
zona (localitatea) de provenienţă a „bejenarilor” stabiliţi
în localităţi din acest ţinut: (< Bălteni),

(< Belceşti), (< Bereşti), (< Biholul),
(< Bârlad), (< Bosanci),

(< Bozieni), (< Burdujeni), (< Căiuţi),
(< Câmpulung), (< Codru),

(< Cordun), (< Cuciur), (<
Dolheşti) (< Dolniceni), (< Doroho , ulterior
Dorohoi), (< Dreţca, ulterior Dersca). Şi câteva
nume din ţinutul Cârligăturii: Bârsan, Bosâncean,
Botoşănean, Cogălnicean, Cuciurean, Dornean, Gicovan
(din Vicov), Hanganu, Hârlăoanu, Mărginean, Moroşanu,
Soroceanu, Şcheianu, Tansanu, Tărnăuceanu. Sistemul este
pregnant ilustrat şi pentru ţinutul Romanului ( ,

, Braşovan , , , Doljascu,
Galaţanu, Hanganu, Huşanu, Margineanu, Moroşanu,

, Raileanu în acest caz este vorba de provenienţa din
una dintre „raialele turceşti” , ,

În ceea ce priveşte migrarea „externă”, ne limităm la citarea
doar a câtorva exemple de etnonime semnalate de Mircea
Ciubotaru pentru ţinutul Hârlăului: , ,

, , , , , ,
, , , ,

ponderii acestei categorii în inventarul
numelor de familie româneşti de la începutul veacului al
XIX-lea”.
3. Pentru ţinutul Cârligăturii, privitor la prezenţa
„matronimelor complementare”, adică a numelor formate de
la feminine, cu articolul genitival sudat, editorul selectează
şi analizează exemple cum sunt Acristinii, Ailenii, Ailiesăi,
Aiosopoai, Airodii, Aisăroai, Aşchiopoai, pe lângă cele în
care articolul este scris separat, probând, de fapt, „naşterea”
sistemului: „a Anii, vădanii”, „a Dochiţii”, „a Lupoai”. Ne
atrag atenţia, pe de altă parte, formaţiile paralele de tip
„patrionime”: „Astolnicului” sau „Anichitei”. Ca trăsătură
denominativă recunoscută drept caracteristică spaţiului
demografic nord-moldovenesc, formula este înregistrată şi
pentru locuitori din ţinutul Herţii: „a Albei”, „a Boghiţoai”,
„aAxânii”, „a Dăscăliţăi”, „a Bortoai”„a Costrăşoai” etc.; de
la masculine: „a Lupului”, „a Băhnarului”, „a Tincului”.
Apariţia, în aglutinare, a numelor bărbăteşti este, probabil, o
notă a începuturilor; mai târziu construcţia va apărea,
indiferent de zonă, doar în numebărbăteşti de tipul sau

, pe când în partea de nord a Moldovei se produce
specializarea pentru copiii crescuţi demame fără soţi, văduve
(postumi; cazul de mai sus, „a Anii, vădanii”, este elocvent;
vezi şi „Pavăl a vădanii”, „Grigoraş aVădanii”, „Ionu aMarii
vădani” la Iaşi), respectiv pentru copiii din flori. Aşteptăm
Suceava şiBotoşanii!
4. O altă modalitate de identificare personală, sursă, apoi,
pentru apariţia numelor de familie o reprezintă poreclele,
considerate de exeget, pe drept cuvânt, ca rod al „imaginaţiei
şi inventivităţii denominative populare”. Categoria este
bogat ilustrată, de exemplu, pentru ţinutul Cârligăturii, de
sintagme cum sunt Barbălată, Chiciorgras, Chişcăbabă,
Cibotăroşîe, Faţălungă, Lapteacru, Maţugras, Ochiroşii,
Triiparale, Ţarălungă,Vacăneagră, sau de supranume simple:
(Ion) , (Vasile) , (Ion) , (Ion)

(pentru ultima, cu un excurs de factură etimologică
şi beletristică); mai ales din prima categorie s-au fixat
viitoarele nume curente de familie Barbălată, Maţgras
(Masgras în zonaTecuciului, astăzi),Ochiroşii, Ţarălungă.

I Bălteanu Belcean
Bereştean, Biholeanu

Bârlădeanul Bosâncean Bozâianu
Burdujanu Căiţanu

Câmpulungean Codrean
Cordunean Cuciurean Dolhăscu

Dorohonceanu
Dreţcanu

Ardeleanu
Bîrsan u Ciuhureanu Cosovanu

Ocneanu
Sârcanu Topoliceanu), dar şi

pentru celelalte ţinuturi.

Cazacliu Cazacul
Cerchez Cosovanul Grecu Huţan Lipovanul Mazuru
Muscalu Neamţul, Rusu (frecvent) Sârbul Tatarul
Turcomanu, date care sunt interpretate ca o mărturie în ceea
ce priveşte „creşterea

a

Apopii
Achihăii

Aleargă Ciorap Ditunatul
Flaimuc

ń

Tot atât de bogate şi interesante sunt şi înregistrările pentru
alte ţinuturi; prezentăm doar un număr redus de exemple,
interesante tot pentru variaţia în ceea ce priveşte punctul de
plecare al etichetărilor, lipsite de orice „ighemonicon”,
referitoare la înfăţişare, defecte, comportament în anumite
împrejurări sau temperament (probabil reale sau imaginate):
Belibou, Buzăruptă, Ceafălată, Cherdivară, Coiunegru,
Dragulelii, Inimără, Spalăcar (Bacău); , ,

, ,
, , , ,

, , , , ,
, , , , ,
, , , ,
, , .

6. Consemnăm, doar în treacăt, un alt tip de determinări,
anume acela de tipul „cel mare”, respectiv „cel mic”, pentru
diferenţierea „persoanelor omonime” dintr-un sat (Bacău);
măcar „celmare”, scris , a devenit între timp nume de
familie.
7. Dacă prenumele bărbaţilor aborigeni sunt, în general, cele
calendaristice obişnuite, mai puţin reflectate în catagrafii sunt
cele ale femeilor; dar iată câteva, din liste de văduve, „iertate
de bir”: Mariea Grosului, Aniţa, Ioana, Sanda unguroanca,
Catrina bejenăriţa, Stana, Vârvara, Nastasie, Ileana (Bacău);
Tudura Postolăchioai, Marie Lungului, Aniţa vădana, Safta
vădana, Irina vădana,Catrina văduva,Dochiţa vădana (Iaşi).
8. În sfârşit, iată şi semnalarea unor „rarităţi antroponimice”:
„nu a fost un nume utilizat în Moldova”, dar iată o „Eva

Olteanca” în Comăneşti, sau o , în Drăguşeşti (Bacău;
pentru acest nume, autorul nu cunoaşte decât două atestări
anterioare, una din Moldova, din 1612, şi una din Ţara
Românească, din 1617!). Sau, tot pentru Bacău: un
hipocoristic (Costandin) de la , „diminutiv el
însuşi neaşteptat în epocă”, ce „apare surprinzător de timpuriu
(la 1820)”.

*
Chiar dacă marii realizări a colegilor editori ai catagrafiilor la
care ne-am referit şi stăpânitori ai faptelor cuprinse în aceste
mai multe mii de pagini tipărite până acum nu le-am putut
închina decât simplele însemnări de lectură de mai sus, avem
speranţa că ei vor descifra demersul nostru sub semnul
marelui respect pe care îl nutrim pentru munca lor inspirată,
devotată şi exemplară ca punere în operă, cu atât mai mult cu
cât aceast vast proiect editorial nu are nicio susţinere
financiară instituţionalizată sau particulară.
Iar coordonatorului, colegul şi prietenul Mircea Ciubotaru, la
cei 70 de ani pe care, cu cinste şi demnitate umană i-a împlinit,
şi pe care îl aşteaptă măcar desăvârşirea colecţiei Vistieriei
Moldovei, îi urăm, din toată inima, la încă, mulţi, mulţi ani!
Cu aceeaşi putere de muncă, cu aceeaşi clarvăzătoare şi
exigentă stăpânire a lucrurilor arzătoare ale lingvisticii din
perspectivamarii culturi, întru aceeaşi binemeritată preţuire şi
admiraţie a tuturor celor care îl cunosc.

Belivacă Cheliarsă
Gurămultă Ştiucămoartă (Tg. Roman); Bogdaproste
Bubamânzului Buzălungă Buzămurgă Capmoale
Ciocmare Cânirău Coadăgalbănă Curalbu Curgios
Curnegru Gioacăbine Gurăcăscată Gurădulce Meriacri
Mânăleagă Mânăscurtă Oalăspartă Papălapte
Pânticigalbănu Sarabună Sulără, Vacăroşii (Iaşi)

Celmare

Eva
Dana

Gică, Georgică

*
O întrebare: numele Dobocean (Bacău) se explică, oare,
pornind de la cel al localităţii Doboşeni, din zona Covasnei?
Nu ne-am putea referi la mai vechiul nume Doboca (astăzi
Dobâca), chiar dacă dintr-o zonă mai îndepărtată, cea a
Clujului? Şi o sugestie: s-ar putea ca sintagma denominativă
(Toader, respectiv Ştefan) a flăcăilor (Herţa) să fi fost
atribuită fiilor unor mame nemăritate, ce au fost... curtate de
mai mulţi flăcăi, aşadar, fiilor al căror tată a rămas
problematic; cel puţin cu acest sens, după surse orale, am
înregistrat atribuirea a ficiorilor prin Transilvania. S-ar
putea, deci, să ne aflăm în prezenţa unei denumiri ironice
aparte din seria, deosebit de bogată, a termenilor pentru
noţiunea„copil din flori”.

Stelian DUMISTRĂCEL

Păşind întotdeauna cu ascunsă emoţie în bătrâna cetate
a Iaşilor şi urmându-mi paşii presăraţi ca paserile în
căutarea cuibului pierdut, de fiecare dată mă
copleşeşte prezenţa (văzută ori nevăzută) a unor
oameni care şi-au lăsat amprenta în mod hotărâtor
asupra fiinţei mele: Magiştrii Facultăţii de Litere ai
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Venind dintr-un
sat sucevean pitit între dealuri şi păduri, profesorii
aceştia mi s-au părut, la început, nişte uriaşi. Şi chiar
aşa era, uriaşă, distanţa dintre experienţele
intelectuale; şi numai măiestria unora dintre ei a
îmblânzit sălbăticiunea pădureaţă, punând-o la truda
cea dulce şimult-folositoare a scris-cetitului...
Dintr-un album de suflet, cu portrete vii, se detaşează
un om pentru care normalitatea este dată de muncă şi
numai de muncă, susţinută, statornică, fără zăbavă,
exigentă şi onestă, într-o continuă întrecere cu
necruţătorii dinţi ai timpului: profesorul Mircea
Ciubotaru. L-am descoperit târziu, susţinând un curs
de şi a reuşit din prima zi să
ne sperie cu o porţie zdravănă de erudiţie, purtându-ne
fără odihnă (şi fără emfază academică) prin cunoştinţe
atât de variate şi atât de seducător prezentate, încât cele
trei ore de curs deveneau, de fiecare dată, insuficiente.
Niciodată seci, niciodată plictisitoare, acele ceasuri ne
deschideau mintea, obligându-ne să facem altfel de
conexiuni, să privim fapte de limbă din cu totul alte
perspective culturale.
Treptat, am avut privilegiul de a descifra o
personalitate puternică, într-o veşnică şi contagioasă
alergătură (între biblioteci, Arhivă, Institute,
Universitate, edituri, printre cărţi şi manuscrise,
printre oameni, locuri şi istorii), cu o activitate
ştiinţifică impresionantă (numai lista cărţilor publicate
ar ocupa spaţiul tot al acestor pagini...), şi cu proiecte
în jurul cărora se adună o mulţime de oameni, tineri
cercetători, cărora Profesorul le mobilizează energii
nebănuite.
Cultul pentru locurile natale, pentru strămoşii care-şi
strigă durerile şi bucuriile de dincolo de timp, pasiunea
pentru poveştile uitate şi redescoperite, dorinţa de a
recupera ceea ce semai poate salva de la uitare sunt tot
atâtea coordonate ale unei munci de câteva decenii,
concretizată şi în înfiinţarea unui muzeu al
învăţământului, în incinta şcolii din Vultureşti, în care
părinţii domniei-sale au învăţat generaţii de elevi, şi
care, din primăvara aceasta, poartă numele
învăţătoruluiNicolaeGr.Ciubotaru.
Pentru mine, întâlnirea cu Risipitorul de suflet s-a
vădit a fi o cotitură esenţială a drumului meu, căci,
neaşteptat şi nevisat, a reuşit să împieliţeze întru
realitate visul meu de a scrie şi, mai ales, de a publica.
Aşa că nu-mi rămâne decât să-i urez

Onomastică şi toponimie,

La mai mulţi ani,
lamaimultă luminăde risipit în ceilalţi!

Mihaela GRĂDINARIU

Risipitorul

“Vechi cronicari”: M. CIUBOTARU i S. DUMISTR CELş Ă
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În medalionul (Iaşi, aprilie 1998), un fel de
joc acceptat de toţi cei care frecventau arena muzeal-
literară de la a anilor '90, profesorul Al.

Andriescu a fost aşezat în prima arcadă a portretelor însumate
în chip neojunimist…
Societatea noastră (asociere liberă de energii culturale) a fost
primul O.N.G. din Iaşii postdecembrişti. Îşi propunea (şi a
reuşit, în mare măsură, circa 20 de ani) să cultive dialogul,
proeuropenitatea, memoria documentelor, restituirea
imaginii unor junimişti mai puţin mediatizaţi (Nicolae Gane,
Vasile Pogor, P.P. Carp, Ioan Ianov ş.a. în ipostaze de oameni
politici, parlamentari, prefecţi, primari), să reactiveze reţeaua
muzeelor literare în parteneriat cu instituţii noi (Centrul
Cultural Francez, Camera de Comerţ şi Industrie ş.a.), să
solidarizeze energii culturale risipite în Est şi în Vest (de la
Chişinău, Cernăuţi la Paris, NewYork), să promoveze, acasă
şi în lume, valori ale culturii româneşti moderne şi
contemporane, să editeze revista „Dacia literară” într-o nouă
serie (din 1990, cu Val Condurache, Daniel Dimitriu,
Alexandru Zub, Ştefan Oprea ş.a.), la 150 de ani de la
suspendarea ei, să realizeze prima monografie a cimitirului
„Eternitatea”, primul album Iaşi (după 1989), să sprijine trei
mari lucrări de restaurare (Casa Alecsandri de la Mirceşti
finalizată în 1994, Casa Negruzzi de la Hermeziu finalizată
în 1996 şi Casa Pogor finalizată în 2007), să pornească
primul salon/ forum/ târg dedicat cărţilor (astăzi ), să
lanseze un festival literar de prestigiu (a fost… ),
să dezvolte turismul cultural din această zonă
binecuvântată…
Profesorul, lingvistul, criticul şi istoricul literarAl.Andriescu
ne-a sprijinit aceste eforturi încă din zorii anului 1990, cu
pasiune, experienţă şi iscusinţă evidentă, stimulatoare…

participat la constituirea , la nenumărate
seri literare, colocvii, simpozioane, expoziţii
documentare, lansări de cărţi, inaugurări de busturi şi

plăci memoriale, în iureşul entuziast al anilor '90 (un fel de
paşoptismo-junimism ). Ne-a pus în dialog cu
profesorii Elsa şi Paul Miron (de la Universitatea din
Freiburg), ne-a stimulat, prin idei originale şi acribie,
reorganizarea unor expoziţii de bază (de pildă, la Muzeul
Mitropolit „Dosoftei”, în compania veteranilor muzeografi
DumitruVacariu şiConstantinLiviuRusu).
Îl entuziasmase proiectul „Dacia literară”, pe care a susţinut-
o o bună bucată de vreme cu texte substanţiale, incitante,
precum „Umbrele ducilor burgunzi pe străzile Dijonului de
azi”, „DescălecatulMoldovei mit şi istorie”, „Exilul polonez
al lui Dosoftei”, „Grigore Scorpan director al Teatrului
Naţional Iaşi”, „Geografie sadoveniană”, dar şi texte dedicate
cărţilor marilor prieteni poeţi orfici Dan Laurenţiu şi Mihai
Ursachi (perioadă în care şi Cezar Ivănescu revenea în Iaşii
studenţiei)…
Îi promisesem domnului profesor (astfel îl apelam în mod
curent) că îl voi însoţi la înmormântarea lui Dan Laurenţiu
(m. 21 decembrie 1998). Cumpărasem biletele pentru trenul
deBucureşti, dar peste noapte un viscol siberian a blocat căile
de acces. Ne-am resemnat, trenurile fiind suspendate. Poetul
şi prietenul Dan Laurenţiu a fost înmormântat în condiţii
vitrege la cimitirul din cartierul Străuleşti…

Junimea'90

Casa Pogor

Librex
Bunavestire

Junimii '90

sui-generis

A
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„Eternitatea” lui
Mihai Ursachi

Iarnă adevărată. 28 ianuarie 1996… Urc, matinal, aleea
bătrână spre Casele „Pogor”. Zăpada scârţâie, siberian, sub
ghetele bolovănoase. Mă întâmpină vreo trei câini din rasa…
junimistă.
În biroul meu de „cioclu literar”, mă aşteaptă un maldăr de
adrese, referate, contracte, avize, corespondenţă…
Privesc pe fereastră. Un ţurţure de gheaţă în formă de cruce se
leagănă în vânt. Fac obişnuitele mişcări de încălzire, cazone.
Apoi mă preumblu prin încăpere. Duşumeaua trosneşte de
birocraţie.
Bate cineva la uşa ponosită.Mă ridic. EsteMihaiUrsachi.
- Salve, poete!
- Bună dimineaţa,Magistre!
-Te deranjez?
-Niciodată,Magistre.
- M-am trezit cu noaptea în cap şi m-am gândit să te vizitez…
Eadevărat că amurit poetulNicolaeŢaţomir?
-Adevărat,Magistre!
- Bun poet. Structură interbelică.Ascris câteva rânduri despre
el şiG.Călinescu în …
- Am avut şansa de a achiziţiona volumul pentru muzeu. Se
află în arhiva noastră.Cu adnotările autorului…
- Din păcate, s-a cam dat cu comuniştii… Dar intelectual
veritabil, rafinat. I-am fost amic…
- Îl înmormântează astăzi, la cimitirul „Eternitatea”, la
prânz…
-Dumnezeu să-l odihnească!N-ai o licoare creştinească?
-Amo ţuică deTecuci, de la poetulDionisieDuma.Unomdin
Tecuci avea o ţuică…
- Să gustăm! decretează Magistrul de pe strada/ fundac
Dochia…
Torn în păhărelele de ceramică pe care mi le-a dăruit mama de
ziua mea. Sporovăim. Despre Dan Laurenţiu şi E.A. Poe,
despre EmilBotta şi Baudelaire.
O altă bătaie în uşă. Intră profesorul Al. Andriescu. Tonifiant,
ca de obicei…
- Bună dimineaţa! E adevărat că azi îl îngroapă pe Nicolae
Ţaţomir?
-Adevărat!, domnule profesor, zic.
- Dumnezeu să-l ierte.Ce licoare aveţi?
- O ţuică de Tecuci, conachiană, poeticească. Ţi-o recomand,
Ţucule!, zice, îmbujorat,MihaiUrsachi.
- Deşi nu prea amvoie, am să gust şi eu…
Se rostogolesc vreo câteva ore de taifas. De dimineaţă, spre
amiază…
Din chiliameane strămutăm laClubul Junimea '90, din ograda
lui Pogor-comisul şi continuăm, comeseni, convorbirile în
trei...
Spre prânz, pornim cu „Dacia” muzeului spre cimitirul
„Eternitatea”.
În faţa bisericii, lumea de pe lume. Se disting profesorii
Constantin Ciopraga, Gavril Istrate, Al. Husar… La rând, în
aşteptarea ritualului, vreo cinci decedaţi. Zăpadă multă,
îngheţată…
Îi spunmagistrului:
- Merg să aprind o lumânare la mormintele lui Kogălniceanu,
Pogor şi Creangă.Mă întorc repede…
Când revin, Magistrul nu e de găsit. Al. Andriescu e, de
asemenea, contrariat. Întreb în stânga şi în dreapta. Cineva îmi
şopteşte că poetul a pornit pe aleea nordică a cimitirului,
însoţind un convoi pricăjit… Înaintez prin nămeţi, disting
grupul,mă strecor în faţă. Lângă preot, în stânga, înclinat pios,
meditativ,MihaiUrsachi. Îi şoptesc:
- Magistre, mortul acesta nu este Nicolae Ţaţomir!Abia acum
începe slujba pentru el…
-Nu-i poetul?,mă priveştemirat Pelicanul.Mi s-a părutmie că
nu prea seamănă cu Ţaţomir! Oricum, Dumnezeu să-l
odihnească şi să ştie că l-a condus pe ultimul drum şi Mihai
Ursachi…

Istoria sa

*
* *

În 12 ianuarie 1986 (ziua de naştere hibernală eram
capricorni amândoi eu pe 8 ianuarie…), Al. Andriescu
mi-a scris şi mi-a oferit (ce dar tulburător!) recomandare

pentru primirea mea în Uniunea Scriitorilor (dosarul meu a
fost respins, nu corespundeam… politic; abia în 1990, după
noile alegeri, aveam să fiu primit în breaslă). Citez un
fragment: „Lucian Vasiliu este unul dintre cei mai înzestraţi
poeţi din generaţia tânără. Volumul său de debut,

, editura Junimea, 1981, este o dovadă
convingătoare în acest sens. La doi ani după debut, Lucian
Vasiliu publică al doilea volum de versuri,

, editura Albatros, 1983, confirmând pe deplin o
autentică şi plină de originalitate vocaţie lirică. În 1985,
tânărul poet se afirmă şi ca prozator cu volumul

[…]”.
Al. Andriescu a preţuit poezia şi poeţii, a comentat cărţile de
gen precum puţini cărturari ai ultimelor decenii, cu o
descifrare aparte dedicatăReginei Limbii.
Stau acum faţă în faţă cu medalionul : între
Mihai Ursachi, Corneliu Ştefanache, Liviu Leonte şi Ioan
Holban, indicibilul Alexandru Andriescu mă priveşte
melancolic, aşa cum l-am văzut ultima oară, în toamna
trecută, în faţa casei patriarhale de pe strada Pojărniciei
(venisem de dincolo de Prut, de la Ungheni, cu Iolanda şi cu
finul nostru, poetul Radu Andriescu). Tatăl ne privea cu

Mona-
Monada

Despre felul cum
înaintez

Să alergăm
împreună

Junimea '90

Lucian VASILIU

Anul şi cartea! După debutul editorial din 1948 şi,
mai ales, din 2003 încoace, Leonard Gavriliu
publică barem o carte pe an, câte odată chiar două-

trei! În total, 44 de volume, la care se cuvin adăugate şi cele
peste 50 de cărţi traduse din engleză, germană, italiană şi
franceză. Şi asta pe lângă editarea trimestrială a revistei
„Spiritul critic”, intrată în cel de al doilea deceniu de
apariţie, unCVnu numai de invidiat, ci şi demn de o carte a
recordurilor, fiindcă vivacele condeier păşcănean a împlinit
87 de ani! Nu-s deloc cărţi oarecari şi nici doar de literatură
(„Dicţionarul de cerebrologie” numără aproape 1000 de
pagini!), ci lucrări din domenii varii, apte, celemai multe, să
onoreze raftul oricărei biblioteci.Apariţia acestei primăveri
se intitulează „Întâmplări din locul unde nu s-a întâmplat
nimic”, o carte cu intenţie polemică, menită să combată
„miopia crasă a celor incapabili să vadă colosala ironie
exprimată de romanul lui Mihail Sadoveanu, roman al unor
cutremurătoare întâmplări” (n.n.: paricid, duble sinucideri
ş.a.). Care va să zică, ar fi o eroare de optică hermeneutică să
se considere spaţiul naraţiunii sadoveniene un „loc unde nu
se întâmplă nimic” dar aşijderea şi Paşcanii, cum sugerează
venerabilul autor, cetăţean de onoare al urbei de pe Siret.
Drept pentru care un număr de 11 schiţe şi un interviu (care,
la drept vorbind, nu-şi prea află locul între cele două coperţi)
îşi propun să demonstreze existenţa unui autentic Macondo
păşcănean, cu eroi, de ce nu, mari şi de fapte şi de patimi.
Este, se pare, o intenţie de-a dreptul obsesivă, câtă vreme o
putem desluşi şi-n alte cărţi ale lui Gavriliu, în bună măsură
autobiografice, cu întâmplări ordonate de-a lungul unor
cursuri de apă: „Aventuri pe Siret” (2001), „Aventuri pe Jijia
şi Bahlui” (2005), „Aventuri pe Bega şi Dâmboviţa şi la
Apa Sucevii” (2006), „Aventuri pe Bega, Dâmboviţa şi
Mureş” (2009). Teza ar fi aceea că locul unde nu se
întâmplă nimic nu există, ca şi trăirile molcome, cvasi-
inerte, atribuite târgului moldovenesc, titlul sadovenian
urmând să fie interpretat ca derutant-ironic. Din cartea lui
Gavriliu aflăm despre ghinionistul Ion Ursu, asaltat crunt
de reclame şi rătăcitor dezorientat prin labirintul Kaufland-
urilor, atât de agresat de dezmăţul publicitar încât era să fie
accidentat la trecerea străzii, despre telefono-surpriza
Lenţei, râvnitoare la „dezmierdarea cu vorba”, despre
aventurile automobilistice ale lui Pişpirică, îl cunoaştem pe
Toader Bâcu, „omul care şi-a pescuit moartea” atingând cu
lanseta firele de înaltă tensiune, suferim alături de autor
pentru moartea maidanezului Cuţulache (excelentă şi
impresionantă această schiţă, adevărată bijuterie!), mai
departe ni se povesteşte cum a căzut elevul Hriţac submasă,
victimă a unui idiot concurs de ingerat „tării”, apoi luăm
cunoştinţă despre virtuţile poantei epigramistice, urmărim
peripeţiile de-a dreptul fantastice ale unui „revelion cu vin
de Răcăciuni”, după care şi de aventurile unor şoferi cărora
viscolul le-a temperat pornirile erotice, suntem luaţi
martori ai degradării umane la care a ajuns, total neaşteptat,
doctorul Băbău, şi, în fine, suntem iniţiaţi în misterele
stabilirii unei paternităţi în mahala. Ceea ce, desigur, se
poate petrece şi la case mai mari, numai că puţin
spectaculoasele evenimente capătă proporţii mitice în
mentalul eroilor lui Gavriliu, în ultimă instanţă
demonstrându-se că marile bucurii şi marile decepţii se
consumă la aceeaşi temperatură sufletească şi cu la fel de
nebănuite consecinţe, indiferent unde GPS-ul stabileşte
locaţia (oribil termen!) respectivelor trăiri. Este o carte
scrisă cinstit, fără farafastâcuri, cu acut spirit de observaţie,
cu subînţeleasă compătimire şi pentru cei „umiliţi şi
obidiţi”, dar şi pentru „realizaţii” vremurilor de altă dată şi
de acum.

Radu SUCEVEANU

LAPAŞCANI, ÎNTR-O MAHALA...

sciatică de copou

blândeţea şi îngăduinţa turlei bisericii parohiale din dealul
Gâşteşti…
Dumnezeu să vă primească în biblioteca-i celestă, Domnule
Profesor!

Un fel de junimism
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CRONICA LECTURILOR

Constantin DRAM

Luminile din clinica
de metafore

Florentina NIŢĂ

Maria Mănucă, la un nou volum: Într-
un număr restrâns de ani, cea care impresionase ca medic
şi ca pictor de foarte bună substanţă, avea să confirme pe

a treia direcţie, poate mai puţin previzibilă pe la începutul anilor
2000. Se poate remarca, în cele mai apropiate două decenii, un
fenomen de „reconversie” artistică, de regulă marcând trecerea
multor poeţi (mai toţi cu nume) în zona epicului, adesea aducător de
satisfacţii mai rotunde şi mai imediate. Dinspre pictură spre poezie
mai sunt, desigur, treceri: ceea ce o particularizează pe Maria
Mănucă este rara capacitate de a trece într-o suprapunere şi o auto-
traducere cele două arte, determinând feluri de înţelegere a propriei
picturi prin cuvinte şi a poeziei prin culori şi perspective.Altfel spus,
trăirile artistice se traduc mereu în două limbaje, prinse într-o
legătură mai trainică şi mai profundă decât se poate vedea din afară.
E ca şi cum pictorul consacrat ar descoperi, într-o anume etapă a
creaţiei sale, că mai lipseşte ceva: acel ceva era ascuns în magia
cuvintelor ce se cereau, la rândul lor, expuse, re-ordonate,
provocate, intrate în raporturi care urmau să trimită, inevitabil, la o
altă
Având două limbaje artistice ce se completează şi se explică
reciproc, adesea, Maria Mănucă, aşa cum o şi recunoaşte, atunci
când are ocazia, aminteşte de povestirea de lume orientală spusă
unic de Marguerite Yourcenar, povestire în care forţa cuvintelor
prezintă felul în care măiestria unui mare pictor îi salvează viaţa,
atunci când capătă permisiunea de a picta, înaintea morţii, un ultim
tablou. Valurile îi poartă departe barca salvării şi tot valurile mării
pictate se revarsă în sala tronului, pedepsindu-i pe cei care doriseră
moartea artistului. Arta adevărată înseamnă, printre altele, viaţă
lipsită de promiscuitate.
Noul volum semnat de Maria Mănucă înseamnă un plus, din mai
puncte de vedere, în primul rând acel care priveşte asumarea
complementarităţii la care am făcut trimitere mai sus. Şi pornesc
prin a reproduce un poem semnificativ din perspectiva celor ce
urmează a fi spuse apoi ( ):

Consider acest poem emblematic pentru
întreg volumul, în sensul că există aici o acumulare de mărci directe
şi indirecte ale vizualului, ale luminosului, pornind de la un titlu
dorit semnificativ în acest sens şi până la un vers cu totul remarcabil:

După cum se poate vedeamai tot
ce există în acest poem construieşte pe ideea de lumină: văpaia,
fereastră, a se lumina, oglindă, geam, lună (într-o asumare
eminesciană explicită!); e mai mult decât ceea ce prinsese şi în
volumele anterioare, când mărcile picturalului caracterizau multe
dintre poemele semnate de Maria Mănucă. De această dată e o
întreagă strategie ce cuprinde mai toate textele din volum, atât din
primul ciclu, cât şi din al doilea aşa cum o arată fie titlul, fie
imaginea centrală din text: scânteie, luminătorul de noapte, beteală
de lună, ploi de lună, cerul, soare, lumina, ochelari, văpaia, explozii
de lumină, lucarnele, candelabrul, Crai Nou, stelele, feţe de lumină,
oglinzile apei, eclipsa, steaua Ama, ochi albaştri, senin, fulgerul
albastru,marginea de început a luminii, ochiul ascuns, praf luminos,
curbura pământului. Multe dintre semnele iconice se repetă, în
construcţii noi ce argumentează titlul volumului (

) şi o mare disponibilitate în acest sens a unui autor care, de
la volum la volum, s-a prezentat ca fiind într-o competiţie de bun
augur, fără sfârşit, cu sine; cele mai multe imagini însă, unele de
asemenea remarcabile, privesc semnul lunii, întărind argumentaţia
iniţială că în acest nou volumMaria Mănucă se autodepăşeşte şi îşi
investeşte cuvintele cu aceeaşi tainică putere ce o dă culorilor. E şi
motivul pentru care criticii care s-au pronunţat asupra acestui volum
mai nou au pus în evidenţă augmentarea elementului pictural, forţa
imagistică trimiţând inclusiv spre o recuzită de sorginte
suprarealistă.
Ca şi în alte volume semnate până acum, textele surprind însă o
paletă de trăiri specifice, unele interiorizate până la durerea
receptării, altele trimise spre rostiri ample, de fiinţă cosmică intrată
în stare de consonanţă, fiinţă care se consumă şi arde pe un altar
poetic ce se auto-aprinde mereu, într-o inedită imagine a actului
creator postManole şiAna.
E o creştere definitorie şi o asumare superioară amaturităţii.Artistul
nu mai are cui da seamă decât sieşi şi luminii de care se lasă cuprins
şi mereu re-investit, într-un discurs ce se înscrie firesc şi
convingător în canoanele unei modernităţi benefice, făcând din
MariaMănucăun autor în sensul rotund al cuvântului.

Clinica de metafore.

vedere.

Cutezătoare, văpaia a intrat prin scutul
ferestrei/ A atins lucrurile trezindu-le/ din letargia de vechi idoli/
lucrurile au prins a se lumina / pe dinăuntru/ ca într-unmuzeu antic
din Ur// Din albul feţei de pernă/ a croit oglindă/ din oglinzile de pe
pereţi, / alte ferestre// A ridicat odaia pe stâlpi de lumină// De gardă
în faţa ferestrei/ Bătrânul copac a bătut în geam// Dintr-un ram, din
cercevea/ picura lună…

Aridicat odaia pe stâlpi de lumină.

Spitalul de
metafore

Zăbovind eu o zi întreagă cu niscai probleme prin Târgul
Ieşilor, îmi fu dat să aflu mare întâmpinare şi prilej de
bucurie neaşteptată, cum rareori va să ţi se întâmple în
aiastă lume, chiar să o cauţi dinadins. Hălăduind de
dimineaţă prin târg, pe la ceasurile 11 o luai înspre centru,
apoi de la Piaţa Unirii pe Calea Lăpuşneanu şi poposii în
faţă la Muzeul Unirii să-mi trag oleacă sufletul. Un vornicel
şi o fată oacheşă îmbrăcată în straie de sărbătoare din
pragul uşii ne tot îmbiau la o sindrofie pusă la cale de mari
cărturari şi învăţaţi, după cum scria pe ţidula de la poartă.
Mă apropiai cu oarece sfială dar parcă ceva îmi spunea că-i
musai să intru şi eu în palatul cel mare, păstrător de amintiri
şi fapte din vremea lui Cuza Vodă. Unde mai pui că nici nu
costa nimica...
Înăuntru se strânsese lumea ca la urs şi acuma aştepta numa'
semnalul Cosânzenei să înceapă, care stând în picioare, care
şezuţi pe jilţuri de catifea şi vorbind între ei cu voce tare.
Cum nu cunoşteam pe nimenea, nu puteam să mă bag în
vorba lor, aşa că mă trăsei mai deoparte, să nu stau în calea
nimănui, dar nici să pierd pe vreunul din ochi.
Povestitorii erau tare şugubeţi, caremai de care se întreceau
în a spune şolticării amestecate cu vorbe de duh. Câte unul îi
aducea laude pentru măiestrie şi o chema „cronicăreasă”,
alţii o tot împungeau pe oacheşă să le spună cine e „Muzul”
din poveste, dar cu multă băgare de seamă ca nu cumva să
încalce tocmeala ori să-i ia careva la ciomăgeală.
N-aveam pe ce să citesc şi eu din ungherul meu dar din ce
spuneau ei acolo trebuie să fi fost nişte scrieri tare frumoase
şi preţioase în cărţulia aia verde, gândeam în sinea mea.
Până la urmă jupâneasa nu s-a lăsat până nu a împărţit-o la
toţi zicînd: „Fiecare va gusta aceste bucate potrivit propriei
structuri sufleteşti.”. Adică să fie de hrană spirituală am
priceput eu, precum ne învaţă şi Scriptura că „nu numai cu
pâine va trăi omul ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu”.Mare lucru e să ai har!

Când am citit versurile cu care a luat premiul II la un
concurs literar m-am întrebat cum sună cele care au luat
premiul întâi. La care ea mi-a motivat că toţi ceilalţi
concurenti scriu vers liber şi de aceea şansele erau mai mici

Curiozitatea, ori poate instinctul, îmi fură răsplătite din plin,
căci aveam să descopăr o poetă de factură atât de apropiată de
concepţiile mele literare, o soră geamănă în ale scrisului aş
spune, păstrând cuvenita modestie în ce mă priveşte, pe care
privind-o în faţă ai senzaţia că te uiţi în oglindă. Pentru mine
care aterizasem incognito la această sindrofie, toţi îmi păreau
să se cunoască între ei, ca o mare familie, opiniile fiind
împărtăşite în aşa măsură încât ceilalţi aveau deja replicile
pregătite, atât de previzibil era fiecare.
Întoarcerea la poezia clasică, în formă şi conţinut, renegată
de generaţiile post-moderniste de poeţi, este o idee dragă
mie, pentru care combat, discret dar consecvent, prin orice
mijloace. Desigur, lupta se dovedeşte inegală, echilibrul de
forţe este defavorizant şi nu există un curent care să
canalizeze eforturile. Am fost încântată să descopăr că
Mihaela Grădinariu duce această bătălie cu o energie
devastantă, concurează de la egal la egal cu adepţii versului
liber şi dacă nu iese pe primul loc e doar pentru că ceva nu a
convins pe deplin juriul, aşa cum avea să aprecieze poetul
NicolaeTurtureanu:
„

de a câştiga concursul. Şi se pare că în ultima vreme, din
punctul acesta de vedere, ea concurează singură. Este un
teren numai al ei, într-o grădină edenică numai a ei, dar în
acelaşi timp cu iadul în preajmă, pentru că e o continuă
alternanţă de planuri, de trăiri, de viziuni, de spaime şi de
frumuseţi.

Din ascuns de
cuvînt

Dar, iată,
hanul arde-n temelie,/ Drumeţii limbii fug, pierzînd cojoace,/
Şi-arăm tăciunii cu tristeţi o mie,/ Pîndari de stihuri, neguţînd
noroace...

La hanul de cuvinte dau
tîrcoale.

Frigul din clepsidră,

Aşteptarea-n chindie

Zăpada morţii
noastre-şi tocmeşte lăutarii; Văd moartea întingînd în blid cu
mîna Dă-mimînamoarte.Oarbă ai rămas.

Calendar pe rouă

Ni se deşiră anii ca mătănii/
De funigei albaştri peste feţe.../ Se-nhamă vremea, telegar, la
sănii,/ Izbind copite-n luna ce-o să-ngheţe...

Umbre peste
nu şi da,/ Umbre-n umbră om pleca,/ Săruta-ne-vom cîndva.../
Umbrul şi cu umbra sa..

”
În această perspectivă, primul ciclu de poezii,

, îmi apare ca un vulcan în erupţie, care mistuieşte totul
sub lava incandescentă pentru a edifica apoi, pe cenuşa
trecutului, trainice ctitorii. Căci ce altceva poate fi acest
incendiu apocaliptic cu care se deschide cartea?

„Cronicăreasa”, cum o identifică acelaşi N.T., foloseşte
strategii şi arme sofisticate în bătălia sa solitară, invocă
arhaisme şi cuvinte neaoşe, o recuzită arhetipală şi o densitate
metaforică rar întâlnită. Iar hanul, ales drept câmp de bătaie,
devine aici în plan metaforic însăşi lumea din care vine, de
care simte că aparţine organic poeta:

O bătălie pentru puritate şi nobil, pentru frumos şi
armonie, aşa îmi apare poezia Mihaelei Grădinariu la cea de a
doua apariţie editorială, cu volumul care
o consacră şi confirmă aprecierile primite la volumul de
debut. Poemele nu sunt identificate printr-un titlu, existând
doar o alocare convenţională de titluri la sumar, pentru a crea o
continuitate în cadrul aceluiaşi ciclu, o construcţie unitară sub
o denumire sugestiv aleasă, ceea ce-i asigură o fluiditate ca
ariile unei opere în trei acte.
Cel de-al doilea ciclu intitulat propune o
reflecţie asupra unor teme fundamentale precum: moartea,
credinţa, iubirea, statornicia, efemeritatea vieţii, nevoia de
puritate. Descoperim aici o stare de împăcare, de linişte
sufletească, ca aceea a ciobanului mioritic, pentru că oricum
nemurirea este asigurată prin actul creator:

ori
Un alt ton regăsim în cel de-al treilea grupaj, intitulat

, unde poemele devin mai animate, mai
pline de acţiune, mai solare şi chiar cu note de erotism.
Rememorând întâmplări şi trăiri pe care i le-a stârnit natura în
zori ori la amiază, parcurgînd ciclurile anotimpurilor ori
evoluţia vârstelor, fiorii în preajma persoanei iubite, poeta
scrie într-o notă optimistă jurnalul unui om care iubeşte viaţa
şi lumea cu tot ce are ea frumos:

Conştientă de
cursul inexorabil al vieţii, poeta disimulează dramaticitatea
tonului într-un sfârşit optimist, de basm popular, în care
protagoniştii vor trăi împeună până la adânci bătrâneţe.
Profilurile celor doi sunt conturate cu linii fine:

.
De la Râşca, profesoara şi dăscăliţa Mihaela Grădinariu vine
cu o poezie viguroasă, pe care, recitind-o, descoperi de fiecare
dată o bogăţie metaforică de o rară frumuseţe, oferită cu
bucurie şi generozitate, dintr-o bunătate sufletească şi o aleasă
sensibilitate umană.

Cuvinte me te ugite
s mearg la suflet

ş ş
ă ă

Antonio PATRAŞ, Marius CHELARU, Mihaela GRADINARIU, Nicolae TURTUREANU, Bogdan CREŢU
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IONHURJUI

glas al vecerniei!

camera din vremuri -
studios ca un veritabil
şobolan de bibliotecă

n-avea începutul acolo
nici sfârşitul
totul era o ambiguă trecere

lasă apele în urmă
peisajul plâns de el însuşi/
de ceilalţi ca alternativă

câmp dezastruos/glas al vecerniei
priveşte-mă în ochi dacă poţi -
pe noi ce te iubim

caii din povestea vieţii mele
prin care am trecut călare
peste dealurile născătoare

luna din nopţile de poezie
este aşteptată şi acum
pe prispa şcolii în nopţi cu lună!

precum mersul cailor nesfârşit
copilăria se petrecea pe ea -
în camera din vremuri studiam viaţa!

o despărţire grandioasă

mie nu-mi vine să cred
că mâine poimâine
voi fi pământ -
că se va abate asupra noastră
a celor ce am fost prăpădul!

întâlnire de vară/sfârşitul lumii
într-o marţi cum scrie la Biblie
cu pieptul deschis în faţa catastrofei -
curge pârâul pe lângă casa mea
de odinioară şi nimeni nu dă semne să moară

ipoteticul sfârşit a fost anunţat
ca pe o ştire oarecare şi nu-l mai credem
este primăvară şi este luna mai
şi se zbenguie în ramuri păsări albastre
deasupra casei noastre este pace şi speranţă

plecăm la drum

mâine plecăm la drum -
mâine este un termen generic
inventat pentru o idee despre a fi

nu suntem în măsură
să ne apropiem unul de celălalt
şi să ne îmbrăţişăm

am fost mereu aproape
şi mereu departe-
doar plăcile cu muzică din clasici.

nepregătit pentru intrarea în alt univers
aştept ceva fără să ştiu ce
(fără intrare în gara aceea miraculoasă)

neverosimil mersul trenurilor
şi sunetul lor noaptea amestecând visele
făcând memoria şi imaginea una!

ore ale adolescenţei

floarea de cais din reluarea circuitului
vieţii - morţii un imbold născut atunci
candelambru ajuns deasupra apelor repezi
vremea trecătoare către alte ape căzând

întins pe pajiştea din apropiere privesc
cerul înstelat - noaptea înghiţită de balaurul
nopţii ce stă să vină - ancoră peste sublim
peste imponderabil - cântul sirenelor

pătrunde misterul în inima mea ce nu mai este
aceeaşi/se scufundă cetate după cetate şi
luptătorul de altădată reface altcum povestea
din an în an(anotimpuri schimbate altfel!)

al optzecilea an şi încă unul/de necrezut trecut
ca “apele diavolului” pletele tale de altcând
şi neverosimila mea viaţă adusă la ţărm
de mai multe ori din aprilie şi până în mai

ca în poveste

şi totuşi exişti magie a irealului
durerea cea mare a trecerii peste genune
nici o minune n-a salvat decât aparent
o indelebilă rană din ceaţa de adaos

tânăr fiind fără să fi fost tânăr
mă apropii de mine şi mă îndepărtez
dintr-o eroare ca un crez în credinţă bizară
revenind rar la poarta cetăţii!

slavă acestui încercat mers de trecere
ca într-o ceaţă albă - nor moale căzând
şi îmbrăcându-mă în poveste într-o zi de mai
(şi totuşi exişti magie a irealului)

fâşia despărţitoare
aşa s-a scris acest poem
pe fâşia despărţitoare
între viaţă şi neviaţă
ca o ameninţare -
ca o dulce îmbrăţişare în
prima seară a balului!

nemaiavând alte ipoteze
de supravieţuire/aveam idealurile
transcrise în palmele noastre
aşezate una peste cealaltă
palmele ele însele vorbind
despre eternitate!

poemul din mijlocul unui teren
al şcolii care ne-a învăţat carte
în aceeaşi măsură şi ne-a învăţat sacrificiu
şi ne-a arătat distanţa până la maturitate -
ne-am scufundat îmbrăţişaţi ca soldaţi
răpuşi de acelaşi glonţ al speranţei la viaţă!

elogiu luminii
aşa îmi părea lumea atunci -
o catedrală plină de îndoieli
o catedrală încercată

nici o singură clipă
nu ne-am îndoit de izbândă
cerul până şi el înscris
într-o orbită - ochi de vultur!

lumina şi gândul meu călător
peste câmpii şi ape
şi peste sufletul şi el
plecat undeva - nu se ştie unde

cine să se apropie de intangibila idee
a veşniciei - gând autentic venit.
Elogiu luminii - aşteptarea ei într-o zi
(aşteptarea zilelor ce ne-au aşteptat şi ele!)
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Primamea despărţire iluzorie de lungul şi, aparent, eternul
blestem comunist , s-a înfiripat auroral,pe la sfârşitul
mileniului trecut, când, de pe parapetul din beton, frumos

zugrăvit bleu-ciel, al biroului pentru controlul paşapoartelor al
aeroportului De Gaulle, am zărit, adâncindu-se ca o Poartă a
Raiului, înaintea mea, tunelul fluorescent al ,
cutreierat fluvial de o mulţime multicoloră, şi multinaţională,
care păreamai agitată şi mai euforică decât mine. Chiar dacă tot
timpul, în autocarul caremă dusese laBucureşti, în avion şi aici,
în fluviul de oameni care se agitau cu fericită şi elegantă
dezinvoltură, avusesem senzaţia înfrigurată că sunt urmărit,
supravegheat, vânat pas cu pas şi că nu voi fi niciodată lăsat
liber pe sau oriunde în altă parte, de dincolo de
Cortina deFier.
Frica asta, la care se va fi adăugat şi neliniştea primului zbor,
veghease adânc sădită-n mine încă din prima copilărie, când
întreaga familie se refugia săptămânal prin bălţi, la sosirea
intempestivă a comisiilor de colectivizare şi de colectare a
cotelor de alimente sau când se căutau şi se inventau noi şi noi

, adică noi măgari mai ieftini pentru minele de
plumb şi pentru Canalul lui Dej. Perioada aceea nenorocită
când populaţia României se împărţea în doar trei categorii: cei
care se aflau în puşcării, pe motive politice; cei care tocmai
fuseseră eliberaţi din vreun penitenciar şi cei care urmau să fie
arestaţi în curând, pentru atitudine duşmănoasă faţă de
transformarea socialistă a ţării, ca să nu mai pun la socoteală şi
experienţa mea de profesor exilat şi umilit, de la marginea

Terminalului 2 E

duşmani de clasă

Champs-Élysées

lumii, când dobândisem convingerea puternic înrădăcinată şi
tragic confirmată, din când în când, că fiecare al doilea
necunoscut sau tovarăş de muncă ar putea fi un consecvent
turnător al securităţii.
De aceea, acolo, pe aeroportul parizian, care mi se părea încă
ireal, am urmărit desfigurat mişcările torturant de lente şi de
suspicioase, cu care, dincolo de scoica de sticlă a ghişeului, mi
se cerceta cartea de identitate. Dar cel mai mult trebuie să mă fi
îngrozit faptul că funcţionarul care-mi controla actele de
călătorie, un arab dolofan, vârât cu greu în uniforma sa albastră
cu epoleţi şi cu ecusoane metalice, semăna alarmant de bine cu
miliţienii de la Medgidia, care, privindu-mă ca pe-o goangă de
băligar, îmi eliberaseră primul meu , la 14
ani, amintindu-mi parşiv că, din clipa aceea, am devenit şi eu

.
Şi, încă o dată, cumplita mea angoasă de etern prizonier al
prostiei organizate s-a întrupat şi-a devenit întâmplare reală a
vieţii mele, deoarece controlorul acela întunecat s-a ridicat
preocupat de la locul său, a ieşit pe uşiţa din spatele borcanului
său de cristal şi s-a apropiat de mine, bătând sibilinic cu degetul
în carteameade identitate.
Cred cămai văzuse încămulţi alţi cufurici de-aldemine, din est,
cu creierul temeinic spălat şi cu moartea-n suflet, pentru că se
străduia să fie cât mai amabil şi mai prevenitor. Mai ales după
ce-a înţeles că vorbesc destul de bine franceza. „E dedatoriamea
să verific un mic amănunt, a spus el numai lapte şi miere. V-ar
supăra dacă-aţi aştepta puţin pe banca de acolo!?” Dar eu m-am
aşezat pe banca aia ca în anticamera eşafodului, amintindu-mi,
probabil, că prin anii cinzeci, aşa, în plin delir al luptei de clasă,
bunicul meu fusese invitat să aştepte câteva minute pe o bancă
roşie din holul securităţii constănţene şi că nu se mai întorsese
niciodată acasă.

pre surprinderea mea însă, după ce-mi derulasem febril în
minte toate experienţele opresiv-traumatizante ale
gulagului subînţeles, în care supravieţuisem miraculos

aproape 50 de ani, funcţionarul măsliniu de la se
întorsese peste numai câteva minute cu acelaşi surâs amical şi
prevenitor „Este o greşeală greu de trecut cu vederea aici, în
acte! De exemplu, cartea dumneavoastră de identitate are, ca
termen de valabilitate, anul 2089!” „Perfect logic, am încercat
eu un zâmbet dureros, cu buzele arse de febră, deoarece bunica
mea, de exemplu, a împlinit, chiar ieri, 197 de ani!Aşa se trăieşte
la noi.” Numai că, văzută de-aproape, uniforma lui prea semăna
terifiant cu uniforma unui robust maior de securitate pe care,
printr-un trăsnet necruţător al destinului, avusesem neşansa s-o
admir prea de-aproape, o singură dată, cândva, în vremurile
cumplitelormele experienţe de .
Acum însă, eram fericit şi pluteam în extaze de roze. Apparent,
scăpasem, pentru o clipă, din mecanismul înverşunat-feroce al
experimentului leninist. Deşi frica îmi rămăsese adânc

buletin de identitate

puşcăriabil

Air France

ietică şi iechitate comunistă

S

TERMINAL
Ioan Florin STANCIU

Je crois bien que la peur générale était la bas
une technique volontaire et une politique d'etat.

Camus

ghemuită în sânge, dureroasă şi vie ca un arici de jăratic,
întrucât acolo, în fluviul de călători relaxaţi şi guralivi ai
terminalului, când un tânăr înalt şi surâzător m-a întrebat, cu o
palmă de prieten pe umăr, dacă vorbesc engleza, eu, tresărind
milităreşte, i-am răspuns tare şi convingător , ceea ce l-a
lăsat camvisător, pentrumoment: , a şoptit
el perplex, ca la o întâlnire de gradul III.

upă care, şerpuind prudent, prin forfota aceea
babilonică, m-am tot apropiat de ieşirea dinspre
, străjuită, spre disperarea mea încă secretă, de

oameni de ordine în combinezoane întunecate, prevăzute cu
centuri late, pistoale, cătuşe şi bastoane telescopice. Aşa că,
vinovat mereu de-o crimă inefabilă, m-am înghesuit într-o
gloată gălăgioasă de suporteri sudamericani, smulgând un fular
colorat din pumnul unui copil şi strigând împreună cu ei

, ceea ce, pentru mine, chiar părea să aibă un sens. Numai
că atunci când, în apropierea ieşirii, cordonul de pază s-a repliat
preventiv în jurul nostru, un resort mult prea încordat, din cutia
cu arcuri şi corzi prea tensionate a trupului meu, a cedat
deodată, cu un lung sunet interior de şi, aplecat
înainte, ca un taur orb de furie, am ţâşnit printre panourile de
sticlă ale uşilor, care tocmai se desfăceau automat, la apropierea
noastră. Şi, uite-aşa, urmărit de tropot şi şuier, am sărit într-un
tren portocaliu care demara lent înspre Parisul tuturor visurilor
mele de libertate şi de elevaţie spirituală.
Aveam o rezervare la un hotel pentru lumea a treia, din Place de
la Republique, iar seara, în camera aceea decentă totuşi, în jurul
căreia simţeam cum oraşul luminilor vibrează-n surdină, cu
freamăt de ocean îndepărtat şi apropiat totodată, mi s-a părut că
sunt, în sfârşit, liber şi căm-amvindecat definitiv de frică.
Totuşi, spre dimineaţă, când cifrele fosforescente ale ceasului
electronic de lângă televizor arătau ora 4,45, mi s-a părut că aud
prin somnul meu de iepuraş veşnic la pândă, motorul înfundat al
unui camion , freamăt atent de paşi şi şoapte potolite sub palmă.
Iar asta se întâmpla chiar la orele când, în copilăria mea,
echipele mixte ale miliţiei şi-ale securităţii năvăleau pe furiş în
casa omului ca s-aresteze duşmanul cel de toate zilele, al clasei
muncitoare. Rezemat cu umărul stâng în draperia de pluş, am
întredeschis cu o unghie lamelele storului şi-amvăzut,mai întâi,
duba gri-metalizată a serviciului de curăţenie a oraşului
( ), apoi echipa auxiliară: patru
astronauţi selenari, cu cagule albe şi cu mănuşi înalte, care
lipăiau de colo-colo, preocupat, discret şi prudent, ca să nu
deranjeze liniştea parizienilor, la ora celuimai dulce somn.
Atunci, am deschis imprudent televizorul, pe ,
chiar în clipa în care Ion Iliescu, extras cu greu de pe străzile
râmate de rinoceri, ale Bucureştilor, le mulţumea minerilor
ghemuiţi otoman de jur-împrejur, pentru

.

No!
Where are you from?

Gare
TGV

Vamos a
final!

heavymetal

nettoyage de la ville de Paris

TV5MONDE

solidaritatea
muncitorească şi înalta lor disciplină civică

D

Bogdan
ULMU

Cînd cineva…
E cineva pe care eu nu-l ştiu,
e cineva ce mi se-ascunde-n umbră.
Iar ochiul lui mă mîngîie, tîrziu,
în orice ceas, în orice clipă sumbră…

E cineva pe care noi nu-l ştim,
dar căruia va trebui să-i spunem, clar :
- Străine, nu ne sperii, e-n zadar!
Dar cineva ne-opreşte să vorbim…

Cine e, Doamne, acest Cineva?
Este făptură, ori e vis de vară?
Este-o fantoşă, e de mucava,
sau hologramă, e o pînză rară?

E cineva cînd... nu e cineva.
Un ochi stă bine-ascuns, după o stea...

Păsări fără aripi duc ceru-n spinare,
Şi din clipă-n clipă, arde un cocor ;
luna se închide, răni apar pe soare
rănile acelea, pe păstor îl dor!

Caut o insulă...
...una mică, măcar de 100 de metri pătraţi,
pe undeva, printr-un ocean netrecut pe hartă,
pe care să te duc să fim singuri
cu aglomeraţia gesturilor noastre.
Sigur, o să te-ntrebi cum voi plăti:
viaţa mea, bănuiesc că n-ajunge;
atunci îmi vînd conacul (şi-aşa e pustiu),
trăsura (şi-aşa nu mă mai duce la tine),
ceasul de argint (şi-aşa arată ore din care lipseşti),
cărţile (şi-aşa am citit degeaba,
căci te căutam pe tine-n ele
şi dădeam mereu peste Margareta).

Apoi, voi angaja doi eunuci amnezici
(să ne facă vînt cu frunze de palmieri)
şi o cadînă,
să ne danseze, tandru, din buric.

Fă-ţi bagajul: să iei şi cartea de bucate,
ca să-mi prepari, spre seară,
imambaialdî...
Dacă mai ai loc, ia şi gramofonul
să ascultăm, între două atingeri,
cotele apelor Senei...

Cocktail erotic
Nu te-am căutat niciodată, Ema,
şi te-am găsit.
Nu ştiu dacă-i bine că nu te-am căutat,
ori că te-am găsit,
Hedda...

Nu ştiu dacă e şansa
... ori neşansa oblomovismului meu,
Ludmila...

Oricum, totu-i ireversibil:
să aşteptăm, cu bărbile din ce în ce mai lungi,
Deznodămîntul,
Michaela....

Şi ca totul să nu pară trist,
şi noi să nu părem deplasaţi,
să fumăm,
Nataşa,
ţigări din foi de porumb
şi să ne-mbătăm cu sfeclă distilată,
ca-n copilărie,
Erica...

Oare te-am găsit...
deşi nu te-am căutat niciodată?!...

Tu să-mi spui adevărul,
Krimhilda!

Dragoste oarbă...
Iubito, s-a-ntîmplat un lucru rar:
aseară ai cuvîntat ... ca un birjar!
De se va repeta încă o dată,
rişti să te dea birjarii-n judecată...
(pentru un plagiat destul de clar
din ... elevatul lor vocabular).

Dar dragostea e oarbă, draga mea,
nu te jena, deci nu te ruşina:
orice ai spune, muză erudită,
în ochii mei n-o să te compromită.

Vorbeşte cît de plastic, tu, comoară:
tot te ador, stea universitară!
(căci replicile tale care-mi plac,
sunt cele ce m-ajută, iar, să tac...).

(Din volumul , în curs de apariţie la Editura
)

Sfert de femeie
Artes
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Într-o trezvie, domnul Olah a văzut Fragola rostogolindu-se
până în ograda-i mare, numai bună pentru aterizarea unui
arheopterix. Era ziua lui de naştere, când a privit Fragola
pentru întâia oară. Printre invitaţi, cu prilejul împlinirii unei
vârste pe care nimeni nu i-a ştiut-o vreodată, erau cei cinci
fraţi ai lui, întorşi din vestul Laponiei, împreună cu soţiile şi
soacrele lor. Soacrele aveau ochii verzi iar cumnatele
albaştri, părul lung dat pe spate aproape de brâu. Aceste
două culori ale ochilor cumnatelor şi soacrelor domnului
Olah sunt caracteristice şi Fragolei; îi dau contur,
atractivitate şi o individualizează, oferind, celor care vor s-o
privească, un fel de plăcere protectoare dar şi primejdioasă,
până la pierderea sinelui.Astfel, ea apare deosebită în rândul
celorlalte prezenţe însoţite de exponate din argilă, mătăsuri
cosmice şi geometrii ale văzduhului. Toate pot fi văzute în
marea sală de expoziţii a palatului Braunştein,
impresionantă ctitorire ridicată în centrul Iaşului, la sfârşitul
secolului al XIX-lea, de un evreu extrem de generos.
Culoarea albastră predomină întreaga pinacotecă a
palatului. Indiferent dacă afară este senin sau nour,
răsăriturile şi amurgurile cu imnurile lor pot încânta privirile
şi auzul curioşilor în fiecare zi. În partea unde sunt expuse
celemaimulte obiecte, din când în când, ca pe un ecranmare
de sticlă, se pot citi semne şi înfăţişări stranii, dar şi
adevărate stihuri ale strălucitului poetDanLaurenţiu:

CândFragola presimţi greutatea privirilor lunecând de sus şi
până jos pe aria-i mişcătoare, numai bună pentru germinare
şi înrodiri, îşi descheie toţi nasturii, dar şi umbrelele, pentru
a nu fi văzută de cei care-şi lipiseră capetele de tavan.Aceşti
ipochimeni, susţinuţi de omică parte a asistenţei şi aplaudaţi
de marea parte a ei, fără să ştie de ce, spun citate, ba chiar au
hainele scrise numai cu texte (ei înşişi devenind nişte texte
vetuste), au propriile manuscrise pline de un fel de solzi şi
boabe de linte pe care spun că le primenesc cu apă de izvor,
din fântâna „Fiind băiet, păduri cutreieram...”
Toate planurile domnului Olah s-au schimbat radical la
atingerea Fragolei, care decodifica un limbaj coregrafic de o
senzuală tandreţe, însoţite de magnetice câmpuri ce atrag şi
paralizează parcă voinţa. Rostirile şi prezenţele ei, deşi
cunoscute, aveau sonorităţi şi parfumuri de pe alte
tărâmuri... Când domnul Olah a atins-o, a avut loc un fel de
implozie azurie, fără ca să se oprească din recital, fiind
convins că tot acest spectacol era doar pentru el. Îl cuprinse
o uşoară milă de sine, dar nu luă nici un fel de atitudine; se
simţi ca un personaj dintr-un basm pentru copii, prins în
sforile unui vrăjitor actor păpuşar.

Cei mai mulţi dintre invitaţi erau preocupaţi de problemele
politice dar şi mondene, fără să fie deranjaţi de duetul ad-
hoc dintre domnul Olah şi Fragola. Chiar şi cel care a fost
preferat pentru vernisarea expoziţiei, deşi îşi primise suma
negociată de 1000 de guldeni, fu trecut în plan secund.
Aproape toţi spuneau că-i ştiu discursul, deşi încă nu-l
ascultaseră. Fără să poată da vreo explicaţie, participanţii
aplaudau îndelung reprezentaţia Fragolei, care acum deveni
un fel de curcubeu vorbitor pe tavanul marii săli a palatului
Braunştein. Pe chipurile lor se vedea un fel de hipnoză.
Domnul Olah, solicitat la maximum, după ce rosti cât putu
de tare, să audă asistenţa, că 95% din materie şi energie se
află în întuneric şi numai 5% sunt în lumină, sări pe singurul
geam deschis, într-un taxi care îl duse direct la aeroport. A
doua zi, seara, era invitatul special al prelecţiunii, de pe
scările bazilicii Sacré-Coeur, despre tangenţe şi
fenomenologia percepţiei. Nu ştiu de ce, sunt aproape sigur
că Fragola va fi şi ea acolo, pe una de pe treptele cunoscutei
catedrale.

*

Abatele Prevost
•
Jean-Paul Sartre
• JohnSteimbek
•

Zise un bătrân sihastru,
Depe unmuntemăiastru,
Străbătut deZoroastru:
Numai sângele albastru
Ne va scoate din dezastru.

Respiramai liber; simţea
tot trupul ca un fel de vibraţie; şi, în starea de euforică uitare
de sine, care îl cuprindea aproape de tavan, i se întâmpla
uneori, spre marea lui surprindere, să-şi dea drumul şi să
vină grămadă jos. Dar acum ştia, fireşte, să-şi stăpânească
mai bine corpul şi nu păţea nimic, chiar când cădea de la
asemenea înălţime.

• Vorbele celebre sunt cele pe care oameni celebri le
pronunţă după ce aumurit.
Fără Dumnezeu nu există scop, valoare sau sens în lume.

Timpul este singurul critic fără ambiţie.
Toţi cei care nu lucrează îşi arată importanţa aptitudinilor
lor prin aceea că ei găsesc greşeli la aceia care lucrează.

Nicolae PANAITE

intersecţii

ÎNFĂŢIŞĂRILE
FRAGOLEI (1)

Nu am avut timp de pardon.Afost să fie şi ne-am atins. El avea 90 la
oră şi m-a prins pe zebră. Zoofilulee!, cred că asta i-a fost în devlă. Şi
m-a ras.Aeliberat zebra de unul dintremiile de indivizi predispuşi la
apucături de astea animaliere. Păcat de bere. O luasem dintr-o şarjă
de concurs şi, din ricoşeu, i-a sărit capacul. Cine ştie ce dobitoc se
bucură acum de marele premiu. Mda. Îi pun la cheltuielile de
judecată şi chestia asta plus suta de grame de parizer, nenorocitul
naibii!Ăstam-a falimentat total.
Şi mă întorc pe partea ailaltă, unde ţin portofelul.Aici dau nas în nas
cuDubiosul.
- Tu ce cauţi?
- Portmoneul.
- Aha.Aveai cevapin el?
- Fotografia preşedinteluiAsiei.
- Şmecher, nu?
- Şmecher.
Dintr-un alt colţ, înfăşurat într-un cerşaf cu dungi, Al Doilea.
Domnilor, zice ăla, e păcat să vă certaţi pe întuneric. Că-ntunericul
naştemonştri şimonstruozităţi.Mai bine discutaţi despre dame.Care
ştie bancuri porcoase?
Am refuzat să ascult restul peroraţiei pentru a mă concentra asupra
situaţiei. Mda. Ăla mă pocnise în stradă. Poc! Dar de la pocul lui şi
până la aici, unde eram, zero informaţii. Şi asta pentru că era
duminică, zi liberă şi informaţiile zero. S-o luăm pe fir. Şi am revenit
la primul, la cel dubios.
-Domnule, cu cine amplăcerea?
-Cumine.
- Sunt onorat. În ce problemăaţi venit aici?
- Cred că în problema... Nu ştiu. Să mor dacă ştiu. Eram sus pe
acoperiş, că puneam o antenă satelit să aflu ce mai e dincolo de gard,
în comună.
-Depe acoperiş se vedeamai bine?
-Nu, domnule.Din televizor. Că ne-a făcut primarul ăla nou de vechi
ce a ajuns, reţea locală tivi.Acolo vorbeşte el, popa, el, veterinarul, el
şi vreo două fâţe de alea, suplinitoare la suplinitori. Înţelegi?
-Da.
- Aiurea! Nu-nţelegi nimic că nici eu, care-s de-acolo, nu-nţeleg
neam şi de aceea amvrut antenă, ca să înţeleg ce nu înţeleg. Înţelegi?
- Înţeleg.
-Aşa. Că cum ţi-am explicat, orice tâmpit poate înţelege. Şi ideea cu
satelitu o aveam demult, aşa, ca un cui înfipt în creier. Staaaai! Asta
era! Domnule, crezi sau nu, cuiul mi-a rămas în cap. Fix. Convinge-
te!
Şi mi-a revenit din partea dorsală a părţii cu nasul, ditai claie de
pelum sau cum naiba or numi latinii părul. Capitus! Dacă s-ar putea
citi dinlăuntrul cu pipăitul din afară, cred că ne-am deştepta din
fraiereală şi am ajunge şi noi ditai. Mda.Aici nu... aici nu... Aici, da,
capăt de cui, de chiron. Chiron ca Piron din Creta sau din ce lecturi
expandează ideea. Sau poate Pirus care nu are a face cu.
- L-ai găsit?
- L-am. Este. Nu l-ai pierdut. Sper să fie întreg. Dar ce mai e întreg
prin tranziţia asta?!
-Aşa. Cred c-am alunecat de la pisici, că ăstea se spurcă pe-acolo şi
parcă şi aici cam pute.Am alunecat direct în cui, chiron şi m-au adus
aici ca să-l scoată.
-Atunci suntem într-o clinică.
- Exact.Dumneata, în ce problemă?
-Accident.Am fost lovit contondent cu omaşină neagră.
- Aha. Ai fost lovit oficial, că ăştia au în general maşini întunecate,
situaţii întunecate, şmecherii idem. Au vrut să te mierlească cei din
opoziţie. Eşti deputat?
- Nu. Ziarist.
-Aha. Emult mai grav.Voi ăştia vă cam puneţi poalele-n cap şi faceţi
mişto de toată lumea. Zi merçi că nu te-au lapidat cu ciomagul. Dacă
n-ar fi atât de întuneric aici, aş zice c-ai scăpat uşor, fără chestii
exogeneprin anatomic.
Ultimele 13 cuvinte m-au cam pus pe gânduri. Mi-am pipăit capul,
gâtul curat. Nici tu cui, nici tu scoabă. Şi dacă nu aveam altă treabă
am continuat-o pe cea veche. Şi iată că sub umăr, în stânga, am simţit
exogenul, necunoscut-neunoscuta. Ceva neted, prelung, relief
aparte. Domnule, i-am spus ăluia cu cuiul, cred că am ceva înfipt în
inimă.Dar nu-mi dau seamace.
- Vin eu, s-a auzit vocea celui deAlDoilea.Vin eu, ca profesionist, c-
am fost magazioner la o şcoală specială de nevăzători. Plus că fac şi
sculptură prin turnări, că de turnătorii se ocupă alţii.
- Artist?

- Amator cu diplomă. Că dacă eram profesionist, nu ajungeam aicea.
M-a prins nevastă-mea cu un nud. Îi făceam modelul din ghips. Dar,
nemaiavând ghips i-l făceam natural, ceva gen bouche-en-bouche.
Şi la fel de natural m-a lovit consoarta înmoalele capului cu ce a găsit
la prima extragere câştigătoare pentru ea. Cred că s-a pretat la bustul
genialului Napoleon în bronz.Mare general! Ăsta şi după sute de ani,
mort camorţii, şi totmai face victime.
Şi l-am auzit raliind printre mobile, chestii, ce era pe-acolo. Ca şi
Columb cuAmerica lui, m-a luat la cercetat centimetru cu centimetru
pe invers.De la tălpi în sus. Problemăcu problemă.
-Domnule, te felicit. Cred că ţi se trage de laKreysslerul ăla imperial,
mai exact de la leopardul de pe capotă. Leopard, că, uite la ce pipăi
eu: coadă, picioare, corp agil şi restul care nu se mai pipăie fiind
înăuntrulmatale.Vrei să-l scot?
- Nu-l scoateee!A intervenit intempestiv ăl dintâi. Eu sunt specialist
în vampiri, că numa c... de astea dau ăştia prin televizoare. La ăştia, la
vampiri, cum îi scoate surcica, ţăruşul plantat profesionist în inimă,
aleluia şi tămâia! Aici e nevoie de un expert străin, că ai noştri cam
lucrează în străinătate. Ai nevoie de un chirurg. Dar cum ăştia fără o
mie de euronu se apropie de tine, că-s în grevă, apelează la omoaşă.
- Domnule, a completat al doilea, după toate probele pe care le deţii
în corp, nu numai că-l bagi pe tipu în puşcărie dar, personal, eşti deja
un ommort. Mai exact, cu jaguarul ăla din inimă, imposibil să mai fii
în viaţă. Ca şi noi, ăştia, de altfel, că, aşa cum am pipăit şi la celelalte
locaţii, mai sunt şi alţi morţi, dar ăia-s de-a binelea. Suntem, vă anunţ,
laMorgă!
Ultima propoziţie a fost fatală. Cel cu cuiul în cap, uluit, a căzut cu
zgomot depemasa lui. Camortu.
-Ai păţit ceva, domnu?
- Da. Cred că am făcut luxaţie de ligament.Acum chiar că am nevoie
dedoctor.Doctoreeee!
Nixit. Vocii, vocilor reunite ca într-un cor antic pe trei octave nu le-a
răspuns nimeni. Se vede că instituţia morgii, conform autonomiei
administrative, ori era prea în subsol, ori era prea mai departe de ăi
vii.
- Şi eu ce fac cu leopardul?
- Păstrează-l! Posibil să fie din metal aurit de paişpe karate. Cu aşa
ceva, jumătate din cheltuielile de înmormântare sunt acoperite ca şi
morţii ăştia pe care i-am descoperit ca vecini. Şi dacă tot suntem la
capitolul ăsta, poate vrei să comunicăm familiei dumitale, ca răposat,
vreo chestie importantă de ieşit din rahatul în care îi bagi fără
antrenament prealabil. Că, dacă e să te îngroape tradiţional, ba şi cu
doi-trei popi, n-or să plătească nici în zece ani datoriile însumate. Dă-
le o şansă. Secretul!
- Care?
- Secretul cu banii de submarin atent ascunşi de ochii nevestei,
giuvaericalele pregătite pentru celelalte curve, chestii. Să aibă ce să
vândă.
- N-am.
- Nu?
-Da.
- Atunci ai să mori ca prostu. Zece ani or să te înjure urmaşii şi
urmaşii urmaşilor.
-N-am.
-Atunci nevasta, ibovnica, vecina de palier.
-N-am. Sunt celibatar şi filosof.
-Bravo.Te-ngroapă primăria. Bravo!O să le dai dureri de cap în plină
campanie electorală, bandiţii naibii!
- Primarulmi-i frate.
- Daaa? Păi ce nu zici, domnule, dacă ţi-i frate, totul e-n regulă. El o
să temoştenească.Ai ceva avere?
- Am.Amocolecţie de timbre rare.
- Oho!
- Rare, adică puţine, dar valoroase. Dar nu i-o dau. O las cercului
filatelic PopescuPompidu, unde suntmembru fondator.
- Ai scris asta în testament?
-Nu, că n-am.
-Atunci a-nţărcat bălaia. Fratelemoşteneşte totu şi ia potu!
Domnilor, se auzi de jos vocea luxatului cu cuiul, domnilor, mi-a
venit o idee nebunească, fantastică şi ca atare posibilă într-o societate
ca a noastră. Domnul cu pipăitul, dacă sunteţi de acord, ar putea să vă
asculte.
- Ce să asculte? Nu vezi că, aşa muribund cum îs, mă enervează de
moarte?
- Nu asta. Aş propune să vă asculte cordul, inima. Cred că, aproape
sunt convins, aşa cum sunt convins de cuiul ăsta din cap, că la
dumneata am putea constata un fenomen paranormal ca la tot
românul.
- Mai precis?
- Mai precis.Atenţie. Nu ne-a dat în băţ Ceaşcă cu raţii, porţii, cucu-
mucu? Ne-a dat. Şi cu toate astea, bateria suplimentară, aia de
supravieţuire, a funcţionat.Amajunsmultilateral capitalişti. Corect?
- Cam.
- Aşa. Întotdeauna, dacă ştii bancul cu Rabinul, Iţic şi caprele,
întotdeauna există o soluţie, un plan pe careDumnezeu îl are pregătit,
ca pompierii, pentru situaţii de urgenţă.
-Aşa. Şi?
-Ascultă cumbate inima la domnul cu sconcsul.
- Leopard.
-Aşa.Vă rog, linişte. Se lucrează.
Şi al Doilea, uşor tensionat de atmosfera oarecum rece dinmorgă, şi-
a lipit urechea de pieptul subsemnatului. Mişcări electorale de
dreapta-stânga, stânga-dreapta, centru de stânga, centru de dreapta.
Un minut, două, trei şi, brusc a căzut retezat pe pardoseală. Mort ca
toţimorţii.
-Uraaa!, a strigat cel cu cuiul. S-a adeverit.
Da. S-a adeverit. Din fericire, indiferent dacă credeţi ori nu, spre
deosebire de celelalte miliarde de indivizi ai planetei, eram un
fenomen. Eram, ca să zic aşa, dotat cu o inimă în plus, cu o inimă de
rezervă.

Inimă de rezervă

Aurel BRUMĂ
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Însă lucrurile sunt mai complicate. Dacă privim mai culuare aminte de pe capra harabalei noastre, aculturalitatea
şi necosmicizarea, de care vorbeam mai sus, sunt relative.

Nu avem a ne teme în preumblarea noastră. Pădurea
crengiană este destul de umblată şi nu chiar atât de sălbatică.
Perfida pădure, care înspăimântă pe , are
un început de ordine simbolizat ici şi colo prin grădina ursului
din pădure, prin cărări, prin fântână, care sunt intermediare
ale unei vieţi sociale normale.Apoi, cum e şi normal, pădurea
este marcată peste tot de semne mai mult sau mai puţin
creştine sau, mai bine zis, popular-creştine. Călugării şi
călugăriţele de la Secu şi Agapia îşi găsesc aici locuri de
desfătări. Copacii devin în viziunea lui Dănilămaterial pentru
a dura o mănăstire chiar lângă iazul drăcărimii. Aglomerată
pădure, putem zice!Tot pe aici sunt nunta de furnici şi roiul de
albine ( ), semnificând milostenia şi întrajutorarea
creştină. Şi exemplele se pot înmulţi.
Se ştie, pustiul, ca loc de asceză şi de încercări în Orient încă
din , a fost înlocuit în spaţiul european cu
pădurea. Nu mai este nevoie să evidenţiem valoarea
simbolică a acestui topos creştin şi moralizator, care se
prelungeşte până în zilele noastre proteiforme şi ateiforme.
De pildă, ecologiştii de azi spune Jacques Le Goff caută în
păduri ideologia pustiului. Pădurea este locul însingurării, al
încercărilor, ispitelor şi capcanelor. Această simbolistică a
pădurii ca echivalent al pustiului nu putea să nu fie prezentă la
Creangă. De altminteri, Humuleşteanul face clar asocierea
dintre pustiu şi pădure; vorbeşte de „codri şi pustietăţi”
( ), „păduri şi codri pustii”, „codri şi
pustietăţi îngrozitoare” ( ), Harap Alb
merge „prin locuri pustii şi cu greu de străbătut”. În pădure
cad în ispită ţăranii şi dracul ispitit de boţul de mămăligă
( ), aici este prins în capcană Harap
Alb. De cine este prins? De Spânul-diavol. Pădurea este loc
sau locaţie, ca să fim la modă, de rătăcire (
dar şi de însingurare. Aici se află „căsuţa umbrită de nişte
lozii pletoase” a Sfintei Duminici (

). În Sfânta Duminică
deţine (licit sau ilicit, nu e treaba noastră) o altă căsuţă dincolo
de codri, dincolo demunţi şi peste apamărilor, „într-un ostrov
mândru din mijlocul unei mări”. Sugestia de „idilism
vegetal”, cum spune Valeriu Cristea, este exprimată scurt şi
pregnant, aşa cum îi place Ţăranului Mare din Humuleşti: „o
căsuţă singuratică, pe care era crescut nişte muşchiu pletos de
o podină de gros, moale ca mătasa şi verde ca buratecul”. În
căutare şi de alte pustiuri geografice şi spirituale, europeanul
găseşte insula, ca imagine paradisiacă. Spaţiul închis,
ocrotitor al insulei şi apoi al căsuţei constituie pentru erou
locuri ale singurătăţii, recluziunii şi odihnei. Harap Alb
izbândeşte în acţiunile sale din grădina ursului şi din pădurea
cerbului după ce rămâne aici şi se regenerează spiritual.
ată că începem să întrezărim din harabaua noastră
hermeneutică spaţiul naturii sălbatice şi semisălbatice,
„îndulcit”, cum am văzut, de lumea ospitalieră a

creştinismului, opus spaţiului cultural al satului. Pentru
Creangă lumea este satul (satul fiind întreaga lume), iar
pădurea este un antisat, loc al sălbăticiei, nebuniei şi alienării.
În pădure omul crengian nu trăieşte decât ca să o învingă, cum
face HarapAlb, de pildă, sau să o civilizeze, s-o taie, precum
fac Ştefan a Petrei sau bărbatul şi fata Irinucăi, să facă
mănăstire, cum vrea să facă Dănilă, eroul civilizator autohton
(dar este oare pădurea creştinată de Dănilă?). Altfel te
sălbăticeşti în pădure, asemeni bărbatului Irinucăi şi fetei lui
balcâze, aflată parcă în afara societăţii, odată ce îţi este frică să
înnoptezi cu biata fată. În pădure stă sălbaticul lup, iar în
marginea ei capra cea domestică. El este silvic, ea presilvică,
merge în codru doar ca să aducă hrană iezilor.
Pentru că am pomenit de marginea pădurii, haidem să facem
o(tro)col interpretativ prin preajma pădurii, prin spaţiile
presilvice. La fel de bine putem spune: prin preajma satului, la
limita satului cu pădurea. Aşadar, cu cine ne putem întâlni
aici, în aceste locuri intermediare? Să nu se creadă că diavolul
nu poate exista şi aici. După cum numele lui este „legiune”,
tot astfel locurile bântuite de el sunt sumedenie. Ucigă-l toaca
se cuibăreşte în locuri pustii, în ruine, în locuri unde au avut
loc nelegiuiri, în case părăsite (ca în ), în ape
stătătoare (ca-n ) sau în preajma pădurii.
Popa din este agresat pervers şi batjocorit
de Mititel la „marginea unei păduri”. Că este vorba de drac şi
nu de altceva, rezultă din chiar vorbele sfinţiei sale. Când
„mascara” începe să-l tortureze, „popa atunci începe a răcni şi
a zice: Doamne, izbăveşte-mă de vrăjmaş! Nu lăsa pre robul
tău de batjocura diavolului! Că ţie unui am slujit şi afară de
tine pre altul nu ştiu.” Omologia simbolică falus-drac, ne
spune Ion Pecie în lui, este stipulată şi în

: „dracul în curu prostului zace.”
Şi tot Pecie ne încredinţează în chestiunea noastră: „Chiar şi

homo humulestensis

Harap Alb

Vechiul Testament

Povestea porcului
Făt-Frumos Fiul Iepei

Povestea lui Stan Păţitul

Dănilă Prepeleac),

Fata babei şi fata
moşneagului Povestea lui Harap Alb

Ivan Turbincă
Dănilă Prepeleac

Povestea poveştilor

Phallusiada
Povestea lui Ionică cel prost

I

atunci când nu este tărâm al groazelor şi al beznelor sau pustie
locuită de monştri, pădurea rămâne o latifundie a diavolului,
un loc unde te pierzimoraliceşte, te schimbi, poţi deveni altul.
Întâlnirea cu diavolul nedorită şi inevitabilă, ammai scris-o ,
are loc cu aceeaşi punctualitate şi în marginea pădurii”
(p.114).

n alt intermediar între societate şi universul barbar
este vânătorul. Sfarmă Piatră şi Strâmbă Lemne din

nu doar concasează piatra şi
contorsionează materialul lemnos, ei sunt şi vânători,
personaje jumătate în pădure (natură), jumătate în sat
(cultură). Un fel de vânător, mai precis arcaş, este şi Păsări-
Lăţi-Lungilă, cel născut în zodia Săgetătorului. Gândul ne
duce, desigur, la al lui Pierre Vidal-Naquet,
cel din cătunele periferiei polis-ului. Aceşti trei vânători
trăiesc în sălbăticie şi se înrudesc cu celelalte „pocitănii”,
tovarăşe ale lui Harap Alb, care se află, ca să spunem aşa, la
limita superioară a naturii şi la limita inferioară a culturii. Toţi
fac parte dintr-un topos foarte bine reprezentat în imaginarul
medieval occidental, ca şi în mitologia românească (vezi la
Romulus Vulcănescu): motivul sălbaticului. Aceşti sălbatici
sunt oameni („dihănie de om”, „pocitanie de om”, „namilă de
om”, „nămetenie de om” li se spunemereu) trăitori în preajma
pădurii („la poalele unui codru” stă Flămânzilă), care au
comportament alienant, de nebun (HarapAlb aşa îl şi numeşte
pe Ochilă „nebun”). Anticavalerii cavalerului Harap Alb
parcă trăiesc în economia de pradă medievală, care nu a fost
înlocuită încă de economia agrară. Harap Alb îi atrage pe
aceştia dinspre natură spre cultură, dând un sens social
acţiunilor lor barbare. Are loc un proces de culturalizare al
eroilor. Pocităniile găsesc astfel drumul dinspre natură spre
cultură. Evoluţiile codului alimentar sunt grăitoare în acest
sens. Sălbaticii trec de la alimente crude, nepreparate la
alimente preparate. După păsările nejumulite, pe care le
înfuleca pe nemestecate, Păsări-Lăţi-Lungilă trece la pâine şi
la vin din cel hrănit de lamasa Împăratului Roş. Setilă bea apa
râurilor, iar Flămânzilămănâncă brazdele de pământ.Această
geofagie ne duce cu gândul la sindromul Pica din psihiatrie, o
seminebunie, în care bolnavii mănâncă pământ, dar şi hrană
comestibilă, însă nepreparată. Sau să ne amintim de Rebeca
din , o fată aproape sălbatică, cu
ascendenţi, pare-se, indieni, deci „sălbatici”, fată ce mănâncă
pământ şi var. Nămeteniile trec apoi, după înregimentarea în
polcul (pâlcul) organizat a luiHarapAlb, la bucatele gătite ale
Împăratului Roş. Fata moşneagului îmblânzeşte animalele
sălbatice ale Sfintei Duminici cu bucate „nici reci, nici
fierbinţi”. Sfarmă Piatră şi Strâmbă Lemne au de furcă cu
Scaraoschi însuşi tot pentru bucate gătite. Opoziţia (sau
dihotomia, ca să vorbim în păsăreasca academică) crud-gătit
este clară în : lupul sălbatic crâmpoţeşte iezii
cruzi, capra găteşte „feliu de feliu de bucate”. Aşadar, avem
aici o trecere de la crud la gătit, de la sălbatic la civilizat, de la
omul biologic la omul social.
Opoziţia aceasta pădure sat, loc rău - loc bun, lume sălbatică
- lume civilizată, moarte - viaţă şi rău - bine până la urmă,
opoziţie care vine ca o consecinţă a gândirii omeneşti binare,
este, cum se vede, mai complexă. Dacă pădurea poate
înspăimânta, aceasta nu înseamnă că este definitiv loc al
răului. Omul poate umaniza codrul. Exemplul cel mai la
îndemână: codrul devine pentru moş Nichifor şi jupâneşica
Malca un paradis al erosului. Cam la fel şi pentru monahii şi
monahiile din preajma sa.Tradiţia noastră populară spune, iar
Creangă confirmă şi întăreşte aceasta, că omul poatemodifica
„sarcina spirituală” a unui loc. Îl poate face loc bun din loc
rău. Aşa se întâmplă, ca să dăm un exemplu foarte cunoscut,
în .Aşa face şi IvanTurbincă.

UFăt Frumos Fiul Iepei

Vânătorul negru

Un veac de singurătate

Capra cu trei iezi
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PREUMBLARE PRIN PĂDUREA CRENGIANĂ
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e aceeaşi natură este şi efortul lui Dănilă Prepeleac,
cel care porneşte să facă mănăstire lângă iazul
dracilor. O excelentă analiză a chestiunii găsim la

Mircea Păduraru în
Nu facem aici decât să împrumutăm fusele

toarse deja ale tânărului critic ieşean, ca să trecem pârleazul
dintre natură şi cultură în lumea lui Creangă.Mircea Păduraru
spune, urmându-l pe Ernst Bernea din lucrarea

, că „toate locurile
neasumate ontologic sunt în chip virtual spaţii ale Celuilalt”.
Ce face Dănilă prin proiectul său? Vrea să-şi asume ontologic
pădurea, încearcă să recupereze locul rău, pe care să-l pună în
stăpânirea omului, să-l umanizeze: „V-oi învăţa eu să puneţi
stăpânire pe lucrurile din lume, cornoraţilor!” Îşi încearcă
puterile omeneşti cu dracul şi îl învinge prin inteligenţă. Dă
copacilor, „lemnelor seci”, ca să cităm pe Toma Alimoş,
întrebuinţări... culturale: „Ista-i bun de amânare, cela de tălpi,
ista de tumurugi, cela de costoroabe, ista de toacă”. Însă
Dănilă nu duce până la capăt fapta lui ascetică. El este ceea ce
intuieşte dracul, când îl preţăluieşte: omul lui Dumnezeu cu
năravul dracului. Preferă mişelnic banii. Între sihăstria în
pădure şi viaţa de familie în sat a ales-o pe ultima, a preferat
huzureala: „- Aveţi noroc, spurcaţilor, că-mi sunt mai dragi
banii decât pusnicia, că v-aş arăta eu vouă!” Da, penurie mare
de sihaştri la Creangă! Noi nu am găsit nici unul. Popa din

, după caznele suferite, se duce ambiguu
în codru şi în lume: „Şi când se vede popa scăpat, o şi croieşte
la fugă prin pădure ca un nebun, lăsând şi cal şi cutie şi bârneţ
şi preuteasă şi cucoană şi tot, şi se cam mai tot duce în toată
lumea.” Acesta să fie singurul sihastru autentic al
Humuleşteanului, trezit la cele sfinte ca urmare a păcatului
sodomiei, în care a căzut involuntar, cum crede Ion Pecie?
Parcă n-am prea crede: „în lumea toată” înseamnă în lume. Şi
ţăranul din îşi lasă familia şi merge „în
toată lumea”, adică în lume. Sodomizatul popă doar trece
„prin pădure”, de nicăieri nu rezultă că ar avea intenţii
anahoretice. Fata împăratului din lasă tot,
părinţi şi socri, şi se duce „în toată lumea” să-şi caute bărbatul.
Lunga şi anevoioasa ei călătorie ei prin pustietăţi este o
penitenţă pentru vina de a fi dat foc pielii porcului. Fata
moşneagului, sătulă de urgiselile babei, porneşte „în toată
lumea” şi se întoarce. Finalul deschis din
ne lasă şi această posibilitate, a penitenţei preotului. În fine, n-
ar fi rău să fie bine, cum ziceaBădia Ion.

xperienţa lui Dănilă Prepeleac este caracteristică
omului crengian. La Creangă toate drumurile duc la
sat, la familie, la vatră. Lumea lui începe şi se termină

la sat, la târg, care-i un sat mai mare, la cărări, la ţarină, la
iarmaroc. Tinerimea nu caută plăcerile tinereţii
în codru, ci pe câmpie, în lunci şi dumbrăvi: „D-apoi vara în
zilele de sărbătoare, cu fetele pe câmpie, pe colnice şimai ales
prin luncile şi dumbrăvile cu mândreţe, după cules răchiţică
de făcut gălbenele, sovârv de umplut flori, dumbravnic, şi
sulcină de pus printre straie, cine umbla?”. În ultima parte a

... sunt evocate de rămas bun satele, fântânile,
pâraiele, vâlcelele lăsate în urmă, dar pădurea nu. Sunt
pomeniţi oamenii aşezaţi, nu cei sălbatici, nu sunt amintiţi nici
măcar sihaştrii din păduri. Pădurea la Creangă astupă calea
oamenilor, cum a astupat drumul spre sat al lui Nică, al lui
Dumitru şi al plăieşilor. La auzirea cântatului unui cocoş
oamenii se bucură, fiindcă pot să iasă „în sat, undeva”. După
rătăcirile ritualice prin pădure, eroii poveştilor ajung la o casă,
la acasa lor: capra şi jupâneşica Malca se întorc din pădure pe
la casele lor, în afara pădurii sau la Piatră, fără să se mai teamă
de lup, Harap Alb se întoarce din păduri şi pustietăţi cu
farmazoanca îmblânzită acasă, fata moşneagului gură-cască,
sau cum vreţi să-i ziceţi, se întoarce de la căsuţa Sfintei
Duminici din „codru întunecos” în satul ei, tatăl, plin de
promoroacă şi îngheţat bocnă, vine noaptea de la pădurea din
Dumesnicu în sat, iar Dănilă vine din pădure, după ispitele cu
dracul, în satul lui şi la copiii lui. În lume, după acest galop
hermeneutic, oprim şi noi hodorogita haraba: Ptruuuu!

Reprezentarea Diavolului în imaginarul
literar românesc.

Timp, spaţiu şi
cauzalitate în gândirea poporului român

Povestea poveştilor

Prostia omenească

Povestea porcului

Povestea poveştilor

Amintirilor...

Amintirilor

din creangă în creangă
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CRONICA ARTELOR

Sînt, încă, discuţii aprinse în legătură cu ceea ce s-a numit
în timpul regimului dictatorial,

de la a cărui cădere a trecut, iată, un sfert de secol. Unii
contestă vehement formula - amendabilă, ce-i drept - şi-i regăsim aici
îndeosebi pe cei care (puţini) au făcut rezistenţă politică declarată,
fără a se ascunde după esopisme, aluzii şi ”cuişoare”, strecurate cu
abilitate în unele reviste sau cărţi. Ceea ce dezavuează, peste ani,
acest răspăr de catifea, în care mulţi ne-am complăcut, este faptul că,
între scriitori, artişti, în genere între intelectuali, nu a existat o
solidarizare publică, ci doar una tacită (sau moşmodită între prieteni
şi rude de încredere) cu dizidenţii, fie ei Paul Goma sau Dorin
Tudoran, Doina Cornea sau Gabriel Andreescu, Dan Petrescu, Luca
Piţu, LiviuAntonesei sauAlexandru Călinescu, la Iaşi. Nu toţi avem
vocaţia şi chiar rezistenţa psihică şi fizică de a deveni eroi. Ceea ce,
de-un exemplu, am putut face eu, împreună cu unii dintre colegii mei
de la ”Cronica” (stră/veche), a fost să-i publicăm sau să... strecurăm
în revistă (cînd ”prindeammomentul”) comentarii la cărţile lor. Sînt
notorii cronicile prompte, publicate la un volum, deja interzis, al
Anei Blandiana (despre care a scrisAl. Călinescu, el însuşi în pragul
interzicerii semnăturii), sau la cartea de debut a lui Liviu Antonesei
(nu-mi mai amintesc numele recenzentului; poate Mihai Dinu
Gheorghiu). În acelaşi timp, în paginile revistei, dincolo de textele
”închinate”, apăreau deseori poezii în răspăr, proze şi comentarii cu
”subtext”, autori indezirabili puterii, rubrici îndrăzneţe, în care se
luau la refec tare culturale (îndeosebi), publicaţii obediente
(”Săptămâna”, ”Luceafărul”), dar găseam întotdeauna motive spre a
remarca reviste care făceau, voalat, rezistenţă prin cultură
(”România literară”, ”Familia”, ”Vatra”, ”Secolul 20”). Acestea din
urmă (şi altele încă) erau, mai apoi, desfiinţate ”programatic” în
”Scînteia”, de autori - care semnau cu pseudonim - şi care, după `89,
semnând, acum, în clar, se dau mari ”rezistenţi prin cultură”...
”Desfiinţarea” din ziarul partidului avea un efect invers celui scontat,
li se făcea o publicitate nesperată, astfel că cititorii căutau ”cu
lumânarea” cărţile/revistele incriminate. Spre sfîrşitul anului 1989,
revista ”Cronica” avea un tiraj (incredibil azi!) de 20.000 de
exemplare, şi totuşi nu făcea faţă cererii, multe texte fiind copiate şi
circulând în regim de samizdat... Să mai amintim tirajele în care
apăreau cărţile lui Preda, Buzura, Breban, Blandiana, Sorescu - şi
care deseori se vindeau pe sub mînă?...(În acei ani două meserii erau
în orizontul de aşteptare al românului - poate şi mănoase: de vînzător
la alimentară şi de librar...)
Ce căuta publicul în aceste cărţi şi reviste? (vorba lui

Nichita Stănescu), fierberi (ale mămăligii), degete puse pe rană,
deconspirări, devoalări şi, poate, suprema ţintire cu degetul: ”Regele
e gol!” (”Geniul Carpaţilor”, evident, că despre adevăratul rege era
embargo). Tot ”respirări” erau sălile de spectacole, concertele
Filarmonicii, unele expoziţii, unele filme. Şi-au mai apărut, la un
moment dat, la Iaşi, Cenaclul şi ”Prelecţiunile Junimii” (la carem-am
referit recent). Dar chiar înaintea lor, la Casa Tineretului (şi
Studenţilor), s-a ”editat” un fel de ”Jurnal al Artelor” , spectacol de
poezie şi muzică , iniţiat de regretatul poet Ion Chiriac şi ”pus în
scenă” de mai juna filoloagă şi poetă Angela Traian. Spectacolul a
ţinut afişul cîţiva ani, dar a dispărut odată cu transferul iniţiatorilor în
alte slujbe. Între timp, ”deschiderea”, ”relaxarea” ceauşistă din anii
`66-`71 devenise o amintire frumoasă, şurubul ideologic se strânsese
din nou, ”dosariada” căpătase un avânt amintitor de epoca
stalinistă... Era greu să te strecori prin aceste noi furci caudine. Şi
totuşi... Cine pune tot dezastrul, toată coerciţia ideologică, politică,
socială, culturală, din ultimii ani ai dictaturii, doar pe seama
”Geniului” sau a ”Savantei”, se înşeală. Ei erau doar vârful
aisbergului, creaturi artificiale ale celor din eşalonul doi-trei, care le-

rezistenţa prin cultură -

Respirări

au inculcat, tenace, virusul halucinant al genialităţii, al unicităţii, al
unor fiinţe providenţiale care pogorâseră (cu hârzobul?) întru eterna
fericire a poporului român. Dar şi-n aceste eşaloane nu toţi erau
troglodiţi, rău-voitori sau rapaci, ba chiar, prin anii `80, aflai (între
activişti!) inşi doxaţi şi receptivi la actul artistic veritabil. Plus că,
mulţi dintre ei nu-i mai suportau pe Ceauşeşti şi aşteptau - aproape
ca tot românul - dispariţia lor... naturală... Când Dan Nasta sau
Caramitru recitau, în sala îngheţată (la propriu) a Teatrului Naţional:

, publicul
aplauda frenetic, iar primul secretar al judeţului o ştergea iepureşte
din lojă, ca să nu se spună că a fost de faţă la... transparenta
blasfemie...
Am făcut această coborâre în maëlstrom, spre a sugera în ce

context a (re)apărut, în 1982, de data asta în Sala Studio a
Naţionalului ieşean, , coordonat şi prezentat de
aceeaşi Angela Traian, devenită, în interval, ”funcţionar inutil la o
instituţie inutilă”. La Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Educaţie
Socialistă, pe scurt, CJCES. Prilejul rememorării mi l-a oferit
apariţia albumului (Editura Vasiliana,
2014), adevărată bijuterie grafică dar, mai ales, de familie literar-
artistică. ”Povestea” este scrisă cu aplomb, fără edulcorări, fără parti-
pris-uri şi cu o sinceritate dezarmantă. Deşi, cum se zice, tot ţiganul
îşi laudă ciocanul, autoarea nu ţine nicăieri partea Comitetului de
Cultură, dându-le replică şi acum celor contrariaţi de opinia ei:
”Eram inutili pentru că nu eram lăsaţi să fim creativi.” Totuşi, în altă
parte, ea însăşi recunoaşte că niciun şef, niciodată, nu a avut vreo
imixtiune în şi nici nu i s-a făcut vreun reproş. Ceea ce
înseamnă că îşi cîştigase o anume autoritate, care-i dădea o marjă de
independenţă. Povestea - scrisă cu pană de comentator avizat şi cu
aplomb - e deseori, pentru cei din generaţia noastră, de râsu-plânsu,
prin reanimarea unor scene, stereotipuri, ”acţiuni” care, celor din
promoţiile mai fragede, li se vor părea incredibile. Între altele,
”oamenii de la Cultură” nu răspundeau doar de cultură, ci şi de...
agricultură: fiecare era repartizat într-un sat, la un CUASC, la un
CAP, unde trebuia să urmărească (şi să raporteze), alături de
specialişti în domeniu şi de activişti, cum se desfăşoară campania de
însămânţare, de întreţinere, de recoltare... Altă treabă complet
inutilă, întrucât cei mai mulţi dintre ei aveau legătură cu agricultura
cumare sula cuprefectura...

ltul este însă impactul acestui , la care nu putem
a nu vibra, întrucât reanimă, pe pânza vremii, prezenţe şi
secvenţe care au marcat Iaşul cultural-artistic al anilor

`82-`89, cum nici o altă instituţie de spectacole n-a făcut-o. Şi asta
pentru că, într-o singură seară, veneau la ”rampă”, în săliţa ce s-a
dovedit, de la primul ”număr”, neîncăpătoare, scriitori, muzicieni,
pictori, actori, din toate generaţiile - de la maeştri la tineri aflaţi în
plină afirmare sau la ”ucenici” de pe băncile şcolii... Cu un impact
neobişnuit, a ţinut afişul timp de 7 ani, multe
spectacole dîndu-se în reluare, la cererea (de-adevăratelea!) a
publicului, deşi - sau tocmai de aceea - se plătea bilet de intrare,
punându-se chiar în discuţie mutarea în Sala Mare a Teatrului. Faţă
de şuşanelele greţos-populiste, ale lui Păunescu, sau de altele de
acelaşi soi, era un spectacol al elitelor - pentru
elite.
Voi spune şi eu, ca o doamnă anonimă (care a determinat-o, de

fapt, pe autoare, să finalizeze acest ), că ”am trăit acolo clipe
memorabile”, fiind şi protagonist, şi spectator. Un singur lucru mă
intrigă (acum): fotografia ”de epocă”, în care barba mea roşie încă
nu era ”de scrum”...

Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi / Nici ruşine n-au să ieie în
smintitele lor guri / Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,/
Îndrăznesc ca să rostească pân-şi numele tău... ţară!

Jurnalul artelor

O poveste. Jurnalul Artelor

Jurnal...

Jurnal...

Jurnalul Artelor

Jurnalul Artelor

Album
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Nostalgia rezistenţei prin cultură
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ardiv am prins de veste că, fără o prealabilă împărţire
democratică a sarcinilor de lucru, pledoaria sentimentală pe
marginea …mi-a revenit mie, fapt ce, recunosc,

mi-a cam dat planul peste cap, dat fiind că, iată!, îmi era imposibil a uza,
încă o dată cu succes, de stilu-mi sfidat uneori de marja
sentimentalismelor în exces.
Şi totuşi în acest caz particular n-a fost nici o clipă loc de regret.

Cartea asta are ceva special. De la format până la împrejurările şi timpul
lecturii pe care am şi acum, aproape bizar, senzaţia că şi le-a revendicat.
Am răsfoit-o pe-o bancă uşor udă dar flancată, în schimb, irezistibil, de-
o luxuriantă iederă crudă, din curtea bisericii Sf. Sava, după ce vreme
de-o zi întreagă mă tot plimbasem cu ea la braţ, prin oraş, în căutarea
unui loc îndeajuns de binecuvântat şi retras.Aşa s-a-ntâmplat.Afost sau
nu atmosfera de vină, cert e că, acolo, a împrumutat
aura unui veritabil artefact.
Ce a însemnat programul optzecist care a provocat reacţii mai

generoase decât putea cineva anticipa, pentru cei ce i-au dat într-un fel
sau altul curs, indiferent de statut, de la organizator, spectator, cenzor
sau direct contributor, e lesne de anticipat. Graţie atât autoarei, Angela
Traian, cât şi panopliei extinse de nume ce ar putea cu siguranţă, odata
solicitate,mai promt decâtmine, certifica.
Ce poate identifica în plus vreun lecturist rătăcit, care nu număra în

`82, anul în care a debutat, mai mult de patru ani?Acesta e,
cred, un capitol la care aş putea interveni şi, pe alocuri, lumina.Didactic,
punctual.Despre ce e în fondvorba?
Mai în glumă, mai în serios, despre rezultatul intersecţiei dintre

Conferinţa Naţională a Partidului, Comitetul Judeţean de Cultură şi
Educaţie Socialistă, o viziune de trei zile, un sector ce includea Teatrul
Naţional, cel pentru Copii şi Tineret "Luceafărul", Editura "Junimea",
Uniunea Artiştilor Plastici, o serie de cenacluri literare şi revista
"Cronica".
Facem în plus cunoştiinţă cu un total lipsit de talentul,

atunci necesar, de-a gândi limitat şi vinovat de plăceri paria, precum o
avanpremieră teatrală sau răsfoirea unei reviste în şpalt. Şi regăsim
contextul unei naşteri semi/naturale (dat fiind că s-a executat la
comandă), asistată de o schiţă de program în 9 puncte, o maşină de scris
şi rezevarea zilei de miercuri în Sala Studio a Naţionalului ieşean, ca
soluţie de compromis. Vorbim, în fine, despre suflete creative fluturate
autocenzurii la unison, pe post de batistă, la scenă deschisă.
În ce masură e însă povestea o istorie ce merita scrisă? În măsura în

care spectacolul, pe capitole, ce avea sa devină, chit că nu a pornit ca
unul, s-a transformat într-un act comun de credinţă. În măsura în care te
putea (şi o face) solicita să descoperi printre rânduri, amintiri, alb-negru
instantanee şi (după cum cei care au pus ochii pe vor fi remarcat)
strofe eminesciene recitate ceva mai aluziv ritmat şi apăsat, ponturi de
asimilat. Ponturi utile generaţiilor pretins exhaustive şi cu pasă directă
acelor care cred că se poate face facil, după un sfert de veac,
comunismului, vreun rezumat.

incolo de ochii informatori, spaţiul de manevră deloc
generos, lipsa uzualelor repetiţii, vizitele colaterale, condici
de prezenţă semnate inutil prin cămine culturale comunale,

şefi aluzivi sau întorşi pe dos şi şoapte sau fapte "bine intenţionate"
menite să-ţi bage minţile în cap peste noapte, Angela Traian face o
cronică minuţioasă dar relaxată, scoţând din a culturii ieşene de zestre
ladă, afişe tip, interviuri, manuscrise sau fotografii dovadă. Te aştepţi,
suspicios, s-o facă la modul grandios, infatuat, cu-un aer (poatemeritat)
de pion menit să întoarcă regii pe la palatele lor. Te năuceşte în schimb
cu pase pline de autoironie, dezvoltând astfel uşor, între ea şi cititor, un
soi de firească chimie. Stilul direct te conjură să fii tu însuţi nu doar
cititor, ci unmai atent observator.
Ajungi să iubeşti declaraţia de dragoste prin care, odată aţâţat,

publicul, altfel circumspect şi panicat, a ştiut să susţină o idee. Şi cele
deloc puţinemomente cheie (vezi interesul manifestat de muzicianul de
talie internaţională Sabin Pautza, efectul de argint viu alMioarei Cortez,
prezenţa cu efect narcotic a lui Dan Nasta sau atenţionarea pe marginea

Danilov) pe care autoarea nu uită să le valorizeze.
Momentele şi oamenii speciali au în cartea şi poate în inima autoarei un
stop-cadru prelung, afectuos, dar mai ales complicitar. Momente şi
oameni speciali, care au conturat nu doar un spectacol ci, judecând după
lipsa unui ritmde apariţie constant şi a unor resurse publicitare adecvate,
un veritabil miracol socio-cultural. Frumuseţea derivă tocmai din
această mică revelaţie, din realitatea devoalată că altceva trebuie să fi
funcţionat.
Te fascinează, e clar, modul în care, într-o sală relativ mică, a putut

încăpea atâta emoţie pemetru pătrat. Şi cum iniţiative pe care ştim astăzi
a le denumi preţios drept "instalaţii ale artelor intercorelate" au
funcţionat şi atunci ca la carte, dovadă că ştacheta ridicată trebuie să fi
fost din start secretul căutat. Mă emoţionează teribil trăirea românescă,
timpul în care ştiam a-i molipsi pe străini de filonul nostru lingvistic şi
suflul eminescian şi nu viceversa - starea de ofensă pe care tinerii o
resimt vizavi de noţiuni ca autohton sau naţional.
Te fascinează ideea că actori, poeţi, artişti plastici, muzicieni sau

arhitecţi au putut vivace comunica, fără false orgolii de breaslă şi hram.
Mă emoţionează putinţa şi întâmplarea de a colabora azi cu trei dintre
protagoniştii activi ai "stravechii" Cronici şi inevitabil invitaţi în

:NicolaeTurtureanu, ŞtefanOprea,MirceaRadu Iacoban.
Te fascinează debuturile ce şi-au dovedit cu prisosinţă în timp

"zborul înalt" (Adrian Pînzaru, Raluca Ştirbăţ ori Samir Golescu). Mă
emoţioneazaă implicarea luiAurelAnton, rămas în culisele tipăribile ale

drept omul de la lumini".
Te fascinează încercarea de-a propune maselor un antidot infailibil

şi-o rampă celor în stare să-i dea formă şi glas. Mă emoţionează în fine
ori de câte ori deschid cartea, iar si iar, simpla înşiruire a numelor pe care
intenţionat amales a nu lemenţiona, pentru căm-amgândit că ar răpi din
plăcerea de-a le descoperi personal. Dar ţin să confirm că nici măcar
unul nu (mai) e demult vreun anonim.

? O carte asemănătoare dimineţii de septembrie
regăsite în primele sale pagini: plină de culoare, foşnet, ciripire, tăcere,
exuberanţă de toate felurile, cu intensităţi risipite sau mocnite. În rest,
sunt versuri care ar putea reda cu implicită candoare un altfel raport de
stare. S-a scris o carte care: "întredeschide o gură de rai" (N.
Turtureanu), "a trăit după voia propriei inimi" (Nichita Danilov) şi-n
care "deşi văzute toate ţi-s ascunse" (Paul Balahur). O, în fond, "stradă
prea plină de lumină, lumină!" (IonHurjui).

Jurnalului

Jurnalul Artelor

Jurnalul...

Jurnal

Jurnal

Jurnalului

Jurnalul Artelor

cenzor afiliat,

atinsului de geniu

"

Artefact(uum)

Raluca SOFIAN-OLTEANU

14 cronica veche



CRONICA ARTELOR

Aproape de fiecare dată când celebrul al lui N. V.
Gogol are parte de o nouă punere în scenă, revine în discuţie
marele, uriaşul spectacol înscenat în 1972 la Teatrul

“Bulandra” de extraordinarul regizor Lucian Pintilie, dar şi
referinţele la încâlcita istorie a interzicerii sale. Încâlcită cu atât mai
mult cu cât unii continuă să vorbească, cu destulă încăpăţânare chiar,
despre o posibilă implicare în punerea sub obroc a spectacolului, dar
şi în măsurile devastatoare ce au urmat, a ambasadei URSS la
Bucureşti. Cum documente scrise nu există, partizanii acestei
imixtiuni aduc în favoarea teoriei lor detaliul că, tot în 1972, a fost
interzis, de astă-dată la Moscova, un alt spectacol cu ,
datorat luiTovstonogov.
La ceea ce s-a întâmplat în toamna lui 1972 nu doar la

“Bulandra”, căci acele “întâmplări” au avut consecinţe asupra
întregului teatru românesc şi asupra culturii naţionale în ansamblul
ei, au făcut referiri unii comentatori ai spectacolului de la
Naţionalul bucureştean, spectacol ce a avut premiera în anul 2013. S-
a vorbit nu întotdeauna riguros exact. Încerc în cele ce urmează să
reconstitui faptele din 1972, bazându-mă atât pe intervenţii scrise,
apărute după 1989, găsite în cărţi şi reviste, dar şi pe mărturiile
obţinute de mine însumi, cu prilejul scrierii cărţilor

şi
, apărute în 2009, respectiv în 2011, sub egida

Fundaţiei Culturale “Camil Petrescu” şi a revistei .
Dacă Ion Caramitru a fost spectator la mai multe repetiţii, dar şi

la cele trei reprezentaţii de care a avut parte montarea, Mariana
Mihuţ, care se transferase de la Teatrul “Giuleşti” la “Bulandra”, la
solicitarea maestrului Pintilie, spre a juca în viitorul spectacol, a

Revizor

Revizorul

Revizorul

Cu Ion
Caramitru de la Hamlet la Hamlet şi mai departe Cu şi despre
Mariana Mihuţ

Teatrul azi

interpretat acolo rolul Maria Antonova. E drept că, nefiind membră
de partid, marea actriţă nu a fost obligată să ia parte la toate şedinţele
de “condamnare” şi “demascare” ce au avut loc după interdicţie, fără
a fi scutită însă de chinul de a asista la şedinţa decisivă, aceea a
pronunţării “verdictului”. În plus,multe, foartemulte acte ale acestei
tragedii de prost gust, o tragedie simptomatică pentru esenţa
comunismului românesc şi a politicilor sale culturale, s-au jucat în
spatele uşilor închise. Iar regretatul regizor Liviu Ciulei care, în
calitate de director al Teatrului “Bulandra”, a fost convocat la multe
dintre ele, traumatizat de pe urma întâmplărilor, a fost destul de
zgârcit în a spune ce s-a întâmplat cu adevărat; Ciulei a invocat doar

.

Mariana Mihuţ îşi aminteşte că s-a lucrat mult, destul de mult la
spectacol. În două etape, cu o întrerupere provocată de concediile din
vara anului 1972. Într-un anume fel, faptul acesta avea să
funcţioneze în favoarea spectacolului. În salvarea lui în memoria şi
conştiinţa oamenilor, dar şi în pagini de revistă. Se ştia, cumva, că se
pregăteşte un eveniment artistic uriaş, cu creaţii actoriceşti
excepţionale. În spectacolul regizat de Lucian Pintilie, cu decoruri
concepute de Radu Boruzescu şi cu costume create de Radu
Boruzescu şi de Miruna Boruzescu, jucau Tamara Buciuceanu-
Botez, Toma Caragiu, Mariana Mihuţ, Octavian Cotescu, Mircea
Diaconu, Petre Gheorghiu,Virgil Ogăşanu,ValyVoiculescu-Pepino.
Toma Caragiu, de pildă, pe care, astăzi, cei mai mulţi îl cunosc doar
datorită filmelor sale ori graţie înregistrărilor cumomente vesele din
arhivaTVR, a făcut în Primarul un rol excepţional. Regizorul Lucian
Pintilie povesteşte în cartea lui , apărută în 2003 la editura

, că după ce a asistat la una dintre cele trei reprezentaţii,
marele actor şi poet Emil Botta s-a dus în cabină laTomaCaragiu şi i-
a sărutat mâna. Iar maestrului Pintilie, acelaşi Emil Botta i-a trimis o
scrisoare extrem de emoţionantă în care îl compara cu Eminescu şi
cu Luchian. Spunea acolo Emil Botta că regizorul e
bântuit precum aceste două genii de o flacără sfântă, de ceea ce el
numea “haita îngerilor.” Lucian Pintilie a consemnat, în cartea sus-
menţionată, în felul următor evoluţia lui Toma Caragiu în spectacol:
“Dacă Toma ar fi continuat să joace aşa cum a jucat la al treilea
spectacol, la ultimul ar fi explodat pe scenă. El putea supravieţui
numai dacă trişa - şi ar fi trişat fără îndoială numai ca să
supravieţuiască. Partidul şi cenzura lui rezolvaseră această dilemă
existenţială.”
Repetiţiile acestea destul de îndelungate au devenit, la un

moment dat, semi-publice. Ceea ce, după părerea lui George Banu,
exprimată într-un articol publicat iniţial în şi reprodus de
Lucian Pintilie în , a avut semnificaţia unei strategii:
“Pentru - scria George Banu - Pintilie adoptase strategia
altor regizori din Est, a lui Liubimov, îndeosebi; Moscova mereu dă
lecţii, în privinţa terorii ca şi în aceea a disidenţei. Subterfugiul
consta în repetiţii deschise, în multiplicarea şi convocarea lumii
artistice la teatru, cu conştiinţa că interdicţia este iminentă. Nu era
vorba despre un narcisism propriu regizorilor, ci de o măsură de
prevedere împotriva sancţiunilor Puterii. Pintilie nu se înşela şi nici
Liubimov. Arta regizorală nu poate face niciodată abstracţie de
luciditatea lui Clausewitz, de a cărui luciditate mă îndemnamereu să
ţin seama Grotowski. Repetiţiile cu public, la care am participat şi
eu, nu erau decât unmijloc de autoapărare. În ziua premierei, cele trei
mii de persoane care formează opinia publică, cum spunea Cocteau,
văzuseră Zarurile au fost aruncate.”
Primul spectacol cu a avut loc la data de 23 septembrie

la querelle des chefs

Bricabrac
Humanitas

Revizorului

Actes - Sud
Bricabrac
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Revizorul.
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Faptele

S c a n d a l u l
Revizorului (1)

1972. Următoarele s-au jucat pe 26 şi pe 28 septembrie acelaşi an.
Suficient ca să fie văzut de numeroşi intelectuali şi demai
toţi criticii bucureşteni. Suficient pentru caValentin Silvestru să aibă
timp să pregătească câteva pagini dedicate şi care, ca
prin minune, au apărut în nr. 40/1972. Liviu Ciulei
scria acolo că este “piatra de hotar care marchează deplina
maturizare a teatrului românesc.”
Asupra spectacolului s-au pronunţat şi alte personalităţi

culturale demare anvergură:
“Spectacolul de pe scena Teatrului continuă râsul

tragic al scriitorului, privirea lui înspăimântată, deschisă asupra unei
lumi pe care ridicolul nu o ucide, care nu oboseşte să ucidă...S-ar
putea scrie cărţi de analiză, secvenţă cu secvenţă, a acestei montări
semnate de unul dintre marii artişti ai istoriei spiritului nostru, un
artist aflat în plină maturitate, şi peste care anii trec, îmbogăţindu-l,
obligându-l să-i exprime. Am rămas în stal, fără dorinţa de a pleca,
fără puterea de a mă rupe de acolo, după ce s-au stins ultimele ovaţii
ale acestui spectacol de dincolo de aplauze, am rămas gândindu-mă
ce nedreaptă a fost împărţirea uneltelor la începutul lumii: în timp ce
pentru o capodoperă scriitorului nu-i trebuie decât creion şi hârtie,
regizorul are nevoie de încrederea căreia, în limba obişnuită şi
nepatetică, i se spune scena de teatru sau platou de filmare. ”

“Spectacolul lui Lucian Pintilie, care va stârni, fără îndoială,
discuţii, ca şi celelalte spectacole ale acestui mare şi foarte
controversat regizor, îmi pare a ilustra foarte bine ceea ce cred că
alcătuieşte esenţa unui eveniment: uniunea imprevizibilului cu
firescul, a neaşteptatului cu necesarul: imaginaţia proiectivă e
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Bulandra

(Ana
Blandiana)

incapabilă să-i prevadă şi chiar să-i intuiască, oricât de vag,
contururile, dar, după ce el s-a produs, faptul că ar fi putut să nu se
producă e, pur şi simplu, de neconceput - trebuia să fie aşa până în
cea mai mică nuanţă; imaginaţia retrospectivă descoperă (sau poate
inventa) necesitatea externă sau internă a evenimentului, coeziunea
de nezdruncinat a evenimentelor care-l compun, solidaritatea
fascinantă a amănuntelor, dintre care chiar şi cele mai mărunte se
încarcă cu o semnificaţie electrică.
... lui Gogol, în viziunea lui Lucian Pintilie, iată o

întâlnire. O întâlnire care a prilejuit un extraordinar poem teatral...
de o originalitate şi densitate care pot deruta, cum derutează nu o
dată densitatea semantică a expresiei poetice. Obiecţii? În timpul
spectacolului mi-au răsărit în minte unele. La ieşire li s-au adăugat
alte câteva. Suntmulte noutăţi în viziunea regizorului, care pot părea
eretice. Încetul cu încetul, obiecţiile s-au diminuat şi s-au şters.Mi s-
a impus impresia unei profunde, neabătute fidelităţi (orice fidelitate
adevărată e şi creatoare) faţă de spiritul lui Gogol.”

“Lucian Pintilie înţelege că intensitatea vijelioasă, aproape
dementă a râsului gogolian, s-ar dizolva dacă s-ar
reprezenta - nu-i aşa? - în stilul unei excelente comedii. Având el
însuşi o mare aptitudine pentru comic, Pintilie i se opune în

şi din tensiunea acestei opoziţii apar accente
neliniştittoare: apare frica lui Gogol de ceea ce îi revelează pana sa
altfel decât sprintenă, tentativa de a se vindeca de frică prin
deriziune, enormabufonerie.
Banalitatea este sinistră, imbecilitatea aparent inofensivă ia

proporţii apocaliptice în , platitudinea ridică unmare semn
de întrebare asupra viitorului omului. Iată de ce, de la lui
Pintilie nu plecăm satisfăcuţi, ci îngânduraţi, îngrijoraţi.
Nu-mi rămâne, la sfârşit, decât să-mi exprim, dacă se poate

omenesc şi nu tocmai în termeni de specialitate, recunoştinţa şi
solidaritatea cu acest spectacol magistral şi funambulesc. Şi faţă de
marea echipă de artişti care-i materializează intenţiile.”

“Spectacolul său funambulesc, cu foarte personale elemente de
grotesc...înfăţişează un circ tragic, în care se înfruntă, se
întrepătrund şi se despart, pentru a se ciocni din nou cu înverşunare,
puterea despotică ce nu cunoaşte îngrădirea vreunei legi, beată de ea
însăşi, oarbă şi crâncenă, tiranizând la modul absolut, şi spaima,
spaima paralizantă până la prostraţie, despuind omul de atributele
sale esenţiale, relativizând condiţia umană până la stadiul primar de
vieţuitoare târâtoare, călăuzită de un instinct unic pervertind grupul
în turmă temătoare în faţa unui idolmalefic.”
Criticul suprem, cel ce avea întotdeauna dreptate, Partidul

Comunist Român şi ideologii lui se vor pronunţa în cu totul alt mod,
în din 30 septembrie 1972:
“Din partea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste: Unmare

număr de spectatori s-au adresat Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste, exprimându-şi protestul şi nemulţumirea faţă demodul în
care a fost pusă în scenă, la Teatrul piesa

de N.V. Gogol. Montarea şi adaptarea piesei denaturează
opera marelui dramaturg, atitudine incompatibilă cu rolul teatrului
românesc: tribună a reprezentării autentice a valorilor culturale
naţionale şi internaţionale. Biroul Consiliului Culturii şi Educaţiei
socialiste a hotărât suspendarea spectacolului şi interzicerea de a fi
reprezentat pe o altă scenă din ţară într-o asemenea adaptare şi va lua
măsuri pentru ca astfel de manifestări să nu mai aibă loc în viaţa
culturală aRomâniei. ”
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Un Actor adevărat este o Binecuvântare atunci când
Teatrul în care lucrează devineAcasa lui definitivă.
Un Actor adevărat este cel care îşi ”uită” zilnic vârsta

biologică şi vine la Teatru pentru că nu mai ştie cum se poate
trăi altfel.
Un Actor adevărat termină Institutul de Artă Teatrală şi

Cinematografică ”I.L.Caragiale” în 1963 (la clasaAlexandru
Finţi - George Rafael), stă un an la Teatrul Tineretului din
Piatra-Neamţ şi îşi aşează destinul, întregul destin, în Teatrul
Naţional din Iaşi, din 1964 şi până peste zece zile când are
spectacolTOTACOLO, adică înTeatrulNaţional din Iaşi.
Un Actor adevărat poate fi Director Artistic, profesor de

Actorie, mentorul unei trupe particulare, poate face turnee în
Germania, Franţa, Polonia, Rusia, poate primi Ordinul
Naţional pentru Merit în grad de Cavaler, poate lucra cu
regizori de la Sorana Coroamă Stanca la Silviu Purcărete, de
laHorea Popescu laCrinTeodorescu, de laCătălinaBuzoianu
la Mihai Măniuţiu, de laAlexandru Dabija la RaduAfrim, de
la Cristian HadjiCulea la Ovidiu Lazăr, învăţând şi, mai ales,
învăţându-i ce înseamnă să fii unActor adevărat.
El crede cu îndârjire, precum Shakespeare, că ”Întreaga

lume e o scenă”, se topeşte cu fanatism în peste 250 de
personaje şi devine, inevitabil, o legendă a Teatrului, a
Iaşului, a comunităţii noastre profesionale.
Poate recita ore în şir versurilemarilor poeţi, este pasionat

de Istorie, nu poate trăi fără a citi marea sau noua literatură,
sentimentele sale sunt latifundii pe care le dăruie tuturor celor
din preajmă, îl divinizează pe Miluţă Gheorghiu şi este, de
fapt, legatarul său înNaţionalul ieşean de astăzi.
Un Actor adevărat este cel care, recent, a primit Premiul

UNITER pentru Întreaga şi sa Activitate :
domnul de la Teatrul Naţional
”VasileAlecsandri” Iaşi.

decent

inconfundabila
PETRU CIUBOTARU

Lucian PINTILIE

UN ACTOR ADEV RATĂ

Ovidiu LAZĂR

În rolul Barbu LĂUTARU
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În “Simon Boccanegra”
(Metropolitan Opera House)

Sunt douăzeci de ani de când, la Craiova,
preaîmpătimitul om de teatru Emil Boroghină a pus
temelia unuia dintre cele mai importante festivaluri

teatrale din România şi din Europa - manifestare
internaţională cunoscută şi preţuită în întreaga lume. Şi iată-
ne acum, în 2014 (23 aprilie - 4mai), când se împlinesc 450 de
ani de la naşterea marelui Will, participând la cea de a IX-a
ediţie, împreună cu teatre şi companii teatrale din Marea
Britanie, Africa de Sud, China, Polonia, Rusia, Armenia,
Lituania, Ucraina, Ungaria şi, evident, din România. Acestor
prestigioşi oaspeţi li s-au alăturat firesc, din Craiova: Teatrul
Naţional „Marin Sorescu”, Opera Română, Filarmonica
„Oltenia”, Teatrul pentru copii „Colibri” şi Departamentul de
Teatru de la Facultatea deLitere.
Din opera teatrală shakespeariană s-au aflat pe scenă în

cele douăsprezece zile de festival:
în regia luiMaxWebster (GlobeTheatre), (regia
Silviu Purcărete TeatrulNaţional dinBudapesta),
(r. FredAbrahamse - Comp.Abrahamse&Meyer, CapeTown
- Africa de Sud, dar şi în regia lui Wang Xiaoping - Teatrul
Naţional din Beijing), (r.Yuri Butusov
- TeatrulVakhtangov dinMoscova), şi

(ambele în regia lui Edward Hall - Comp.
Propeller - Marea Britanie), (r. Armen
Khandikyan - Teatrul Dramatic din Erevan), (r.
Bocsáedi Laszló - Teatrul din Sf. Gheorghe), precum şi
scenarii şi prelucrări după opera shakespeariană:

(r. Ioana Petre - Teatrul Mignon Bucureşti),
(recital al actorului Piotr Kondrat, Varşovia), (după

, r. Oskaras Koršunovas - Teatrul Municipal Vilnius),
, scenariu de Janusz

Wiśniewski după
şi alte lucrări neshakespeariene (regia Janusz

Wiśniewski - Teatrul Naţional Craiova),
, după
(scenariul şi regiaYaroslav Fedoryshyn -Teatrul

Voskresinnia din Lvov). Pe afişul Festivalului s-au mai aflat
opera de Verdi (r. Rareş Zaharia - Opera Română
Craiova), concertul (dirijor Guillaume
Boulay, Franţa - Filarmonica „Oltenia”) şi spectacolele

de Alina Nelega (r. Gavril Cadariu Teatrul
„Colibri”- Craiova), de John Ford (în
regia celebrului Declan Donnellan - Compania „Cheek by
Jowl” - Marea Britanie), spectacolul făcând parte din ciclul
„Contemporanii lui Shakespeare”.
Din acest vast program am reţinut (gest subiectiv, desigur)

pentru valoarea lor justificând pe deplin prezenţa într-o
confruntare de nivel internaţional precum aceasta la care ne
referim:
(spectacolul sud-african),

şi
Sub nivelul valoric mediu cu care ne-a obişnuit această

prestigioasă manifestare craioveano-europeană s-au situat
spectacolele: (China), şi .
Ca şi la ediţiile anterioare, programul Festivalului nu s-a

redus la spectacole, ci a cuprins o suită de alte manifestări,
toate circumscrise genericului „Shakespeare al tuturor”. A
fost dezvelită o statuie a marelui brit, s-a desfăşurat o

organizată în colaborare cu Asociaţia
Internaţională aCriticilor deTeatru (AICT), secţia română (cu
participarea

organizată în colaborare cu

Mult zgomot pentru nimic
Cum vă place

- Richard III

Măsură pentrumăsură
Comedia erorilor Visul

unei nopţi de vară
Iulius Cezar

Hamlet

Venus şi
Adonis Shylock

Miranda
Furtuna
Apocalipsa după Shakespeare. Macbeth

Macbeth, Richard III, Îmblânzirea scorpiei,
Sonete

Întâlnire cu
Prospero Furtuna, Romeo şi Julieta, Visul unei nopţi de
vară,Hamlet

Othello
Shakespeare şi Berlioz

Eu
sunt Shakespeare

Ce păcat că-i târfă!

Mult zgomot pentru nimic, Cum vă place, Richard III
Visul unei nopţi de vară,

Apocalipsa după Shakespeare. Macbeth Ce păcat că-i
târfă!

Richard III IuliusCezar Hamlet

Sesiune
de shakespeareologie

Conferinţa
Internaţională Shakespeare

shakespearologilor Stanley Wells, Michael Vaïs,
Lamberto Tassinari,Octavian Saiu); a continuat

Pagină realizată de Ştefan OPREA

Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare - ESRA (cu
participarea shakespearologilor Michael Dobson, Lawrence
Guntner, Nicoleta Cinpoes, Emil Sârbulescu); au avut loc
lansări de cărţi de shakespearologie; au fost vernisate expoziţii
de fotografii în temă (Maria Ştefănescu, Sorin Radu) şi de
costume elisabethane (coord. Ştefania Cenean); au avut loc
concerte de muzică renascentistă (susţinute de Musicians of
the Globe ( Muzicienii de la Globe, Londra); a fost acordat
Premiul Internaţional Shakespeare lui StanleyWells, profesor
emerit de studii shakespeariene la Universitatea Birmingham
şi guvernator onorific al Companiei teatrale Royal
Shakespeare, Comandor al Ordinului Imperiului Britanic
(CBE); Teatrul Naţional radiofonic a prezentat spectacolul

în colaborare cu studenţii şi profesorii de la
UNATCBucureşti (regiaMihaiLungeanu).
În 2010 festivalurile Shakespeare din Germania, Marea

Britanie, Polonia, România şi Ungaria au întemeiat
. S-au alăturat apoi

festivalurile din Barcelona, Erevan, Ostrava, Elsinor şi
Londra, scopul comun al tuturor fiind: să promoveze opera
shakespeariană, să facă schimburi de experienţă şi de
informaţii, să pună în scenă noi interpretări ale pieselor
mareluiWill, să dezvolte programe educaţionale, să încurajeze
traducerile noi şi cercetarea ştiinţifică.
Urmărind complexul program desfăşurat la această ediţie,

ne-am dat seama cât de substanţială şi diversă este implicarea
Craiovei în aceste nobile proiecte culturale.
De obicei se spune că pentru a organiza unmare festival de

teatru e nevoie să se întrunească trei elemente esenţiale: să
existe o comunitate care să dorească a fi reprezentată şi pusă în
contact cu restul lumii, să existe un proiect coerent şi bine
articulat şi, în a treilea rând, să existe o personalitate în măsură
să pună în lucrare un asemenea proiect. La Craiova sunt
întrunite toate aceste condiţii spre mândria comunităţii şi spre
lauda neobositului şi mereu novatorului Emil Boroghină,
directorul fondator al Festivalului, preşedinte al Fundaţiei
Shakespeare şi vicepreşedinte al Reţelei Europene de
Festivaluri Shakespeare.

Repetă Hamlet

Reţeaua
Europeană de Festivaluri Shakespeare

Printre spectacolele care ne-au reţinut atenţia în mod
deosebit chiar din primele zile ale Festivalului Internaţional
Shakespeare de la Craiova s-a situat şi
, prezentat de compania sud-africană

a , spectacol a cărui
primă calitate stă în extraordinara performanţă actoricească:
doar trei interpreţi, toţi bărbaţi, poartă în scenă 16 personaje
fără a reduce în vreun fel textul shakespearian, fără a-l
rezuma, ci dimpotrivă, jucându-l într-un absolut respect (au
fost unele scene, spre final, în care scopul principal al actorilor
părea să fie rostirea textului, voluptatea da, a ni-l înfăţişa în
toată splendoarea lui poetică). Într-o vreme (ca a noastră) în
care autori de spectacole de toată mâna sucesc şi răsucesc în
toate chipurile marile texte shakespeariene spre a ni le face
mai accesibile (ca şi cum ele - prin ele însele - n-ar avea
această calitate), fidelitatea desăvârşită a actorilor sud-
africani e demnă de toată stima, ca, de altfel, întreaga lor
evoluţie de un profesionalism riguros. Voci cultivate - cu
posibilităţi nelimitate de schimbare a registrului funcţie de
schimbările rapide de identitate a personajelor. Nu-i, desigur,
la îndemna oricui să treacă în câteva minute de la rolul
Richard la rolul LadyAnne, apoi la Regina Margaret pentru a
reveni iarăşi şi iarăşi la Richard. Şi totuşi asta face

. Şi la fel face în cele şapte personaje ale
sale (Clarence / LadyAnne / Buckingham / ReginaMargaret /
Edward IV /Ducesa de York / Ducele de York), precum şi cel

Tragedia lui Richard
III Abrahamse &
Meyer Productions CapeTownTheatre

Marcel
Meyer DavidDennis

de al treilea interpret, (Lord Hastings /
Regina Elizabeth / Asasin / Catesby / Prinţul Edward / Henry
Tudor / Contele de Richmond). Am pomenit doar vocile
actorilor, dar ele nu caracterizează singure un personaj; li se
alătură gestul, mişcarea, atitudinea, starea, ştiinţa relaţiei,
toate acestea funcţionând perfect în spectacolul regizorului

. Pentru travestiuri şi compoziţii sunt
folosite măşti şi costume foarte diferite de la un personaj la
altul şi, totuşi, foarte judicios concepute ca să poată fi
schimbate în timp extrem de scurt (designer acelaşi

care e şi interpret!). Deşi trec foarte repede de la un
personaj la altul, actorii se află mereu într-o maximă
concentrare, păstrând nealterată tensiunea internă a fiecărui
personaj, precum şi încordarea relaţiei cu celelalte personaje.
Mijloacele actoriceşti sunt economicoase, nimic nu pare în
plus, nimic nu pare a lipsi din ceea ce trebuie să însoţească şi să
caracterizeze evoluţia unui personaj; mişcările, gesturile,
atitudinile au conţinut şi sens. Totul pare a fi elaborat şi
supravegheat de un spirit foarte autoritar - acesta fiind
regizorul . El semnează şi decorurile şi
eclerajul asigurând spectacolului o imagine şi o atmosferă în
perfect consens cu stările de tensiune şi de conflict, cărora le
asigură dinamism, plasticitate şi substanţă. Semnalăm spre
exemplificare un singur aspect al decorului: cârligele
(înfricoşătoare), ca de abator, în care vor fi (şi sunt) agăţate, pe
rând, pe măsură ce cad, capetele victimelor lui Richard.
Acestea ne-au amintit de cârligele de abator în care erau
agăţate leşuri adevărate într-un spectacol din perioada
naturalismului. Nu-i, desigur, acelaşi lucru acum; procedeul,
stilizat (deşi sugestia naturalistă nu lipseşte cu totul),
subliniază pregnant dimensiunea tragediei.

*

, regizor, designer şi producător, a
fondat în tinereţeCompania teatrală People's Space,
apoi a fost director artistic la Baxter Theatre. În cei

30 de ani de activitate a montat peste o sută de spectacole
(drame, opere, musical-uri) şi a contribuit la lansarea multor
piese noi din dramaturgia sud-africană. Din opera lui
Shakespeare a ales pentru spectacolele pe care le-a semnat:
„Romeo şi Julieta”, „Richard III”, „Mult zgomot pentru
nimic”, „Visul unei nopţi de vară”, iar din alţi autori:
„Shakespeare's R. & J.” de Joe Calarco, „Private Lives” de
Noël Coward, „Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams
ş.a. Împreună cu Marcel Meyer a scris şi a regizat unele
musical-uri de mare succes, iar în teatrul liric a semnat regia
premierei mondiale a operei safari „Sacred Bones”
(„Oseminte sfinte”) de Roel of Temmingh, precum şi o
versiune dramatizată a „Recviem”-ului lui Mozart (la Cape
TownOpera).
Cu spectacolul prezentat acum la Festivalul Shakespeare

de laCraiova,
debutează pe o scenă europeană, după ce a cunoscut succesul
înAfrica de Sud şi în SUA (unde, în 2012 şi 2013, a prezentat
spectacolul „Kingdom of Earth” la Provincetown Tennessee
WilliamsTheatre Festival).

Nicholas Dallas

Fred Abrahamse

Marcel
Meyer

Fred Abrahamse

red Abrahamse

CompaniaAbrahamse&MeyerProductions

F

Trei actori cât aisprezece!ş

Richard III

Regizorul Declan DONNELLAN
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Radu Ghilaş (Swedenborg)

O expoziţie fără titlu produce din start o inexplicabilă
atracţie. Stârnită poate de curiozitate. Iar când numele
autorului inserat pe afiş e omisiunea redusă
instantaneu la esenţe capătă din oficiu o sumă de faste valenţe.
Privind de pe margine îţi spui că amfitrionii de la

, ar fi putut la fel de bine recurge şi la o simplă imagine,
fără ca gestul să li se poată într-un fel sau altul imputa. Asta
pentru că pictura expozantului de lunămai a reuşit să releve în
peisajul artistic contemporan un contur stilistic şi tematic într-
atât de personal şi clar încât poţi păşi relaxat peste zona,
minată până la urmă, a indiciului frugal sau a sistemelor de
forme interpretate după tipar.
Lucrările lui nu-şi propun să-ţi revolte coeficientul de

inteligenţă în stil barbar, ci fac apel la memoria ta afectivă ca
atare, la disponibilitatea sufletească de-a te, pur şi simplu,
bucura, de omaimult saumai puţin indusă stare.
De prezenţa satului într-un fictiv top al preferinţelor sale

s-a vorbit deja mult şi cu nedisimulată ardoare. Are cu acest
subiect un soi de conexiune intimă pe care n-a precupeţit să o
declare cast, cu orice ocazie îi va fi ieşit în cale. Se
autodefineşte simplu drept "un binevoitor iubitor al valorilor
artei româneşti şi universale". Zisa că valorile acestea nu pot
fi străine de cultura populară şi folclor nu mai reprezintă
pentru dânsul o sursă de interes. E un aspect "de la sine
înţeles".
Aşadar cu ceamai recentă ofrandă plastică a sa eşti invitat

într-o lume pe care bănuieşti că ţi-e cel puţin familiară deja. Şi
gândul precipitat e cu siguranţă într-o proporţie remarcabilă
acreditat. Cu precizarea că (e de ajuns o simplă privire rondă)
perspectiva a prins, lesne de identificat, curaj. S-a-nnoit nu
crucial, ci cruciat. Un joc de cuvinte poate nu foarte precis,
dar care mi-a permis să scot la rampă ceva mai concis, mai
noua sa pasiune.Amprentamedievală.
Prezenţa bisericilor/ cetăţilor fortificate transilvane,

înnobilează "vechiul" sat cu o viziune vie despre veşnicie.
Una ceva mai statuară. Una pe verticală. Una ale cărei
blazoane aduc noi şi indubitabile canoane. Recurgând la
personificare, ai putea spune că în această nouă companie,
satul său se simte pur şi simplu bine. Neabătut de la rutina
zilnică detectabilă în imaginea căsuţelor colorat ivite dintr-un
vraf de zăpadă ( ), e liniştit şi împăcat precum
fâşiile simetrice ale ogoarelor orânduite în game de ocruri şi
griuri calde, ce duc spre Cimitir ( ).
Ocrotit (tot ansmblul fortificat de la sau

) şi primăvăratic regenerat ( ) e
dispus mai mult ca altădat' să dea pe uliţe sfoară spre a chema
la joc, nu doar la sfat ( ) neam
dupăneam ( ).
Tot în căutare de medieval, Ion Grigore trece de astă dată

graniţa. Hâtru ca-ntr-o epigramă de-a sa, pare decis să
dovedească fără compromis că geometriile structuraliste,
iminentele paralelisme, simetriile exacte se pliază eficace şi
pace (şi) pe alte zămisliri arhitectonice înfrăţite cu cele
neaoşe. Alături de reflecţiile omonime transilvane, răsăririle
de piatră din Franţa ( )
sau Italia ( ) reinventează, deopotrivă geografic şi
temporal, legendele seculare, într-o poveste cu o sinergie
aparte.
Tehnic vorbind, nu poţi trece cu vederea "semnătura sa",

acea menită să readucă spaţiului ameninţat de
rigidizare prin simetrie, o senzaţie vibrantă. Desenul
explorează interferenţele structurilor geometrice pure,
obţinute din linii paralele sau din jocul dinamic al acestor
linii, pe o suprafaţă plană. Construcţiile geometrice ce rezultă

Ion Grigore

"Galeriile
Dana"

Iarnă în Corni

Corni-peisaj spre cimitir
Cristian, Biertan

Bazna Buburuze pe o creangă

Două femei cu trei porumbiţe
Cinci femei, o copchilă şi unbăieţel

Chatillon sur Loire/ Sully sur Loire
Cappellina

punctotornadă

Raluca Sofian-OLTEANU

în urma acestor explorări formale par nişte exerciţii de
acceptare a imaginii obiective, zis reale, contrastante pe
undeva cu expresia şi extensia individuală a libertaţii calme.
Micile sale obsesii spaţiale îi exprimă dorinţa de a continua
studiul relaţionărilor dincolo de suprafaţa tradiţională a
picturii.
Rezultate din îmbinări de elemente simetrice contrastante,

obiectele de mari dimensiuni (turnuri, pereţi masivi, ziduri),
reuşesc facil performanţa de a nu acoperi pur şi simplu spaţiul
dat, ci de a-l construi treptat.
Dincolo de căutarea perpetuă a atributelor formei, Ion

Grigore rămâne acelaşi îndrăgostit de detaliu, de ornament, de
misticul artei artizanale. Alegerile sale tematice îi înlesnesc
elocvent acest demers, de-a se juca facultativ (şi) cu pensula.
O face adesea. O face de parcă-ar visa să simtă pasta
pigmentului de ulei sub ea asemeni lutului pe care ştie a-l
modela în palmele făcute cuibar . Îi place şi asta
se vede. Nu-i în zadar. Preia controlul detaliului printr-o
minuţioasă pleiadă, iar şi iar. Pioasa-imigală e când întrezărită
în cusătura cu înflorituri a cămeşii, ţesătura catrinţei, în
franjurii unei traiste, când regăsită în nodul unei scânduri din
podul casei, în frunza pădurii de peste deal, crucifixul unei
bisericuţe italiene, în licărirea albastră din ochii Celinei sau
fluidul răsucit al părului ei, în imperfecţiunile unei pietre
desprinse din zidul vreunei fortăreţe, uneori, senzaţie! chiar şi
în semnele de circulaţie şi fundamental în împletitura în lemn,
ornată, a ploscăi de pemasa, la rându-i cu însemne decupată.
E fascinant să constaţi cum atâta precizie şi, până la urmă,

risipă de geometrie reuşeşte printr-o harnică dibăcie să
transmită în locul spaţiului austern vitalitate şi, nu în ultimul
rând, ideea de rimă, de vers. Peisajele stârnite de periplul pe
valea Loarei de pildă au un surplus de luminozitate, deşi jocul
umbrelor e unul căutat şi la fel de accentuat. Te cucereşte
senzaţia de intruziune în basm şi observi că până şi autorul a
îndrăznit să renunţe, furat de visul medieval, la contabilizarea
feroce a ansamblului structural în favoarea unei mici evadări
spre spaţiul zis descentralizat.

relevă de asemenea un schimb
de replici clar între versul liber, alb (plasarea arbitrară a
diverselor elemente ce reconstituie vizual ideea de sat) şi
ritmul perfect sincronizat al petecelor însămânţate, identice ca
formă dar valorizate prin culoare. Culoare ce reuşeşte cu
preponderenţă în această lucrare şi punctarea unei simbolistici
de stare. De dor, de nerăbdare. Satul natal ca irezistibilă
destinaţie dorită cu ostentaţie. Între tine şi el, şirul prelung al
paralelismelor din prim plan şi lanul ce-i încinge şi-i
potenţează magnetismul suplimentar. El nu e o "fata
morgana", ci oază de linişte autentică şi spiritual nectar.
În pictura lui Ion Grigore, asemeni rostului din sat, e tihnă

şi orânduială. Până şi zborul păsărilor e curat, lin. Niciuna nu
iese din linie, nici una nu alege contrasensul căii de urmat.
Amănunt interesant: păsările sunt mai mereu ancorate într-o
triadă. O trimitere clară la Sf. Treime bunăoară, deci la
binecuvântare şi dar.
Fiecare plan, peisaj ori personaj e parte dintr-un ceva mai

mare. Nu e singur, ci corelat unui suflet comun... fortificat.
Respiră la unison, nu separat. Nu obligat, ci sensibil ataşat
parcă unui cord sau cod arhetipal. De la chipul seren,
duios, sfios, cu-n aer uşor meditativ la ...fumul hornurilor ce
confirmă viaţa din case, planează peste tot şi toate un gând de
pace. Un gând criptat în mesaje subliminal plastice:
porumbiţe albe, cerul de-un albastru infinit, clopotniţa
cappellinei sau familia de buburuze cu drumul lor uşor, fără
zor, pe tulpina ascensor.
O pictură, dacă mi se permite (dar ştiu că promite)

analogia, asemeni unei tunsori clasice realizate de către un
frizer de modă veche.Tăietura e dreaptă, ticăită, executată cu
bun simţ, dar şi tot dichisul în scopul de-a-ţi flata chipul. O
pictură cu suflet "fortificat" ce se înclină şi vrea să-i facă pe
placmuşteriului...sat.

(Vaselemele)

Corni - peisaj spre cimitir

Celinei,

Suflet fortificat

Gabriela Drinceanu, artista prezentă cu o expoziţie
personală, la Tiny Griffon Gallery, e
deja cunoscută în întreaga Europă pentru discursul său
artistic, centrat pe visul ancestral de a zbura şi pe redarea
diverselor ipostaze ale înaripaţilor cu chip uman. Ea aparţine
cu siguranţă artei figurative - o clasificare ce spune însă prea
puţin despre valoarea de simbol conţinută în fiecare lucrare a
sa. Simbolistica sculpturilor şi graficii sale transcende
miturile ancestrale legate de zbor, deşi prezenţa acestora este
foarte importantă. Aceste mituri sunt oarecum universale,
regăsindu-se şi în mitologia populară românească, spaţiu
cultural căruia autoarea îi aparţine.
O altă dimensiune marcată de simbol ce merită amintită o

reprezintă puterea, intensitatea mesajului artistic transmis
privitorului. Lucrările Gabrielei Drinceanu au capacitatea de
a impresiona şi de a emoţiona deopotrivă, iar un element
cheie al mesajului său artistic este umanitatea, condiţia
umană interogată sub aspect mitologic, impregnată de
sacralitate. Înaripaţii artistei au toate elementele efortului
uman, au mişcările naturale sau contorsionate specifice
corpului, au suferinţa proprie omului. Nu sunt supra-oameni,
nu sunt intangibili. Chiar seria de îngeri nu are seninătatea
făpturilor celeste, ci zbaterea, încleştarea proprie omului.
Astfel, sacrul şi profanul se împletesc nu doar în numele
lucrărilor, care transmit explicit dualitatea personajelor, ci
mai ales în dinamica şi arhitectura compoziţională.
Nu în ultimul rând, sculpturile sunt supuse şi unei analize

structurale, legată de modalitatea alcătuirii acestora şi de
materialele folosite. În ceea ce priveşte structura lucrărilor,
este remarcabilă naraţiunea circulară a acestora.
Povestea fiecărei lucrări este complet relevată doar după o

rotaţie întreagă, nici un unghi nefiind părăsit întâmplării sau
nedestinat analizei mesajului. Un singur 'punct de observaţie'
dezvăluie unmesaj plastic şi artistic incomplet şi e departe de
a pune în valoare simbolistica atât de complexă a fiecărei
sculpturi.
Detaliilor spaţiale care invită la reflecţie li se adaugă şi

simbolurile dezvăluite de materialele folosite. Deşi lemnul
este materialul dominant şi creează structura şi formele
lucrărilor, fierul e, de asemenea, prezent, cu formele sale
uneori voit lipsite de supleţe, un simbol al stabilităţii şi al
imobilităţii în punctul de sprijin sau un reper pentru lucrările
sau părţile de lucrări în care este folosit. Colajele, vopseaua,
culoarea - aplicate pe lemn - redefinesc structura acestuia şi
încarcă de simboluri noi tăietura neşlefuită.
Desenele şi mai ales, însemnele indică o direcţie clară

privitorului, invitând, fără echivoc, la atenţie asupra unor
detalii care ar fi scăpat, poate, privirii.
Dinamica antropologică a înaripaţilor, firească şi

nefirească deopotrivă, mistică şi laică, puternică, dar
indicând de atâtea ori slăbiciune, este principala direcţie de
urmărit, atât în lucrările de sculptură, cât şi în cele de grafică,
complementare primelor.
Este ceea ce atrage atenţia şi o face unică pe Gabriela

Drinceanu, unul dintre cei mai curajoşi şi tocmai de aceea
interesanţi artişti ai generaţiei sale.

Beflügelt (Înaripat)

Aripi ie ene peste Nürnbergş

Cristina SIMION
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Găsesc în ultima carte de profunditate eseistică a
Aurei Cristi:

(Ed. Acad. Rom. 2013) - un paragraf ce
aduce la suprafaţă „dedublarea” gândirii nietzschiene: «

:
„ (Anticristul)

”».
În piesa de teatru (Editura “Scrisul

Românesc”, 2010), D. R. Popescu rebrevetează, în mod
emblematic pentru acest titlu, sensul unei trimiteri
„secretizate” către moarte. Sens pe care îl instituise prima oară
în tragedia shakespeariană , regele fratricid ,
odată cu expedierea bănuitorului său nepot în Anglia - şi
încredinţarea unei scrisori de taină însoţitorilor şi prietenilor
trădători ai acestuia - Rosenkrantz şi Guildenstern - o scrisoare
prin care suveranul criminal îi cerea regelui englez uciderea
periculosului prinţ. Prefigurând o modalitate parţială de
„teatru în teatru”, piesa lui D.R. Popescu imaginase pregătirea
unui spectacol shakespearian cu acelaşi titlu: un titlu prin a
cărui tăietură semantică tragedia prinţului Hamlet să fie
decuvertată ca efect al politicilor abjecte de , de la
„Curte”. Din - şi incipienţa acestui „spectacol în spectacol”
(incipienţă oferită nouă ca un „Prolog” al spectacolului din
piesă), începe să se deruleze „piesa cea nouă” - în care
personajul-victimă nu mai e tânărul prinţ - ci regizorul

. „Trădările” vor fi de o cu totul altă natură-
nemaimplicând crima violentă şi sângeroasă. Vor avea în
schimb efectele şi vor acţiona prin pârghiile
otrăvilor sufleteşti şi ale impasului cognitiv al „imposibilelor
dovezi” care ar putea veni vreodată în sprijinul victimei.
Ceea ce ne frapează sub reflectoarele imaginare puse de

D..R. Popescu să penetreze - nu mai puţin ori
- în subteranele complicate ale personajelor sale

(- nu doar în această piesă, ci în general în toată pădurea vastă a
operei lui) - este, ca şi în cazul filosofului german non-fictiv al
Aurei Cristi - „dedublarea” cardinalizării mentale. Regizorul
Iacob Brozde e decis să-i susţină tânărului Hamlet cauza
morală - ca pe una ontologic fondată în conştiinţă. El consideră
că în concepţia prinţului danez trupul e un templu în care
slujesc doi preoţi „luminoşi”: . Pân-aici, el
pare să facă parte din grupul oamenilor „obişnuiţi” - dacă e să
judecăm după Nietzsche. Şubredă foarte, totuşi, această
aparenţă! Căci „alegerea” tandemului guvernator al Omului -

- e bulversată de ceea ce personajul consideră că
e alegerea celor mai mulţi dintre oameni: marile satisfacţii ale
plăcerilor . În mod surprinzător, credinţa
regizorului, întemeiată pe propria sa observaţie repetat
verificată, este exact opusul observaţiei/credinţei lui
Nietzsche despre Om! Regizorul Brozde e nouăzeci la sută
convins că omul obişnuit nu poate rezista „plăcerilor vieţii” -
mai exact efectului acestora asupra - efect care
constituie ispita fundamentală. Această ispită va ameţi
întotdeauna conştiinţa şi îi va amâna trezirea. Faptul nu-l
bucură! Dar realitatea - crede el - e alta decât cea ideal-dorită!
Înmod polemic şi numai polemic, acţiunea piesei trebuia să fie
„uvertată” de un amplu şi debordant spectacol stradal
interactiv: „Scena” străzii trebuia să-i cuprindă laolaltă pe
actori, şi pe spectatori, într-o frenezie comună. El imaginase
„ ”, „ , „

”. „

” Şi îndemnul: „

”
Intenţionalitatea polemică a concepţiei regizorale ni se va

lămuri cu adevărat abia în dialogul din urmă cu Dorina,
consoarta adorată. Ceea ce Iacob îi mărturiseşte Dorinei în
ambianţa crepusculară din curtea sanatoriului - e că în vederile

Dostoievski - Nietzsche. Elogiul
Suferinţei

Ne-
am întrebat nu odată cumar fi reacţionatNietzsche lamodul în
care inegalabilul conte Tolstoi apăra raţiunea şi conştiinţa
profetului supraomului nefiindu-i străin spiritul anti-purist
Spiritul pur este minciună pură” Subteranistul
ştie ce ştie./…/ Contrazicându-se adesea de trei ori pe pagină:
„Conştiinţa este cea mai mare nenorocire a omului./…/”
pentru ca deîndată să recurgă la o precizare ce dă lucrurile
peste cap: „Ştiu totuşi că omul ţine la ea şi n-ar da-o pe nici un
fel de satisfacţie
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Hamlet Claudius

trădare
pe

Iacob
Brozde

morţii interioare

dostoievskian
nietzscheian

sufletul şi mintea

suflet şi minte

senzoriale

simţurilor

Cerul plin de sunete şi vâlvătăi neguri ce ard” comete cu
cozi lungi, fulgere, tunete, cântece, dansul bacantelor, cuprins
parcă şi de desfrânări infernale Actorii recită, se dau peste
cap, voind parcă să ne arate calea spre marile mistere ale
lumii…Unde este Puterea, nebunia, iubirea, nebunia sacrală,
crima, veselia? Hei, oameni buni, petreceţi,
dansaţi, cântaţi, apropiaţi-vă de libertatea absolută,
distrugând moartea!... Da, aşa vreau să înceapă spectacolul
meu cu „Hamlet”, prinţul care cu greu poate înţelege
adevărul despre alţii şi despre sine!

sale „cheia” de înţelegere a spectacolului pe care îl numise
este aceea că de cele mai multe ori nici

cel mai credincios soţ nu s-ar îndura să renunţe la „paradisul”
petrecerilor gâlgâitoare de viaţă, precum cea din „Prologul”
stradal, pentru a se întoarce la obligaţiile familiale. Pentru
Iacob Brozde, termenul de „paradisiac” nu are nimic inocent,
nici spiritualiza(n)t - în schimb sugerează . Se aplică,
altfel zis, la tot ce ţine de „beţia senzorială”. Dar, atenţie!:
regizorul exclude fericirea directă a , pe care o
admite doar ca „sugestie”, prin prezenţa între oameni a zeului
Dyonisos şi a dansului bacantelor. simţurilor este
provocată - pentru el - de ! Nu partea de artă care are o
ideaţie înglobată (şi care urma, de fapt, după acest „Prolog”
voit-desmăţat) - ci fericirea senzorială provocată de
„puritatea” ! Arta ca . Dacă
Nietzsche, folosof al dyonisiacului, renega „purismul”
Brozde intenţionase un act de extracţie a esteticului, din
„sevele” directe ale vieţii. Personajul lui D. R. Popescu
eşuează, se pare - şi i se retrage din destinul pământean această
încercare - tocmai din pricina unei… „erezii” pe care o
ambiţionase! I se retrage, atunci când la ultima repetiţie
stradală, ameţeşte şi se prăbuşeşte, lovindu-se cu capul de
trotuoar şi sistându-şi pentru totdeauna cariera.
În ce priveşte spectacolul stradal, revărsarea fără limite a

vitalităţii umane urma să fie totuşi cenzurată: „
”(?).

„ - îi va relata el Dorinei, la
acel considerabil timp după eşuarea fatală a ceea ce fusese
ultima repetiţie -

Îmbrăţişări, dar nimic precis (s.m. J.M.).
/…/

”… Şi acum,
qvasi-solilocviul transformat în dialog: DORINA: - „…
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euforicul

sexualităţii

Euforizarea
Artă

esteticului sexualitate sublimată

Este o măsură
în toate! Totul e ca fiecare să înceteze să se mintă pe sine
În prologul Epistolei către Englezi

/…/ e un fel de paradis pe pământ… Ceva
totuşi haotic, fără o organizare minuţioasă, pe căprării,
vârste, fapt ce-i face egali pe toţi participanţii şi înlătură orice
posibilă nedreptate… Temeiul teatrului constă în această
iluzie care nu dă importanţă naturii efemere a omului… ci
doar miresmelor sufleteşti!... Frumuseţe, tinereţe, dans, totul
într-o libertate absolută!... Şi maneliste, şi dansatoare din
buric, în transă, ca bacantele lui Dyonisos ce se contopeau cu
Zeul! E o pantomimă
decentă, precum vezi! Fericiţi toţi, precum în bucuriile lor
se află soarta omului şi a dreptăţii, draga mea!

Dar…
sper ca această bucurie să nu devină obligatorie!... Ca o
căsătorie, ca o fericire obligatorie, din care nu mai poţi
evada!.. Nu e ca o condamnare? Dac-ai…pleca din piaţă ai

călca legile…cetăţii ideale?... Tu ce crezi?.
Că unele… persoane căsătorite n-ar îndrăzni să

părăsească această fericire paradisiacă! /…/ Exact!
Ai intuit exact ideea „Epistolei către Englezi În cetatea…
paradisiacă…Danemarca… totul ar deveni, mai apoi…
putred!

mecanic

IACOB: - .
DORINA: - „

IACOB:
”…

...”
Subversibilitatea polemică a prologului stradal e

susţinută, fapt ce trebuie observat! - şi prin amestecul
oamenilor vii cu păpuşile uriaşe prin care sunt reprezentate
personajele piesei shakespeariene - ca indiciu al transformării
viului în şimimetic.
Trebuie să reţinem din profesiunea de credinţă a

regizorului Brozde două cuvinte foarte importante - şi care,
dincolo de vrăjirile în turbion ale simţurilor, ne indică
finalitatea voit-ultimă a acestora: „miresmele sufleteşti”. O
interogaţie nouă se va naşte de aici iminent: e el - sufletul-
întotdeauna luminos în „templul” trupului? Nu-i el, cumva,
rezultanta de salt sintetic a acestor simţuri? Metamorfoza de
efect lăuntric a ritului dyonisiac însuşi, implică transferul
delirului sexual în extaz mistic ca fază post-activă a bucuriei
carnale. Extazul mistic descoperă în vibrarea lui
continuificată, nu altceva, decât sufletul în exaltare şi
realizare a sublimităţii. Dar regizorul Brozde ignorase - fapt
ce pare impardonabil - o scenă importantă a tragediei
shakespeariene: aceea în care Regina adulterină îi spune fiului
său Hamlet, care îi cere să reziste ispitei carnale: „Mi-ai frânt
inima în două!” - iar el îi răspunde „Aruncă jumătatea cea
putredă!”Deci, jumătatea de suflet sclavă, vasală iraţionalului
carnal!
PentrumediculVictor, care îl îngrijeşte pe IacobBrozde în

sanatoriu, lucrurile parmai simple: el consideră că suverană în
om e numai iraţionalitatea impulsului sexual - imprevizibil şi
irepresibil - şi a condamna adulterul supunându-l criteriilor
morale devine un act mental care se „anihilează ontologic”.
Victor e „subteranistul” absolut. Urăşte arta, nu pentru

„Sufletul” - ca un Ianus
bifrons cu ochii legaţi…

Jeana MORĂRESCU

fascinaţia ei estetică, ci pentru că înglobează idei - iar acestea
- consideră el, mistifică adevărul profund al naturii şi al
istoriei. Îşi demonstrează teza făcându-şi-o amantă pe
Dorina, în ciuda luptei prelungite a acesteia între atracţia
sexuală nouă, către medic şi sentimentele tulbur-prelungite,
pentru Iacob. De fapt, bănuielile soţului - care-i torturează
acestuia conştiinţa needificată pe certitudini - au un răboj
memorial mai lung, de posibile derapări „accidentale” ale
soţiei.
În , D. R. Popescu îşi aşezase

reflectorul şi sonda umană „la mijloc” - adică între cultul
şi cel al (citeşte ): într-o

zonă auto-propulsivă instinctual (demiurgirea artei are la
bază instinctul ei special) şi totuşi controlabilă, dublu
intermediată, în care iraţionalul şi conştientul interferează şi
îi oferă ca temelie „terţul inclus” şi co-împăciuitor al

: sufletul, acest Ianus bifrons cu ochii legaţi ca şi
zeiţa Justiţiei! O zonă în care canalele comunicante dintre
contrarii - şi feed-back-urile lor - devin labirintice dar
posibile şi generează rădăcinile unui meta-text al naturii şi al
istoriei. Erorile şi confuziile personajului par la un moment
dat ale autorului. În realitate, autorul e solidar cu ambivalenţa
co-apartenentă a acestuia, din care rezultă o gândire
ambiguă, cu hăţiş polisemic lax-articulabil. Piesa va denuda
o imposibilitate a re-identificărilor antitetice exacte, într-o
ontogenie nouă, care e actul artistic! (Ca şi idoliiAurei Cristi
va trebui să rostim şi noi: ).

Epistola către englezi

subteraneităţii - celestităţii raţiunii

sufletului

Ecce homo!
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În a doua jumătate a primului deceniu din mileniul trei un
drum începea să se închidă pentru semnatarul cărţii " Pictura
europeană a secolului al XVIII", profesorul univ. dr. Mihai
Pricop. Suna uşor, uşor perceptibil, stingerea a ceea ce fusese
cea dintâi vocaţie, medicina, chirurgia în obstetrică
ginecologie, preocupare care-i conferise un indiscutabil
prestigiu. Exista, e drept, pentru Mihai Pricop soluţia de
rezervă. Se deschidea ispititor şi reconfortant pentru dânsul
posibilitatea de a se consacra şi mai râvnitor ca până atunci
domeniului frumosului, în apele căruia se scăldase, el spirit
enciclopedist, aidoma peştilor ce săgeată apele cele parcă
nemărginite alemărilor şi oceanelor.
Acest fascinant univers al frumosului îl atrăsese încă din

anii de ucenicie, din perioada şcolarităţii băcăuane şi devenise
pasiune în Iaşii studenţiei şi mai ales în vremea activităţii sale
medicale şi profesorale la Universitatea de Medicină din
cetatea moldavă. Se construise în acel răstimp ca intelectual
pornind de la modelul inspirator al înaintaşilor săi, cei care nu
se limitaseră să fie excelenţi doar pe tărâmul medicinii, ci-îşi
doriseră să întrupeze virtuţile umanismului, vădind
remarcabile şi generoase deschideri spre umanioare.
Ceea ce s-a sădit încă din "anii de ucenicie" a dat roade şi a

contribuit decisiv la profilul său de personalitate, de
profesionist al medicinii, dublat de un om de spirit, mişcându-
se dezinvolt în varii domenii, degustător de frumos şi chiar
făurar al acestuia. Aceste calităţi nu doar i-au înmiresmat
viaţa, dar i-au devenit suport şi vehicul în pasaje de restrişte şi
de închidere de uşi şi orizonturi. Înaintea sa s-au ferecat unele,
dar s-au deschis poftitor altele. Lista cărţilor de specialitate s-a
cetluit, dar s-a înşiruit alta, cea dedicată cuvântului meşterit şi
frumosului descântat şi tâlcuit. Trecerea nu s-a produs brusc,
printr-o ruptură, ci natural, în directă legătură cu ceea ce se
întâmplase până atunci şi cu semne prevestitoare pentru ceea

Grigore ILISEI

Un spirit
enciclopedist
î ă ăţn împ r ia
frumosului

ce avea să urmeze. În această paradigmă se înscrie cartea "
Elemente estetice în senologie", Editura Institutul European,
2004, în care autorul pendulează cu folos între experienţa de
clinician şi hermeneutica artistică, găsind punţi şi circuite de
vase comunicante. Totodată, profesorul a simţit nevoia să-şi
facă auzite crezurile, ceea ce observase de-a lungul timpului
ca lecţie de viaţă. Această nevoie şi-a găsit expresie în câteva
cărţi de eseuri în care şi-a înfăţişat modul de a fi şi a concepe
existenţa în raport cumarile curente de gândire ale omenirii. E
vorba de " Zece eseuri", 2008, "Datoria împlinită", 2009,
tipărite ambele la Editura Institutului European. În acelaşi
registru s-a aşezat trei ani mai târziu "Carpe Diem", o
crestomaţie de ziceri ale înţelepciunii filosofice a lumii, cu
adnotările celui care a făcut selecţia, editată la Editura Dana
Art. Dar chemarea cea mai puternică s-a dovedit a fi în timpul
din urmă cea a"grădinilor jocului cu iluziile", cum am numit
eu într-o carte regatul artelor frumoase, inspirat de splendida
definire a îndeletnicirii artistice a lui Corneliu Baba dintr-o
misivă către prietenul de o viaţă Ion Irimescu.Mai întâiMihai
Pricop şi-a încercat puterile în cartea intitulată "Medicina şi
pictura", Editura Dana Art 2010, în paginile căreia valorifică
constatările sale ca profesionist al medicinii, confruntându-le
cu uimirile de contemplator al frumosului plastic. Aceste
preocupări au căpătat amploare şi profunzime şi Mihai Pricop
s-a avântat pe mişcătoarele întinderi ale picturii unor secole
întregi, în intenţia nemărturisită, dar previzibilă, de a încerca
realizarea unei fresce a artei picturale universale. Acestui
proiect se circumscriu. "Frumuseţea feminină în pictura
Renaşterii", DanaArt, 2011, şi "Pictura europeană a secolului
alXVII-lea", DanaArt, 2013.
Iată că vine acum rândul secolului al XVIII-lea.Autorul se

străduieşte, aşa cum s-a petrecut şi în anteriorul op, să străbată
urcuşul de la particular la general, să surprindă ceea ce e
caracteristic unui asemenea ecart larg de timp într-un domeniu
al creaţiei ce este unul al schimbărilor înnoitoare, chiar
revoluţionare adeseori, mai mereu eflorescent, dar şi
situându-se într-o continuitate a valorilor şi crezurilor.
Studierea cu acribie pe spaţii întinse de timp şi de geografie,
spiritul analitic, cu rădăcini în cercetarea ştiinţifică, intuiţia şi
gustul artistic îi îngăduie să ne restituie ceea ce este definitoriu
şi peren. Acest secol al XVIII-lea, ca şi cele ce l-au premers
sau urmat, nu este unul absolut autonom. Pânza lui se adaugă
celor din veacurile precedente şi la capăt se aştern cele ale
sutelor de ani ce s-au rânduit după. Este acest secol al XVIII-
lea un arc de timp în care în Europa au avut loc mutaţii, s-a
afirmat o nouă clasă, ceea ce nu a rămas fără ecou nici în artele
frumoase. S-a schimbat gustul, au apărut fundamentele unei
vieţi artistice ce dăinuie până azi. Rococoul, veşmântul cel
nou al barocului eclatant din XVII, a fost curentul ce a înflorit

în ceamaimare parte a veacului, strălucindmai ales în Franţa,
dar spre segmentul final al secolului au încolţit şi seminţele
neoclasicismului, direcţie fecundă ce a trecut de hotarele
anului 1800. În cartea de faţă Mihai Pricop se bizuieşte mai

Fado-ul portughez a avut , începând din deceniul
1961-'70, un succes constant în România. Cântecul
de celemaimulte ori melancolic, uneori de o tristeţe

sfâşietoare, alteori plin de ritm, frazele melodice lungi, ţesute
din note cu durate mari şi din ornamentaţii vocale bogate
(melisme), au plăcut totdeauna românului. Este în caracterul
fado-ului o asemănare cu aleanul doinei, dar mai ales cu
tristeţea romanţei româneşti. Chitara acustică, instrument
mult iubit de români, asigură solistului un acompaniament
bogat din punct de vedere muzical-sonor, de fapt, cele trei
instrumente cu corzi - chitara portugheză (melodică), chitara
clasică şi chitara bas - constituindu-se într-o formaţie
apropiată tarafurilor de la noi.
Deoarece românul apreciază mai ales muzica populară

vocală, este de înţeles de ce tipul acesta de cântec s-a numărat
printre preferinţele sale. Cu atât mai mult cu cât Amalia
Rodrigues, interpreta-model a fado-ului portughez, prin
înregistrările frecvent difuzate la radio şi televiziune între
1961-1990, impresiona datorită vocii puternice, bine
timbrate, datorită expresivităţii pasionale, datorită frumuseţii
sale. O frumuseţe distinsă. S-ar putea spune că Amalia
Rodrigues a fost “sora geamănă” aMariei Tănase.Nu ştiu câţi
au făcut această analogie în 1969, în urma neuitatului ei
recital la Festivalul internaţional “Cerbul de aur” de la
Braşov.Dar succesul a fost uriaş.
După 1989, în România, invazia muzicii pop, în special a

celei americane, a umbrit succesul fado-ului. Concertul care a
avut loc la Teatrul Naţional din Iaşi în seara de 23 aprilie, a
fost o necesară şi, pot spune de la începutul acestor însemnări,
o reuşită revenire a cântecului tradiţional portughez în
România.
Cine nu a fost prezent în sala de spectacol îl poate cunoaşte

pe cântăreţul Gonçalo Salgueiro accesând site-ul personal şi
înregistrările de pe youtube. Un site excelent realizat, un
adevărat curs de istorie şi estetică a fado-ului, pentru că poate
fi urmărit, printre altele, filmul artistic dedicat legendarei
Amalia Rodriguez. Iar portretul video al lui Gonçalo
Salgueiro îi pune în valoare vocea, înfăţişarea fizică plăcută şi
ideile despremodul cum înţelege să interpreteze fado-ul.
Organizat de Opera Naţională Română din Iaşi la initiativa

sopranei ElenaMoşuc, concertul a fost, bineînţeles, mult mai
impresionant decât orice înregistrare. Dincolo de imaginea
tradiţională a cântăreţului de fado, nemişcat în faţa grupului

de chitarişti, subliniind cu mâna uneori amplu, alteori abia
schiţat, volutele melodiei, prezenţa scenică a tânărului
Gonçalo Salgueiro este admirabilă. Vocea curată,
mângâietoare, delicată ori puternică, intens-dramatică în
melodiile lirice, moderat impostată şi jucăuşă în cântecele
ritmate, cu caracter dansant, a cucerit. Amplitudinea,
susţinerea în pasajele cu fraze melodice în registrul acut sunt
calităţi ce i-ar permite tânărului cântăreţ să se gândească la
perspectiva unor roluri de operă. Deocamdată e doar o
cochetărie, aşa cum amobservat în finalul concertului.
Acordând întâietate pe parcursul însemnărilor de faţă

cântăreţului oaspete, voi lăsa acum cale liberă aprecierilor la
adresa Elenei Moşuc. În primul rând, pentru iniţiativa
concertului. Apoi, pentru curajul de a aborda două genuri
muzicale inedite în repertoriul său.
Întâi de toate, fado-ul. Vocea s-a îmbogăţit cu acele sunete

pline, expresive, dramatice în funcţie de caracterul muzicii,
din registrul mediu.Ascultând-o, nu am simţit nici o reţinere,
nici o îndoială, nici o nepotrivire cu noul univers artistic.
ElenaMoşuc cântă fado-ul de parcă l-ar şti de acasă, de la Iaşi.
Sigur că există explicaţii. În afara muzicalităţii şi sensibilităţii
excepţionale înnăscute, Elena Moşuc a interpretat
dintotdeauna cântece tradiţionale româneşti şi prelucrări ale
unor compozitori români clasici. Atât de autentic, de
convingător încât melodia specifică portugheză, rezonând cu
doina şi romanţa românească, şi-a aflat un nou interpret. Cu
majusculă.
Al doileamotiv de curiozitate a fost prezenţa unor secvenţe

de musical în noul repertoriu al Elenei Moşuc. Calităţile
vocal-interpretative ieşite din comun permit, în principiu,
oricărui cântăreţ să se aventureze pe teritoriul musical-ului, al
genului pop de calitate. Exemplele impuse de Monserat
Caballé şi Sarah Brightman sunt cunoscute. Iat-o acum pe
Elena Moşuc înscriindu-şi numele pe această listă
prestigioasă. Adăugându-se ariilor celebre din operele
„Norma” de Bellini, „Il Trovatore” şi „Tosca” de Puccini,
momentului de mare dificultate, virtuozitate tehnică şi putere
de expresie impuse de Aria nebuniei din opera „Lucia di
Lammermoor” de Donizetti, fragmentele din musical-ul
„Fantoma de la operă” deAndrew LloydWebber, interpretate
în duet cu Gonçalo Salgueiro, au dat măsura frumuseţii, forţei
şi impactului vocal-scenic ale sopraneiElenaMoşuc.
Nu închei comentariul acestui concert-eveniment fără a

aprecia calitatea muzicienilor care i-au însoţit pe solişti:
chitariştii Guilherme Banza, Rogerio Ferreira şi Federico
Gato. Valoros ca informaţie, reproducere a versurilor
cântecelor portugheze în original şi în traducere, ca realizare
editorială, programul de sală se constituie într-un mini-volum
ce îşimerită locul în biblioteca oricărui pasionat de artă.
Poate cea mai potrivită şi sinceră apreciere a muzicienilor

prezenţi în seara de 23 aprilie la Iaşi, s-ar concentra într-un
singur cuvânt: reveniţi!

CONCERT EVENIMENT

Alex VASILIU

mult decât în precedentele pe fapte, pe reproduceri, tălmăcite
în cheie proprii în legende ce se transformă uneori în
veritabile eseuri. Acestea sunt bine puse în pagină de
tehnoredactorul Bogdan Panţîr, ceea ce-i conferă cărţii
aspectul de album de artă. Este jertfa pe care înţelege să o
ducă la altar Mihai Pricop, cel care de un deceniu umblă în
căutarea de comori în împărăţia frumosului artistic. Şi cum se
vede nu umblă în pustie, ci spre folosul şi desfătarea noastră.

Thomas Gainsborough, Plimbarea matinală (1785-1786)
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CASA GHICA-KEFAL I SIMFONIA UIT RIIŞ Ă

Din patrimoniul arhitectural al Iaşilor face parte şi această
casă veche, cu zidurile şi poveştile sale, situată vizavi de
biserica Banu . Casa Ghica este un imobil cu

parter şi etaj, dispunând de 14 camere şi ocupând o suprafaţă
locuibilă de cca. 800 m . Clădirea, de pe strada Gavriil Musicescu,
nr.10 (fostă str. Banu nr. 8), se află pe
(IS-II-m-B-03947), ceea ce îi autentifică valoarea şi îi asigură, în
principiu, o anumită protecţie juridică.
Casele de acest fel, care au jucat un rol în istoria oraşelor, sunt de
obicei apărate de inscripţii săpate în piatră, care fixează, pentru
veşnicie, însemnătatea clădirii: personalităţile, momentele şi faptele
istorice de care sunt legate. Edificiul de faţă ar putea beneficia de 4-5
asemenea „scuturi” de marmură, care să îi certifice importanţa: 1.
„În această clădire a funcţionat, între anii 1836-1838, Conservatorul
Filarmonico-Dramatic întemeiat la iniţiativa lui Gheorghe Asachi,
cu sprijinul logofătului Ştefan Catargiu şi a vornicului Vasile
Alecsandri”; 2. În această clădire a funcţionat Conservatorul ieşean,
între anii 1870-1940”; 3. În această clădire a locuit, între anii 1910-
1925 prinţul Albert Ghika-Kefal, pretendent la tronul Albaniei
(1913)”; 4. „În această clădire a fost găzduită Legaţia Militară a
Franţei în timpul Primului Război Mondial (1917-1918); 5. În
această clădire a decedat dramaturgul Barbu Ştefănescu-
Delavrancea, fost ministru, în timpul refugiului de la Iaşi din 1917”.
Lipsită de memorie, casa alunecă încet-încet spre paragină, în
„dulcele târg” ce aspiră la statutul de „capitală culturală”.
Povestea casei este mai veche decât se crede, începuturile ei, situate
pe la 1820, neavând legătură cu familia Ghica. Primul proprietar
cunoscut al imobilului era spătarul Ianache Negruţi, un unchi al
scriitorului Costache Negruzzi. Soţia lui Ianachi era Zoe Voinescu,
iar casa veche de aici se pare că a făcut parte din zestrea sa. Familia a
avut trei copii: Elena, Catinca şi Alecu. Ianache Negruţi a început
reamenajarea gospodăriei de aici în vara anului 1835; el a construit
temeinic, din piatră şi cărămidă, acareturile din ogradă: bucătărie
(cuhnie), şură pentru trăsuri, grajd, bivolărie, gheţărie, spălătorie
ş.a.. Capul familiei a decedat în iunie 1836, dar lucrările nu au
încetat. Zoe, văduva acestuia, a continuat lucrările, care s-au întins
până în anul 1841. Ea este arătată ca proprietară a casei până în
vremeaUnirii, la 1859.
Constatăm că Zoe Voinescu-Negruţi şi-a pus semnătura pe
contractul de închiriere a imobilului pentru găzduirea
Conservatorului Filarmonico-Dramatic, în toamna anului 1836. Pe
atunci, clădirea aveadoar parter.
Zoe Negruţi (n. Voinescu) este cea care a dat actuala înfăţişare a
clădirii, angajându-l în acest scop pe arhitectul Ioji Baibis. Potrivit
izvoadelor de cheltuieli, în anii 1838-1839 a fost extins parterul
clădirii. În 1841 a fost adăugat etajul, „deasupra caselor celor vechi”.
Clădirea avea două rânduri de boltiri, cu pardoseală din piatră de
Şcheia (odăile fiind podite cu scânduri), iar acoperişul era făcut din
olane ceramice. Pivniţa cu argea de lemn a fost refăcută acum cu
bolţi de zidărie. Odăile aveau sobe cu coloane („pe stâlpi”), iar sticla
pentru geamuri era adusă de la Mamorniţa şi Lemberg. Camerele
erau luminate cu policandre. Casa aveau un balcon de feronerie (ce
nu mai există astăzi) lucrat la 1841 de Franţ lăcătuşul. Scara
interioară, din lemn, avea două „odihne”; o altă scară de lemn,
exterioară, se afla în partea „din dos” a clădirii. A fost montat şi un
sistem de şapte corzi pentru tragerea clopoţeilor. Valorile (tacâmuri
şi vesela de argint etc.) casei erau depozitate în două gherghire de
zidărie închise cu uşi metalice. Monumentul a suferit ulterior mai
multemodificări, care i-au afectat înfăţişarea originală.
Casa a intrat în proprietatea familiei Ghica-Kefal pe la 1860, după
căsătoria Elenei, fiica cea mare a lui Ianache Negruţi şi a Zoei
Voinescu cu Constantin Ghica (1831-1880), fiul logofătului
Alexandru Ghica (1802-1884), întemeietorul ramurii „Ghica-
Kefal”. Cununia a avut loc la 20 ianuarie 1859, la moşia Voineşti

(vezi fig. 1)
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(jud. Iaşi), unde Ianache construise un impozant conac neoclasic,
existent şi astăzi. Costache Ghica a fost primul dintre Ghiculeştii
care au locuit la această adresă. Familia a avut cinci copii: Matilda,
Eduard,Albert,Henry şi Eleonora.
Întemeietorul acestei ramuri a Ghiculeştilor, bătrânul Ghica-Kefal
(al cărui frumos portret se păstrează pe monumentul din Cimitirul
„Eternitatea”) nu a locuit aici; adresa sa era pe strada Carp de
altădată, în casa care avea să găzduiască pensionul Humpel, după
cumne încredinţeazăRudolf Şuţu.
Aga Costache Ghica s-a stins de timpuriu (1880), dar soţia sa, Elena
Ghica, a trăit mult, până în anul 1911. Ei au închiriat clădirea (etajul
şi două încăperi de la parter), începând cu anul 1870, Academiei de
Muzică din Iaşi. Conservatorul ieşean avea să funcţioneze în acest
imobil, cu intermitenţe, până în 1940. Practic, întreaga elită
muzicală a Iaşilor de odinioară s-a format în sălile acestei clădiri.
În urma bătrânei Elena Negruţi-Ghica au rămas patru moştenitori ai
casei:AlbertGhica care domicilia în Iaşi, în imobilul pe stradaBanu,
nr. 8; Eduard Ghica, care era prefect deVaslui, şi locuia în acel oraş;
Henry Ghica, a cărui domiciliu nu se cunoştea şi Elena Palladi, fosta
soţie a defunctului Palladi, fost prefect de poliţie în Galaţi, care
locuia în oraşul de pemalulDunării.
Albert Ghica (1868-1925), care a locuit în clădire, a fost un personaj
excentric şi deosebit de interesant După ce familia Ghica a
dat zece domnitori pentru principatele române, aceasta era cât pe ce
să ofere şi un rege al Albaniei. Albert a organizat în 1905, la
Bucureşti, primul CongresAlbanez, iar în 1908 acesta a publicat, la
Paris, lucrarea . În 1913 Albert
Ghica era unul dintre candidaţii la tronulAlbaniei, proaspăt eliberată
de sub turci. În cele din urmă alegerea a căzut pe PrinţulWilhelm de
Wied, nepotul reginei Elizabeta aRomâniei.

oarte interesantă este şi viaţă personală a personajului.Albert
a avut numai puţin de patru soţii: la 1890 s-a însurat cu Elena
Sturdza - Şcheianu; în 1893 s-a căsătorit la Paris cu marchiza

Dolores Marie Albertine de Ghis (1878-1949), recăsătorită apoi şi
decedată înAlger ; în 1905,Albert s-a recăsătorit la Londra cu
Marie Dowling de Kilas (Kildare) fiica unui irlandez emigrant din
Noua Zeelandă ; la 1910 s-a însurat din nou, cu Maria, fiica
unui bogat negustor grec, ManolachiAntaki (Ralli), posesorul celei
mai frumoase case dinGalaţi, situată pe stradaMavromol.
Albert Ghica a continuat să locuiască în această casă după 1911. El a
amenajat în grădina casei un adevărat peisaj montan, cu brazi şi
bucăţi mari de stâncă (folosite ulterior la amenajarea Râpei
Galbene). El a adunat aici multe portrete ale strămoşilor, arme şi

(fig. 2)

(fig. 3).

(fig. 4)

(fig. 5)
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armuri, transformând casa într-un fel de muzeu istorico-militar.
Obişnuia să invite în salonul său întunecat maimulţi tineri, pe care îi
echipa la frac şi joben, cu veşminte din propria garderobă, iar un
bătrân valet îi instruia pe aceştia în privininţa manierelor elegante.
Prinţul oferea adevărate ospeţe medievale cu preparate la grătar,
servite rustic, în vase de lut şi cositor şi vin ce se bea din vase de lut.
Urmau lecţiile de duel cu arme albe, pentru care tinerii erau
îndemnaţi să îmbrace armurile din colecţie. Cei mai vrednici erau
recomandaţi de către gazdă spre a fi acceptaţi ca membri ai Jockey-
Clubului. Albert Ghica, deşi a avut patru neveste, nu a lăsat nici un
urmaş.Adecedat la vârsta de doar 55 de ani.
Familia a continuat prin Eduard Ghica (1860-1915), care a fost
căsătorit de două ori; din prima căsătorie, cuLucia Palladi, a avut trei
copii pe Albert (1888-1890), Francine Ghica („Toupinette”) şi
Georgette şi Helene. După divorţ, Eduard s-a recăsătorit cu Lucreţia
Lupaşcu; din din această căsătorie au rezultat trei copii: Constantin
(decedat la 3 ani), Marguerite (1902-1912) şi Grigore Ghica, născut
la 15 decembrie 1900, la Iaşi.Memorialistul GrigoreGhica, în cartea
sa , oferă multe informaţii privitoare la casă şi la membri
familiei.
n 1917-1919, Casa Ghica-Kefal a găzduit Legaţia Franceză
venită la Iaşi, sub conducerea mareşalului Henry Berthelot.
Atunci au fost instalate înaltele antene pentru comunicare prin

telegraf. Clădirea este un simbol al prietenie dintre România şi
Franţa, probată în foculMareluiRăzboi.
Multă vreme edificiul a fost administrat de către Primăria oraşului
Iaşi. După 1990, aici a funcţionat redacţia ziarului „Independentul”.
În anul 2005 clădirea a fost retrocedată moştenitorilor familiei
Ghica. Aceştia au vândut imediat clădirea, cu suma record de
400.000 euro (cea mai mare oferită până atunci pentru un imobil din
Iaşi), către o firmă româno-belgiană având ca principal obiect de
activitate arhitectura. Părea a fi soluţia ideală pentru o clădire
monument istoric. Noii propretari promiteau atunci, în presa
ieşeană, că vor restaura monumentul după toate regulile profesiei,
respectând stilul original a clădirii; destinaţia avea să fie una
turistică, de lux. Cu toate acestea, foarte curând pe clădire a apărut un
baner cu inscripţia „De vânzare”. A trecut de atunci un deceniu şi
clădirea continuă să se degadeze pe zi ce trece, fără nici o
perspectivă. Ajunsă în proprietate particulară (încurcată şi incertă)
clădirea pare să fi ieşit de sub legislaţia statului român privitoare la
monumente, îndreptându-se, în mod fatal, spre ruină. Să fie acesta
sfârşitul?

Grigri

Î

Sorin IFTIMI

(fig.1)

(fig.2) (fig.3) (fig.4)(fig.5)
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SH A K E S P E A R E - 450
sonete

La început a fost Cuvântul. Şi Shakespeare.De sub a cărui caleidoscopică,mirificămanta s-au întrupat, s-au înaripat,
s-au nemurit mii şi mii de scriitori ai planetei Pământ. Cine a fost Shakespeare? A fost o singură fiinţă? Au fost mai
multe adunate sub un nume? Întrebare de prisos. Rămân versurile, piesele lui jucate iar şi iar de-a lung de veac,
nepieritoare carte de învăţătură în celeste sonuri scrisă .(VirginiaBURDUJA)

Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head
To work my mind, when body's work's expired:
For then my thoughts--from far where I abide--
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see:
Save that my soul's imaginary sight
Presents thy shadow to my sightless view,
Which, like a jewel hung in ghastly night,
Makes black night beauteous, and her old face new.
Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee, and for myself, no quiet find.

Sătul de lucru caut noaptea patul,
Dar al meu suflet un drumeţ se face
Şi pe când trupul doarme-ntins în pace,
Pe-a tale urme l-au împins păcatul.
E noapte neagră-n ochi-mi, totul tace,
Dar mintea-mi vede  genele holbate;
Ca şi un orb mă simt în întuneric
Şi totuşi înainte-mi zi se face.
E chipul tău, lumină necrezută
De frumuseţi, de taină, curăţie,
Ce nopţii reci lucire-i împrumută.
Din cauza ta, bălaia mea soţie,
Cât ziulica trupu-odihnă n-are,
Iar noaptea sufletul în cale pleacă.

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st,
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st,
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

18

Să te asemăn oare cu o zi de vară,
pe tine care mult mai dulce, blândă eşti?
În vijelie mugurii de mai se sfarmă,
scurt măsurată e vara, când în timp priveşti.
Ochiul ceresc luceşte, uneori el arde,
culoarea aurie pierde-şi-o ades.
Tot ce-i frumos de frumuseţe se desparte,
prin voia întâmplării şi-al schimbării mers.
Să nu se irosească vara ta vreodată
frumuseţii tale vreau să-i dărui veşnic scut.
Să nu se sumeţească moartea niciodată
că-n umbra ei tu umbli, şi că te-ai pierdut.
Oameni cât timp vor respira sub stele -
tu vei răzbi, trăind în versurile mele.

În româneşte de Lucian BLAGA

Not marble, nor the gilded monuments
Of princes, shall outlive this powerful rhyme;
But you shall shine more bright in these contents
Than unswept stone, besmear'd with sluttish time.
When wasteful war shall statues overturn,
And broils root out the work of masonry,
Nor Mars his sword nor war's quick fire shall burn
The living record of your memory.
'Gainst death and all-oblivious enmity
Shall you pace forth; your praise shall still find

room
Even in the eyes of all posterity
That wear this world out to the ending doom.
So, till the judgment that yourself arise,
You live in this, and dwell in lovers' eyes.

Nici aurul, nici piatra princiară
Nu vor trăi cât rima mea cea plină,
Lumina tade-aci nu va săpiară
Camarmoramâncată de rugină.
Statui, de-a lungul vremii vor fi sparte
Şimari clădiri cădea-vor în ţărână,
Dar flacăra şi sabia luiMarte
De tine la o parte-or să rămână.
Demoarte şi uitare tu vei trece,
Şi vei afla întotdeauna loc
În timpurile ce se vor întrece
Să poarte lumea către-al ei soroc.
Şi astfel, pân'lamarea judecată
Vei fi, prin vers, de-a pururi neuitată.

În româneşte de Mihail SEBASTIAN

În româneşte de Mihai EMINESCU

44
Greoaia carne de-ar putea fi gând,
Batjocuranici unei depărtări
N-ar şti să-mi curme zborul săgetând
Spre ţărmii-n care stai, noian de zări.
Că pasulmeu tot altă ţărnăbate
Decât baţi tu, nici num-armai durea!
Căci gândul ţări şimări ar tot străbate
Cagândul iute, până te-ar afla.
Darmăucide gândul cănu-s gând
Să-nghit lungimii de leghepân'la tine,
Şi că, pământ şi apă-n trup având,
Rămân să-nduplecTimpul prin suspine.
Primind de la stihii atât de-ncete
Doar lacrima, durerilor pecete.

În româneşte de Ion FRUNZETTI

70
That thou art blamed shall not be thy defect,
For slander's mark was ever yet the fair;
The ornament of beauty is suspect,
A crow that flies in heaven's sweetest air.
So thou be good, slander doth but approve
Thy worth the greater, being wooed of time;
For canker vice the sweetest buds doth love,
And thou present'st a pure unstained prime.
Thou hast passed by the ambush of young days
Either not assailed, or victor being charged;
Yet this thy praise cannot be so thy praise,
To tie up envy, evermore enlarged,
If some suspect of ill masked not thy show,
Then thou alone kingdoms of hearts shouldst owe.

Că eşti bârfit, nu-i - sigur - vina ta!
Cel pur păscut de clevetire-i pururi.
Şi frumuseţea veşnic va părea
Suspectă pizmei - corb spurcând azururi.
Fiind de preţ, bârfeala-ţi poate creşte
Doar preţul ce-ti va fi prin vremi cântat;
Căci viermele-n flori fragede prăseşte,
Şi tu eşti floarea ce-a-mprimăvărat.
Să treci capcana crudei tinereti,
Neispitit călcând peste ispită,
E-un preţ al tău, de soi; dar nu-i la preţ
În ochii pizmei, tot nepriponită.
Căci dacă ciuda nu te-ar ponegri,
Pe-mpărăţii de suflete-ai domni.

(I.F.)

Why is my verse so barren of new pride,
So far from variation or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods, and to compounds
strange?
Why write I still all one, ever the same,
And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth, and where they did proceed?
O! know sweet love I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent:
For as the sun is daily new and old,
So is my love still telling what is told.

76

Dece îmi este versul despuiat?
De cemainiciodatănu se schimbă?
De ce de-atâta timpn-amcăutat
Ritmurimai noi şimai ciudată limbă?
De cemereuacelaşi lucru scriu
Şi fantezia se împotmoleşte,
Încât cuvântul îl cunoşti şi tu
Cine l-a scris şi încotroporneşte?
Vezi, dragamea, pe tine doar te cânt(!)
Tu şi iubirea, singura-mi comoară.
Cuvinte vechi le pun înnouveşmânt
Acelaşi ban l-arunca douaoară.
Nu iese-un soare noudin orice-apus?
Euspun cuvinte care s-aumai spus.

(M.S.)
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Cu o desfăşurare de forţe
impresionantă, şi anul
aces ta „Convorbi r i le
Literare” au mobilizat o
adevărată armată de
scriitori, care au combătut
cu unelte specifice, într-o
atmosferă protectoare şi
relaxantă. Peste şaptezeci
de invitaţi speciali din ţară

R
cultural
ăsfăţ

şi din străinătate, conferinţe despre începuturile de acum 150
de ani ale Junimii, schimburi de replici şi de cărţi, fotografii,
multe fotografii, discursuri oficiale, conducerea
bucureşteană aUniunii Scriitorilor...
O surpriză (pentru cei care nu-l ştiau...) şi o prezenţă aşteptată
a fost cea a lui Constantin Chiriac, directorul Festivalului
Internaţional de Teatru de la Sibiu, care a sustinut, la
Universitatea Petre Andrei, conferinţa "

", punctând elemente esenţiale din dinamica
fenomenului cultural actual şi implicaţiile provocatoare ale
acestuia asupra lumii contemporane.
O expoziţie remarcabilă de fotografie în foaierul Teatrului
„Luceafărul”, „Arhitectura credinţei în Iaşi” ni l-a relevat pe
Virgil Băbîi într-o seducătoare ipostază de... alergător de
cursă lungă în căutarea clipei şi luminii perfecte pentru
încrustat înmemoria hârtiei.
Mult aşteptatul a fost presărat cu bijuterii
muzicale ale CvartetuluiVoxArtis al FilarmoniciiMoldova şi
încununat de regalul actoricesc al aceluiaşi neîntrecut
Constantin Chiriac pe texte din Eminescu şi Creangă, într-o
interpretare memorabilă. Şi mai aşteptatul moment al
premiilor „Convorbirilor Literare” a fost prefaţat de
acordarea, de către Direcţia de Cultură, a unor premii de
excelenţă în carieră, laureaţii fiind: , coordonatorul
Casei de Cultură „Mihai
Ursachi” a Municipiului
I a ş i ; ,
d i r e c t o ru l Tea t r u l u i
„Luceafărul” ;

, redactor-şef al
„Cronicii vechi”;

, fost director al
Muzeulu i Li te ratu r i i
Române Iaşi, iniţiator şi
coordonator al revistei
”Dacia Literară”.
Prezenţă inconfundabilă,

şi-a risipit
emo ţ i i l e p e s t e t o ţ i
participanţii, la încununarea cu premiul ,
declarând că bucuria prezentului îi este multiplicată de faptul
că în ultimul timp s-a dezobişnuit să mai primească astfel de
recunoaşteri...
Şi multe alte măiestre alcătuiri de vorbe s-au perindat printre
şi peste cei prezenţi la ediţia cu numărul 18, oameni bucuroşi
să se reîntâlnească, fie şi pentru câteva ceasuri, cu prieteni din
alte colţuri de lume, din alte colţuri de scris, adunaţi, ca şi în
urmă cu 150 de ani, în jurul ideii că arta poate schimba ceva
într-o societate în veşnicămişcare... ( .)

Diplomaţie
culturală

Podium poetic

Adi Cristi

I o a n Ho l b a n

Nicolae
Panaite

Lucian
Vasiliu

Ana Blandiana

Opera Omnia

M.G

Cunoscută ca o voce a eterului,
cu o rostire ce-a mers la inima
ascultătorilor Postului de
Radio Iaşi, pe care l-a slujit cu devoţiune o viaţă,

s-a ilustrat, în acelaşi timp, prin prozele, reportajele
şi articolele de publicistică apărute mai ales în presa culturală
de la Iaşi, cu deosebire în ”Cronica”... străveche. Multe dintre
aceste texte au trecut apoi în pagini de carte. Peste zece
volume de beletristică şi publicistică poartă semnătura ei.
Acum autoarea s-a prezentat în faţa cititorilor cu două noi
cărţi: , volum bilingv, român-francez, de poeme
în proză, tipărit de Editura Ganesha, versiunea în limba
franceză fiind semnată de Maria Ambăruş; ,
Editura Vasiliana'98, tablete, note de călătorie din Elveţia,
Italia, Spania şi reflecţii privitoare la unele dintre antologicele
tablouri ale lui Nicolae Grigorescu. Lansarea noilor apariţii
editoriale a avut loc marţi, 13 mai, la Casa cu absidă, sediul
Filialei din Iaşi a Uniunii Scriitorilor.Au vorbit, despre aceste
noi apariţii editoriale:

. În final, Gloria Lăcătuşu s-a
adresat, cu o mişcătoare mărturisire de credinţă despre
cuvântul scris şi rostit, numeroşilor cititori şi admiratori ai ei,
aflaţi în sală. Actorul , recent laureat
UNITER, a adus ofrandă autoarei celor două cărţi, al cărei
preţuitor s-a declarat, prin recitarea a două poezii, de Marin
Sorescu şi Nicolae Turtureanu. Evenimentul a fostmoderat de

, preşedintele Filialei ieşene a
U.S.R. ( )

Gloria
Lăcătuşu

Şi tu eşti aici

Apa duminicii

LiviuApetroaie, Gheorghe Macarie,
Maria Ambăruş, Adi Cristi

Petru Ciubotaru

Cassian Maria Spiridon
G.I.

Şi tu
eşti aici...

La sfârşitul lunii aprilie a avut loc Gala Premiilor literare
acordate de ”Ziarul de Iaşi”. Evenimentul, aflat la cea de-a
XI-a ediţie, s-a desfăşurat în Aula George Emil Palade” a
Universităţii deMedicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” şi a
reunit atât personalităţi marcante ale culturii ieşene, scriitori,
profesori, reprezentanţi ai Bisericii, cât şi studenţi şi cititori
fideli ai ziarului. În deschiderea festivităţii, Toni Hriţac,
redactorul şef al ”Ziarului…”, a punctat faptul că

".
Juriul

) a decis ca Marele Premiu
pentru Proză să-i revină lui , pentru romanul

Criticul Alexandru
Călinescu a subliniat că romanul premiat anul acesta este
" dintre toate cele care au fost
nominalizate. În luarea sa de cuvânt, Matei Vişniec a
subliniat că " " faptul că scriitori
importanţi ai Iaşului au ales să-i premieze cartea:

”

"reacţiile
pe care le primim din ţară, dar şi din străinătate sunt bune.
Alegerile juriului sunt în fiecare an cele potrivite, iar acest
premiu ar trebui să fie un semnal şi pentru autorităţi, care, în
demersurile lor, trebuie să ceară părerea oamenilor avizaţi
din cultura ieşeană, când iau decizii privitoare la aceasta

( Alexandru Călinescu preşedinte, Emil Brumaru,
Bogdan Creţu, Codrin Liviu Cuţitaru, Valeriu Gherghel,
Doris Mironescu, Antonio Patraş

Matei Vişniec
Negustorul de începuturi de roman.

cel mai bun, împlinit, reuşit"

este o reală bucurie
„Eu am

două familii, familia mea şi familia scriitorilor. Acest premiu
este foarte important pentru mine deoarece e ca o altă
recunoaştere. Eu am fost mereu navetist între două culturi,
dar am rămas un locuitor al limbii române. Romane nu pot

să scriu în franceză, doar piese de teatru, deşi am încercat.
Romanul este pentru mine o altă formă de disciplină, de care
amnevo

Ana Ionesei,
Maldororiana Dragoş Zetu Povestirile
lui Alice Munro
Florinei Ilis Vieţile paralele

Mircea Păduraru,
Reprezentările Diavolului în imaginarul literar românesc.

ie”.
În cadrul galei, au fost decernate şi două premii pentru debut,
adjudecate de pentru cartea de versuri

, şi de , pentru volumul
. Anul trecut, Marele premiu a fost acordat

, pentru romanul , premiul pentru
debut revenindu-i lui pentru volumul

(Nicoleta NASTASE)

Premiile
”Ziarului de Ia i”ş

Un festival cu...
(bun ) tiină Ş ţă

Sofia RALU

Afiliat proiectului naţional „Să ştiimaimulte, să fiimai bun!” primul
şi primăvăraticul festival de ştiinţă din Moldova, ,
aflat sub auspicii astrale faste sau pur şi simplu în detaliu organizat, a
bifat nu doar activităţile stipulate în agenda program ci şi un succes
de casă cuoarece rezerve aşteptat.
Conceptul său a implicat un ansamblu de manifestări grupate
inspirat pe categorii de vârstă, ce s-au dovedit sustenabile şi
atractive, atât pentru publicul larg, cât şi pentru cadrele didactice şi
implicit pentru elevi, categorie ce efectiv a migrat către şi dinspre
locaţii pe parcursul celor patru zile de inovaţie şi inspiraţie. E drept şi
că tematica diversă şimaimult decât ofertantă le-a dat toatemotivele
să o facă, spre a declara într-un final că au avut şansa unei călătorii
uneori alteori experimentată aievea. De la concepte
privind ştiinţa vieţii şi universului, fizică şi astronomie, matematică
şi informatică, la geografie şi geologie, chimie, biologie, etnologie
sau antropologie; de la ştiinţa mediului, istorie, inginerie,
tehnologie, la ştiinţele naturii şimedicină.
Co-organizatoare, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore
T. Popa” şi, respectiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi-au
deschis porţile pentru ceamai fair-play, aş puncta, campanie, până la
urmă de popularizare a ofertei academice. Aproape 300 de
experimente, expoziţii tematice, conferinţe, dezbateri şi
demonstraţii susţinute în laboratoarele şi amfiteatrele din dotare le-
au etalat atuurile si pledat cauza.

Science Festival

science fiction

Suita corturilor albe ridicate pe esplanadamedicinistă, unite generic
sub numele de "Arena", nu a fost menită gladiatorilor ci
confruntărilor de idei instigate în baza a patru serii tematice:
„Săptămâna Creierului într-o nucă”, „Salvatorii de Vieţi”,
„Secretele Corpului Uman” şi, desigur, îndelung dar pozitiv
comentatul "Kids's Lab".
S-au organizat tururi ghidate şi, indiferent dacă au optat pentru
instituţia propriu-zisă de învăţămînt, laboratoarele de
morfopatologie, histopatologie sau biologie celulară, Institutul de
Anatomie sau alte baze de cercetare ale Facultăţii de Medicină,
participanţii au finalizat invitaţia, dacă nu instruiţi, cel puţin
familiarizaţi şi pe alocuri...răvăşiţi. De locul care le-a stârnit poate
cel mai profund curiozitatea, dar nu şi cel mai fericit punct de popas
Institutul deMedicinăLegală sau altfel spus,morga.
Cuziştii au mizat pe un start impresionant, graţie conferinţei
intitulate „Misterele Ştiinţei şi Tehnologiei”, în cadrul căreia
invitaţii, scriitorul şi criticul Science Fiction (SF), Alexandru
Mironov, Cătălin Benea, realizatorul rubricii de astronomie din
revista „Ştiinţă şi Tehnică” şi Cristian Român, senior editor, au
punctat menirea pe care o dau celei mai vechi reviste din domeniu,
(cu rădăcini prelungi în trecut prin «Ziarul călătoriilor şi al
Întâmplărilor de peMare şiUscat») de-a păstra ştiinţa în primplan.
A doua zi, în incinta Palas Mall s-a vorbit despre „Cazul Marte”,
„Mari proiecte planetare” sau misterele evoluţiei umane şi s-a putut
viziona primul episod al serialului ştiinţific „Cosmos”, rulat în
cadrul aşa-numitei Cinemateci de Ştiinţă, alături de proiecţii ce-au
stârnit, de asemenea, un interes aparte, precum: "Noile Dovezi
pentruRescriereaTeoriei Evoluţioniste”, „BigBang” sau „Eclipsele
Totale de Soare, Vânătoarea deEclipse”.

Tot sala de ceremonii a Paşilor Pierduţi a găzduit Expoziţia de Carte
cu vânzare, unde peste 2000 de titluri de carte, colecţii de cărţi "ale
părinţilor moderni", poveşti ilustrate, enciclopedii, dicţionare, titluri
dedicate şcolarilor sau cărţi ilustrate au putut fi procurate pentru cei
mici, la preţuri promoţionale.
Pe scurt, "chimia" festivalului s-a făcut simţită oriunde.Maimult, s-a
derulat chiar şi un eveniment cu acest nume, „Chimia e pretutindeni”,
iar Marius Mihalache a fost cel care a demonstrat că vorbim de o
noţiune omniprezentă şi cât se poate de vie, în ciuda procentului redus
de simpatie. „Pentru că pătează, deseori miroase neplăcut şi arde din
cauza diferitelor reacţii”, a încercat cu haz o replică domnia sa,
recunoscând că e un domeniu care până la minime satisfacţii cere un
munte de sacrificii: "Marie Curie a avut nevoie de opt tone de oxid
natural de uraniu pentru a obţine doar 0.1 grame de clorură de radiu în
timp ce, pentru a sintetiza proteina verde fluorescentă, doctorul
OsamaShimomura a colectat 850.000 demeduze".
Celor încă puţin convinşi, Daniela Avarvare, reprezentanta
companiei în domeniul chimic BASF (cea care a organizat anul trecut
şi o competiţie, denumită „Chain Reaction” sau „Reacţie în lanţ”, la
care au participat 25 de licee din toată ţara), le-a prezentat un site
educaţional ce oferă numeroase aplicaţii interactive şi multimedia:
imagini şi filme, aplicaţii educaţionale, molecule 3D şi cărţi online în
numai puţin de11 limbi.
O manieră interactivă şi accesibilă, întotdeauna binevenită, pentru o
ştiinţă complicată, dar necesară.
O manieră care a definit primul festival de ştiinţă din Moldova, în
fiecare detaliu al său şi a creat o interfaţă prietenoasă unor domenii de
la care, pe nedrept, obişnuisem să ne întoarcem faţa.
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M O M E N T

Bogdan ULMU

D-ale televizorului...

S-AU ÎMPLINIT 90DEANI de la naşterea
poetului George Mărgărit. De veţi căuta pe
internet, nu veţi afla nici o consemnare a
momentului comemorativ, ori vreo postare a
unui text consacrat poetului căruia George
Călinescu i se adresa respectuos: „Domnule
Mărgărit, dumneata eşti o inteligenţă
periculoasă chiar şi pentrumine!”De o astfel
de măgulitoare recunoaştere a meritelor
discipolului ieşean, care avea să devină
asistent al profesorului Călinescu, n-au avut
parte alţi străluciţi elevi ai marelui critic, de
talia unui Al. Piru sau Adrian Marino. O
posibilă explicaţie pentru neimplicarea
internetului: filele au fost monopolizate de
consemnarea în amănunt a isprăvilor
procurorului-păcănele dinBuzău, tot George
Mărgărit pre numele său. Întreaga presă
română s-a străduit să nu scape cumva vreo
ştiruţă despre procurorul împătimit de poker,
care pierdut 100.000 de euro din banii
DIICOT-ului. Nici un rânduleţ despre cele 9
decenii scurse de la naşterea autorului
„Vulturilor amiezii”! A constata că, acum,
Mărgărit este uitat, ar fi prea puţin spus; de
fapt, n-a fost niciodată cu adevărat cunoscut
decât în anumite cercuri literare. Publicul
larg n-a avut parte decât, eventual, de lectura
unicului volum de poezie, tipărit postum,
abia în 1971. Se intitula „Vulturii amiezii” şi
a apărut la „Junimea”, cu sumarul alcătuit în
editură, sub îngrijirea lui Horia Zilieru. N-a
avut cine ştie ce ecou oricum, nu ecoul
meritat. În amintirea celor ce l-au cunoscut
însă, „Ghiţă” Mărgărit îşi păstrează loc de
invidiat. Lucian Raicu spunea, într-un
interviu: „Generaţia mea, în frunte cu Labiş,
îi datorează enorm. Această datorie nu va
putea fi niciodată plătită. Într-o epocă de
grăbită neglijare a valorilor de cultură, cum a
fost aceea în care am deschis eu ochii,
Mărgărit ne-a trezit la realitate”.

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

O să-ncep cu un eveniment important, urmărit în toată lumea:
.

România s-a prezentat bine, chiar foarte bine: Paula şi Ovi fac
un duet remarcabil, muzica - bună, costumele decente,
efectele de ecleraj cu gust...pianul circular bine folosit...Dar a
fost preferată...femeia cu barbă! Apariţie monstruoasă,
greţoasă, care a strîns un număr impardonabil de puncte! (să
nu uităm că şi-n alte ediţii au ieşitără scandaluri, de la
chestiuni de identificare sexuală a guriştilor).
Apoi, agasante erau şi filmările transexualului în culise, după
ce primea punctaj maxim: suferea şi plîngea de parcă aflase că
are gemeni! Morala? La trebuie trimişi solişti
anormali, care n-au auzit de decenţă. Cum, se pare, nici cei
care-au votat...
Vreau să reamintesc ţările care ne-au dat puncte, în ordinea
votului: Azerbaigian - 6 puncte; Malta 8; Macedonia 4;
Belarus 1; Israel 8; Portugalia -1; Norvegia 4;Moldova 12;
Irlanda 2; Austria şi Spania, cîte 8; Belgia şi Italia, cîte 5
puncte.Mulţumirile noastre (mai ales fraţilor de peste Prut)!

*
O reclamă stupidă ne îmbie: „Încearcă gustul de la

!”. Prefer gustul american de la ...
*

Apropos de bizarerii etnice: la GalaUNITER, premiile pentru
cel mai bun regizor şi pentru cel mai bun spectacol au fost
disputate de teatrele maghiare. Sigur că sunt bune, sigur că
merită premiate, dar UNITER este o Uniune .
Deci, măcar una - două dintre nominalizări trebuiau să fie
conform siglei, nu?
Nu sunt naţionalist, zău!, ci doar logician.
Pe de altă parte, ce să mai zic?! Rebengiuc sau soţia lui iau,
aproape an de an, unul dintre premii. Apoi, în timp ce 90%
dintre regizorii şi actorii valoroşi nici nu vor vedea vreodată o
nominalizare, criticii sau realizatorii radio/tv au deja cîte
două-trei distincţii în CV, fiindcă sunt puţini. Iar premiul

merge, de doisprezece ani, la doamnă (ce-i
drept, agreabilă)!Nu cred că-i etic, zău!
În fine, preşedintele nostru, Ion Caramitru, devine agasant cu
acel „scurt, stimabile!” pe care-l adresează tuturor celor care
urcă pe scenă. Unii abia apucă să zică „mulţumesc!” şi sunt
îmbrînciţi în sală, tot ca-nCaragiale...

*
Că tot vorovirăm de ciudăţenii: la a intrat în
semifinală un sîrb. Parcă nu sună bine...(ştiu, subiectul e
delicat, dar de ce să nu vedemcă, uneori, Împăratul e gol ?).
Că, în plus, şi votul publicului este ciudat, asta-i deja o
axiomă...

*
Să trecem la lucruri mai puţin mîhnitoare. Iote, văzui o ştire tv
cu o comună dinMehedinţi, Gîrla mare, care deţine un record
cvasi/caraghios: fiecare gospodărie a fost prădată
.

Ori sătenii sunt prosperi, şi nu contează că se fură de la ei, ori
sunt milostivi (le e milă de hoţi!), ori nu există post de poliţie.
Sau infractorii sunt geniali.
După cum vedeţi, supoziţii există. Dar mă-ntreb, nu devine
plicticos deja, cînd eşti „călcat” a treia oară?!...

*
Tot la , într-o seară, un pasionat de vehicule pe două roţi,
vorbea de „motociclism ”.
E bine să afli că mai există ceva responsabil, în ţara asta. Fie şi
doarmotociclismul...

*
Urmăriţi, pe TV2, : personal, pe unele le revăd.
Şi rămîn la convingerea că umorul tv era mai de calitate, pe
vremea cenzurii.
Oare de ce?

*
Banciu este, fără îndoială, un băiat deştept. E citit, informat,
ştie limbi străine....
Dar are o aroganţă, o suficienţă care, după o vreme, te
îndepărtează de emisiunea sa.
Ultima oară cînd m-am uitat, pe fugă, îl compara pe Mircea
Oprean, cuRaduDuda. Pardon?!

*
Elena Udrea a sărit cu paraşuta: ce-au mai ironizat-o, de parcă
au făcut salturi din avion!

Mie mi-e simpatică: e ţopică, dar ce, în politică intră doamne?
Oprefer lui Stănoiu şiMacovei...

*
Că tot ajunserăm la politică: bătaia pentru postul de
europarlamentar, am aflat-o tot de pe micul ecran, vine de la
parale: 6.000 euro leafa, 4.000 pensia.
Trai, nineacă!...

EUROVISION

Eurovision

McDonald`s BoltaRece

Mecena

Românii au talent

Ştiri

Gala umorului

românesc

românească

aceeaşi

cel puţin o
dată

responsabil

toţi

Pe lună!

ÎN REVISTA (nr.
4/2014), reputatul eminescolog Nicolae
Georgescu reia discuţia privind ziua naşterii
lui Eminescu (20 decembrie 1849 / 15
ianuarie 1850). Sunt minuţios trecute în
revistă argumentele ce susţin fie o datare, fie
cealaltă, cercetătorul demonstrând că,
deocamdată (până la eventuala descoperire
de noi informaţii) lipseşte temeiul cert pentru
o decizie inatacabilă a istoriei literare: „Data
oficială a naşterii rămâne 15 ianuarie 1850
stil vechi (actualizată, 27 ianuarie) lăsată
posterităţii prin voinţă consemnată apăsat,
prin semnătură, a tatălui şi a bunicului
matern.” Ne îngăduim, totuşi, o întrebare:
de ce, dacă la noi este în uz „stilul nou”
calendaristic, nu sărbătorim naşterea
poetului la 27 ianuarie, ci la 15?

(nr. 3/2014) publică o cronică la
două dintre cărţile consacrate de Călin
Ciobotari vieţii teatrale ieşene. O semnează
Mircea Morariu, care, pe bună dreptate, îl
consideră pe Ciobotari „unul dintre cei mai
serioşi, mai talentaţi şi mai profesionişti
comentatori ai fenomenului teatral românesc
contemporan”, subsc r i ind opin ie i
cronicarului ieşean potrivit căreia „Casa lui
Alecsandri are o evoluţie deloc lină,
nicidecum previzibilă, cel mai adesea
contradictorie.”
Am numărat, în cuprinsul apariţiei din
aprilie 2014 a revistei , nu
mai puţin de patru poze ale prezidentului
Consiliului Judeţean Galaţi, confratele
nostru într-ale scrisului Nicolae Bacalbaşa.
Cu interes se citeşte, în respectivul număr, o
schiţă „marinărească” semnată chiar de N.
Bacalbaşa, cemânuieşte un condei spiritual,
na rează a l e r t ş i p ropune desene
caracterologice convingătoare.

NORD LITERAR

Familia

Dunărea de Jos

FOARTE CIUDAT studiul întreprins de
cercetătorii Universităţii de Psihologie din
Ulster: românii sunt cel mai prost dotaţi din
Europa, penisul lor măsurând câţiva
milimetri peste 12 cm.! Şi noi care credeam
în virilitatea bine înzestratului cioban român
care... Daily Mail dă în vileag şi modalitatea
de cercetare utilizată de savanţii din Ulster:
au procesat informaţii luate de pe internet.
Deci, nu s-au dus la stână cu ruleta, nici la
toaleta stadionului, nici la centrele de
recrutare, nici în vestiarul minerilor. N-au

Revista americană „The Believer” a publicat,
într-unul din numerele ei recente, conferinţa
susţinută de tânăra romancieră şi eseistă
britanică ZADIE SMITH, profesoară la
universitatea Columbia, N.Y. Tema fiind pe
cât de captivantă pentru auditoriu, pe atât de
dificilă pentru conferenţiar, scriitoarea a
explicat studenţilor cum a scris, cum scrie ea
romanele sale. Spirituală, cu discurs zâmbitor,
Z.S. s-a amuzat ea însăşi, amuzându-şi, în
acelaşi timp ascultătorii. Spicuim câteva
dintre intervenţiile sale: „Arta este un cuvânt
prea nobil şi prea ciudat pentru ceea ce se face,
cam în fiecare zi, în pijama.” Cum pot fi
catalogaţi scriitorii? În două mari categorii:
„macro-planners”, adică cei care au totul
structurat în cap înainte de a începe să scrie, şi
„micro-managers”, cei care înşiră o frază după
alta fără a şti încotromerg, dar ajungând totuşi
la final de carte. Din primul eşalon fac parte
Tolstoi, Proust sau Flaubert, iar din al doilea
Simenon, Sagan, Fitzgerald. Spre deosebire
de primii, „micro-managers” nu par teribil de
angoasaţi de faptul că stiloul/pixul/tastatura se
manifestă excesiv de independent, în cele din
urmă drumul căutat lăsându-se descoperit, în
timp ce ei, autorii, fiind chiar aplaudaţi. În
general, biroul le este plin de carnete şi
carneţele înecate în note, fişe, cărţi deschise,
citate lipite pe orice suprafaţă. Pe lângă
acestea toate, ei adună orice materie verbală
contactată, orice comunicare, oricât de
insignifiantă, putând folosi la ceva: o
conversaţie auzită în autobuz/tramvai/metrou,
o replică dintr-un film, un articol de ziar, o
frântură de reclamă publicitară, cu cât mai
stupidă cu atât mai bine. Fiind copiată
realitatea astfel, nu e vorba aici de un plagiat?
Nici vorbă! Pentru că intervine stilul propriu.
Nu pentru că iubim frazele frumoase de care
nu e de loc bine să abuzăm. Stăruitor, Z.S.
recomandă citirea confraţilor,dar mai ales a
capodoperelor literare, drept un inepuizabil
îndreptar artistic. Citând fantasmagorica
creatură a lui Kafka, Odradek din „Colonia

făcut măsurători care să conducă la obţinerea
unei medii credibile, ci… au contabilizat
oftaturile şi reproşurile de pe blogurile
dez amăg i t e l o r no a s t r e de a l cov,
comparându-le cu reacţiile mulţumitelor (nu
cumva cu mai puţin?) din ţări ce nu-s văzute
chiar atât de chiorâş ca România. Or, dacă
până şi la acest capitol ne plasăm în coada
cozii, e limpede că n-avem ce căuta în
Schengen şi că pretenţiile noastre de
tratament egal în U.E. sunt impardonabil de
exagerate. (M.R.I)

penitenciară şi alte povestiri”, al cărui râs
„seamănă cu fâşâitul frunzelor uscate”, cu
chip adunat din bobine de aţă în formă de
stea, un personaj obscur, apărând doar pe o
singură pagină, dar atât de pregnant, detaliat
„construit” încât îşi găseşte un loc sigur în
memoria cititorului, ea se întreabă dacă nu
cumva literatura îi seamănă, dacă nu cumva
este doar o inutilitate creată din vorbe
meşteşugit aşezate. Pentru că a scrie
înseamnă, la urma urmei, să dai naştere unor
Odradek-uri: „Sigur, nu faci rău nimănui,
dar eu sufăr la ideea că Odradek-ul meu îmi
va supravieţui”.Asta în timp ce mii şi mii de
scriitori trudesc întru prelungirea existenţei
lor pământene tocmai prin Odradek-uri
sclipitor şlefuite. Dar nu toţi s-au bucurat de
o tinereţe captivantă ca cea a tinerei încăZ.S.
care, în timpul studiilor la Cambridge, a
încercat diferite piste de lansare: actriţă de
musichall, cântăreaţă de jazz, jurnalistă,
prozatoare. Primul său mare succes,

, „un mare roman ambiţios” al
imigraţiei, privind şansele, asimilarea,
fundamentalismul etc., i-a adus nu numai
premiul Guardian sau Orange, dar şi
încadrarea printre realiştii isterici,
maximalişti, tovarăşi apropiaţi fiindu-i
Bulgakov din „Maestrul şi Margareta”,
Melville sau Kundera. Membră a Royal
Society of Literature, autoare a altor cărţi de
succes, Zadie Smith lucrează mai departe la
Odradek-ul care să-i asigure un loc în
capricioasamemorie aCititorului.

White
Teeth

(V.B.)
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