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Copii eram noi amândoi,
Frate-meu şi cu mine.
Din coji de nucă car cu boi
Făceam şi înhămam la el
Culbeci bătrâni cu coarne.

Şi el citea pe Robinson,
Mi-l povestea şi mie;
Eu zideam Turnul Vavilon
Din cărţi de joc şi mai spuneam
Şi eu câte-o prostie.

Adesea la scăldat mergeam
În ochiul de pădure,
La balta mare ajungeam
Şi l-al ei mijloc înotam
La insula cea verde.

veche

Din lut acolo am zidit,
Din stuful des şi mare,
Cetate mândră la privit,
Cu turnuri mari de tinichea,
Cu zid împresurată.

Şi frate-meu ca împărat
Mi-a dat mie solie,
Să merg la broaşte neapărat,
Să-i chem la bătălie
Să vedem cine-i mai tare.

Şi împăratul broaştelor,
C-un oacoac de fală,
Primi poruncé oştilor
Ca balta s-o răscoale.
Şi am pornit război.

Vai! multe broaşte noi am prins
Îmi pare chiar pe rege
Şi-n turnul negru le-am închis,
Din insula cea verde.
Spre sar-am făcut pace

Şi drumul broaştelor le-am dat,
Săltau cu bucurie,
În balt-adânc s-au cufundat
Ca să nu mai revie.
Noi am pornit spre casă.

Atunci răsplata am cerut
Pentru a mele fapte
Şi frate-meu m-a desemnat
De rege-n miazănoapte
Peste popoare-ndiane.

Motanul alb era vistier,
Mârzac cel chior ministru
Când de la el eu leafa-mi cer,
El miaună sinistru.
Cordial i-am strâns eu laba.

Şi împăratul milostiv
Mi-a dat şi de soţie
Pe fiica lui cu râs lasciv
Şi ţapănă, nurlie,
Pe Tlantaqu-caputli. (...)

Copii eram noi amândoi...
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Nu ştiu ce ar putea defini cu impact şi
deopotrivă sofisticat...Copilăria. Multe idei
estetice s-au emis deja şi rămâne un resort
media căutat. Nimic nu produce un efect
intr-atât de plin de emoţie vie, ca fuziunea
aceasta, paradox între exuberanţă şi
melancolie. Ne fascinează nemăsurat
anotimpul cu suflet curat, carusel cu fiinţe
dragi, joc şi joacă, peripeţii cu haz sau de
dat de necaz, muştruluiri moralizatoare şi
în cele din urmă mesaje interioare despre
cum să-ţi foloseşti aripile, pentru călătoriile
următoare.
Ce ştiu însă exact e că nici unei copilării

mai recente, sau mai târzii, nu i-a lipsit din
stare, Vacanţa Mare! Fireşte, în ceea ce-o
priveşte sferele de interes s-au reactualizat.
Poveştile din tinereţea bunicului şi
minunata livadă a sa au rămas pe plan
secundar. Astăzi se visează la scară mare, cu
toată creativitatea de care un copil
(supra)informat e în stare.
Nu mai vorbim de mare, ci de Monte Carlo
sau Marte şi-n loc de munte, de capitale
cosmopolit-avute. Băile de la Sovata au fost
înlocuite cu vizite la NASA şi alte deplasări
in ters te lare spre vreo confer inţă
extraterestră în derulare.

Raluca Sofian-OLTEANU

Gânduri cu soare ...
i de vacan mareş ţă

Tomiţă

Cert e ca între inocenţă şi inventivitate,
VacanţaMare n-o să-şi piardă niciodata din
popularitate. Copiii au fost ca de obicei pe
fază. Iată cumocreionează...

Dimineaţa când mă scol, îl văd pe Tomiţă-n hol,
Stă întins pe canapea şi mă îndeamnă la ceva...
Parcă-mi spune: "Hai cu mine, după şoareci şi albine!
Eu, pe şoarec îl mănânc că îmi place cel mai mult,
Iar albina ţi-o dau ţie, să-ţi deschizi o florărie.
Să ai floricele multe, cine vine să le ude.
Aaaa...nu să le ude, zic!
Să le cumpere, zilnic.
Albinuţa ta, dacă nimeni nu-ţi va cumpăra,
Atunci iute-l va-nţepa.
Tu, din flori te-mbogăţeşti,
Eu de şoareci mă lecuiesc!
Pentru că stăpâna mea bogată, îmi asigură hrana toată.
Dar cred c-o să-mi fie dor...de chiţăiala lor!
La Florăria "Albinuţa" e patroană Ionuţa,
Dar şi eu sunt un patron... la “Şoricăria pisicilor”.
Şoricei mici şi voioşi pentru stăpâni pisicoşi!"

Emilia Ioana PĂTRU, clasa a III-a

Viitor zoo

În sufletul meu ascund de mult o dorinţă.Să călătoresc nu într-un loc anume, ci în
timp. În viitor mai precis pentru că despre

trecut pot citi deja pe unde este scris.
Poate atunci păsările nu vor mai ciripi, ci or
să cânte rock sau jazz. Poate motanii nu vor
mai cuceri pisicile cu teritorii mari şi
mieunatul lor atrăgător, ci cu o ieşire în oraş
la cel mai pompos restaurant. Poate câinii
vor conducemaşini decapotabile, făcând din
ochi pietonilor cu funde de sub ochelarii de
soare. Mă întreb de asemenea dacă urşii
polari ar putea să intre în banca de la şcoală
sau le va trebui un institut special, cu aer
condiţionat îngheţat.
Sau, poate, oamenii de ştiinţă vor descoperi
adevarata adresă a extratereştrilor şi
împrietenindu-ne vom putea şti cum se
trăieşte pe celelalte planete suspendate în
sistemul solar.Au şi ei piscină pe Jupiter?Au
mall şi supermarket peVenus?
Aşa mi-aş dori oricum să fie în viitor... Dacă
animalelele vor fi respectate, şi toată lumea
unită, eu voi fi şimai fericită!

Antonia SOFIAN, clasa a III-a

Vecina cu pălărie
O vecină cam zurlie,
Poartă pe cap o farfurie
Şi crede că-i pălărie.
Însă într-o zi ploioasă
Dânsa a ieşit din casă.
Ca să dea la pui mâncare
Vai, vai, vai, mirare mare.
Tot fugind încolo-încoace,
Farfuria i se sparge
Şi văzînd nenorocirea
Ea şi-a ridicat privirea,
Şi-a început să urle tare
De zici că e la închisoare

Mihai PĂDURARU, clasa a VI-a

Cutiuţa fermecată
Într-o cutiuţă mare
Stă un clown ce sare, sare,
Când învârţi de manivelă
Se ascunde în veselă.

Când învârţi iar înapoi,
Iese cu părul vâlvoi,
Şi se zbenguie într-una
Zici că a-nceput furtuna.

Clownul meu a obosit,
Liniştit a adormit,
Când va ieşi iar la viaţă,
Să aibă-o faţă, zâmbăreaţă!

Vlăduţ VINTILĂ, clasa a IV-a

Tigruţ

Animăluţul meu, Tigruţ,
E un motănel drăguţ
De culoare gri la blană
Ce se dă-n vânt după hrană.

Adoră când e mângâiat
Fiindcă este răsfăţat.
Şi mai e şi jucăuş,
Are-n loc de blană pluş.

Cel mai mult el stă sub masă,
Căci are voie şi-n casă.
Dar iarna, când e ger cumplit,
Stă sub masă tolănit.

Dacă mă vede pe mine,
Ca să îl alint el vine.
Dacă din curte am plecat,
Imediat, el m-a urmat!

Ştefan PETRE, clasa a II-a

Iepuraşul

Iepuraşul cel fricos,
După timpul friguros,
A ieşit din a lui casă
Ca o floare să miroasă.

Şi-a plecat iepuraş,
Şi-a plecat coconaş,
La culcuş, la Urcuş.
Dar şi unde e Urcuş?
La fragi, la mure în pădure.

Ioana STANCIU, clasa a II-a

Gânduri zburătoare
Am un creion şi o gumă,
Este o magie pură,
Când ştergi guma cu creionul,
Să vezi, vine avionul!

Aviatorul în senin,
A zburat ca Aladin,
Ce credeţi?
Merge covorul?
Sau zboară cu avionul?

Ceasul cu inimă de aur,
Merge ca un brontosaur,
Lui i-or fi crescut picioare?
Sau şi-a luat nişte sandale?

Oare, tu, ce o să zici?
Eu mi-am luat...nişte opinci!
Valentin MACOVEI, clasa a IV-a

Poezie cu tâlc
În grădina lui Azor,
Parcă toate îşi iau zbor...
Pisicuţa mea micuţă parcă e o albinuţă,
Îmi dă iute o lăbuţă,
S-o alint că e micuţă.

Nicuşor, dragul de el,
Este doar un băieţel,
Nu vorbeşte el prea bine,
Fiindcă e peltic din fire.

Pisicuţa de mi-o prinde,
Ar fi un ...motan cuminte!
Şi ar prinde şoricei,
Să se joace şi cu ei.
Teodora MITRESCU, clasa a IV-a

Iliuţă
Iliuţă- un cangur mic,
De pe tron el a fugit.
A fugit într-o pădure,
Cred, ca să culeagă mure,
S-a-ntâlnit cu Laurică,
A venit iute, Bombică.
S-au luat toţi într-o horă
Şi-au jucat numai o oră.
A doua zi obosiţi,
Se uitau nedumeriţi.
Iliuţă a plecat şi de tron el a uitat...
Să se scalde într-un lac,
Plin cu răţuşte micuţe
Şi voioase şi drăguţe!
Gabriela IAKAB, clasa a IV-a

Am o viaţă ca un film de comedie: un
tată hazliu, o soră mai mică ce face
numai trăznăi şi o mamă pe cinste

pentru că îngăduie tot. Undemai pui că am şi
un grup de prietene foarte nostime.
Într-o zi de duminică, Casy, una dintre ele, a
venit la mine acasă pentru a ne juca de-a
coaforul. Casy a ales o coafură modernă, eu
ca de obicei, clasică. Printre instrumentele
de lucru se află şi placa de întins părul. După
ce am coafat-o pe Casandra, mama ne-a
chemat la masă dar ne-am întors imediat la
“coaforul” nostru improvizat. Cum era
rândul meu, a încercat să-mi facă părul cu
placa, dar, în zadar. Tocmai când eram pe
punctul de a renunţa, amobservat că nu placa
era problema ci priza! Uitasem că pentru a
funcţiona trebuia un ... contact.
Partea bună e că în felul acesta am inventat
coaforul care nu consumă curent electric şi,
pe lângă faptul că am contribuit la salvarea
planetei, am salvat şi bugetul familiei!
Măcar o dată! Să mai spună ei că nu
contribui la economiamondială!

Coafor la... rece

Daria AVARVAREI

Anul trecut, am mers la un unchi din
Dobreni, judeţul Neamţ. Am făcut
cunoştinţă cu doi verişori pe care nu-

i mai întâlnisem niciodată. Unchiul meu are o
grădină fabuloasă cu mulţi pomi şi un covor
gros de iarbă. Pe când adulţii stăteau de vorbă
la umbra unui nuc, noi, copiii ne-amgândit că
ar fi bine să facem ceva mai amuzant. Am
scos mai mulţi iepuraşi din cuştile lor şi i-am
aşezat într-o roabă în care aşternusem şi o
pătură, în grabă. După care i-am plimbat
prin toată curtea, făcând un tărăboi de
nedescris. Apoi, i-am mutat pe toţi în casă,
aşezându-i pe pat, deoarece ne-am gândit că-
s obosiţi. Părinţii şi-au pus mâinile în cap,
unchiul a zâmbit îngăduitor, iar noi am râs de
ne-amprăpădit!

Iepuri la plimbare

Andrei HUDRES

Mulţumim copiilor, instituţiilor şcolare
participante şi bineînţeles dascălilor cu
suflet, implicati:

iceul
Teoretic Filipeştii de Pădure, judeţul
Prahova,

Şcoala Generală "B. P. Haşdeu", Iaşi, Prof.
Inv. Primar, Cristina Solomon, L

Prof. Magdalena Daniela, Şcoala
Nr. 10 Bacău , Prof. Inv. Primar, Ana
Hodoroabă

Uneori, el mai şi iese
Pe drum, ca să se distreze.
După un sfert de oră vine
Şi, atunci, e tot cu mine.

Tare mult eu îl iubesc,
Fericirea îi doresc
Cred că şi el tot aşa
Ar spune, dacă ar putea!

Blestemând cu disperare
Ploaia care cădea tare!

Număr ilustrat cu lucrări de Ivan RABUZIN (1921-2008)
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Toţi erau posomorâţi. Toţi oamenii
erau prost dispuşi. Eu eram singurul
fericit. Mă duceam în fiecare zi, după

ore, la biblioteca visurilor. Era foarte
aproape de şcoala unde învăţam. Mergeam
acolo şi citeam fiecare carte la rând .
Când am venit astăzi, au urmat cărţile cu
aventuri ale lui Jules Verne. Prima dată am
citit că a fost în mare, într-un submarin.
Vroiam şi eu să fi fost ca Jules Verne într-un
submarin. Vroiam şi eu să fi fost, ca Jules
Verne, un mare scriitor. Când am terminat
colecţia, a urmat ultima carte. Nu era nimic
scris pe pagini. Din carte, a sărit o fantomă.
Eu nu am realizat că acea fantomă era Jules
Verne, am constatat mai târziu că el era.Mi-a
spus că trebuie să scriu eu, în acea carte, ca
să-l moştenesc. Aşa că am scris o mulţime de
aventuri interesante şi inventate demine.
Când aveam 30 de ani am devenit un măreţ
scriitor. Atunci fantoma mi-a vorbit pentru
ultimaoară:BRAVO!

Aventuri într-o bibliotecă Nebunul Alb
Şi Calul Negru

Nebunul şi Calul erau cele mai
îndemânat i ce p iese prin tre
celelalte. Fiecare Rege si Regina

vroia puterea faţă de toate piesele de şah. La
un turneu pentru juniori, veneau concurenţi
din toate ţările, pentru a juca şah. Prietenia
dintre Nebunul Alb şi Calul Negru era
imensă. Din păcate, ei erau din ţări rivale.
Nebunul din ţara albă şi calul din ţara
neagră. La turnee, ei trebuiau neapărat să fie
rivali, că de nu, erau aruncaţi în cutia
pieselor nefolositoare.
Când s-a terminat turneul , nebunul şi calul
s-au dus fiecare la casele lor. Nebunul le-a
spus pieselor albe să fie prietene cu piesele
negre, iar calul , la fel, le-a rugat pe cele
negre să fie prietene cu piesele albe. S-au
mai gândit piesele ce s-au mai gândit dar,
până la urmă, s-au împăcat şi nu aumai păşit
pe table de şah niciodată!

Gabriel ANTON

Povestirile lui Gabriel

Vreme de vreo 20 de ani am
coordonat, la ”Cronica” străveche,
un concurs anual,

inventat de colega noastră Virginia Burduja
şi perpetuat, sub diverse egide, până recent.
Cum spuneam şi altădată, la acel concurs, în
atâţia ani, au participat câteva mii de copii,
dintre care câteva sute au fost premiaţi
/publicaţi, şi vreo zece au devenit scriitori.
Au debutat acolo regretaţii

morţi în floarea vârstei, în urma unor
agresiuni fizice sau a unor boli necruţătoare,

şi

nume rezonante astăzi. Înmod sigurmai sînt
şi alţii, a căror devenire mi-a scăpat, în
avalanşa editorială din ultimele decenii. Unii
dintre cei care au frecventat concursul, chiar
dacă au luatMarele premiu, sau premiile I/ II
/III, au abandonat creaţia sau au fost
abandonaţi, cert fiind doar faptul că au
devenit, dacă nu scriitori, cititori. Se-
ntâmplă şi la case /la vârste mai mari, patria
noastră fiind doldora de concursuri/
festivaluri de creaţie, neapărat ,
indiferent în ce comună se petrec - ai căror
premianţi dispar în ceaţă la fel de brusc cum
au apărut... În acelaşi timp, se impun, îşi
forjează un nume, autori care n-au trecut prin
furci le caudine ale vreunui jur iu

, ceea ce înseamnă (vorba lui
Caragiale) că se poate şi-aşa, şi altminteri.
Totul e să te apropii cu delicateţe şi prudenţă
de această materie fluidă, despre care ştii
dincotro vine, dar nu ştii încotro o va lua .Ca-
n d e s c î n t e c u l a c e l a j u v e n i l :

Oare chiar acolo?
Am făcut această punere-n temă, ca s-ajung
la , ajunse la mine
prin lanţul slăbiciunilor computerizate şi
însoţite de mesajul neliniştit al părintelui
său, Valeriu Anton: ...

Evident că şi eu sînt, fatalmente, subiectiv,
obiectivitatea fiind apanajul unei Instanţe
Supreme, celeste. Ceea ce pot să-mi exprim
e, mai întâi, uimirea produsă de dimensiunea

Autori copiii!

Alexandru-
Mălin Tacu, Ronald Gasparic, Cătălin
Anuţa,

Alina Cristian Mungiu, Ana-Maria
Caia, Mircea Platon, Lăcrămioara
Petrescu, Marieta Rădoi, Ioan Vieru

naţionale

profesionist

Povestirile lui Gabriel

...buburuză/ruză,/ încotro ăi zbura, /acolo
m-oi însura...

vă trimit câteva
poveşti scrise de fiul meu Gabriel (11 ani),
care mie mi se par foarte interesante.
Bineînţeles că eu sunt subiectiv, de asta
apelez la dumneavoastră, să le citiţi şi să-mi
spuneţi părerea, multmai obiectivă.

Gânduri cu soare ...
i de vacan mareş ţă

scurtissimă, aproape mereu aceeaşi, a
povestirilor, pe care şi neliniştitul tată o
remarcă. Se vede din start că lucrul nu-i
întâmplător, că această geometrizare a
spaţiului literal e premeditată. Copiii, cînd ”li
se dă” să povestească o întâmplare, fac, de
obicei, risipă de cuvinte. Înclin a crede că
ideile n-au fost sugerate de vreo instanţă…
profesorală, au izvorât din căpşorul lui deşi,
desigur, au fost stimulate de ambianţa şcolară
şi de lecturi. O povestire se şi cheamă

Am putea spune
că e un fel de
Într-o altă ”poveste”,

un pictor picta peisaje fără să fi ieşit
niciodată din casă,

În
,

cerul arată
Bine-

nţeles că nu lipseşte ,
unde

Dar nu numai Copacul Amintirilor Pierdute
plânge, dintr-un coş de gunoi se-aude
scâncetul unui caiet; pătat de cerneală, cu foile
rupte şi aruncat acolo de, evident, un copil
care vrea să-şi ascundă odioasa faptă.Aici şi-n
alte cîteva se vede că Gabriel are,
totuşi, 11 ani: salvează , oblojeşte
rănile unui câine, curăţă

, dar sare peste
vârstă atunci când copacii i se deschid în faţă
ca nişte ferestre, în care se văd

şi chiar amintirile lui, de la
grădinţă (

) şi de la şcoală, cu lucruri incredibile şi
interesante, care întreţin

Când începi a scrie despre tine ca
despre un altul, faci un pas mic poate decisiv
spre literatură. Iar când scrii

, de parcă l-ai fi citit pe Urmuz,
dovedeşti că începi a înţelege câte ceva nu
doar din frumuseţea, dar şi din absurdul lumii
în care trăim. Cu bucurie îţi deschidem,
Gabriel Anton, paginile Ca
vechi şahist, mă aştept, de la tine, la mutări
noi,mereu surprinzătoare.

Aventuri într-o Bibliotecă.
ars poetica.

Călătoria Omului
Ursuz,

Apusul
Soarelui

Pădurea copilăriei

Cronicii .

Parcă peisajele din natură
apăreau ca o poză în mintea lui.

Nisipul argintiu al plajei obosite
adoarme în tăcere (…) de parcă s-
ar fi aprins un foc de tabără uriaş.

Fiecare copac are câte o oglindă în care
poţi zări toate întâmplările şi gafele pe care
le-am făcut eu. La marginea pădurii este un
copac trist, care nu poate să povestească
nicio amintire de-a mea. I-am promis că-l voi
ajuta. Ştiam că numai Copacul Amintirilor
Pierdute putea să-mi ofere o soluţie pentru a
şterge lacrimile pomului fără poveşti. Am
pornit în căutarea acestuia.

povestiri
caietul irosit
un măr năpădit de

omizi, un butoi bosumflat

amintirile
tuturor oamenilor

din grupa mică, mijlocie şi grupa
mare

focul pasiunii şi
floarea speranţei în sufletul artistic al
băiatului.

Nebunul Alb şi
Calul Negru

vechi

Nicolae TURTUREANU

Hoaţa

De câte ori vizionez fi lmul
“Chipmunks” îmi amintesc de
Hoaţa. Poate vă întrebaţi cine este

Hoaţa? Vă răspund cu drag, îmi face mare
plăcere să vorbesc despre ea. În cele 6 luni
cât am locuit în Canada, am stat într-un
apartament la parterul unui bloc cu 2 etaje.
Acolo, spre deosebire deRomânia, era foarte
multă verdeaţă şi am avut ocazia să văd
animăluţele, nu în compania cuiva ci în
mediul lor mai mult sau mai puţin ... natural.
Am văzut iepuri de câmp, pe lângă mall,
gâşte sălbatice care traversau strada spre a
merge la culcuşul lor din faţa magazinelor,
sconcşi şi foartemulte veveriţe.
În copacii de pe spaţiul verde din spatele
blocului îşi aveau vizuina o grămadă de
veveriţe. Una dintre ele, pe care amboteazat-
o Hoaţa, venea mereu la uşa noastră şi cu
lăbuţele împreunate se uita trist la noi şi
cerea mâncare. Cumpăram alune în coajă,
numai pentru ea. Într-o dimineaţă, mama era
în baie, eu în dormitor, mă pregăteam de
mers la şcoală, când Hoaţa a rupt cu lăbuţele
şi dinţii puternici plasa de sârmă de la uşa de

la balcon şi a intrat în sufragerie, căutând
hrană. Eu am văzut-o şi nu am făcut nici un
zgomot, să nu o sperii. Însă, cândmama a ieşit
din baie şi a văzut ceva mişcând prin
sufragerie, s-a speriat, a început să ţipe, s-a
speriat şi Hoaţa căreia nu i-a mai trebuit
mâncare şi a fugit înapoi în scorbura sa.
Mama ca mama, dar ea ce a spaimă trebuie sa
fi tras!!!!

Rareş

Viaţa mea este hazlie din toate punctele de
vedere! Cu prieteni ca ai mei nu ai putea
rezista 2 minute fără să râzi în hohote! Iată
una dintre întâmplările noastre.
Într-o zi am invitat câţiva colegi la mine acasă
pentru a “regiza” un film. Producţie proprie.
În film, noi, fetele, eram prietene bune, iar
Rareş îl juca pe “Lordul Colgate”, un tub de
pastă de dinţi care ne răpea. Şi cum răpire în
casă nu se putea am filmat şi afară, în zăpada!
Lui Rareş am încercat să-i facem un costum
din folie de aluminiu pentru a arăta ca un tub
de pastă adevărat dar operaţiunea a eşuat.
Punctul culminant a fost o scenă de karate cu
personajul negativ, pastă de dinţi!

Prin urmare, rezultatul a fost o distracţie pe
cinste şi o amintire super-hazlie! Încă
sperăm să ne cheme la unGrammy!!

Regizorii

Patricia IFTIMIE

Drumeţ prin poveşti
Cred că o vacanţă ideală ar însemna să
retrăiesc aievea visul de aseară. Se făcea ...
Călătoream printr-un oraş construit din cărţi
când l-am întâlnit pe Peter Pan dispus să mă
urmeze în marea aventură. Pe drum a
acceptat să ne poarte pe spate Fram Ursul
polar astfel încât drumul a devenit de două
ori mai interesant. De nu se ştie de unde
răzbăteau până la noi, spuse în aer, poveşti de
IonCreangă.
Într-un crâng la picnic, i-am întâlnit peRobin
Hood şi amicii săiDorothea, Lizuca şi dragul
ei căţel Patrocle. I-am salutat şi după ce am
vorbit puţin am continuat. Pe drum am
ajutat-o pe fata moşului la faptele sale bune
dar am şi trândăvit după atâta muncă alături
de Omul cel leneş într-o căruţă de fân. Ce să
spun? Vara când stai pe afară, lectura
poveştilor este ea însăşi o vacanţă.

Vlad ŞOVAN, clasa a III-a

Pericol şi noroc
La Monte Carlo vezi mare, soare, dar, cel
mai important vezi pe pista de Formula 1,
aliniate, un Mercedes, Lamborghini şi
Ferrari. Să fiu spectator la o cursă e cel mai
mare vis. După, vezi pescăruşi, stai la plajă,
bei un suc rece şi treci pe la Casino. Cel mai
probabil acolo rămâi falit aşa încât îi
sfătuiesc pe cei care merg la Monte Carlo să
nu joace pentru că dacă nu câştigă vor avea
de datmulte explicaţii familiilor lor.
Dar ia stai!Aud ceva:
- 3, 2, 1 Start!A început cursa strânsă în care
zeci de formule se întrec pentru Cupa
Mondială. Şi pentru cei 1.000.000 de franci
care vin odată cu ea. Cursa dureaza 48 de ore
împărţite în patru etape. După ce un pilot
conduce 12 ore vine un înlocuitor şi aşa mai
departe.
Echipa câştigătoare "Le matadore de
France" şi-a riscat viaţa pe bani, dar acum i se
poate spune "Le Norocos" şi poate juca la
Casino cât vrea!

Silviu CRAUS, clasa a III-a
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Parcul de distracţii

Gânduri cu soare ...
i de vacan mareş ţă

Un parc mare de distracţie şi o
mulţime de copii fericiţi! Acestea
cred că sunt coordonatele oricărei

vacanţe de neuitat. Precum a fost şi cea de la
Disneyland Paris. E visul oricărui copil! Opt
ore de joacă, aventuri şi senzaţii tari nu sunt
experienţe pe care le trăieşti în fiecare zi. Fie
că alegi călătoria cu vaporul, să urci în
montagne russe sau alte atracţii, succesul
zilei e garantat.
După amiază mergeam la piscină cu tata iar
seara urma un spectacol grandios cu
personaje Disney proiectat pe castel. Nu l-
am ratat niciodată. A fost ca un vis care a
trecut repede iar la final cu Chip şi Dale
precum şi Pluto în valiză am spus Parisului
"Au revoir". Cine ştie, poate-l văd iar!

Cezar IORDACHE, clasa a III-a

Vacanţamea ideală ar include o vizită
la sediul de cercetare spaţială
NASA. Acolo aş vrea să întâlnesc

tot echipajul de cercetare: să fac poze cu
oamenii de ştiinţă şi să dau mâna cu acei
astronauţi curajoşi care îşi riscă viaţa pentru
a ajuta umanitatea să evolueze.
Aş dori apoi să văd stelele aprinse pe cerul
nopţii, într-o cu totul altă lumină.
Să studiez logica şi ştiinţa din toate astrele:
de la cea mai mare supernova, până la cea
maimică pitică roşie.
Voi face de asemenea o vizită la
departamentul care cercetează viaţa pe alte
planete. Cine ştie, voi fi prima persoană care
se va împrieteni în realitate cu Wall-E, cu
unul dintre extratereştrii lui Ben Ten sau cu
un marţian scund, înţelept şi bătrân caYoda.
Dar să nu uitam nici de rachetele şi navele
spaţiale! Mai mult ca sigur voi viziona
imagini înregistrate de sateliţi sau de
roboţeii de peMarte.
Voi păşi într-o aeronavă să văd cum trăiesc
cosmonauţii lamii de ani lumină de pământ.
În final poate vom ieşi cu toţii la o îngheţată
Cosmos din lapte de la o vacă furată de pe
Lună.
Dacă îmi voi cunoaşte viitorul loc de muncă
precum îmi ştiu ghiozdanul, cred că am
şanse nu doar să îmi îndeplinesc fantezia dar
să şi locuiesc în ea de-adevăratelea.

Nasa

Ioana ARTIN, clasa a III-a

Mie îmi plac vacanţele la mare. Să
privesc valurile care se clatină,
înainte şi inapoi, să aud vântul şi

strigătele pescăruşilor care dau ocol bucuroşi
că pe meniul teraselor stă şi peştele la grătar.
Deşi drumul durează o zi întreagă dacă la
final simţi aerul acela sărat şi poţi sări în
valuri cu sora ta ameritat!
Seara te poţi plimba pe faleză şi admira
atmosfera liniştită. Îmi place mult şi-aş locui
pentru un timp acolo, darmăgândesc că lasă!
totmai bine-i acasă.

Maria ROŞU, clasa a III-a

Hai la mare!

Stadion

Cea mai dragă amintire se leagă de o zi
de vară.Am fost trezit de dimineaţă şi
m-am mirat că doar era vacanţă. Dar

când fratele meu şi părinţii au spus într-un
glas că au o surpriză pentru mine am strigat
de bucurie.Am plecat la Bucureşti şi-am fost
pe stadion. Urma un meci frumos. Miza era

importantă şi juca echipamea favorită Steaua
cuAstra Ploieşti.
Mi-a plăcut suspansul competiţiei mai ales că
scorul s-a încheiat cum a trebuit, 2-0 pentru
favoriţi. Ne-am întors dar amintirea asta mi-a
rămas în suflet negreşit.

Cosmin ROŞANU, clasa a III-a

Vara trecută am fost la mare. Într-una
din zile s-au organizat pe plajă mai
multe concursuri distractive şi într-

una dintre cele două echipe formate m-am
înscris şi eu.
La prima probă m-am aşezat într-un lighean
şi am fost tras de ceilalţi copii pe nisip ,
douăzeci de metri până când ajungeam
aproape demal.
În timp ce coechiperul meu mă trăgea,
ligheanul s-a rupt iar eu m-am rostogolit prin
nisip şi toată lumea a chicotit. Drept pedeapsă
am fost aruncaţi în apă. Măcar aveam în
dotare un colac de salvare.

Jocul cu ligheanul

Octavian CHIRILĂ

Tradiţii marţiene
Mereu am fost fascinat de spaţiul cosmic şi
amdorit să-l vizitez.Această vară cred că ar fi
o ocazie bună să-mi iau părinţii şi să facem un
tur până acolo. Voi vedea soarele, luna,
celelalte planete şi poate câţiva extratereştri.
Ne vom împrieteni cu ei, le vom învăţa
obiceiurile şi tradiţiile şi le vom vizita la pas
planeta. Pe Lună vreau să văd cum e să simţi
că pluteşti din cauza lipsei de gravitaţie.
Ştiu că mulţi au zâmbit şi că dorinţa mea e
foarte greu de realizat dar eu nu voi renunţa la

Alex AVASILOAEI, clasa a III-a

Egipt
Mă gândesc din ce în cemai des la o croazieră
pe Nil. Să văd trecând unul după altul oraşele
în timp ce noi plutim pe apa galbenă şi
învolburată.Apoi aş vrea să escaladez Sfinxul
pentru a putea vedea de sus, desertul în toată
frumuseţea lui uscată.
La mormintele faraonilor voi face mii de
fotografii şi m-aş întoarce spre punctul de
îmbarcare spre casă pe o cămilă. Nu inainte
însă de-a mă întovărăşi cu beduinii şi-a dormi
la cort să văd cât suport după atâta nisip
încins, frigul de peste noapte.

Cezar MOISA, clasa a III-a

Casa verde

Odata cu venirea verii mă duc mai des
la ţară, la bunici. Spun că vizitez
"casa mea verde", din inima livezii.

Găsesc acolo stând parcă la sfat meri, cireşi,
câţiva nuci bătrâni şi un gutui. Trunchiurile
lor apropiate seamănă cu un zid, iar coroanele
lor stufoase croşetează împreună un cort
imens.
Uneori mă sui pe acoperiş să pot cuprinde
totul cu privirea. Jos se întinde covor
parfumat şi atât de colorat încât pare, că un
pictor nevăzut s-a întrecut pe sine, când l-a
făcut. Narcisele târzii se mândresc cu
veşminte albe sau galben-aurii sărutate de
soare. Trandafirii şi iasomia inventează în
laboratorul lor secret, esenţe de parfum, în
timp ce garofiţele pestriţe strâng în cupele
zburlite picături de ploaie şi ciocnesc, de
parcă ar avea şampanie, în cinstea verii.
Acolo în compania fluturilor, ascultând
simfonia naturii, asemeni luiVivaldi, vreau să
fiu şi eu,mereu.

Antonia SOFIAN, clasa a III-a

De călătorit îmi place oricum. Muult.
Dar dintre toate excusrsiile care au
fost sau vor veni, ştiu că cele mai

reuşite vor rămâne cele în familie. Cu
oamenii dragi e frumos oriunde. Din mare şi
munte aş face o combinaţie. Să merg de
exemplu pe un vârf să fac oameni din zăpada
sclipitoare, dar care deşi sunt 30 de grade să
nu se topească.
M-aş da de pe cel mai înalt munte, de la
Sovata, cu săniuţa, aş înota cu delfinii prin
Marea Neagră, m-aş da cu tiroliana la Piatra
Neamţ şi aş face camping în pădurile de
lângăŢicău.
Dacă aş alege ţări străine cred că o zi perfectă
ar arăta aşa: pleci dimineaţa din Turnul
Eiffel, străbaţi Zidul Chinezesc şi te opreşti
la un parcmare de distracţie înGrecia.
Sper să pot vedea peste ani măcar jumătate
din toate locurile uimitoare!

Daria MUSTEAŢĂ, clasa a III-a

Vacanţă cu de toate

Cireşe si poveşti
bătrâneşti

În luna lui cireşar merg adesea cu părinţiila bunici. E o destinaţie de vacanţă foarte
specială. În primul rând pentru că de câte

ori mă îndrept spre ei, nu mă mai pot
concentra la nimic altceva. Gândul meu
zboară doar la veselia şi zecile de amintiri
experimentate în acelaşi loc în anii trecuţi.
Odată ajunşi trecem la... treabă. Suiţi în
copac nu ştim ce să facem mai întâi, să
culegem sau să mâncăm fructele roşii şi
coapte? Bunicii râd blând şi radiază de
fericire.
Momentul cel mai aşteptat e ora mesei. Nu
pentru mâncarea gustoasă ci pentru
atmosfera creată când ne adunăm împrejurul
mesei iar bunicul ne povesteşte amintiri din
tinereţe.

Cezar CHIRIŢĂ, clasa a III-a

Calătoria omului ursuz
Era odată un om ursuz. Picta peisaje din
natură, dar niciodată nu ieşise afară din casă.
Stătea mereu în casă, într-o cameră, singur.
Picta şi citea, iar peisajele din natură apăreau
ca o poză înmintea lui.
Intr-o zi, a vrut să cunoască lumea, să iasă
afară pentru prima oară… Când a călcat
pragul uşii, de frică a stat pe gânduri, fugind
înapoi în camera lui uriaşă. Credea că dacă
iese afară i se va întampla ceva rău. Dar,
trăgându-şi sufletul, a ieşit. Cerul era senin,
soarele era înfocat, animalele zburdau. Şi-a
făcut bagajul, s-a pus în căruţă, a înhămat
caii şi a pornit la drum.
S-a oprit într-un sat micuţ in care nimeni
dintre locuitori nu era posomorât. A stat
câteva zile în satul acela, iar sătenii, văzând
că nu e vesel, l-au dus la o fântână frumoasă,
înaltă şi cu podoabe cât se poate de
frumoase. El, văzând acele decoraţiuni s-a
minunat. Dintr-odată a devenit vesel şi activ.
Când s-a intors în satul lui, le-a povestit
tuturor ce a văzut în călătoria lui.

Gabriel, clasa a IV-a

Idei contra cronometru
Unde s-a ascuns vacanţa?




















































E peste tot şi ne pândeşte pentru a vedea
cine e nerăbdător (Daria Ifrim) Sub
scaunele unui compartiment de tren şi
pregăteşte o intrare grandioasă (Şerban
Onofrei) La medicul stomatolog (Cezar
Chiriţă) În fiinţa cea mai preţioasă (Cezar
Iordache) Într-un sarcofag egiptean sau pe o
altă planetă unde învaţă să devină războinic
jedai (LucaCosofret) Prin parcurile tinereţii
(Teodora Apostoaie) Sub frunze colorate şi
prin cuiburile păsărilor (Delia Panaite) În
lumea visurilor de pe planeta (Marte Karina
Hurjui) A dispărut odată cu dinozaurii
(Răzvan Iancu) În inimile noastre şi
paginile de calendar (BogdanDîrţu) S-a dus
pe lună să culeagă câteva stele înmiresmate
(Daria Pîrlog) Face surf pe mare (Maria
Roşu) Într-un zgârie nori din New York
(Silviu Craus) La cinematograf (Cosmin
Roşanu) Are o conversaţie cu extratereştrii
(Erik Sandu) Într-o catedrală din Barcelona
(Briana Tobol) St pe prispă la ţară
(Alexandru Bistriceanu) Face scufundări în
ocean (Răzvan Bandac) E într-un safari în
Africa (Andru Tanase) S-a pitit într-o vază
cu iasomie, asteptând să fie trezită de briza
sărată a mării (Ioana Artin) În braţele Verii
(Alex Avasiloaei) Explorează pădurile
tropicale (BiancaBălan) Stă ascuns în teiul
din curtea şcolii şi aşteaptă finalul cursurilor
(Simina Spatariu) Într-un castel de nisip,
decorat cu perle naturale, construit la poalele
unui munte acvatic (Antonia Sofian) În
ghiozdanul pus în cui (Matei Morariu) E
puţin la spa pentru a se relaxa pentru că
începe serviciul (Ştefan Goriuc) Printre
lecturile de vacanţă (Radu Langa) În oraşul
d i s p ă r u t , A t l a n t i d a ( D a r i a
Musteaţă) Miroase trandafirii stropiţi cu
argintul răcoros al dimineţilor de vară
(Sorana Dănila) E la distanţă de câteva zile
şi aşteaptă s-o prindem din urmă (Maria
Ruscanu) Fură idei din poveşti (Vlad
Şovan) Pe genunchii bunicilor (Ana-Maria
Bălan) Pe aripile fluturelui împ rat peste
regatul Iulie (Ariana Muraru) Se joacă cu
inimile copiilor (CezarMoisa)

ă

ă

ă

Rândunica
Dimineaţa lângă geam,
Am o vecină pe ram,
Care-mi spune un cântecel
Vesel cum e ea de fel.
Cred că ea e fericită şi în sinea ei iubită,
Fiindcă eu când m-am trezit
Vesel, eu i-am şi zâmbit
Iar acum va fi hrănită,
De la mine din căsică.
Sebastian MÂNDRILĂ, clasa a III-a
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Parteneriat spiritual i sufletescş

Microbuzul goneşte spre Rădăuţi, într-una din zilele
răcoroase de mai, în căutarea unei poveşti. Sunt ziarişti
din Iaşi şi un medic rezident care are oarecare emoţii,
pentru că Daniela Roşu, o fostă asistentă care a avut
ambiţia de a începe medicina la 35 de ani, va fi implicată
direct în istoria asta. Cu toate astea, nu ştie mai mult
decât jurnalistele şi cameramanul care au căutat pe
Google pentru copii ”Sfântul Ierarh
Leontie” din Rădăuţi în urma invitaţiei din partea
universităţii ieşene de a descoperi unul dintre cele mai
frumoase proiecte realizate de reprezentanţi ai bisericii
ortodoxe în România. Grupul este completat de rectorul
Vasile Astărăstoae, Doina Azoicăi, decan al Facultăţii de
Medicină şi de Daniela Druguş, directorul general al
instituţiei.

Arhimandrit IustinDragomirIoan

“Aşezământul
,

Decizia conducerii Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi de a se implica
într-un proiect derulat la 180 de km de ”dulcele târg”

a avut loc în urma unei scrisori emoţionante trimise de un fost
student, astăzimedic rezident pediatru înRădăuţi. De altfel, o
vibraţie aparte a acestui proiect este dată de reţeaua
incredibilă de legături umane care parcă s-a activat brusc. În
scrisoare se preciza că acest aşezământ, care adăposteşte
copii din familii dezorganizate sau orfani, ar avea mare
nevoie de încă un medic care să asigure asistenţă medicală
permanentă, iar răspunsul UMF-ului a fost prompt. ”

”,
explicăDanielaDruguş, directorul general alUMF-ului.
”

”, mărturiseşte
VasileAstărăstoae, rectorulUMF.

ă ne întoarcem însă în timp, în septembrie 2011, când a
fost deschis, la intrarea în Rădăuţi, judeţul Suceava, un
complex de vile pentru copiii lipsiţi de căldura

familială, sub patronatul călugărilor de la Mânăstirea
Bogdana, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Suceava. Tradus în
cifre, proiectul cuprinde 12 vile şi alte clădiri adiacente, un
teren de tenis, 126 de copii, cu vârste cuprinse între doi şi 19
ani, 52 de angajaţi, un preot care slujeşte la biserica construită
în stil ştefanian în interiorul complexului şi unmedic rezident
care îşi dedică o parte din timpul său liber pentru a se îngriji
de sănătatea copiilor. Un ochi străin, care ar fotografia de la
distanţă aşezământul, s-ar putea înşela cu uşurinţă asupra
utilităţii sale. Asta pentru că ansamblul de vile cochete,
ordonate frumos de-a lungul aleilor, arată mai mult ca un
complex turistic de lux, decât ca un adăpost pentru copiii
defavorizaţi.
Nu ştim dacă ideea de a-i ajuta pe aceşti pe copii are vreo
simbolistică aparte pentru că aparţine stareţului celei mai
vechi mânăstiri din Moldova, Bogdana. Putem specula, însă
istoria noastră nu are nevoie de zorzoane, nici de cântec duios
de vioară, pe fundal. ”

“, povestea, pentru ziarul „Lumina”, părintele
.

Din păcate, acest om cu siguranţă extraordinar nu a putut fi
prezent alături de noi, însă ne-am bucurat de prezenţa
părintelui Irineu, econom al mânăstirii, care a jucat rolul
amfitrionului. Mai întâi ne-a prezentat mânăstirea, ale căror

Vom
încheia un protocol între Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Grigore T. Popa” şi administraţia Mănăstirii
Bogdana pentru efectuarea unor stagii de practică de către
studenţii universităţii noastre. În plus, îi vom sprijini
financiar prin acordarea unei burse, împreună cuConferinţa
Internaţională a Decanilor Facultăţilor de Medicină de
Expresie Franceză (CIDMEF), unui rezident care va lucra la
cabinetul medical din incinta Aşezământului pentru copii

M-a incitat să vin aici faptul că este un lucru unic în
România, în care unii fac ceva în favoarea altora şi nu în
interes propriu. De aceea meritul este al celor care lucrează
aici, noi n-am făcut altceva decât să ne mândrim cu
absolvenţii noştri care lucrează aici şi să încercăm să ajutăm
acest proiect ţinând cont de responsabilitatea socială pe care
trebuie să o manifeste fiecare universitate

Mi s-a întâmplat ca noaptea să vină şi
să sune la uşă diferiţi copii ai străzii. Le era frig, nu aveau
încălţăminte, tremurau, afară erau minus 15 grade. Mi-au
cerut să le dau ceva să mănânce, că de frig nu mai puteau să
doarmă. Când vezi aşa ceva, nu ai cum să mai dormi în casă,
nu poţi fi impasibil. Aşa am decis, cu aprobarea IPS Pimen,
să facem aşezământul acesta de copii, în anul 2001, de ziua
copilului

Rugă pentru copiii Domnului

S

ziduri au fost ridicate în a doua jumătate a secolului al XIV-lea.
Biserica a fost zidită sub porunca voievodului Bogdan Vodă
(1359-1365), drept mulţumire adusă Domnului pentru
victoriile obţinute în luptele purtate pentru a pune bazele unui
stat liber şi independent în Ţara Moldovei. Sub straiele de
călugăr ale părintelui Irineu se ascunde un personaj complex şi
fermecător, iar povestea sa sună surprinzător între zidurile
străvechi ale bisericii din centrul Rădăuţiului. A terminat
facultatea la Iaşi, a profesat chiar ca inginer mecanic la Tepro,
dar la 35 de ani a renunţat la viaţa laică şi s-a regăsit sufleteşte
şi spiritual între zidurilemânăstirii.

a de copii ”Sf. Ierarh Leontie” încă se
lucrează pentru terminarea unei clădiri de locuinţe.
Construcţia complexului a început încă din 2001 şi,

conform spuselor celui care a avut ideea acestei fapte
minunate, părintele ”

”.
Suntem întâmpinaţi de tânărul rezident datorită căruia ne
aflăm aici, alături de conducerea UMF.Adrian Popescu are 36
de ani, este absolvent al Universităţii de Medicină din Iaşi şi
povesteşte cum a ajuns să devină medicul celor 126 de copii.
”

”. Comunicarea a fost simplă
şi firească, aşa că, încă de anul trecut, tânărulmedic vine aici la
sfârşitul programului său de la cabinet şi se îngrijeşte de
sănătatea copiilor. ”

”.
Avea nevoie însă de un ajutor, din cauza volumului de lucru şi a
timpului limitat, astfel încât a trimis acea scrisoare foştilor
profesori din facultate. Doina Azoicăi, decanul Facultăţii de
Medicină, a avut ideea instituirii unei burse pentru un medic
rezident care să lucreze la Aşezământul ”Sf. Ierarh Leontie”.
„

”,
spuneDoinaAzoicăi.
”

”, promite rectorul
Astărăstoae.

Ajutor medical din partea UMF - Iaşi

L Aşezământul

a
fostmuncămultă, ca la ocnă, toate betoanele au fost turnate cu
6 călugări

Cabinetul meu este aproape, la 3 km distanţă. Şi maica
Ecaterinam-a sunat într-o zi. «Domnul doctor, şi aşa treceţi în
fiecare zi, prin faţa noastră, la serviciu, nu aţi vrea să veniţi
aici…». Maică, sigur, de ce nu…

Nu sunt cazuri dificile, practic este
patologia existentă în general. Noi am încercat să mergem pe
profilaxie şi prevenţie, prin educaţie sanitară, în primul rând,
prin stimularea imunităţii generale a organismului

M-a impresionat seriozitatea cu care oamenii ăştia se ocupă
de copii şi de sufletul lor. Că le oferă sentimentul ăsta de
familie, iau masa împreună, învaţă împreună, merg la
biserică... Şi asta contează... Tocmai ce spunea părintele, că ei
nu ştiau de biserică, nu ştiau că trebuie să se închine, că sunt
anumite sărbători care trebuie ţinute, pentru că suntem
creştini. Toate astea se fac cu greutate, nu numai cu gândul

Ne gândim să facem un cabinet de medicină dentară pentru
aceşti copii, să vedem ce mai lipseşte cabinetului de medicină
generală, să venim chiar cu specialişti să facă un triaj al
acestor copii şi nu în ultimul rând să punem la dispoziţie
pentru acest cabinet un medic care să-şi facă stagiul de
rezidenţiat de medicină de familie aici

Arhimandrit Iustin Dragomir Ioan,

Pagin Oana BUGEAGă realizată de

O familie cu 126 de copii

Sunt câţiva „oameni cheie” care se ocupă de bunul mers
al lucrurilor la această casă de copii aflată sub
oblăduirea bisericii. Părintele Iustin, care este un fel de

director administrativ, părintele Emanoil, care slujeşte la
biserica din centrul complexului şi maica Ecaterina, care
supraveghează îndeaproape la bunulmers al lucrurilor.
Deşi este foarte tânăr, părintele arhidiacon Iustin parcă are un
plus de sobrietate faţă de celelalte feţe bisericeşti. În timp ce
fraţii lui călugări rămân la mânăstirea Bogdana, părintele vine
la aşezământ la ora 7.00 şi rămâne aici până seara. La ora
aceea, cei 126 de copii se trezesc şi fiecare, de la celmaimic, o
fetiţă care abia a împlinit doi ani, până la cel mai mare de 19
ani, ştie ce are de făcut. Cei mari se duc la şcoală, cei mici
rămân acasă, sub supravegherea educatorilor. ”

”, explică părintele
Iustin relaţia cu cele 126 de suflete ”înfiate” de biserică.
Într-una din vile suntem aşteptaţi de un grup de fetiţe în jur de 8
ani, care va da un recital emoţionant. Impresionante nu sunt
neapărat vocile lor cristaline, ci dezinvoltura şi lipsa de trac în

Până la urmă,
sunt familia noastră. Să nu uităm că unul dintre rolurile
bisericii este să fie pentru comunitate

faţa unei audienţe străine. Pe un perete al bucătărioarei unde
locuiesc sunt lipite câteva mesaje care sintetizează cele
învăţate de curând la şcoală. ”

”, este scris
pe una dintre foileA4.

”Părinte Emanuel! Părinte Emanuel!”, îl strigă în cor fetiţele
de trei, patru ani, din cealaltă căsuţă, manifestându-şi
preferinţa pentru bărbatul de 32 de ani, corpolent şi cu un
zâmbet blajin. Apoi se bulucesc la picioarele lui, şi părintele
le ridică pe rând şi le aruncă în sus, iar jocul ăsta are acelaşi
succes, de fiecare dată, aşa cum are cu oricare alt copil de pe
lumea asta. Şi aici ne-au dat lacrimile când am fost
întâmpinaţi cu multe cântece şi drăgălăşenie de cei mai mici
membri ai familiei. Iar una dintre melodii sună îngrozitor de
trist, pentru că celmai greu lucru, cum spun cei de aici, este să
le explice acestor sufleţele noţiunea de mamă. ”

”.
Preotul Emanuel Rădăşan slujeşte la biserica cu hramul
”Acoperământul Maicii Domnului”, are două fetiţe, cea mică
are doi ani şi jumătate, cea mare a împlinit şase ani. Soţia sa,
poliţist de frontieră, a făcut voluntariat la aşezământ timp de
aproape doi ani, cât a fost în concediu de creştere a copilului.
Părintele Emanuel este printre cei care a fost implicat încă de
la începuturi în acest proiect. ”

”. În 2009, biserica avea să-şi deschidă
porţile credincioşilor, iar după doi ani au apărut şi copiii.

, spune
preotul.

aica Ecaterina este o prezenţă fină şi discretă, dar în
spatele unei aparente fragilităţi se ascunde o
personalitate de fier. Absolventă de Psihologie,

călugăriţa şi-a luat rolul de a vindeca copiii de bolile sufleteşti
şi de a-i îndruma în cele mai delicate şi complicate momente
ale vieţii. Suferinţa în amor, o notă mică, o nedreptate, toate
pot stârni furtuni sufleteşti care lasă traume pe viaţă, dacă nu
se intervine la timp. Cu tact, maica Ecaterina încearcă să le
rezolve pe toate, însă au fost şi situaţii când a trebuit să dea cu
pumnul în masă, atunci când a simţit că cei mici sunt
discriminaţi.

. Tot maica
Ecaterina explică că prejudecăţi există în continuare şi că
micuţii, oricât de frumos s-ar purta în societate, sunt priviţi
altfel.

bibliotecă cu peste 8000 de volume, un atelier de
pictură, o sală de informatică, un teren de tenis sunt
investiţii solide în educaţia şi talentul copiilor. Maica

Ecaterina s-a zbătut şi a reuşit să aducă pentru a preda celor
mici profesori de desen şi muzică, iar rezultatele nu au
întârziat să apară. Concerte de Crăciun, o minunată expoziţie
de pictură, intitulată ”Flori şi locuri sacre” şi alte activităţi
artistice care au scos la iveală talente care în alte condiţii nu ar
fi ieşit niciodată la lumină.
Pe Narcis, băiatul blonduţ de 11 ani, îl aduce părintele
Emanuel în sala de calculatoare. Uşor timid, copilul se
poz i ţ ionează în f a ţ a
ferestrei, pune trompeta la
gură şi începe să cânte cu
emoţie. Narcis, alături de
ceilalţi 125 de copii, este
mândria părinţilor săi,
adică a maicii Ecaterina, a
părintelui Emanoil, a
părintelui Iustin şi a
celorlalţi angajaţi care
încearcă să rescrie, în
aşezământul ăsta de la
marginea Rădăuţiului, un
altfel demodel familial.

Oamenii se înţeleg între ei
comunicând, adică transmiţându-şi unii altora ştiri, veşti sau
informaţii. Comunicarea poate fi orală sau scrisă

Ea îmi stă
alături zi de zi/ Şi mă ocroteşte orice-ar fi,/ Lângă ea e mai
uşor,/Orice nor e trecător/Cumamamea, cu dragamea…

Am participat încă de la
început la construcţia ansamblului, în 2001 eram în primul
an de seminar. Apoi, în primul an de master, părintele stareţ
IustinDragomir, care-mi este şi duhovnic, mi-a sugerat sămă
alătur proiectului

”Cred că biserica are un rol crucial în formarea şi educarea
copiilor. Dragostea faţă de Dumnezeu, iubirea aproapelui şi
diferenţierea binelui de rău sunt principii alemoralei creştine
pe care aceşti copii le vor pune în aplicare în viaţa lor”

„Unul dintre copii, mai zvăpăiat, a rupt o
bancă, iar profesorul a făcut un scandal monstru şi a sugerat
că băiatul e rău pentru că e de la Aşezământ. «Dacă oricare
alt copil strica banca, cum procedaţi?», l-am întrebat. Mi-a
răspuns că le-ar fi cerut părinţilor să plătească paguba. «Nu-
i nicio problemă», i-am replicat. «Putem şi noi să facem
asta», aşa că am luat banca şi am reparat-o ”

”Noi punem accent pe toate detaliile, inclusiv să fie
îmbrăcaţi impecabil. Ei trebuie să fie perfecţi, din cap până-n
picioare”.

”Cu mama mea, cu draga mea…”

Psihologul de serviciu

Talente pe bandă rulantă

M
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CRONICA VECHE

6 cronica veche

Sub titlul , a apărut încă un volum
de texte cu privire la istoria noastră recentă, sporind
astfel o serie de largă difuziune şi de real prestigiu. Sunt

prelegeri şi discuţii de la a XV-a ediţie a Şcolii de Vară de la
Sighet (16-23 iulie 2012), „instituţie de conştiinţă, în care se
dezbate liber şi democratic”, după cum se afirmă, anume, pe
contrapagina de titlu. Moderatori au fost, ca de obicei, Ana
Blandiana şi RomulusRusan, nume providenţiale pentru acea
instituţie, ca şi pentru civismul postcomunist al lumii noastre.
Ultimul amintit e de altfel şi editor al întregii colecţii, alături
de altele, inclusiv volume tematice sau texte memorialistice,
nespus de utile pentru cunoaşterea realităţilor din România
postbelică.
Ajuns la tomul de faţă, constituie o realizare
de înalt prestigiu academic şimoral, recunoscut astfel şi peste
hotare, mai ales că este vorba de o instituţie ce activează sub
egida Consiliului Europei. Deschizând noua rundă a şcolii,
Ana Blandiana, preşedinta forului tutelar, a ţinut să spună că
în toţi aceşti ani, totalizând trei lustri, „niciodată n-am ştiut
dacă va mai avea loc ediţia următoare”. Pronia divină a jucat
desigur rolul ei în această istorie, plină de tensiuni şi
dramatism, care a făcut ca la Sighet, tocmai acolo, în nordul
maramureşean, unde s-au stins, între alţii, G. Brătianu,Anton
Durcovici, Iuliu Maniu, să se adune, an de an, foşti deţinuţi
politici, intelectuali de marcă din sfera rezistenţei prin
cultură, specialişti în istoria recentă, inclusiv din fostele ţări
comuniste şi din Occident, şcoala însăşi avându-l ca „rector”
pe Stephane Courtois, cunoscutul editor al

, toţi manifestând interes pentru reconstituirea
unei memorii colective adânc traumatizate sub dictatură.
Construit şi finisat îndelung, include şi
Cimitirul Săracilor, amenajat în ultimii ani pentru reculegere
şi pomenire.
Noua secvenţă a se recomandă în egală măsură
ca monument de istorie şi de artă, capabil să spună ceva
esenţial şi tinerimii de azi. În mesajul trimis de Stephane
Courtois, rectorul silit momentan să fie absent, se face de
altminteri apel la dificultăţile prin care România tocmai
trecea, subminată de forţe antidemocratice. La acestea din
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Cărţii negre a
comunismului

Memorial Sighet

Memorialului

urmă, pe un plan mai vast, european, se referă şi istoricul
francez PatrickMoreau, trăitor acum laBerlin, care s-a ocupat
de „persistenţa şi reconstruirea comunismului şi
postcomunismului în comunitatea europeană în secolul
XXI”, fie şi mimând atitudini reformiste.
este de reţinut, sub acest unghi, alături de „internaţionalism”
şi de alte formede diversiune politică.

n bilanţ al victimelor comunismului şi al rezistenţei,
comparat cu alte ţări, a întreprins chiar Romulus
Rusan, folosind baza de date a Centrului pe care îl

îndrumă şi nu mai puţin rezultatele la care s-a ajuns în alte
zone ale lumii. Patrick Moreau a examinat apoi persistenţa
unor elemente de sistem comunist la începutul secolului XXI,
pentru a conchide că sistemul în cauză nu a murit, putând
recidiva în condiţii de criză şi instabilitate. De atitudinea
comunismului faţă de ţărani s-a ocupat, cu date extrase de
oriunde, Thierry Wolton, cunoscutul istoric din a cărui operă
Academia Civică a tradus deja un substanţial volum,

. Intervenţia luiNicolae Şt. Noica, inginer
constructor şi om politic, intim legat de soarta ,
a prilejuit o incitantă expunere despre Ministerul Lucrărilor
Publice, domeniu pe care l-a şi condus un timp, sub regimul
Convenţiei Democratice. Într-o altă prelecţiune, Cristian
Vasile s-a referit la politicile culturale comuniste, în condiţii
de cenzură şi manipulare, pe baza unei documentări ample şi
subliniind ideea că „supravieţuirea prin cultură”, sub regimul
comunist, e o sintagmă de preferat aceleia de „rezistenţă”. O
densă şi incitantă evocare a unui intelectual de elită,
infatigabil militant pentru democraţie şi demnitate umană, I.
D. Sârbu, a făcut apoi Clara Mareş, pe baza documentelor
existente în arhiva personală şi în fonduri publice.

vatarurile ideii de lustraţie, în România
postcomunistă, au fost evocate, cu apel la informaţii
comparative, de Florian Mihalcea, preşedinte al

Societăţii „Timişoara” şi militant pentru o mai deplină
recuperare a memoriei colective. Lustraţia în Germania,
examinată de Hubertus Knabe şi Katharina Kilzer, a întregit
comparativ tabloul schimbărilor postbelice, care a inclus şi
fenomenul polonez (Patryck Pleskot) şi pe cel maghiar

Modelul roşu-verde

Roşu
brun: răul secolului

Memorialului

U

A
Alexandru ZUB

întâlniri de destin

(Gábor Bánkúti). Cimitirul din Săpânţa, ca fenomen socio-
cultural şi religios, a făcut obiectul unei interesante analize
(Bruno Mazzoni), pe temeiul unei cărţi publicate de acelaşi
„românist” cu ani în urmă ( , Pisa, 1999).
Anatol Petrencu din Chişinău s-a referit, în cunoştinţă de
cauză, la , cu date istorice, însă şi
de ultimă oră, suscitând îndelungi şi pasionate discuţii, poate
celemai dense din cuprins.

a finele volumului, a fost inserat - adaos legitim - un

pentru o sensibilă
reconsiderare a statutului istoriei în şcoala românească. S-a
propus, consensual, în numele participanţilor, o tratare mai
sistematică a istoriei în diacronia ei multimilenară, cu accent
pe elementele formative, inclusiv cele din ultimii ani.
„Cultura civică” ar urma să fie mai bine folosită, în acord cu
propria istorie şi cu exigenţele integrării euro-atlantice.
Răspunsul Ministerului de resort, inclus în continuare, se
vădeşte însă destul de ambiguu, formulat parcă în limba de
lemn a birocraţiei actuale.

constituie, fără îndoială, o nouă piesă
în temerarul edificiu, creat sub egida Fundaţiei Academia
Civică, după abolirea sistemului comunist, edificiu la temelia
căruia se află atâtea vieţi, ştiute şi neştiute, începând cu marii
sacrificaţi din Penitenciarul Sighet. Să sperăm că noua
secvenţă va stimula interesul obştesc pentru o regenerare a
comunităţii noastre, pe temeiul valorilor incluse în .

Le iscrizioni parlanti

Basarabia şi limba română

Memoriu către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului
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Luni, 12mai 2014, în Sala Senatului Universităţii „Al.I.Cuza”
din Iaşi, a avut loc o manifestare festivă cultural-ştiinţifică
prilejuită de împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea

Seminarului (în prezent Lectorat) de Studii Neoelene.
Coorganizatorii ai reuniunii au fost Lectoratul de Studii Neoelene,
Fundaţia „Rigas Fereos” şi Societatea de StudiiClasice dinRomânia
(Filiala Iaşi).
Festivitatea a cuprins, în deschidere, scurte alocuţiuni de salut,
susţinute de , prorector al Universităţii „Al.I.
Cuza”, şi de , prodecan al Facultăţii de

Gheorghe Popa
Magda Jeanrenaud

Filologie. În continuare, , lector de Studii
Neoelene, a dat citire saluturilor trimise de Excelenţa Sa

, Ambasadorul Republicii Elene în România,
, Preşedintele Societăţii Europene de Studii

Elene, preşedintele Societăţii Ştiinţifice
de Studii Ferai-Velestino-Rigas, directorul Muzeului
Literaturii Române „Vasile Pogor” din Iaşi.

a ”prefaţă” a primei sesiuni de lucru, actorul a
recitat poeme aparţinând unor importanţi poeţi greci, traduşi
în română. În alocuţiunea sa, intitulată

,
preşedintele Fundaţiei „Rigas Fereos”, s, a făcut o
utilă incursiune istorică, insistând asupra anilor de început ai
Seminarului/Lectoratului de Studii Neoelene.Apoi, lector

, coordonatoarea Lectoratului, a abordat în excursul său
(prezentat în limba greacă şi tradus de dna

,
încercând să lege evoluţia Lectoratului din trecut de activitatea care
se desfăşoară în prezent şi de ţintele viitoare privind predarea limbii
neoelene şi promovarea culturii greceşti în România. În acelaşi spirit
a fost şi prezentarea

Angheliki Mouzakiti
Grigorios

Vasilokonstantakis
Konstantinos Dimadis

Dimitris Karamberopulos,
Dan Lungu,

LiviuManoliu

Perenitatea spiritului
elen în învăţământul neogrec la Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi

Andreas Rado

Angheliki
Mouzakiti

Diana Grossu) Studiile
Neoelene la Universitatea Al.I. Cuza din Iaşi: Trecut-prezent-viitor

Seminarul de Neogreacă focar de limbă,

C

cultură şi civilizaţie europeană, Traian Diaconescu,

Amalia
Voicu

Ovidiu Mardare Stella Karali

Byzantion,

Kavafis în
România Elena Lazăr,

Thaleia Ieronymaki

Cu prilejul unui voiaj în România: K. G.
Karyotakis şi călătoriile lui, Valeriu Mardare

Proverbele din
Poveştile lui Ion Creangă şi spiritul comun româno-neogrecesc.
( )

susţinută de
preşedintelui Societăţii de Studii Clasice. Experienţe personale şi
amintiri din perioada studenţiei lor la Lectorat, au prezentat

, cercetătoare la Institutul de Filologie Română „Al.
Philippide”, şi , jurnalist. , fostă
profesoară a Lectoratului, a reiterat, pe scurt, iniţiative şi activitatea ei
laLectorat, de-a lungul celor 13 ani cât a funcţionat aici.
Partea a doua a sesiunii a avut ca preludiu un mini-concert al corului

dirijat de Adrian Sârbu, care a interpretat piese alese din
muzica bizantină şi neoelenă.
A doua sesiune, dedicată literaturii neoelene şi interferenţelor
culturale dintre români şi greci, a demarat cu comunicarea

, în care directoarea Editurii Omonia, a
urmărit ecoul şi receptarea poeziei kavafice de către publicul român.

, lector de Studii Neoelene la Universitatea din
Bucureşti, a prezentat (în greacă, textul fiind tradus în română de
DianaGrossu) comunicarea

iar , vicepreşedinte al
Fundaţiei ”Rigas Fereos”, a făcut o conexiune între

A.V.

În efortul nelimitat de a-şi fixa propria dimensiune între Pământ şiCer , omul a emis ciudate teorii şi filosofii între care, cea a naturii
locului, a spaţiului de vieţuire, ori , funcţie de

suma experienţelor acumulate într-un timp de măsurare relativă.
Istoria localităţii Hârlău, în pofida acumulării multor experienţe
potrivnice pare a fi un spaţiu benefic, prietenos prin argumentul
reconstituirii repetate a desenului vieţii comunitare deasupra plajei
invizibile a fostei Mări Sarmatice. Şi sunt convins că sub imperiul
acestei prezumţii asumate, profesorul Dumitru Mateciuc şi-a decis
calvarul cărturăresc al imaginării unei monografii ca pe un vis pe
care, în ciuda opiniei imposibilităţii atingerii orizontului în continuă
mişcare, mereu dincolo de noi, cum spunea Lucian Blaga în
Hronicul vârstelor, iată că-l oferă întrupat într-omonografie acum, la
împlinirea a 630 de ani de la primul înscris adeverind numele
localităţii. Înscrisul, atestarea prin litere corespunde rigorilor
ştiinţifice, istoriei ca ştiinţă dar care poate fi oricând împins mai în
adânc de o nouă dovadă. Cât priveşte ”legenda”, al doilea
component al subtitlului ales de autor, de aici începe literatura,
ficţionarea fiind un atribut al căutătorului de sâmburi care pot
fructifica în mintea şi comportamentul generaţiilor ca parabole,
învăţături. O asemenea lucrare, indiferent de ce s-ar spune, îi cere
îndrăzneţului aventurier un gen de monahism, monografia putând fi
percepută şi în zona mineielor asumate într-o singularitate necesară.
Precumpănitoare, ca duh al lucrării de faţă, ca stare a ”corvoadei” lui
DumitruMateciuc a fost, este şi iradiază iubirea, bucuria de atingere
a celorlalţi, cei dinainte şi cei în respiraţia actuală. De aici o anume
tehnică proprie de polizare a asperităţilor prin utilizarea corectă şi
coerentă a teorii valorilor dovedite.
Sigur, ”se sparie gândul” doar la trecerea prin cele peste 200 de titluri
de lucrări, manuscrise, articole, studii pe care autorul a trebuit să le
parcurgă. În sinemonografia nu este o întemeiere ci o ”reîntemeiere”

benefic malefic

a istoriei Hârlăului, precursorii, ca oameni dăruiţi spiritului
monografic local trebuind amintiţi: Stela Cheptea, Constantin
Constantinescu, Carol Iancu, Vasile Lişman, Ioan Lungu, Aneţica
Tincu, Aurelia Timofte, DanAlexandru Todiraş şi, mai spre noi Paul
Iancu şi volumele sale dedicate ”Fiilor Bahloviei” unde Dumitru
Mateciuc şi-a înscris, la reeditare, locul cuvenit. Or aceasta este încă o
dovadă că acest oraş, cu îngemănata imagine a Pârcovaciului, este un
spaţiu de continuă valoare, mereu deschis cunoaşterii, mereu
chemând spre redescoperire prin textele încă neatinse demonograf.
Fără a bulversa graniţele administrativ-teritoriale de existenţă ale
localităţii de referinţă monografică,
are un alt desen, cel palmar: în căuş - oraşul propriu-zis şi alături de
prelungirea oficială prin (satul) Pârcovaci, în desen distinct, aşezările
îmvecinate: Zagavia, Maxutul, Delenii, Feteştii, Scobinţii lui Dan
Hatmanu, Bădenii. Se alătură firesc şi alte localităţi dintr-o istorie
comună, din interese şi multiple înrudiri, cele care sunt adunate din
vechime sub numele deBahlovia, ca ţinut atingând acum legenda.
Situarea hârlăuanilor, pentru un timp, în centrul domnesc al
Moldovei nu a modificat psihologii şi comportamente dar a
fundamentat, cum reiese din monografie, rostul şi locul boierimii
locale în economia ţării şi, concomitent, amărit orizontul de integrare
a multor profesionişti din varii domenii, veniţi din celelalte ţări

Hârlăul lui Dumitru Mateciuc

europene, localnicii fiind excesiv utilizaţi în războaiele de apărare, în
asigurarea produselor agricole. Plus de asta, pierderea masivă de
vieţi omeneşti, ale pământenilor desigur, a condus la generoasa
deschidere a domniilor către integrarea în populaţia locală atât a
noilor veniţi din celelalte spaţii de vorbire românească dar şi din
ţările învecinate. Hârlăul medieval se prezintă prin paginile
monografiei ca o localitate multi-etnică, multi-confesională,
armonică, fără sensibilităţi rasiale. Cele aproape 450 de pagini sunt
de o densitate remarcabilă, o multitudine de subiecte din varii
domenii la care autorul a trebuit să facă un efort considerabil pentru a
nu le dezvolta dincolo de regulile impuse de arhitectura unei astfel de
lucrări. Iar monografia, în sine, este o operă cu deschideri generoase
devenind un teritoriu de aplicare prin extrapolarea datelor din
teritoriul altor lucrări şi sigur cu alţi autori. Deci monografistul
dăruie. În relaţie implicită, fără a fi comentată ca atare, autorul aşează
biserica, schiturile şi mănăstirile, credinţa constituind suportul de
menţinere a omului urgisit de nenumărate necazuri dar mai ales de
multele reducţii de viaţă (mortalitatea infantilă, morţii din război, cei
de acasă). Or acest rol fundamental al credinţei a fost înţeles, între
primii, de Ştefan cel Mare, cel care aşează altarele de credinţă în
inima localităţilormoldave ca semn, sens şi încurajare perpetuă.

e cuvine aici încă o subliniere. Scrierea de monografii a
devenit pentru o serie de întreprizi cu oarece pregătire o soluţie
de câştig rapid, respectivele însăilături fiind falimentare prin

inutilitatea lor. Cunosc multe cazuri. Şi repet, la Hârlău, Dumitru
Mateciuc, cum s-a dovedit, este de departe autorul îndrituit să
realizeze o Carte deAur. Toate acestea le scriu nu doar ca o reverenţă
cuvenită autorului şi autorităţilor, persoanelor care i-au fost sprijin,
ci ca o constatare a reuşitei ca eveniment ce depăşeşte graniţele
locale. Ca model/etalon monografia Hârlăului poate atenua
manelismul din acest domeniu.

S

Aurel BRUMĂ
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CRONICA LIMBII

Vorbim aşa cum mergem pe bicicletă,
compara, plastic şi sugestiv, marele
teoretician al limbajului, Eugen

Coşeriu, modul învăţării, exersării şi utilizării
unei limbi naturale, adică prin imitaţie, ca orice
alt tip de învăţare, prin deprinderea
mecanismelor şi schemelor funcţionale (a
paradigmelor sistemului limbii materne) şi
prin adaptarea continuă la cerinţele
contextuale (la condiţiile de trafic şi
accidentele de teren, am zice, în termenii
ciclistului de cursă lungă). În rest, adică pe
lângă toate acestea, multă improvizaţie,
destulă aproximaţie, doze variabile de
(in)cultură, de creativitate şi stupiditate. Nu
ştim totdeauna ce vrem să spunem şi, cu atât
mai puţin, cum să comunicăm. Într-o mare de
ambiguitate a gândirii şi expresiei, ne
înţelegem totuşi, ba chiar avem „iluminări”
prin Cuvânt. Cu adevărat, e un mare mister
limbajul, ceea ce explică şi naşterea unei
filozofii, a unei hermeneutici şi a unei
pragmatici a acestei însuşiri definitorii a umanităţii.
Parafrazînd cu intenţie umoristică un titlu de roman din
vremea începuturilor acestei specii ( ),
propunem cititorilor un mic serial de „mistere” ale unor
denumiri din perimetrul urbei noastre. Se va vedea la capătul
fiecărui episod şi, mai abitir, la „consumarea” mai multor
trufandale onomastice, cât automatism şi câtă forţă inerţială
există în gândul subiacent „se ştie că ...”, transpus în
automatismul „aşa se spune” sau „aşa se scrie”. Faptul este
lesne observabil mai ales în sfera numelor proprii
(antroponime şi toponime), unde ruperea legăturii dintre
sensul iniţial al cuvântului şi ocultarea motivaţiei
denominării împinge multe nume de persoane şi de locuri în
nebuloasa trecutului, fapt generator de frumoase legende
populare explicative, de bizare reconstituiri amatoristice şi de
compromiţătoare etimologii pentru cine le abordează cu
intenţia soluţionării ştiinţifice. Căci, dacă e vorba de
„mistere”, o doză de incertitudine şi de hazard rămâne adesea
în „rezolvarea cazului”. Să începem, aşadar, cu chiar numele
oraşului Iaşi.

întrebare des auzită, uneori pusă şi în controverse
publicistice, se reflectă şi în indecizia ortografică pe
care aproape zilnic o constatăm în presa locală.

Răspunsul aşteptat vizează o prescripţie normativă ce trebuie
să distingă între corect şi incorect sau măcar între
recomandabil şi nerecomandabil. În asemenea situaţii, un
instrument util poate fi, cu puţin noroc,

(DOOM), el însuşi însă
creator de incertitudini, când ne... dă voie (în ediţia a doua) să
cerem în piaţă, folosind acelaşi cuvânt, fie pomi, fie fructe, de
vreme ce toleranţa faţă de rostirea populară în raport cu
norma literară este atât de generoasă. Aşadar, de ce să
nu scriem , cum zice moldoveanul, dar şi , cum
normează dicţionarul (bucureştean!)? Dar care o fi noima
academică şi care îndreptăţirea uzului local şi provincial?
Pentru un lingvist, dilema nu-i dramatică, dar pentru
gazetarul locului, gata să se dea în... stambă (de la
răsstrăbunica „La Stampa” italiană) şi pentru cinovnicul

Misterele Bucureştilor

Dicţionarul
ortografic, ortoepic şi de punctuaţie

cireşi
cireşe

Iaşul Iaşiul

Cum se scrie, sau ?Iaşul Iaşiul

O

primăriei poate fi cel puţin o jenă, ca să nu mai vorbesc de
„vina” examinatului (elev sau student) şi răspunderea
examinatorului (învăţător sau prof), când ortograma se
aşează pe... tapet sau pe hârtie. Iată, pe scurt, „povestea”
acestei vorbe.

oponimul , articulat , este, la origine, probabil
cel târziu de pe la mijlocul veacului al XIV-lea, un
nume comun, un etnonim, desemnând o populaţie

caucaziană, iassi sau alani, strămoşii oseţilor de astăzi. Nu-i
locul aici să confirm sau să infirm această etimologie, ceamai
credibilă, originea toponimului într-un nume de persoană
( ) nefiind imposibilă (pentru discuţia tuturor ipotezelor se
poate consulta lucrarea luiDanBădărău şi IoanCaproşu,

, ed. 2007, p. 23-29). Arăt doar că până către
sfârşitul secolului al XVIII-lea denumirea oraşului nostru a
avut exclusiv forma de plural, în varianta etimologică
sau populară şi moldovenească sau . Curioşii ar
putea observa singuri această explicabilă consecvenţă
cercetând cele 10 volume de

editate de profesorii Ioan Caproşu şi Petronel
Zahariuc (primul volum).Apoi, odată cu trecerea timpului, s-
a pierdut conştiinţa originară a faptului că formele de plural
păstrează amintirea grupului social ce locuia un anume spaţiu
(de pildă, erau numele colectiv al locuitorilor din
satul unui Bucur, fondator, după legendă, sau stăpân
medieval) şi denumirea începe să aibă ca referent o aşezare,
un obiect socio-geografic unitar, căpătând astfel o formă de
singular, articulat: devine , se
pronunţă , evoluează la

la etc., variante apărute în secolul al XIX-
lea şi aproape generalizate în prezent, în uzul oral şi cotidian.
Se constată imediat că articolul hotărât singular se ataşează la
forma de plural nearticulat, cu un final asilabic.Acesta fiind
sistemul de derivare a toponimelor de acest tip, este justificată
etimologic şi derivaţional recomandarea academică a scrierii
(şi pronunţiei) din , din , din

, din . Grafiile şi pronunţiile
învăţaţilor lexicografi nu iau însă în considerare tradiţia
rostirii dialectale şi cea culturală a scrierii oiconimelor, fapt
ce nu poate fi ignorat şi care constituie însăşi dificultatea de a
opta pentru formele considerate „corecte”. În graiul
moldovenesc, consoanele , , (şi , , ) se pronunţă dur, ca şi
în cuvintele comune, precum sau , şi de aceea un
muntean este imediat... reperat, când îl auzim rostind muiat
(cu transcriere aproximativă) , Este acum limpede
de ce DOOM, redactat la Bucureşti, recomandă forma ,
în timp ce ieşenii înşişi au scris şi pronunţat totdeauna numele
aşa cum apare şi pe frontispiciul cunoscutelor publicaţii
„Iaşul Literar” sau „Flacăra Iaşului”.Aşadar, opoziţia corect-
incorect în limbă se reduce la acceptarea sau respingerea unei
norme ce nu poate fi gândită în afara unei tradiţii lingvistice şi
grafice. Exemplele pentru această chestiune sunt
nenumărate. Nu este exclusă însă impunerea în viitor, prin
forţa imitaţiei modelelor promovate de televiziune şi radio, a
formei grafice şi fonetice (Iaşiul, capitală culturală
europeană, nu-i aşa?), dovadă fiind generalizarea rapidă şi
fără şanse de contracarare, chiar şi în Moldova, a accentuării
aberante, turco-greceşti, de sorginte bucureşteană, a numelor
de familie de tipul , , ,

, etc., din seria derivatelor cu sufixul -
de origine latină. Cine se simte incomodat de oferta opţiunii
pentru două grafii şi rostiri cu justificări parţiale poate folosi
fără ezitare vechea şi etimologica formă de plural, când se va
referi la primarul Iaşilor, bulevardele Iaşilor, Zilele Iaşilor,
Iaşii vechilor zidiri şi la ... numele Iaşilor.

T Iaşi Iaşii

Iaş
Iaşii

vechilor zidiri

Iaşi(i)
Ieşi(i) Eş(i)

Documente privitoare la istoria
oraşului Iaşi

Bucureştii

Ploieşti Ploieştiul Focşani
Focşaniul Folticeni Fălticeniul,

Plopeni Plopeniul

i

Iaşiul Iaşi Huşiul Huşi Galaţiul
Galaţi Cernăuţiul Cernăuţi

ş j ţ s z r
uşă grijă

uşe grije.
Iaşiul

Iaşiul

Cojocaríu Funeríu Grădinaríu
Trăistaríu Vieríu ári(u)

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (I)ş

Mircea CIUBOTARU Stelian DUMISTRĂCEL

Actul fiziologic al sughiţatului are, din variate
motive, o reputaţie proastă. Nu mai apelăm la
medicii de astăzi, care vorbesc despre „singultus”,

dar vom relua vorbe ale unoramai vechi şi ale unor scriitori,
cu atenţie sporită privind tradiţia populară, pornind de la
informaţii din al Academiei
(X/5, 1994). Oricum, iată cum se manifestă această
contracţie bruscă şi convulsivă a diafragmei: „inspiraţie
bruscă, zgomotoasă, adesea repetată sacadat etc.”. La
profesionişti din secolul al XIX-lea, termenii definirii sunt
deosebit de sugestivi. De exemplu: „Sughiţul este un
spasmos al stomacului” (Piscupescu,

, 1846); „Sughiţatul este o patimă cumplită care,
îndelungându-se, pune pe om într-o stare zbuciumătoare”
(într-un tratat demedicină practică, publicat la Iaşi, în 1849,
de Dumitru Cornea). La scriitori, este asociat cu diferite
manifestări zgomotoase: „izbucni într-un plâns
zubuciumat, cu sughiţuri” (Sadoveanu); „îzbucni într-un
plâns ridicul, cu sughiţuri ascuţite” (Călinescu); „sughiţuri
sufocate” (Blaga).
Când şi de ce sughiţă omul? Poporul ştie el ce ştie: „Când
sughiţi, te pomeneşte cineva; când sughiţi tare, te
pomeneşte cineva de rău” (după revista „Şezătoarea”). Iată
şi un remediu, din aceeaşi viziune, consemnat de Vasile
Bianu, în : „Când un om sughiţă, se zice
că-l pomeneşte cineva şi, atunci, el gândindu-se că cine
poate fi acela, îi trece sughiţul”. Răul este mare, şi iată cum
poate fi provocat reflexul respectiv (numit şi ori

): „Găsi-l-ar sughiţ şi tuse, P-ăl de face furci şi
fuse”, se răzbună, prin blestem de înfricoşare, femeia
leneşă, care n-ar vrea sămai toarcă (poezie populară).
Există, însă, sughiţuri şi sughiţuri, totul ţine de împrejurări
şi de persoane: „Eu îţi închin dumitale, C-un pahar galbin,
Dintr-u vârf de platin, De unde sughiţă, Dalba fecioriţă”
(Marian, , 1890).
ar răul involuntar poate fi evitat, chiar pe alte căi decât
ghicitul provocatorului. Consemnăm o credinţă şi
practică populară (sau măcar nord-moldovenească),

neconsemnată în izvoare scrise; este vorba de o formulă de
salut! Prin anii '60, acasă fiind, la Zvoriştea Sucevii, într-un
concediu, am avut plăcerea, eu şi surorile mele, s-o
cunoaştem pe frumoasa noastră cumnată, Florica, tânăra
soţie a verişorului Costel, tânăr (şi el) ofiţer de marină,
căsătorit la Constanţa, cu fiica unor deportaţi din Banat,
care, har Domnului!, ajunseseră şi în Dobrogea la o situaţie
materială bună (că aşa sunt bănăţenii, !). La mătuşa
Mandiţa, soacra Floricăi, într-o duminică, stăteam la un
pahar de... vorbă, despre unele şi altele, despre unii şi alţii.
Gustatul (şi, eventual, datul peste cap) al fiecărui recipient
era precedat de cuviincioasele închinăciunî: celor de faţă, în
ordinea vârstei şi a unui oarecare rang; celor absenţi, despre
care venise vorba, în funcţie de situaţie: celor vii,
transmiţându-le mesaje, dar, prin asociaţie de idei, şi celor
morţi (Dumnezeu să-i odihnească în pace!).
Fireşte, mai ales gazda noatră, soacra Floricăi, nu putea să-
şi treacă cu vederea proaspetele rude, aşa că, atunci când le
venea rândul, după protocol, înclinând paharul către noră-sa
şi dorindu-i sănătate (şi să-i dea Dumnezeu copii mulţi,
frumoşi şi sănătoşi), după o scurtă pauză marcând
schimbarea registrului, rostea plină de respect: „Sughiţ bun
şî la cuscrii de la !”. Vor fi repetat urarea şi alţi, vor
fi fost mai multe rânduri de închinăciuni. De-o dată, Florica
a ţâşnit afară din casă, izbucnind în plâns! Noi, verişorii
localnici (Costel avea să vină după câteva zile), ne-am luat
după dânsa şi am întrebat-o ce se întâmplase, de ce plânge?
Răspunsul, printre sughiţuri de plâns, a sunat astfel: „Da' ce-
au ăştia ai voştri cu ai mei, de-i tot pun să sughită, ce le-au
făcut?”.Am încercat să-i explicăm că-i , aşa cum ne-
am priceput: cum că părinţii ei, pomeniţi fiind, vor sughiţa,
fireşte, dar, în urma precauţiei verbale luate de ai noştri,
sughiţul va fi bun! Nu auzise de aşa ceva nici dinspre Banat,
nici dinspreDobrogea!
Recent, între amici, venind vorba despre un amic pe care eu
îl cam bârfeam, destul de insistent, am aflat că respectivul
nu putea să facă ceva ce era, protocolar, de aşteptat să facă
(nu era în ţară)! Atunci, am întreprins , apelând
la experienţa mea rurală din copilărie, spre ameliorarea
sughiţului celui pomenit. Amicul de bârfă, botoşănean, a
recunoscut formula (mai sus citată) şi m-a întrebat cum
devine cazul, socio- şi psiholingvistic? I-am produs scurtul
expozeu de antropologie culturală schiţat mai sus şi i-am
promis că-l voi da şi-n stampă.
Ceea ce am şi făcut!

Dicţionarul limbii române

Practica doctorului
de casă

Doctorul de casă

sughiţătură
sughiţeală

Nunta la români

fruncea

Costanţa

de bine

corrigenda

I

Sughi bun!ţ
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L I T E R A R Ă

de Mihaela GR DINARIUĂ

Sonetul ca metanoia
limbii r stignite i înviateă ş

Pentru cititorul de astăzi, din ce în ce mai grăbit, din ce în
ce mai aglomerat de o supraabundenţă de titluri, stiluri,
coperţi, teme, edituri, autori, manifestări şi manifestaţii

culturale, ultimul volum al luiHoria Zilieru (
Editura Junimea, Iaşi 2013) pare o

delicatesă literară cu dedicaţie intrinsecă: numai pentru
cunoscători.
Această carte dezvoltă o relaţie specială între un poem
etichetat ca „definitiv” şi o variantă de lucru, în fapt, o poezie
cu respiraţie proprie ce vine în completarea sau, uneori, în
contrabalansarea celei dintâi, un op pus explicit sub semnul lui
TudorArghezi şi Ion Barbu, în care sonetele alternează fie cu
viguroase desene proprii, cu facsimile după manuscrisele
autorului, cu o inconfundabilă grafie, fie cu interesante
reproduceri după gravuri medievale, ca o reflexie a
imaginarului poetic debordant.

Manuscrisul de la
Înviere, Sonete şi variante,

Horia Zilieru se concentrează şi de această dată cu migală şi
pasiune asupra formei fixe, reuşind o simbioză perfectă între
cerinţele strict-formale şi conţinutul ideatic, conducând
liniile convergente într-un joc secund al semnelor şi
simbolurilor esenţiale.
Teme importante ale creaţiei (iubirea, moartea, călătoria
iniţiatică, naşterea şi renaşterea) se împletesc în complicaţii
poetice, ca proiecţii pe un câmp al cunoaşterii prin mister,
spaţiu în care fiinţa unică e divizată artificial în şi :

(„Tu”).
Volumul abundă în marcatori lexicali din sfera religiosului,
pe tot parcursul cărţii înregistrându-se numeroase vocabule
specializate, cu asocieri neaşteptate, în care neologismele
potenţează registrul arhaic, iar istoriile desfăşurate în epoci
diferite transgresează temporalitatea, suprapunându-se şi
actualizându-se mereu:

(„Sânge”)
Detaşarea gravă se împleteşte subtil cu accente ludice, sintaxa
complexă dezvoltând spaţii compensatorii fals-narative:

(„Dumneata”)
emeia e unul din principiile ordonatoare ale lirismului
lui Horia Zilieru, într-omultitudine de ipostaze:

înzestrată cu sau
, cu , în

, toate conturând un portret în perpetuă
mişcare şi schimbare (

) într-o arhitectură a
fantasticului, care aminteşte de întrepătrunderile dintre
regnuri ale luiGaudi.
Fragilitatea femeii e doar o aparenţă necesară orgoliului
complementarităţii masculine; doar ea, femeia, e păstrătoarea
şi descoperitoarea tainelor lumii şi cea care scoate la iveală
nebănuite energii creatoare:

eu tu tu
strană şi potir cuminecare / tu leagăn şi colind şi nor şi lună /
tu ţipăt ce pustia încunună / tu rugăciune la iluminare / tu
harul şi prescura din petale / tu smirnă şi ofir din patrafire /
tu roza orchestrându-mi cimitire / tu Ghetsimani şi Aurarul,
iată-l / multplânsu-mi suflet exilându-l Tatăl / într-un
mormânt al lacrimilor tale

Aud cu ochii şi nu pot traduce /
impulsuri surde sonuri de sonată / o parte-a nopţii cearcănul
înoată / întunecimea criptei la răscruce. / Obscura
cavalcadă detonată / asudă Răstignirea grea pe Cruce / şi
rana văzătoare o străluce / până se-nchide roza-nsângerată.
/ Cât mă seduci? zeiţă adorată / anat-em-heb (cu lance scut
secure) / să mă întorci în Ugarit o dată / toţi morţii tăi
orânduiţi să-ndure / exodul meu şi tirsul de agată / vecia
sângelui vergin să bată.

Erai
haiducul peste şapte sate / până o stea ţi-a hărăzit femeia /
ţăranca a. din ra. Avea-n Nemeea / leoaică soră (basme
răposate / ochean închis). „Ea este azaleea / şi sarea
lacrimilor legănate / de pietrele supunerii tarate” / (îl
învăţam târziu). Mireasma-aceea / revoltă mirul candelei
înalte / şi umbre paralele îi îndură. / „sunt substantive surde
celelalte / cu fus orar în scorbura obscură” / (îi strig acum).
„pământul se-nspăimântă / când cerţi la foc în cer Măicuţa
sfântă”.

femeia
sclavă, nudista nord-vest(ală), eretici

magdaleni sâni pleoape logostele rochie imaculată
frumoasă ca un nufăr fără umbră, vergă preoteasă, femeia
harpă, docta muză

dansează rock a sânilor angoasă;
ogiva coapsei ritm trohaic are

Cu energia iernii îngropată /
între silabe (ludice sicrie) / gravezi potire. Surda sihăstrie /
absoarbe energia din agată / şi vârful piramidei îi rescrie /
tăioasă piatră / cripta posedată. / Descoperi tonul gama să te
scoată / rotindu-l discul peste baia sprie / montana roşie

F

cutia neagră / păstrând intacte resturi necuvinte / nainte de-
a te naşte-n textul morţii. / Ah! fatmă hallalia caliacră / subt
pleoape spală-mi ferecarea porţii / tiparniţa şi lanţul de
morminte.

Eretici sânii tac spiral
haremul / înfrigurând-o sincopata limbă / în coriamb troheu
şi iamb corimbă / şiArhiloc din Paros anatemul / iamască de
ascet. Păcatul plimbă / fiorul tăinuit latent blestemul / acelui
„lac albastru” recviemul

Îngropi an Vechi sub
cataracte sparte / cvartă şi cvintă (interval tornade) / terţă şi
sextă (sfeşnice malade) / fonetica luminii oarbe moarte / la
ceasul omofon. Femei cyclade / claviatura umbrelor deşarte /
desfundă canaletele pe marte / şi graiul virtuoso în rocade /
cu monahala grotă lexicală / orgia Hiysteria neprihana /
picturi murale transparent mormântul. / Se-ntorc icoanele ?
Alege rana / din Ochiul lui Ioan al Crucii Sfântul /
canonizându-ţi cheiamuzicală.

Pe masa scribului e cupa plină / cu golul împlinit,
întârziatul tunet tras pe roată

smerita semeţie, zborul împietririi mele

Colinzi
Poeţii morţi prin lumea toată / (bătrâni şi juni în limba lor
maternă) / lacrimogeniu, ochiul scris alternă / pe oase lemn
şi piatra deshumată / imagini vii cu Naşterea Ethernă. /
Semnale video cocoşul cată / auzul şi urechea netăiată / de
sabia lui petru. Altă bernă / ex veto sus alt trup ritmat
închină. / Eu îţi dumic prescura de lumină / tu bei plângând
orbita razei sfinte. / Adună-mi umbra şi urmează-l prundul /
cuOkeanida-scoică gravitându-l / un psalm ascuns: aducere
aminte

ucenici perliferi
transmutaţia rostirii cu măsură trăirea pură,

cerească respirare
surghiunului nocturn al

selenauţilor sonetişti

înmlădiată partidă de scrimă
Maestrul joacă şi cu piesele albe şi cu cele negre.

În această răscolitoare confruntare, creatorul nu are
adversar, deoarece el trebuie să-şi urce propria golgotă...

(„Agat”)
Eternul feminin domină cu prezenţa sa un univers cu care se
doreşte în rezonanţă, în armonie:

(„Letando”).
Ca un supramotiv al volumului sunt omniprezente trimiterile
la limbajul muzical: termeni de specialitate - sonuri, sonată,
arpegii, scherzando, duettino, octavă, contralto,
mezzosoprană, hard-rock, punk, instrumente muzicale, mărci
ale armoniei şi perfecţiunii (orgă, harpă, clavir, fagot,
xilofon, fligorn, flaut-alto, violină), toate, elemente dintr-o
lume a senzualităţii şi a trăirilor totale:

(„Sinaxar”)
imbajul tinde să devină criptic în structuri antinomice
(

), în imagini
oximoronice ( ) care
concretizează şi închid totodată un spaţiu pictural, obsesiv,
unde poverile acumulate se transfigurează în creaţie:

(„Orbital”).
Volumul este întregit cu microeseul „Să simt plutind
deasupră-mi geniul morţii”, o istorie în manieră personală a
sonetului, cu exemplificări de excepţie din literatura
universală şi românească, într-o căutare a legitimării acestei
specii, a trudei din ce în ce mai rarilor ,
căutând ,

, sub semnul lui Eminescu, modelul
absolut, însă cu amarul conştienţei

. Postfaţa semnată de Valeriu Stancu
analizează cartea în cruciş şi curmeziş, recunoscând greutatea
definirii poeziei şi asemănând relaţia dintre autor şi cititor cu o

sau cu o paradoxală partidă de
şah, în care

L

Guvernate de rime
rare, şlefuite îndelung,
de o topică şi sintaxă
complexe, sonetele lui
Horia Zilieru cer un
e f o r t d i n p a r t e a
lectorului, o rezonanţă
specială, o înţelegere a
durer i i l imbii ce
răstigneşte ideile într-
o formă fixă, pentru a
înnobila sensibilitatea
celui ce se încumetă a
decripta un florilegiu,
un omagiu adus unei
t r a d i ţ i i c a r e s e
încumetă să învieze la
fiecare citire şi re-
citire.

Referindu-se, recent, într-un articol publicat în ”Ziarul
de Iaşi”, la , ca expresie ultimă

, care devin, la rândul
lor, Florin Cîntic
punctează, firesc, şi fenomenul, ceva mai vechi, al

, de care beneficiază orice om alfabetizat şi cu
intrare pe net. După o etapă de tatonare, în care comunicarea
- între persoane, îndeobşte, necunoscute - se păstra în
limitele decenţei, ale bunului simţ şi gust, atacând doar
problemele spinoase aflate în discuţie, forumurile au devenit

. Şi continuă
hermeneutul

Cuvântul cheie al acestei judecăţi de situare este
sub care se pitesc nu doar acele, numite de autor,

, ci, mai degrabă, aş zice, inşi cu faţă umană, tipi
culturali, de cele mai multe ori indivizi cu care te cunoşti, cu
care te intersectezi pe stradă, eventual staţi împreună la o
cafea, la un pahar de vorbă, el savurând din plin faptul că tu
habar n-ai că ”te-a aranjat” pe forum... Aproape fiecare
dintre semnatarii paginii de din amintitul ziar, dar, în
genere, din , cred c-a avut parte de astfel de tăvăleli. Şi,
unii dintre noi sînt mai rezistenţi la afronturi, nu se pierd cu
firea, alţii - mai slabi de înger, poate şi de inimă… Ani la
rând, regretatul psiho-sociolog Adrian Neculau - a cărui
prezenţă în pagina de ziar sau de revistă era solicitată de
cititori - a fost terorizat de un individ bântuit de complexe
de… superioritate în domeniul psihologiei, fiind el însuşi, de
fapt, la limita paranoiei. Dar, să concedem, acesta era un caz
(aproape) clinic. Majoritatea forumiştilor sînt, însă, oameni
normali, cu scaun la cap, unii dintre ei bine situaţi şi afirmaţi
în domeniul în care lucrează. Sînt sigur că multora le-a
apărut semnătura pe-o carte, pe un articol, pe-o poezie…
Este şi firesc să aibă opinii, mai ales când opiniile noastre au
atingere cu domeniul în care ”se ilustrează” şi ei, sau când ne
situăm pe paliere diferite în cine ştie ce

Este posibil ca, în comentariile noastre, să
mai şi greşim. Nimeni nu-i perfect. Deosebirea, însă, o face
faptul că noi semnăm opinia, fie aceasta bună-rea, pe când
dumnealor
Inflamante sunt, pentru preopinenţii auto-anonimizaţi,
opţiunile politice, literare, artistice, sentimentale, eventual
culinare, sportive, de semn contrar. Faptul că tu ţii cu
”Steaua” şi el cu ”Dinamo” face din tine, pentru el, un
”troglodit”, un ”cioban”(aducându-se un blam de ţoapă
urbană, celor care, de vreo două mii de ani, păstoresc plaiul
mioritic…). Dinamovistul devine şi el, pentru stelist,

şi n-am numit decât ”zgărzile” catifelate,
puse celui mai bun prieten al omului, câinele…Acest bestiar
al patrupedelor se mută, cât ai zice marş!, la bipezi. E
suficient să-ţi exprimi o despre cutare sau cutare
literat, şi poţi fi sigur că imediat vor sări ca arşi
Dintr-odată afli despre acel autor lucruri şi fapte de-a dreptul
uluitoare, năucitoare - şi bine-nţeles că, scriind despre el,
devii, automat, părtaş cu un tip odios, un personaj
malefic, care şi-a construit cariera doar prin

Se întâmplă ca, în unele cazuri, să
aibă, cel puţin parţial, dreptate. Doar că te întrebi: de ce o dă

, reclamaţia, de ce nu-şi asumă responsabilitatea
semnăturii ?!? Răspunsul e simplu: pentru că el, de
fapt, nu vrea să se implice, nu vrea să intre în conflict deschis
cu presupusul culpabil - pe care, probabil, îl salută
reverenţios, când se întâlnesc…

m avut, în ceea ce mă priveşte, de-a lungul anilor, şi
câteva confruntări de , unele dure, stârnite din
optici şi opţiuni diferite, din -uri, sau

(impardonabil pentru ambele părţi) din -uri.Dar
toate purtându-ne semnătura în clar, cu asumarea
consecinţelor. Au rezultat rupturi, despărţiri unele
definitive, cele mai multe temporare - însă eu unul n-am
încercat, mai apoi, să mă fofilez sub diverse pseudonime,
spre a-mi continua campania, spre deosebire de alţii care,

deşi războiul s-a terminat de mult… Nu toate
memorabilele replici caragialene trebuie citite/spuse în
cheie comică (cele mai multe dintre ele nu aveau, la vremea
rostirii, conotaţiile enorm-ironice, căpătate peste veac). Aşa
încât, de ce ?!

Blog de informare şi
de implicare în comentariul civic al oamenilor

timpului nostru, suficient de inteligenţi
parte activă în interpretarea realităţii,

forumurilor

o maree sufocantă de jeg uman, de mârlănie agresivă şi de
isterii ticăloase care au decredibilizat rapid acest mecanism
de democratizare a comentariului public

: Astăzi, pentru orice om civilizat, forumurile
nemoderate sunt o formă iritantă de obscenitate publică, o
sursă de infecţie socială, o probă frisonantă a abisului
patologic ce animă o bună parte a concetăţenilor noştri
care, sub protecţia incorectă şi imorală a anonimatului, îşi
expun indecent devărata lor faţă de bestii troglodite.

anonimatul,
bestii

troglodite

Opinii,
media

cestiuni arzătoare la
ordinea zilei…

odauanonimă…

javră,
potaie, cotarlă -

opinie
cârcotaşii.

pârâtul -
pcr - pile-relaţii-

cadouri. reclamantul

anonimă
autentice

opinii
parti-pris
mal-entendu

si
dăi, si luptă,

dacă avem tăria opiniunii, s-o dămanonimă

A

Nicolae TURTUREANU

S-o d m anonim …?ă ă

conotaţii
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Un roman-scenariu de film
, a tipărit anul

trecut Valeriu Iordan
Popescu la

dinBraşov.
Autorul, al cărui alter-ego,
Dan Vila, este, alături de
unchiul său Şerbănică
Andre escu , pe r sona j
principal, străbate un
labirint de situaţii pe care
numai viaţa le poate ticlui
cu atâta abilitate şi aici
trebuie să recunoaştem că
viaţa bate filmul.
C a r t e a d e v e l o p e a z ă
amin t i r i l e ce lebru lu i

director al ONT Carpaţi din Braşov, Şerban Andreescu,
acum aflat pe patul de spital, înaintea unei riscante operaţii
pe creier, care din păcate nu va reuşi.
Valeriu Iordan Popescu ştie să facă din o scriere
captivantă, care se citeşte pe nerăsuflate,mai ales că faptele
relatate sunt în totalitate trăite şi cunoscute în detaliu de
autor. Se reînvie o lume la care Dan Vila a fost martor sau
şi-a însuşit relatările celor care au trăit respectivele fapte.
Într-un moment de cumpănă al vieţii sale, Ş.Andreescu îşi
aminteşte avatarurile parcurse de la stadiul de picolo la
stăpân, până la acela de director al celui mai renumit trust
turistic din România. Sunt fascinante amintirile legate de
Gheorghe Gheorghiu Dej şi Nicolae Ceauşescu, care s-au
ospătat de atâtea ori din bucatele preparate sub
supravegherea sa la Capşa sau la celebrele restaurante ale
Braşovului.
Memorabilă este discuţie cu Dej:

Şi Şerbănică îşi fructifică şansa după cum s-a văzut, deşi nu
avea decât patru clase primare.

este o carte remarcabilă despre o epocă în care se
putea orice, dacă aveai deasupra ta aripa ocrotitoare a
partidului.
Valeriu Iordan Popescu a traversat istoria şi ne-a adus o
carte pe care o aşteptam.

,
Fiul ploii

Fiul ploii

Fiul ploii

Casa de Editură
şi Impresariat Euro-Asia

Ce-ai de gând să faci tu
în viitor, tinere? Fără să ezite, Şerbănică i-a răspuns că
intenţionează să se pregătească pentru a deveni şef de
unitate la „Capşa” sau în altă parte. Interesant…
interesant, a murmurat Gheorghiu-Dej. Ştii tu, amice, eu
sunt un admirator al muntelui. În zilele libere, care după
cum îţi imaginezi sunt puţine, mă deplasez pe Valea
Prahovei sau la Braşov cu familia şi prietenii. Pe acest
fond, m-am gândit la tine. Am naţionalizat recent hotelul
Aro Palace şi toate anexele turistice din Braşov şi trebuie
să numim acolo un nou director general, la noua
întreprindere de tip socialist, Trustul de Alimentaţie
Publică Locală. Ce zici, tinere, te-ar interesa?... Cred că te
descurci, ai experienţă, ai rutină. Principala condiţie este
să faci parte din clasa de jos şi nu din tagma
exploatatorilor. După câte ştiu, eşti fiu de ţăran şi sunt
sigur că poţi să aduci în acest sens o adeverinţă din
localitatea natală, iar a doua condiţie este să ai şapte clase
pe care sunt sigur că le ai. Ne vedem laBraşov!

Când via a bate filmul...ţ

Mihai DUŢESCU

Dumnezeu l-a însemnat cu vocaţia
şi l-a înzestrat

corespunzător pentru a putea
capta acest (nu pe bucăţi, nu pe etape,
ci în întregul lui, simultan), dar şi pentru a-
l putea prelucra în laboratoarele proprii şi
a ni-l restitui apoi. Cu alte cuvinte, l-a
împovărat, după care l-a trimis pe pământ.

Să fie
acela despre care i s-a spus că ar fi numele
tatălui său, dar care nu-i evocă nimic?

…” Sau acel „
Ar putea fi

însă şi „
”.

Chiar se întreabă, la un moment dat:
„

. Ar putea fi,
desigur, şi

, dar şi cel
care naşte în noi rugăciunea: „

…Sau chiar
Dumnezeul a cărui absenţă poate crea
o… prezenţă: „

din care nimeni nu poate fugi
nicăieri de el însuşi. Exemplele ar putea
continua.

? El în suş i s e
caracterizează foarte bine: „

„

”. „

„
. „

”. „

”. „

.

”. „

. „ .

. „

”. : „
.

”.
„

!” „

”. Senzaţii
din care se naşte… realitatea autorului.
Adică, aşa cum însuşi spune: „

Şi Borges spunea ceva
asemănător

.
„

”. „

”. „

Totului

Tot

”

iubit cu
adevărat

”. „

”.
:

Dar despre careDumnezeu vorbim?

Cine este cel însemnat cu
pece t ea

Despre iubire

Despre vis/visare/somn:

Totu lu i

„Uneori, noaptea, când mă simt singur, îl
chem şi plâng, şi încerc să-mi fac despre el
o idee pe care s-o pot îndrăgi… Însă
imediat mă gândesc că nu-l cunosc, că
poate nu este aşa cum mi-l imaginez şi că
probabil nu va fi niciodată părinte al
sufletului meu Dumnezeu
(…) creator de imposibilităţi?”

Dumnezeu[l care] m-a creat copil
şi m-a lăsat copil pentru întotdeauna

Oare nu este Dumnezeu un copil mult
maimare?Oare nu pare întreg universul o
glumă, o joacă de copil?”

„cel care veghează să nu
lipsească enigma de a exista”

O, de-ar
veni într-o zi Dumnezeu să mă caute şi să
mă ducă la casa Lui, unde să am parte de
căldură şi afecţiune”

cadavrul vid al cerului
înalt şi al sufletului captiv. Închisoare
infinită”,

Asemenea
tuturor indivizilor cu o mare mobilitate
mentală, am o iubire organică şi fatală
pentru fixitate. Detest orice viaţă nouă şi
orice loc necunoscut”. Între şi
mine se află un geam subţire. Cu cât mai
limpede văd şi înţeleg viaţa, cu atât mai
puţin o pot atinge e tragedie - să nu
crezi în perfectibilitatea umană! (...) Şi ce
tragedie să crezi în ea!”. e ca
şi cum m-aş bate cu ea” este un
ghem de fire pe care altcineva le-a
încâlcit. Ea are un sens numai dacă-i
desfăşurată şi întinsă de la un capăt la
altul, sau dacă e bine depănată. Însă, aşa
cum se prezintă, este o problemă fără
miez, o încâlceală fără cotor a să mă
pot crea, eu m-am distrus; atât de mult m-
am exteriorizat înlăuntrul meu, încât nu
mai exist lăuntric decât la modul
exterior Nu mă indignez, indignarea e
pentru cei puternici; numă resemnez, căci
resemnarea e pentru sufletele nobile; nici
nu tac, fiindcă tăcerea e pentru cei mari”
„Renunţarea înseamnă libertate. A nu
râvni nimic este adevărata putere Cât
de intens eu când simt pentru şi

lumea!” mă doare” „Mi-e
frig de u, care urăsc cu
timiditate, mă tem de cu
fascinaţie Dacă într-o
zi ” „Numai o
singură dată cu adevărat
Ce oboseală

N-am niciodată pe
nimeni”. „Toţi cei pe care i-am , m-
au uitat în umbră Tot ce cel
mai mult sunt senzaţiile mele

acest
episod al imaginaţiei, căruia îi spunem

„acest lucru atât de
misterios căruia îi spunem ”

Am un fel de
obligaţie de în permanenţă, căci,
nefiind şi nedorind să fiu nimic altceva
decât un spectator faţă de mine însumi,
am nevoie de cel mai bun spectacol
posibil A ucide înseamnă a ne
ucide pe noi înşine. Înseamnă a ne mutila
sufletul este ceea ce avem mai
int im, mai impenetrabi l ş i mai

viaţă

C

Viaţa mea
Viaţa

C

mor tot
toată Viaţa

viaţă E viaţa
moarte

voi iubi, nu voi fi iubit
am fost iubit
să fii iubit,
iubit

iubit
am iubit

realitate

realitate

a visa

visul

Visul

inexpugnabil al nostru N-am făcut
altceva decât să Acesta, numai
acesta a fost dintotdeauna sensul vieţii
mele (...). Niciodată n-am pretins să fiu
altceva decât un mele
sunt un refugiu stupid, ca o umbrelă sub
care încerci să te aperi de trăsnet (…)
Sunt aproape convins că nu am fost
niciodată treaz”.

sufletul inimii

Figueiredo

Freire

raţiunea lucrurilor de a fi scrise
Aşa cum unii pot să citească

fragmente din Biblie, eu citesc fragmente
din această Retorică. Am avantajul tihnei
şi al lipsei de devoţiune”.

sacrul instinct de a te putea
lipsi de teorii

când o
teorie de doi bani se învecheşte, îţi dai
seama că o artă de doi bani a făcut
obiectul unei intense popularizări. Teoria
care a vândutmarfa poate fi absolut falsă,
poate fi confuză şi imposibil de
elucidat

pentru
că, în noile condiţii de transmitere a
textului literar, critica lui Eliot e doar
parţial pertinentă

noi
condiţii de transmitere a textului literar

o placă
fotografică impresionabilă în toate
felurile

„care-l gravează
disproporţional de intens în raport cu
întregul nimic
nu există, toate coexistă şi probabil e
bine aşa

”. „

”. „

(Toate exemplele sunt
luate din Fernando Pessoa,

,Humanitas, 2012).
runcând o privire asupra
cuvintelor-cheie care apar în
r â n d u r i l e d e m a i s u s

( , , ,
, ), mi-am

imaginat, pentru o clipă, că aş avea un
computer performant, care să poată
strânge, în jurul fiecăruia dintre ele, în
cercuri concentrice, acele părţi din text
cărora le este miez. Şi am văzut, dintr-o
dată, constelaţii întregi, fiinţând
asemenea unui cosmos, planete care se
învârt unele în jurul altora, la distanţe mai
mari sau mai mici, aruncând lumini şi
umbre, producând eclipse parţiale sau
totale, cataclisme, dar şi renaşteri, totul
repetându-se la intervale impredictibile.
Întregul peisaj ar putea părea un haos, dar
nu este, o arhitectură riguroasă, dar nici
asta nu este. Dacă e să vorbim despre
rigoare, ne putem referi la capacitatea,
ieşită din comun, a autorului de a recrea,
din cuvinte, o lume. Una care seamănă
dureros cu cea în care, aproape
inconştienţi, hălăduim. Cu precizie de
laser, Pessoa face incizii halucinante pe
creier, pe celulele bietului nostru corp, pe
inimă, pe suflet, chiar şi pe ,
cum spune la un moment dat. Calm şi
rece, fără ostentaţie, ne pune în faţă o
oglindă, obligându-ne să vedem în apele
ei ceea ce, din comoditate, apatie, calcul
sau nepăsare refuzăm sistematic.
Această rigoare vine din exerciţiu. Din
lecturi. Două sunt cărţile lui de căpătâi:

părintelui şi

cartea părintelui . Lor le datorează,
spune el, un soi de disciplină, de care
altfel n-ar fi fost în stare, o regulă
obiectivă de a scrie, o lege care constituie
„ ”. Şimai
spune: „

În rest, s-a
folosit de „…

….”. Parcă s-ar fi înţeles cu
Eliot, cel care, în 1917, aprecia: „

…” Dar despre ce/cine vorbim
noi aici? Recent, tocmai am aflat că nici
Eliot nu mai este ce-a fost. Şi asta „

” (Bogdan-Alexandru
Stănescu, Obs. Cultural, nr. 722/2014).
Să fim noi sănătoşi şi să ne bucurăm de
toate textele lui Pessoa, care vin de
departe şi care, în ciuda acestor

se aşează liniştite, pe palierul valoric cel
mai înalt. Aşa cum, mai devreme sau mai
târziu, se întâmplă cu orice text valoros,
născut şi nu scremut.

unc ţ ionând ca

”, după cum singur spune,
autorul reuşeşte să capteze cu
detaliile aferente,

”. Şi asta în numele ideii că „

”. Pessoa este unic. Heteronimii
lui ( ,

visez.

visător Visurile

Cartea
neliniştirii

Dumnezeu viaţă, moarte iubire
vis/visare somn/realitate

Retorica
Reflecţii asupra limbii portugheze,

„

Totul,

Alberto Caeiro, Ricardo Reis
Alvaro de Campos Bernardo Soares

A

F

ş.a.) nu sunt decât nişte pseudonime, cu
ajutorul cărora se urmăreşte, cred, o mai
bună sistematizare a ideilor şi a stilurilor
diferite în care sunt abordate aceste idei.
Când cercetarea celor 27.543 de texte
rămase după moartea autorului va fi
încheiată, lucrurile vor deveni mai clare.
Deocamdată, câteva fragmente din

ne conduc spre o astfel de
concluzie. Ca să nu mai vorbim de celebra
scrisoare (1935) adresată tânărului critic
Casais Monteiro, în care vorbeşte despre
geneza heteronimilor. Relevant, din acest
punct de vedere, este şi faptul că, în corpul
propriu-zis al cărţii întâlnim, destul de
des, oaze de poezie. E suficient să
„spargem” câteva fragmente în versuri:
„

” : „

: „

…”.
Altfel spus, coexistă cu

şi amândoi cu cel care i-
a plămădit.

essoa însuşi exclamă, la un moment
dat

Şi tot el răspunde, făcându-ne să
înţelegem că intervalul respectiv este
ocupat, în întregime, de el însuşi

Sau

Efortul de a captaTotul, de a recreaTotul şi
de a ni-l restitui, l-a apăsat toată viaţa.
Într-o scrisoare către mama sa (1914),
spune, printre altele: „

Avea doar
26 de ani.
„ ”. Această
tristeţe provine din singurătatea lui. Din
unicitatea lui. Din faptul că nu s-a putut
apăra de viaţa care l-a rănit continuu,
făcându-l să exclame: „ !”.
Că nimeni nu l-a ocrotit: „

Din această perspectivă (poliformă,
policromă, înveşmântată într-o polifonie
celestă), imaginea lui Pessoa se
configurează ca un grup statuar (el şi
heteronimii lui), pulsând implacabil în
inima timpului.

este cartea liniştirii
Cuvântului, după încă onaştere grea.

Apendice

,

Stejari plini de noduroase veacuri/făceau
să ni se împleticească picioarele/printre
t e n t a c u l e l e m o a r t e l o r l o r
rădăcini…/Platani ne apăreau brusc în
faţă…/Visul nostru de a trăi/alerga
înaintea noastră /înaripat/iar noi îl
răsplăteam cu un surâs egal şi
distant,/născut din cele două suflete/ale
noastre/fără să ne fi înţeles din
priviri,/fără să ne percepem unul pe
altul/mai mult decât atingerea unui braţ/
apăsat pe abandonul atent şi sensibil/ al
celuilalt braţ care îl simţea . Poate
tu eşti singurul vis pe care-l visez/şi poate
că în adâncul ochilor tăi,/cum stau eu cu
faţa mea lipită de faţa ta,/voi fi citind eu
aceste peisaje imposibile,/aceste false
plictiseli,/aceste sentimente locuind la
umbra oboselilor/şi prin grotele
neliniştilor mele./cine ştie de nu cumva
peisajele visurilor mele/nu sunt felul meu
de a nu te visa?/Eu nu ştiu cine eşti tu,/dar
sunt eu oare sigur că ştiu cine sunt eu?

Să ne detaşăm, iubirea mea,/de
viaţă/ şi de toate regulile ei./Să fugim până
vom ajunge să fim noi înşine…/Să ne
smulgem de pe deget inelul magic/care
convoacă/atunci când e întors/zânele
tăcerii, elfii nopţii şi gnomii uitării

: „Doamne, Dumnezeule, la ce
mi-e dat să asist? Câţi indivizi se

află în mine? Care dintre ei sunt eu? Ce va
să însemne intervalul dintre şi
?”

: „Sufletul
meu este o orchestră ascunsă; nu ştiu ce
instrumente, corzi şi harpe, tobe şi
ţambale şuieră şi scârţâie în mine. Eu mă
cunosc numai ca simfonie”. :
„Această carte

, analizată pe toate părţile,
parcursă în toate direcţiile”.

Puteţi să vă
imaginaţi, Mamă, cum poate trăi, pradă
unor dureroase senzaţii cotidiene, o
fiinţă care simte în acest fel! Ce-o să se
întâmple cu mine în următorii zece ani
sau chiar în cinci ani de acum?”

Eu nu sunt pesimist, sunt trist

viaţa mă doare
Nicicând nu a

existat pentru mine cineva pe care să-l pot
numi „Maestru”. Nici un soi de Christ n-a
murit pentrumine. Nici un Buddha numi-a
arătat calea. De pe crestele sumeţite ale
visurilor mele, nici un Apollo sau vreo
Atenă nu mi-a apărut să-mi lumineze
sufletul”.

Cartea neliniştirii

Sau

Şi,
iarăşi

Alberto Caeiro
Bernardo Soares

P
mine

mine

este o singură stare
sufletească

Angela TRAIAN

„Via a m doare”ţ ă
menţiuni critice
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Când eram mic, uneori visam versuri. Versuri şi rime ce se
încăpăţânau să nu îmi apară în poeziile - mai degrabă
versificaţii stângace - pe care le încercam ziua, sub privirea
încurajatoare amamei. Am început să dorm cu un creion şi cu
un caiet (i)maculator la căpătâi. Când se întâmpla minunea,
cumintea încă înmrejele întunericului, bâjbâiamdupă creion
şi scriam câteva cuvinte dintre cele visate, încremenind în
grafit nălucile fugare ale nopţii. A doua zi puteam reconstitui
versurile care, bineînţeles, nu mai erau aşa de strălucitoare
cum îmi apăruseră în apele somnului, dar care mă ajutau să
închei strofa pe care o citeam apoi mamei, îmbujorat de
plăcere, aşteptîndu-i reacţiile de critic, pe care le doream
pozitive. Cum şi veneau de altfel, fiindcă era, ca orice mamă,
îngăduitoare.
Mama avea trei clase, şi acelea chircite de război şi de secetă,
care nu putuseră să o poarte spre visul ei de a fi învăţătoare,
doamnă. Sufletul ei frecventase însă academii secrete, care o
învăţaseră să zâmbească amarului zilelor şi să devină
învăţătoarea copiilor ei. Cu ea am învăţat să desenez şi să trec
încet în culori cuvintele blânde şi sfâşietoare din Puiul, de
Brătescu-Voineşti ori pe cele săltăreţe din Zdreanţă, de
Arghezi... Cu ea am priceput muzica, ascultând-o, aplecată
peste maşina de cusut, cântând tristeţi despre cei căzuţi la
Mărăşeşti ori îngânând blândeţi misterioase deasupra
leagănului fraţilor ori surorii mele. Cu ea am rezolvat
probleme şi exerciţii de matematică din temutele Culegeri, cu
ea îmi corectam şi îmi completam compunerile la română şi,
mai ales, tot cu ea am văzut versuri răsărind de nicăieri. Nu
atât versurile pe care le isca uneori pentru ea sau pentru
urăturile noastre de Anul Nou, cât mai ales poeziile trecerii ei
printre lucrurile aspre ale vieţii.
Am continuat să scriu, pe caiete acum pierdute, mai întâi
pentru mine, pentrumama, pentru copilăria petrecută printre
păpădiile şi pelinul de pe Valea Jijiei şi apoi am încercat
pentru alţii... În liceu - am „făcut” doi ani de filologie-istorie
la Liceul Pedagogic din Botoşani, pe care l-am absolvit în
final cu diplomă de finisor textil - am îndrăznit să mă înscriu
într-un cenaclu şi ceamaimare realizare amea a fost o ilustră
nenominalizare la un concurs literar organizat în incinta
austeră, venită din alte lumi şi prin urmare incongruentă
realităţilor comuniste, a liceului” August Treboniu Laurian”
dinBotoşani.Apoi a venit un fel de confirmare a faptului că un
sâmbure de lumină era în versurile mele şi că Maria Baciu,
mai degrabă prietenă decât profesoară, avusese dreptate să
măprimească în cenaclu.
Cum oraşul mi-a fost şi îmi rămâne încă în bună măsură
străin, în fiecare sfârşit de săptămână părăseam internatul
liceului şi mă îngrămădeam în autobuzele hârbuite şi
burduşite ca să mă întorc acasă. Într-o asemenea scurtă
vacanţă am ascultat rugămintea unuia dintre fraţii mei mai
mici, meşter cu lucrurile dar rece cu cuvintele, să-i fac o
poezie, cerută la şcoală pentru un concurs literar. Nebănuind
contextul, sub un titlu care, dacă îmi amintesc bine, era
Primăvară, am aşternut cîteva versuri despre copiii de ţărani
care, alergând cu lingurile de lemn în mâini, trăgeau de
urechi borşul ţepos şi acru de urzici...
După câteva săptămânimama,mi-a scris că fratelemeu luase
premiul al III-lea la concursul „Autori copiii”, organizat de

astăzi, din Iaşi, şi că poezia publicată, alături
de diplomă, stau înrămate deasupra uşii. Am rămas fără grai,
uimit dar mai ales ruşinat, foarte ruşinat, că o poznă
copilărească devenise un fals, o minciună oficializată.
Bucuria goală şi scurtă a fratelui meu, atitudinea încurcată a
mamei, care nu ştia cum să privească fapta şi jena pe care
încă o simtmă fac să vă propun astăzi versurile următoare, cu
speranţa că poate îmi vor aduce un fel de iertare şi o fărâmă
de linişte pentru ceea ce s-a întâmplat atunci...

Cronica Veche

*
Să ne dai nouă astăzi
pe numitul ieri

şi pe nenumitul mâine
ca şi cum nici ieri
şi nici mâine

şi nici măcar de numitul astăzi
n-ar fi zile

(O! cum am mai fi!
precum păianjenul
iscat odată

cu propria-i pânză)

*
Printr-un lan de grîu

ca prin împărăţia cerurilor.

*
Ce-mi dai în schimbul

şarpelui meu închis într-o piatră?

*
... şi mai ales să nu te uiţi îndărăt

i-a zis îngerul lui Lot
şi aşa făcut-au, Lot şi ai lui
(numai nevasta şi mama

lui Lot şi ai lui
a privit înapoi

şi din lacrima cât zarea care era
a rămas numai sarea)

*
o! ce dumnezei mici sunt
în fiecare din noi

cocoţaţi pe câte-o secundă!

*
Călăul cântăreşte în pumn securea de apă

viclean îi sticleşte singurul ochi
şi priveşte

râul hohotind urcând pe eşafod spre butuc
(o! ce cumplită vină să găzduieşti ploi
născând apoi părăsirea de maluri!)
cum mai râde râul de securea de apă!

(fiindcă adânc dureros sfâşiatu-i-au vintrele
malurile tăioase sub trupu-i curgând)
- loveşte, călău, mi-am dat părul deoparte!

de aici - loveşte!- ţâşni-vor
izvoarele mele!

*
Pătimaş, numai drumul cu pietre

şi fără hotar
şi arar, beduinul grăbind,
o vremelnică oază
(şi-ntre oaze, murind,
cei ce vin dinspre Mecca

sau acei ce mergeau să o vadă)

*
Toga-i prea strâmtă - pe-mpărat
cununa de lauri îl strânge - soldaţii

în silă cu suliţi zădărăsc fiarele - poporul
aşteaptă şi turbă (desigur
şi leii ar face-o dar
ochii saşii le zăresc

deşertul venind, izbăvindu-i)
ave, o! caesar, poporul asistă
la răpunerea stării de veghe.

*
Hieroglifele iubirilor noastre:
pasărea cu clonţ dublu

adăpându-se cumplit din inima ta, din inima mea,
ghearele-i scormonindu-ne şoaptele

şi călcâiul nostru adânc muşcat de şarpele lumilor
şi noi răsturnând piramide şi
negăsind înţelesuri...

*
Mai ţin minte când

îngerul
alb cobora din icoane

(fâlfâind alb îmi învelea nopţile când
mama pleca să nască pe alţii)

*
Când au tăiat îngerul de la poartă,
îngerul frânt de marele trăsnet

am plâns.
Şi-ntr-o zi

mama a strigat:
a-nmugurit îngerul! (şi-am alergat

şi-am văzut dangătul clopotelor înlemnite
şi cum din cercurile lor - aleluia! -

năşteau biserici verzi aripi albe de înger)

*
Ca o sămânţă de înger,

sufletul meu
să vă cuprindă pe voi
să mă ascundă pe mine

*
Ci iartă-mă, fiule
c-am îmbătrânit
înaintea ta -

s-a-ntâmplat numai
din cauza războiului
şi-a secetei
şi-a unei iubiri

*
Soarele-n faţă (şi spre el,

de milenii, caravana mergând)
o! ce covoare de preţ, mirodenii
pergamente secrete, safire

prafuri de puşcă, mătase şi tiptil,
după dune,
tâlharii...

Uneori, câte-o oază
şi mereu dar departe, în urmă,
întrebând semnele trecerii noastre,
călăuzele unei noi caravane

*
Moţăind întins leneş pe dungata piele de tigru

zaraful
poartă vise de aur (porţi de aur deschise şi-apoi

caravane cu aur închizându-se-n ele)
moţăind întins leneş pe dungata piele de tigru

zaraful
simte aievea legănatul cămilei (de o parte mătăsuri de

china
cealaltă ducând greu mirodenii)
oh! nu vede zaraful, nu vede

gheare şi colţi ieşind la dungata piele de tigru...

*
L-au îmbiat cu gratii de fier şi cu lanţuri de humă

dar el alerga, seniori, alerga
fu poftit la cine de taină şi la prânzuri de fală
fu momit în icoane ca semn viu să se dea
i-au întins mirodenii şi corăbii cu aur
dar el alerga, seniori, alerga

în cale i-au pus domniţe fecioare atotfăcătoare
i-au dat lumea soţie şi bolta ca târfă a sa
i-au promis şi armate şi regate la tropic

dar el alerga, seniori, alerga
în urmă, scârbiţi, l-au ucis cu ciomege şi pietre

dar el alerga, seniori, alerga...

ALEGORIA MIRĂRII

Octavian GROZA
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Nu demult, mi-a fost dat să zăbovesc la vorbă blândă,
înţeleaptă şi încărcată de umor autentic, cu
academicianul . Cu domnia sa m-am

mai întâlnit în câteva fericite ocazii: la lansarea monografiei
, „Scobinţii lui Dan Hatmanu”, cum îmi place să spun,

dar şi în paginile volumului , volum-evocare a
prof.dr.Dumitru Irimia, de laUniversitatea din Iaşi.
Pretextul dialogului l-a constituit, de această dată, recentul său
volum Într-o atmosferă de cuceritoare
ospitalitate, în casa domniei sale din Copou, am fost...
teleportaţi spre ”Piramida Verde” (Măgura Odobeştilor, locul
său de baştină), de unde, asemeni unui Anteu, s-a reîncărcat de
for ţă , mai a les de for ţa evocăr i i cop ilărie i ş i
adolescenţei.Vedeam casa, de ce nu, ca pe un misterios foişor al
unui boier de viţă veche, din care el, stăpânul celor din jur, dar nu
şi stăpânul propriului destin, privea adânc, dirija discret dar nu
judeca aspru, ştiind, prin înţelepciune ancestrală, că suntem de
fapt „Muşti de zi pe-o lumemică ce se măsură cu cotul”, ”clipă
suspendată”, cum zicea Eminescu. O bucurie similară am
simţit-o doar în prezenţa doamnei Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
dar aceasta ar însemna un alt „Răgaz”... S-au depănat, astfel,
”Poveşti şi doine, ghicitori, eresuri”, adevăruri şi legende care se
întreţes şi în .
În una din legende, ne povsteşte academicianul, se spune că,
după ce Dumnezeu a făcut Pământul, a pornit să împartă
bogăţiile la popoare.Atrecut cu sacul încărcat pesteMediterana,
peste Grecia şi Bulgaria, fără să se întâmple nimic deosebit.
Când a ajuns în spaţiul românilor, i s-a rupt sacul cu toate câte
erau în el (petrol, cereale, păduri şi multe altele), rămânând cu
drept de proprietate şi de veşnică folosinţă băştinaşilor.
Potrivit celei de-a doua legende, Dumnezeu i-a chemat la Sine
pe toţi reprezentanţii popoarelor, spre a le împărţi pământul şi
bogăţiile.Toate delegaţiile ,mai puţin cea a românilor, au fost de
faţă; Dumnezeu şi Sf.Petru au făcut cadastrarea, repartizând
întreaga suprafaţă a globului celor prezenţi. După ce
cadastrarea divină s-a terminat, au apărut în faţa scaunului
ceresc şi reprezentanmţii românilor, cerând şi ei un loc sub
soare. Aflând că au lipsit pe motiv că s-au luat cu treburile
gospodăreşti şi cinstite, Dumnezeu, care este drept şi nu poate
lăsa nerecompensată hărnicia, combinată cu onestitatea, a zis,
după ce s-a sfătuit cu Sf.Petru: ”Pentru că s-au apucat de treabă
înainte de a avea bucata lor de glie, dă-le un colţ deRai!”
Cea de-a treia legendă are ca miez ideea că după „mii de ani”
care au trecut „în tot atâtea clipe”, Creatorul, împreună cu
Sf.Petru, colindând Universul, s-a oprit să vadă ce mai este pe
Pământ. Ajuns deasupra României şi uimit, el, Creatorul, de
armonia reliefului, dar şi de risipa atâtor bogăţii, a exclamat
către Sf.Petru: „Păcat că acest teritoriu este locuit! Am fi putut
stabili aicea Raiul!” Mă întreb şi eu, asemenea domnului
academician dacă legendele au dat realitatea sau realitatea a
creat legendele?Cine ar putea răspunde cu certitudine?
Din am mai reţinut, printre altele, acele
momente din copilăria profesorului în care, aşezat cu faţa spre
cer, pe pajiştea înmiresmată de sânziene, de sulfină, de clopoţei
şi de trifoi, a resimţit acea plutire, acea încărcătură a sufletului,
încât a avut impresia că se dedublează, că atinge cerul cu
degetele gândului fugar... O tensiune, o vibraţie specială îl
cuprind atunci când aude sau vede locuri prin care umbla
Eminescu, despre care spune că „nici un cuget adânc nu şi-a
permis vreodată excentricitatea de a-l repudia”. O primă
întâmplare, la care a fost martor: ”Totul s-a petrecut în faţa casei
din Ipoteşti. Bătrânii satului se întorceau de la muncile
câmpului. Erau vizibil marcaţi de efortul de peste zi şi se
grăbeau spre casele lor. Dintr-odată, au încetinit pasul, s-au
oprit, şi-au aşezat uneltele alături, s-au descoperit şi s-au
închinat solemn în faţa casei, de parcă ar fi fost o troiţă acolo. De
parcă poetul sau boierul s-ar fi plimbat prin ogradă, iar ei îi
dădeau cuvenitele bineţe. Nu au fost întrebaţi dacă sunt mândri
că din stirpea lor s-a iscat cel care ne-a aşezat în marea cultură a
lumii. Poate le scăpa această subtilitate. Nu şi certitudinea că
Eminescu binemerita smerita lor plecăciune... . Şi luare aminte.
Emult? E puţin? Cu siguranţă, gestul lor sincer şi duios e plin de
învăţăminte pentru noi toţi”.
Altădată - povesteşte academicianul - „eram cu o delegaţie de
străini la mormântul poetului. Nu mică le-a fost acestora
surpriza când au văzut pe mormântul lui Eminescu un grup de
copii ce păreau că se joacă. Contrariat, i-am chestionat sumar,
convins de inconştienţa prichindeiilor de a se juca tocmai acolo.
Nu e lipsit de semnificaţie amănuntul că aveau înmâini crenguţe
de brad cu care păreau a se juca. Răspunsul lor ne-a lăsat fără
replică: „Dar noi îi făceam plapumă din crengi lui Eminescu, să
nu-i fie frig!”. Nu era anotimpul teiului înflorit, se vede treaba,
că, desigur, i-ar fi făcut plapumă din crengiile înmiresmate,
după gustul poetului. Copiii împlineau un ritual, aşezând
simbolul vieţii veşnice pe cripta sa, teiul simbolizând şi
fidelitatea eternă...”
Într-o comunicare subtilă cu amfitrionul, pot spune că am trăit şi
eu viaţă, regăsite în cartea cu acest titlu, sau în
altele. A fost, acea seară, petrecută în preajma academicianului
Valeriu P. Cotea, un adevărat xistenţial.ă, regăsite în
cartea cu acest titlu, sau în altele.A fost, acea seară, petrecută în
preajma academicianului Valeriu P. Cotea, un adevărat
existenţial.

Valeriu D.Cotea

Scobinţi
Cer eminescian

Fragmente de viaţă.

Fragmente de viaţă

Fragmente de viaţă

fragmente de

răgaz e

răgaz

Lira GRECU

RĂGAZ...

De ce ar fi iubirea şi tristeţea, luate împreună, un liant
de tip oximoronic? Ambele sunt predominante în

(Timpul, Iaşi, 2014), cel de-al şaselea
volum al lui Florentin Dumitrache. Trăirea emoţională a
poetului, înscrisă într-o continuă stare de nelinişte, a cărei
cauză o descifrăm în presiunea timpului, capătă profunzimi
metaforice într-o creştere vizibilă faţă de cărţile anterioare.
Vom observa lesne că Florentin Dumitrache a trecut de
experimentul liric, discursul de acum este impregnat de
nuanţe şi subtilităţi remarcabile, el aflându-şi puncte de
rezistenţă în „contradicţiile reconciliante” ale unei tensiuni
între realul trăit şi visul de lumină, între sensul existenţei şi
idealul la care greu se ajunge. Imaginarul liric al acestui
volum nu poate face abstracţie de criza lăuntricului, deşi în
aparenţă iubirea luminoasă acoperă erotica umbrită a fiinţei
care suferă în tăcere: „Acum clipa de-ntristare / E vis pierdut
în depărtări / Sunt fericit că văd în zare / Lumina deselor
chemări. / Din umbra visului plângând / S-a cuibărit şi
liniştea-n gând”.
Încercând să pătrundem şi mai mult în miezul discursului
poetic, reţinem existenţa unei confesiuni care scoate la
lumină o apăsătoare stare melancolică, o mărturisire a
impulsului lăuntric, o interioritate care îşi deconspiră nu atât
slăbiciunile cât dorinţa de a le ameliora printr-o armonie a
izbăvirii odată cu reflectarea lor fie şi într-o realitate puţin
suportabilă. Rostirea curată a cuvântului are capacitatea
sugerării unui parcurs existenţial, încât predilecţia pentru
confesiunea naturală, caldă, plină de sensibilitate, înlesneşte
şi acceptă consolatoarea asociere că „la gândul său, vântu-şi
alătură struna / cu sunetul grav, tulburător, / Pădurea tresare şi
plânge întruna / După clipa din vară de care-i e dor”. Citindu-i
versurile cu o oarecare detaşare, surprindem şi în

aceeaşi prezenţă a ideii de comunicare a eului cu
lumina, care nu poate fi decât de natură divină, o cale mai
uşoară de a anula efectele unui timp a cărui ireversibilitate
suscită angoasa sfârşitului. Poetul visează şi încearcă diluarea
consecinţelor timpului distrugător, al celui care fără milă
dictează şi impune destinul inevitabil, doar prin intermediul
poeziei existând şansa, fie cât de slabă, a apropierii lui
afective pentru a-l percepe măcar sub formula sentimentului
interior al duratei: „Timpul meu este astăzi cu mine, / Peste
trup, în voce şi-n gând, / Se uită spre viaţă, vede ce vine, /
Unde mă-ndrept eu curând. / Timpul meu e timpul trecut , /
Cel prezent şi timpul din lut”.
Florentin Dumitrache îşi continuă mărturisirile lirice pe
aceeaşi undă a versului clasic, care îi favorizează uşurinţa
„ritmului ce îi imprimă dansul tăcerilor dintre silabe”, sonetul
şi rondelul fiindu-i la îndemână deopotrivă ca forme
poematice colocviale, melancolice, romantice, într-o tehnică
a decupajului de sentimente trăite intens, obsesiv, dramatic.
În lumina elogiului reveriei şi contemplaţiei, poetul
descoperă în natura blândă ambianţa propice aducerii
nostalgice a amintirilor: „Pe drumul amintirilor / doar dorul
călătoreşte printre gânduri, / pasăre zburând / spre înalt!”.
Adesea, năpădit de glasurile naturii, el pătrunde în efluviile
pline de nestatornicia lumii, doar sentimentul existenţei pure
mai poate învinge tristeţea, doar zarea, pârâul, cocorul, frunza
verde, floarea, iarba, copacul, ecoul, umbra şi soarele fac loc
zâmbetului şi prin ferestrele deschise ale sufletului se înalţă
„rondelul primăverii”, timp încă îngăduitor până la „rondelul
toamnei”, o simfonie a clipei liniştite cu zboruri spre „vise în
lumină”. Acest al şaselea volum de poeme îl consacră pe
Florentin Dumitrache ca o voce înzestrată cu sensibile
unduiri ale filonului poetic, ca un liric sedus indubitabil de
miracolul cuvântului. Retras într-un fel de singurătate
prielnică, de unde iese arar şi timid în cercul literaţilor cu
morgă, gândeşte şi scrie despre timpul ce nu vrea să se dilate,
despre fiinţa umană care nu renunţă la bucuria iubirii, mereu
plutitoare între tristeţi şi raze de lumină, univers suav cu
adieri de alinare dar şi cu rugi îndreptate spre cerul în asfinţit.

Vise în lumină

Vise de
lumină

aperto libro

UNDUIRI LIRICE

Nicolae BUSUIOC

Pe la Gura Portiţei sau prin noianul de bălţi şi de grinduri
necunoscute de pe-acolo, se mai povesteşte încă, în jurul caraşilor
sfârâiţi pe grătar, despre , grozavă
târâtoare de cinşpe coţi, care va mai fi hălăduit încă prin bălţile de
la Istriţa sau prin văgăunile acoperişului de calcar de la
Deniztepe. Dar anul trecut, într-o seară albastră, de august, în faţa
abisului nevăzut al mării şi sub ceaţa de stele a înălţimilor de
dincolo de marginile lumii, , Sârghi Gavrilov, tovarăşul meu
întâmplător din singurătăţi, mi-a povestit, cum s-a priceput şi el,
dar mereu înfiorat, o întâmplare pe care, poate, o mai auzisem
cumva, pe la răscruci de drumuri, vreodată, dar care cu totul altfel
mi s-a înfiripat în cuget, spusă acolo, în întunericul fremătător al
ţărmului, pentru că într-adins nimeni n-aprinsese nicio scânteie de
foc, ca să n-adune, cât ai clipi, toată ţânţărimea flămândă şi
veninoasă a stufărişului.
În sfârşit, cică, prin toamna lui patruştrei, aşa, când nemţii
construiau de zor sistemul lor de fortificaţii de pe CapulMidia, li s-
a ordonat grănicerilor români să patruleze şi ei, ziua şi noaptea, pe
toate ţărmurile dinspre nord ale mării, până la Tulcea. Şi se
povesteşte pretutindeni, de la Ostrov, laNăvodari, că, într-o noapte
cutreierată de vânturi,de umbre şi şoapte, un soldat de-ăsta, cam
stingher şi cam rătăcit printre plaurii de la Portiţa, a auzit pe
undeva, pe-aproape, paşi grei care frângeau stuful şi o respiraţie
şuierată de vită sau de înotător sufocat. Îngrozit, flăcăul s-a lipit de-
o salcie şi-a armat ameninţător carabina: „Stai! Luminează-ţi faţa!
Parola!” „Huştuliuc! Pleosc! Şşşşşiuuuşiuuuşşuuuşşş!”
„Stai, băi, drace, că trag!” după care a şi slobozit orbeşte o rafală,în
direcţia zgomotului. Nimic!Doar departe, în noapte, pe grind, s-au
aprins liniştitor luminile de la pichet. Şi, în mai puţin de-un sfert de
ceas, au sosit, alergând caporalul de schimb cu patrula; vreo şase
grăniceri cu totul, care s-au aşezat în jurul locului indicat, cu
armele-n umăr. „Băi cufurici, a zis caporalu' după ce-a ascultat
întunericul, dac-ai împuşcat iar vaca saumăgarul vrunui ţăran dup-
aici, o să-i las să te belească dăviu, să ştii!”Dimineaţa însă, după ce
soarele s-a urcat îndeajuns de sus, ca să lumineze şi labirinturile
inundate dintre trestii, doi soldaţi cu cizme înalte, pescăreşti, au
descoperit, într-o încâlceală de papură şi comănică, trupul mai
şlefuit şi mai înrourat decât sticla al unui şarpe-balaur, care,
înmărmurit pe jumătate înmlăştiniş, păreamai lung de cinci metri
şi mai gros decât trunchiurile plopilor bătrâni de pe maluri.
Lighioană spurcată, dar de-o frumuseţe nemaivăzută, pentru că,
din cap până-n coadă, părea îmbrăcat numai în perle, cristal şi
sidef, împodobit cu râuri de turcoaze şi cu broderii de aur şi de
opaluri galbene-crem, care se desenau cu mare dichis pe coloana
aceea din marmură brună. Iar, pe cap, avea o platoşă din solzi
verzui, mai mari şi mai laţi decât palma şi-o coroană de ţepi şi de
ghimpi ca de greblă, sticlind ascuţit în prima lumină a zilei: “Cred
c-a fost împuşcat drept în gură, a zis un soldat, cercetându-l atent,
pentru că uite-aici, după ceafă, gaura neagră şi înflorită pe unde-a
ieşit glonţul!” „Cică-ar fi fost încoronat cu şapte ţăpuşe şofranii şi
pline devenin, ca aspida!”, a adăugat Serghei, înfiorat
Dar o altă minune ar fi şi faptul că, nici pân-acum, n-a mai găsit
nimeni hoitu-ăla de balaur, pentru că-n noapte-aia a plouat cu
polobocu', şi-a suflat un grăbit vânt de la nord, de-a-întors
pământul şi-a jupuitmunţii, iar stuful şi papura s-au despletit, s-au
culcat frânte şi s-au făcut rogojini pe paturile lor de nămol, iar, pe la
buhazuri, s-au săltat din bălţi coame de nisip şi de lut închegat,
despre care nici pescarii bătrâni nu puteau să spună că le-ar mai fi
văzut vreodată pe-acolo. Iar când, peste o săptămână, aşa, au venit
unmaior de laMedgidia, împreună cu savantul academicianAlexe
Matcovski, ca să vadăminunea, abia au reuşit, cât de cât, ca să mai
găsească locul unde rămăsese trunchiul şarpelui, pentru că haralia
de dinainte rupsese din rădăcini şi dărâmase peste ochiu-ăla de
baltă două sălcii scobite şi-un plop fără vârstă. Iar şarpele: Nema-
sâfâr! - prinde orbu', scoate-i ochii!, adică.
Dar, ceva mai târziu, a mai dat mărturie şi Nae Dulfu, care-a robit
trei ani laCanalul lui Dej, ca duşman al poporului, şi care, când s-a-
întâmplat ca să scape, în toamna lui 55, numai avea decât patruzeci
de chile, cu totul, că puteai să-l bagi în traistă şi să-l cari după tine.
El zicea, săracu', că atunci când săpau cu şpanga la noadă, pe-
acolo, pe la Poarta Albă, după ce-au trecut de vreo zece metri
adâncime, audat de nişte straturi din cretă şi din piatră sfărâmată de
var, ţesute cu galerii, scorburi, vizuini şi văgăuni, ca şi cum ar fi dat
peste Căţelul Pământului şi familia lui. „Iar de câteva ori s-a-
ntâmplat ca, din vreo bortă d-aia, să ţâşnească, vuind, şuierând şi
pufnind câteo snamie de balaur d-ăla cafeniu-verde-galben, cu
ţepi, care se-ncolăcea, după voia demonului, pe vreo aschimodie d-
aia de puşcăriaş, ca noi şi-l târa cu totul păn găurile lui, de pe-
acolo. Şi-n gaur-aia îi rămânea numele, căci, dacă ne plângeam la
caralii, apăi, ăia cu bulanu-n pumn şi cu pistolu' pă burtă, doar ce să
umfla dă râs:

marele balaur dobrogean

Aţi văzut, bă bandiţilor, că nici la şerpi nu le place dă
duşmanii poporului!? Uite, lamine, dă cenu s-a repezit niciunu'?!

cronicuţa de la mare

MARII BALAURI DOBROGENI

Ioan Florin STANCIU
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CRONICA ARTELOR

Pe scena de la Iaşi, Ibsen are o veche şi solidă tradiţie,
principalele sale piese fiind reprezentate aici, de-a lungul
vremii, în remarcabile viziuni regizorale şi prilejuind trupei
realizări de referinţă; este, desigur, unul din motivele care
explică interesul cu care publicul a aşteptat şi a primit recenta
premieră cu . Unul, dar nu singurulmotiv, cel de al
doilea fiind numele regizorului, al acestui pe cât de preţuit şi
adulat creator, tot pe atât de contestat de unii şi de alţii. Deşi
mereu acuzat de tradiţionalism de cei care îl cunosc prea puţin,
publicul ieşean are suficiente deschideri spre noutate, spre
inedit şi chiar spre „trăsnăi”, cu condiţia ca acestea să aibă,
totuşi, o legătură fie ea cât de firavă cu arta teatrului.
Sigur că, înainte de premieră, toată lumea se aştepta la o

întâlnire gravă, sobră, grea de idei, cu unul dintre marii
dramaturgi ai literaturii universale, cu un Ibsen al teatrului de
idei, al problematicilor complexe, al dezbaterilor patetice în
zona moralei, al tensiunilor şi neliniştilor conştiinţei şi
sufletului omenesc, al revoltelor spiritului faţă de relele
întocmiri sociale; adică o întâlnire cu acel Ibsen pe care îl ştim
dintotdeauna. Sigur că bunii cunoscători ai evoluţiei
concepţiilor din zona creaţiei dramaturgice şi din cea a artei
spectacolului au venit la premieră convinşi că lumea dramelor
ibseniene ne poate părea istoriceşte vorbind demodată,
învechită, ieşită din uz, dar că în aceste drame care au marcat
decisiv evoluţia gândirii dramaturgice şi a gândirii teatrale în
general există şi rezistă la examenul sever al actualităţii
suficiente resorturi nobile ale gândirii şi sensibilităţii umane.

Femeiamării

Pentru întâlnirea tonifiantă cu acestea vine azi publicul la
spectacolele Ibsen. Şi a venit, fără rezerve, şi la
pusă în scenă la Iaşi de regizorul RaduAfrim. A venit ştiind că

, alături de ş.a., se
află bine ancorată în problematica privind condiţia femeii în
societate şi în familie şi mai ştiind, totodată, că, azi,

se află în cădere liberă. Întrebarea (de acasă) era: cum
va trata chestiunea imprevizibilul şi libertinul Afrim? Iar
răspunsul a fost unul mulţumitor pentru toată lumea, adică şi
pentru interpreţi (o echipă de actori tineri şi... neliniştiţi) şi
pentru spectatori.
Ce a făcut, în fapt regizorul? L-a luat la braţ pe Ibsen, şi,

foarte amical, l-a convins să renunţe la ştaiful obişnuit, să
accepte ca personajele sale să-şi lase la garderobă ţinuta sobră,
limbajul şi comportamentul strict supravegheat, după regulile
rigide ale moralei finalului de secol XIX, să se delegitimeze
adică, şi să devină nişte libertini din vremea... afrimică,
tulburaţi, fireşte de dramele lor, dar trăindu-le mai spectaculos,
arătându-le lumii fără pudoarea şi reticenţele altedăţii
ibseniene, ci cu nonşalanţa şi cu libertinajul secolului în care ne
aflăm. Important, în aceste condiţii, rămâne faptul că ele,
personajele, nu-şi pierd consistenţa, în asta constând, de fapt,
miracolul actului regizoral. Wangel, de pildă, capul familiei,
medic cu principii şi comportamente înscrise strict în normele
epocii, ne este prezentat pe scenă îmbrăcat foarte lejer, desculţ şi
cu cămaşa afară din pantalonii prea scurţi. Bea mult, vomită,
plânge, e vesel peste măsură în unele scene (o veselie trucată
prin care îşi maschează drama nefericirii din căsnicie). Deşi
şochează prin ţinută, comportament şi limbaj, adică deşi la
vedere e cu totul altfel decât îl propusese Ibsen, fondul
personalităţii şi fiorul dramatic rămân, în linii generale,
nealterate. Deşi tânăr şi cu experienţă scenică nu foarte bogată,
Ionuţ Cornilă poartă cu siguranţă personajul între aparenţa
comportamentului degajat pentru ceilalţi, şi tensiunile
dramatice interioare pentru sine. Actorul face, în fond, o
compoziţie. Izbutită şi convingătoare.
Şi asupra Ellidei, personajul titular, au fost operate

schimbări, în sensul că o parte importantă a motivaţiilor
evoluţiei ei dramatice au fost înlăturate. Dramaturgul a scris
această dramă sub impulsul ideilor secolului privind
emanciparea femeii, pledând în favoarea dreptului acesteia de
a-şi hotărî singură soarta. Căsătorită cuWangel fără ca ea să-l fi
ales, Ellida trăieşte cu insatisfacţia că a fost, de fapt, vândută. La
această profundă insatisfacţie se mai adaugă amintirea vie a
Străinului, bărbatul cu care se logodise în taină şi care, plecând,
îi promisese că va veni într-o zi să o ia cu el. Drama ei, deja
dublu alimentată, este sporită decisiv de obsesia mării. Fiică a
paznicului de far, Ellida a trăit pe malul mării, fascinată de
măreţia şi de tainele acesteia, de necunoscutul din adâncuri, de
zbuciumul neîntrerupt al valurilor şi de chemarea irezistibilă a
depărtărilor. „Transplantată” pe uscat prin căsătoria cu doctorul

Femeia mării

Femeia mării Nora, Strigoii, Hedda Gabler

familia
nucleară

Ştefan OPREA

Actorul
în mrejele ficţiunii
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Wangel, ea nu se poate adapta, nu-şi poate uita mediul în care a
trăit, e obsedată de mare, are permanente viziuni în care marea
îşi exercită chemarea irezistibilă. Sigur că pentru regizorul
modern aceste obsesii care permit o tratare complexă şi
interesantă a personajului sunt mai ofertante decât pledoaria în
favoarea libertăţii femeii de a-şi alege singură drumul în viaţă,
chestiune care astăzi e rezolvată (cel puţin aşa credem); Radu
Afrim a renunţat cu totul la această din urmă linie de conflict din
textul ibsenian şi a adus în prim planul spectacolului obsesia
Ellidei pe care a împletit-o cu povestea logodnei cu Străinul.
Aşteptarea tensionată a acestuia şi obsesia mării alcătuiesc
materia dramatică din care se nutreşte personajul, păstrându-l
perfect ancorat în gândirea şi viziunea ibseniană. Această
opţiune îl conduce însă pe RaduAfrim spre un cu totul alt final
decât propusese Ibsen. Norvegul găsise soluţia pentru un final
happy: sacrificându-şi propria fericire, Wangel îi acordă soţiei
ceea ce îşi dorise cu ardoare: libertatea de a alege după propria-i
inimă şi după propria conştiinţă; Ellida putea deci să plece cu
Străinul sau să rămână cu el, cu Wangel şi cu familia lui. Şi ea
rămânea, renunţând şi la obsesia mării şi la aventura
necunoscutului. LuiAfrim i s-a părut banal acest final happy şi a
ales unul ambiguu, desigur mai interesant pentru gustul
modern şi pentru alunecoasa morală actuală.Aşadar, finalul: pe
plajă cei trei sunt împreună, femeia între cei doi bărbaţi,
nehotărâtă să se despartă de soţ, dar şi răspunzând (fizic)
chemărilor celuilalt, care îi mai şi cântă o frumoasă melodie, cu
versuri de inimă, ademenitoare. Heblu şi întrebare: ce se va
întâmpla? Va pleca Ellida cu Străinul? Va rămâne cu soţul? Va
urma activarea unui clasic triunghi? Spectatorul va alege
varianta pe care ova socoti potrivită.
Lucrul regizorului cu actorii a fost, se vede din evoluţia

acestora, minuţios, cu accente riguroase pe mişcare şi pe
relaţie, pe legitimarea exactă a fiecărui personaj. Totul, în zona
interpretării actoriceşti, pare finisat cu grijă, totul are sens, totul
contribuie la unitatea ansamblului caracterizat prin dinamism şi
culoare, totul comunică limpede cu sala. Este de remarcat
interpretarea Irinei Răduţu-Codreanu, o Ellida cu momente de
fermitate în decizii, cu frământări interioare de un dramatism
bine dozat, cu explozii şi cu nostalgii, cu oscilări sincere şi cu
sensibilităţi discrete. Frumoasă şi feminină, actriţa merita acest
rol în aceeaşi măsură în care rolul o merita pe ea. Un plus de
mister i-ar fi nuanţat mai ferm legitimaţia ibseniană. Foarte
bună, apoi, evoluţia tânăruluiAndrei Sava (Lingstrand, devenit,
în spectacol, Hans), care a intuit exact sensibilităţile
personajului doritor să devină artist, precum şi a Adei Lupu
(Hilde), dinamică şi cu farmec personal.
Scenografia Alinei Herescu e vie, funcţionează, oferă

imagini expresive care înlocuiesc pagini întregi din text.
Dominanta ei este marea, fireşte, cu flora şi fauna, cu farul, cu
valurile agitate, toate nuanţând şi dând sens obsesiilor,
nostalgiilor şi dorinţelor Ellidei.

Studentă la filologie fiind în urmă cu
mai bine de treizeci de ani,
iubitoare de teatru graţie unei (încă

actuale) tradiţii de familie, aşteptam cu
nerăbdare orele (puţine!) în care intram pe
teritoriul mirosind a scândură de scenă,
prevăzute de zgârcitul orar săptămânal. Dar
atunci, personaje celebre din nemuritoare
texte dramatice mi se dezvăluiau cu
generozitatea deschiderii spre rosturi abia
ghicite, cortine mai vechi sau mai noi se
ridicau, propunându-mi priviri simultane
către real şi fictiv. Fascinaţia trezită timpuriu
de actul teatral a căpătat treptat sens şi
datorită întâlnirii „studenţeşti” cu doamna
Mihaela Mîrţu, membră a AICT şi a
UNITER, împătimită cunoscătoare a
teatrului, bibliotecă vie de titluri şi (mai ales)
conţinuturi trecute şi prezente, parcurse cu
creionul în mână şi cu o neobosită privire de
filolog, lingvist şi teatrolog care îşi verifică
informaţia de trei ori înainte de a o aşeza pe
hârtie. Şi înainte de a o prelucra, de a o
interpreta, în foarte personale scheme
hermeneutice. Preţuirea, nemărturisită atâţia
ani, potenţată în 1990 de apariţia studiului
fascinant (şi pe bună dreptate citat în
bibliografii internaţionale) asupra dinamicii
formelor teatrale î , şi
ulterior de participarea domniei sale,
împreună cu studenţii, la proiectul european
„Cymbeline” ori la festivalurile de la Rennes
şi Sibiu, îşi găseşte expresie astăzi, cu ocazia
publicării unei cărţi unice în peisajul criticii
universitare româneşti:

(Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi, 2014).
Despre actor şi arta sa, despre actorul care

se detaşează de personajul său ori,
dimpotrivă, despre cel care se identifică
exemplar cu rolul, despre simbioza între

n opera lui Molière

L'Acteur dans les rets
de la fiction/Actorul în mrejele ficţiunii

personaj şi interpret, despre relaţia actor-
regizor şi actor-public au scris, de-a lungul
timpului, importanţi teoreticieni ai teatrului
şi/sau celebri practicieni ai scenei. La rândul
lor, criticii dramatici s-au referit la el, ca parte
integrantă a spectacolului, expediindu-i nu o
dată travaliul în epitete mai mult sau mai
puţin exacte, care nu au reuşit să surprindă
cantitatea şi intensitatea muncii sale,
avatarurile meseriei sale. A te apleca deci

asupra pârghiilor raţionale şi emoţionale ale
actorului, integrat istoriei teatrului, literaturii,
culturii, mentalităţilor şi diverselor contexte
socio-politice care s-au succedat înEuropa (şi
nu numai) înseamnă a deţine atuuri pe care
puţini cunoscători ai teatrului le posedă şi pe
care doamna Mihaela Mîrţu le dovedeşte din
plin.Mai întâi, o informaţie extremdebogată,
cunoştinţe migălos adunate în timp prin
lecturi mereu aduse la zi, prelucrate inteligent

şi minuţios aranjate într-o „bibliotecă
mentală” deschisă permanent unor
laborioase cercetări. Apoi, o impresionantă
capacitate de a problematiza, de a puncta
momentele nodale ale demersului
hermeneutic, de a argumenta fiecare
aserţiune, de a selecta judecăţi de valoare ale
unor comentatori şi gânditori renumiţi, de a
se raporta la acestea prin puncte de vedere
proprii, surprinzătoare graţie flexibilităţii cu
care se aruncă punţi solide între geografii
culturale, între arte şi temporalităţi estetice.
Fascinantă mi se pare şi abilitatea

abordărilor în diacronie şi în sincronie a
aspectelor legate de munca şi statutul
actorului de-a lungul vremii, a unor
veritabile portrete de actori şi actriţe care au
marcat cu personalitatea lor istoria teatrului
şi imaginarul colectiv, devenind adevărate
personaje în texte dramatice cunoscute sau în
texte narative descoperite şi interpretate
subtil de autoarea cărţii. Cititor neobosit şi
analist rafinat, doamna Mihaela Mîrţu ţese
reţele postmoderne de semnificaţii, de ecouri
intertextuale imposibil de stabilit fără o
temeinică sondare a temei alese, pe care o
priveşte din multiple perspective, servindu-
se de instrumente variate, abil mânuite,
specifice unor domenii ce-şi dau mâna
armonios: istoria literaturii şi a teatrului,
critica teatrală, spectacologia, estetica,
antropologia culturală, semiologia,
pragmatica, filosofia, psihanaliza. Osmoza
ideilor devine captivantă şi datorită unor
trimiteri originale la simbolismul biblic ori la
cel al cărţilor de tarot şi al numerelor, la
opiniile unor specialişti în probleme de
tulburări ale identităţii, la elemente de
teologie şimistică creştină.
Neaşteptate asocieri, corelaţii, grile de

lectură de o mobilitate neobişnuită, revizitări
ale unor texte, momente şi concepte esenţiale

în definirea artei actoriceşti (catharsis, iluzie,
energie, prezenţă, efect, emoţie, sentiment
etc.) pun în dialog coerent, susţinut de
detaliate note de subsol, figuri ilustre ale
literaturii, teatrului şi artei de ieri şi de azi,
gânditori şi filosofi care îşi dau replica peste
timp, în continuitate sau în ruptură, în tradiţie
sau inovaţie. Rigoarea acestei construcţii
ideatice este dublată de dinamismul
discursului care vizează o serie de spectacole
aşa cum s-au jucat şi aşa cum au fost ele
primite de publicul momentului, precum şi
de ilustraţii-paratext ce animă observaţiile
contextualizate asupra tipurilor de actor
raportate la textul dramatic, la mentalul
epocii, la diversele modalităţi de expresie
teatrală, cu regulile şi convenţiile specifice.
În această muncă extrem de laborioasă,

am remarcat cum orice afirmaţie se sprijină
pe argument, cum orice judecată de valoare
devine rodul unei prelucrări a informaţiei.
Plăcerea lecturii cărţii semnate de doamna
Mihaela Mîrţu vine şi din constatarea că
domnia sa este în permanenţă preocupată de
găsirea unor răspunsuri nu doar pentru
întrebarea „ce?”, ci mai ales pentru „de ce?”
şi „cum?”. Volumul despre care facem
vorbire constituie, în mod cert, o
pasiona(n)tă filă de istorie a actorului şi a
portretului său „din adânc”, a actorului care
ne face să înţelegem că a fi pe scenă
înseamnă a trăi o experienţă spirituală cvasi-
mistică ce trebuie transmisă spectatorului.
Este o abordare transdisciplinară, nuanţată
sub lupa privirii specialistului împătimit,
care decantează, măsoară, cântăreşte, care
propune conexiuni noi, care operează cu
reliefuri frapante, într-o arhitectură
personală. Este produsul unei personalităţi în
care se întâlnesc erudiţia, inteligenţa, spiritul
metodic şi critic, vocaţia, eleganţa şi precizia
de ceas elveţian.

Anca-Maria RUSU

Ibsen
în tratament afrimic!
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Feluritele ipostaze şi frământări ale “cuplului
modificat” se pot regăsi în literatură încă din
Antichitate care, în ceea ce priveşte tema, dă semne

a fi fost mai chiar decât atât de lipsita noastră de
inhibiţii contemporaneitate. Cu toate acestea, literatura
dramatică, teatrul par să fi fost cevamai reticenţi în abordarea
problemei. Poate în numele acelor celebre, dar - culmea! - nu
îndeajuns de desluşite teoretic atât de preţuite de
clasicism, poate fiindcă, spre deosebire de celelalte genuri
literare al căror destin dorit e lectura, adică ceva ce se face în
intimitate, aspiraţia dramaturgiei e reprezentarea care vizează
receptorul colectiv.
Nu intenţionez defel să întocmesc aici nici măcar o

bibliografieminimală a etapelor şimodurilor în care teatrul şi-
a depăşit reticenţele în abordarea acestui delicat subiect. Mă
voi mulţumi doar să spun că istoria nu începe nici cu

, nici cu nici cu nici măcar cu
. Poate nici măcar cu , unul dintre

cele mai frumoase, mai inspirate texte ale lui JeanAnouilh, pe
nedrept uitat de regizorii români. Un text ale cărui origini se
află undeva în Evul Mediu şi în . Loc de unde
povestea a fost recuperată nu numai de scriitorul francez, ci şi
de poetulTennyson sau de dramaturgulT. S. Eliott.

, o foarte bună piesă scrisă de ,
prezentată în premieră absolută în 2010 la , loc de
unde a ajuns mai apoi şi pe Broadway, câştigătoare a
prestigiosului premiu “Laurence Olivier”, nu este nicidecum
una militantă. Nu e un manifest în favoarea comunităţii gay.
Nu vrea să ne deschidă ochii şi să ne înduioşeze sufletele
aducând în prim plan misterele, sensibilităţile sau tectonica
mai mult decât complicată a sentimentelor ce-i leagă pe doi
oameni de acelaşi sex. La urma urmei, nici măcar problema
triunghiului conjugal şi a testelor de rezistenţă presupuse de
acesta nu reprezintă punctul de maxim interes al .
Ceea ce contează cu adevărat în scrierea lui Mike Bertlett e
problema jocurilor de putere dintr-un cuplu. A strategiilor,
presiunilor, înşelăciunilor, ajutoarelor la care recurge
partenerul ce riscă să fie părăsit atunci când cel cu care
convieţuieşte de un număr de ani traversează o perioadă de
nesiguranţă la capătul căreia s-ar putea întâmpla orice.
Printr-o asemenea perioadă trece John, singurul personaj

cu nume complet din piesă. Vreme de şapte ani, John a trăit
împreună cu un bărbat, desemnat în text doar prin iniţialaM.A
fost dominat de acesta, uneori chiar şantajat sentimental.
Întotdeauna a cedat, a făcut compromisuri, mereu s-a supus.
Nici John, nici M nu sunt oameni cu adevărat puternici. Sunt
sensibili la extrem şi vulnerabili cât încape. Dar în grade
diferite.M. a fost cel ce a câştigatmai toate bătăliile.Are acum
de dus o bătălie hotărâtoare. Şi aceasta fiindcă John
traversează o severă criză identitară.Acunoscut întâmplător o
fată, pe W., ba chiar a făcut sex cu ea. Se vede pus în faţa
clarificărilor şi a alegerilor. Devine obiect de dispută între M
şi W. Amândoi vor să îl câştige, ambii văd în el un posibil
trofeu. W. contează doar pe mijloacele proprii, M. recurge la
ajutorul propriului tată, desemnat prin iniţiala F. O plănuită
cină în trei se transformă într-una în patru. Multă vreme
câştigătorul e nesigur căci lui John îi e teribil de greu să ia o
decizie. Pentru câteva momente, câştigătoarea, învingătoarea
la puncte în meciul de box al slăbiciunilor răscolite pare să fie
fata şi puternica ei senzualitate ca şi personalitatea-i aşijderea.
Rezultatul meciului e întors de intervenţia lui F. El e cel ce
schimbă decizia lui John. O face viclean, experimentat, fetei
nemairămânâdu-i decât să părăsească înfrântă sufrageria
devenită arenă. Aşa să fie oare? Acesta să fie finalul?
Victoriosul să fie cu adevăratM?Sau detaliul că, pentru prima
dată în cei şapte ani de coexistenţă, John îi cere lui M ceva la
modul categoric, chiar dacă printre lacrimi, chiar dacă ceva
aparent neînsemnat- să îl lase singur, singur şi atât- reprezintă
prima decizie autentică din viaţa personajului? Prima lui
victorie?Cine ştie!

(acesta e titlul în limba engleză) e reprezentată în
premieră pe ţară într-un spectacol cu trei producători şi cu un

open mind

bienséances,

Îngeri în
America Bent, Adam Geist,
Colivia nebunelor Becket
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Pagin Mircea MORARIUă realizată de

S-a speculat copios asupra cauzelor interdicţiei ce s-a
abătut asupra spectacolului regizat de Lucian Pintilie. Nu era
însă prima interdicţie ce i se impunea asupra unei montări a
Teatrului “Bulandra”. Cu puţină vreme înainte fusese scos de
pe afiş spectacolul cu piesa , regizat de Valeriu
Moisescu, după piesa lui Iosif Naghiu, în pofida faptului că
acesta se juca de ceva vreme. Imediat după interzicerea

s-a cerut eliminarea din repertoriu a unui
spectacol demuzică şi poezie în care evoluau IonCaramitru şi
Florian Pittiş. Era vorba despre acţiuni dureroase, uneori
comise “la vedere” ( a fost pusă sub obroc după
un denunţ apărut tot în denunţ semnat de Nicolae
Dragoş), dar parcă nu chiar atât de violente precum cea ce a
avut ca obiectiv “uciderea”
Ceea ce s-a întâmplat cu spectacolul montat de Lucian

Pintilie a părut cu atât mai ciudat cu cât la “vizionarea”
ideologică nu s-au formulat nici un fel de obiecţii.
Dimpotrivă, s-au auzit felicitări. MarianaMihuţ îşi aminteşte
limpede că Ion Brad, pe atunci vicepreşedinte al C.C.E.S., a
fost la vizionarea decisivă, cea la care urma sau nu să se dea
viza absolut necesară reprezentării, şi a fost încântat de ceea
ce a văzut, i-a felicitat pe realizatorii spectacolului. Ion
Caramitru o confirmă, spunând că, pentru a prezenta
respectivele felicitări, IonBrad chiar s-a urcat pe scenă.
Într-un text cu destule ambiguităţi, pe care Ion Brad l-a

scris la solicitarea Ilenei Popovici, criticul care a întocmit
pentru nr. 1/1990 al revistei un dosar al interzicerii
spectacolului (dosar ce a deschis ciclul intitulat

), acesta spune că l-a înştiinţat pe Dumitru
Popescu, pe atunci preşedinte al C.C. E.S. şi ideolog şef al
PCR, că e un spectacol foarte bun ce poate fi jucat
fără probleme. Cum el, IonBrad, urma să plece într-o vizită în
Coreea deNord, l-a însărcinat peAmzaSăceanu, preşedintele
Comitetului de Cultură al Municipiului Bucureşti, să
comunice conducerii Teatrului “Bulandra” că spectacolul se
poate juca. Avea, carevasăzică, binecuvântarea ideologică a
unui înalt demnitar al partidului, a partidului însuşi. Mai
departe, Ion Brad spune că nu ştie cu exactitate ce s-a
întâmplat.Aaflat doar cevamai târziu decizia interdicţiei.
S-a vorbit, cum anticipam în prima parte a acestui

comentariu, despre o intervenţie a Ambasadei URSS la
Bucureşti, intervenţie neconfirmată de nici un fel de
document. Cei mai mulţi socotesc implicarea sovietică un
simplu zvon şi nimic mai mult. În opinia lor, sacrificarea

a fost rezultatul jocurilor de putere de la
Bucureşti. Şi sunt întăriţi în convingerea lor de zicerea
eliptică a lui Liviu Ciulei, cel care a numit toată afacerea “la
querelle des chefs.”
Mai exact. Activişti mai vechi ce nu priveau cu ochi buni

rapida ascensiune a lui Dumitru Popescu au venit la
spectacol, s-au arătat indignaţi de ceea ce au văzut, s-au
asociat, chiar dacă până atunci fuseseră duşmani de moarte
(aşa cum e cazul raporturilor deloc cordiale dintre Leonte
Răutu şi Miron Constantinescu) şi au acţionat. Şi-au găsit
susţinători şi printre aparatcici ceva mai noi, precum Cornel
Burtică sau Gheorghe Pană, au profitat de nemulţumirea
doamnei Maria Maurer, soţia premierului de atunci Ion
Gheorghe Maurer, dar şi de aceea a dramaturgului Aurel
Baranga. Iată ce spune Ion Caramitru: “Pană stătea în fotoliu,
iar în stânga lui era plasat Aurel Baranga, care-i şoptea tot
timpul câte ceva. Ba chiar gesticula, arăta cu degetul, voia-
vezi Doamne!- să-i deschidă ochii asupra marilor greşeli
ideologice ale montării. Baranga a fost unul dintre artizanii
interzicerii Nici vorbă despre vreo intervenţie a
Ambasadei Uniunii Sovietice. Doamna, tovarăşa Maurer,
spune-i cum vrei, care a venit la spectacol, pufnea tot timpul,
era foarte jignită de ceea ce vedea pe scenă.”
Iată şimărturiaMarianeiMihuţ:
“Revenind la zvonuri…Eu nu le-am cunoscut în detaliu în

zilele în care s-a jucat spectacolul ori în zilele cumplite ce au
urmat după căderea ghilotinei. Adică după ce a venit decizia
de interdicţie. Eram de cealaltă parte a cortinei. Nu prea
aveam cum să ştiu cine se afla în sală. Mai auzeam în culise,
după spectacol, că la reprezentaţia cutare a luat parte cutare
sau cutare. Plus că eu nu îi cunoşteam pe toţi aceşti oameni cu
funcţii, nu le puteam asocia numele cu figurile. Exceptând,
desigur, persoanele foarte importante, cele ce apăreau la
televizor, pe care nu aveam cum să nu le ştiu. Nu ştiu să vă
spun cine s-a aflat în spatele acestei lucrături mârşave care a
distrus, a ucis nu doar un singur spectacol, ci a fost o crimă ce
a afectat în esenţă fiinţa teatrului românesc. Am mai spus-o.
Spectacolul cu era unul de natură să înalţe ştacheta
teatrului, să modifice percepţia însăşi a ideii de teatru, de
spectacol.” (va urma)
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“Cockosi”
de Mike Bartlett
la Teatrul Act, Bucureşti

foarte bun regizor, Horia Suru, la Teatrul ACT din Bucureşti.
L-am văzut la Arad în zilele Festivalului de Teatru Nou. Nu
ştiu cum arată montarea la Bucureşti (cronicile citite spun că
ar arăta foarte bine), dar la Arad s-a prezentat impecabil.
Tensionat şi super-inteligent construit, fără excrescenţe şi fără
răsfăţuri regizorale, fără banalităţi glazurate oferite drept
trufandale, fără goluri de aer ori căderi de tensiune. Cu
învolburări în crescendo, cu încrâncenări atent cumpănite, cu
multă, cu foarte multă umanitate. Cu o autenticitate absolut
copleşitoare, cu un efect de real niciodată fisurat. Nu ştiu nici
dacă decorul imaginat de Steliana Ştefănescu pentru
reprezentaţiile de la ACT a fost transportat la Arad în
totalitatea lui. Dar ideea lui - un spaţiu sugerând un ring de box
- mi se pare pe cât de simplă, pe atât de inspirată. Nu ştiu cum
joacă la sediu Rareş Florin Stoica (John), Fulvia Folosea (W),
Vlad Nemeş (M) sau Ionel Mihăilescu (F), dar laArad au fost
fără cusur, spulberând astfel mitul inerentelor modificări
calitative pe care le-ar suporta reprezentaţiile “în deplasare”.
Rareş Florin Stoica, Fulvia Folosea şi Vlad Nemeş sunt

trei actori foarte tineri. Au făcut studii de specialitate la
Facultatea deTeatru şi Televiziune dinCluj.Au avut şansa de a
fi fost toţi trei studenţii profesoruluiMiklós Bács. Care, spre a
se mai dovedi o dată că România e ţara tuturor anomaliilor
posibile, nu e chiar profesor, ci doar conferenţiar, deşi
performanţele sale într-ale pedagogiei teatrale pot fi de acum
comparate cu acelea ale unui Ion Cojar sau Sanda Manu care
până mai ieri păreau de neegalat. Toţi trei ştiu meserie.
Vorbesc clar, se aude absolut tot ceea ce spun, detaliu care
înseamnă o performanţă în sine, ţinând cont de acustica deloc
ideală a Studioului arădean. Toţi trei joacă cu o copleşitoare
forţă lăuntrică. Coerent şi într-o chimie căreia cu greu i-ai
putea aduce cel mai mic reproş. E meritul lor, e meritul
regizoruluiHoria Suru.
Cu toate acestea, aşa cum trebuie să se întâmple în teatru,

aşa cum o cere însuşi textul care impune un rol principal,
deţinătorul acestuia, Rareş Florin Stoica, e marele performer
al spectacolului, sensibil şi puternic, exprimându-se exemplar
prin vorbe, gesturi, priviri, mimică, tăceri, lacrima din ochi
atent controlată. Pe Rareş Florin Stoica l-am văzut pentru
prima oară pe o scenă profesionistă în
de la Teatrul Naţional din Bucureşti. Nu, nu era vorba despre
un spectacol de mâna întâi, dar talentul tânărului actor era cât
se poate de vizibil. Îi sporea vizibilitatea, într-o superbă
demonstraţie de colegialitate, actorul Mihai Călin. Rareş
Florin Stoica a ajuns, în , la vremea confirmărilor. Dar
şi la momentul în care îndrăznesc să pariez că va fi un actor
mare.
Cei trei actori foarte tineri nu sunt doar ei pe scenă. Li se

alătură, cu o bijuterie actoricească, demnă de studiat în şcolile
de teatru, de etalon pentru felul în care se elaborează un rol
secundar, IonelMihăilescu.

Elevul din ultima bancă

Cockoşi

Cockosi - spectacolul de cinci stele.
Teatrul ACT&Asociaţia ENTHEOS &GRAY PLAY;

COCKOŞI de Mike Bartlett; Regia: Horia Suru;
Scenografia: Steliana Ştefănescu;Cu:RareşFlorin Stoica,
Fulvia Folosea, Vlad Nemeş şi Ionel Mihăilescu; Data
reprezentaţiei:12mai 2014
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În “Simon Boccanegra”
(Metropolitan Opera House)

P

F

entru o abordare corectă a operei pictorului Corneliu
Ionescu realizată în ultima sa perioadă de creaţie,
parte din ea aflată în această expoziţie, trebuie să o

plasăm, evident, în contextul picturii contemporane.
Considerând relaţia dintre artist şi societatea în care traieşte ca
determinantă în realizarea operei de artă, putem stabili măsura
în care artistul dezvoltă expresia civilizaţiei căreia îi aparţine
prinmijloacele de creaţie specifice artei sale.
Neîndoielnic, pictura lui Corneliu Ionescu din ultimii

douăzeci de ani este vizibil marcată, ca formă de expresie
artistică iniţial de abstracţionismul geometric, pentru ca mai
apoi să se afilieze sensibil abstracţionismului liric, apropiat
caracterului său. De-a lungul întregii sale activităţi de creaţie,
de aproape o jumătate de secol, Corneliu Ionescu s-a străduit să
fie cât mai informat, să cunoască cele mai valoroase opere ale
artei contemporane universale; şi a reusit în special prin
contactul direct cu operele de artă din marile muzee ale lumii,
dar şi în “laboratoarele” unde sunt conceput , prin participarea
la simpozioanele internaţionale, care au fost foarte frecvente.

Lucrările lui sunt solicitate şi continuă să figureze în
expoziţiile asociaţiilor internaţionale din care a făcut parte -
European Artists East-West, Arti ti Uniti per Rosso Malpelo.
Artistul străduindu-se să se integreze tendinţelor actuale din
mişcarea contemporană, pastrându-şi, bineînţeles identitatea
proprie.
El însuşi afirma în lucrarea sa de doctorat intitulată

“Diversitatea formelor plastice în pictura contemporană”, în
consistentul capitol “Modalităţi de exprimare şi evoluţia
formelor în picturamea”(citez): “Evoluţia creaţieimele dinspre
figurativ, plecând de la portretele şi compoziţiile babiste, s-a
concretizat înmaimulte etape succesive, în care forma din ce în
cemai sintetică,mai epurată, amadus-o în final la abstract. Este
rezultatul unei munci susţinute, al unui demers calitativ,
desfăşurat pe o perioada lungă de timp, a cărei finalitate mi-a
adus satisfacţii bine meritate: lucrările mele stau pe simezele
unor mari galerii ale lumii alături de artişti de renume de
pretutindeni”.

ăcând parte din prima generaţie de studenţi ai
maestrului Corneliu Baba, la Institutul de Arte
Plastice “N. Grigorescu” din Bucureşti, artistul, ca şi

ceilalţi colegi ai săi, personalităţi ale artei româneşti
contemporane şi nu numai, a fost influenţat o bună perioadă de
timp de puternic personalitate a maestrului. Relevante sunt în
acest caz primele portrete ce păstrează din lecţia maestrului
nobleţea şi frumuseţea interioară a figurilor, monumentalitatea
şi sinteza formelor, precum şi cromatica brunurilor trecută prin
sensibilitatea proprie. Treptat el se îndepărtează de modelul
“babist”, reuşind să ajungă la o altă sinteză a formei, implicit a
luminii şi culorii. Tema portretului va rămâne o constantă a
preocupărilor sale, evoluând paralel cu celelalte genuri
abordate: peisajul fantastic şi compoziţia tematică. Abordarea
peisajului fantastic, după cum el însuşi mărturisea, a fost
determinată de structura sa înclinată spre visare, de dorinţa sa
obsedantă de cunoaştere a ceea ce este dincolo de noi. Acest
ciclu ilustrează o abordare diferită a expresivităţii formelor,
datorită marii diversităţi oferite de structurile din natură şi a
infinitelor posibilităţi de interpretare şi transfigurare a lor, dar şi
a libertăţii de a inventa altele noi, bazate pe alte structuri
lineare: forma se metamorfozează, devine dinamică,
transmiţând privitorului senzaţia de mişcare şi adâncime în
spaţiul lucrării. Este un spaţiu nedefinit, fără convenţii rigide de
perspective, fără rigori practice, în care formele, uneori
geometrizate, alteori libere, plutesc sau construiesc zone
stabile ale unui relief ireal. Opere de largă rezonanţă, ciclul
compoziţiilor figurative încununate de ,
evocă procesiuni de personaje-amintire plasate în peisaje
mentale cu biomorfisme, evocând liniştite ritmuri ale
tradiţionalismului popular.
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Purtătorii de ofrandă

O următoare etapă, obsedantă chiar, a constituit-o tema
a cărei evoluţie etapizată a formei poate fi urmarită în

trei faze distincte prin modul de abordare şi soluţiile plastice
găsite: dacă în primele douămai apar elemente ale figurativului,
în ultima fază, cea abstract-geometrică, ilustrată şi în actuala
expoziţie, forma începe să capete o severitate geometrică, fiind
din ce în ce mai evidentă sintetizarea ei printr-o fermitate a
liniei, o rigurozitate a compoziţiei, realizând astfel o unitate a
densităţii întregii suprafeţe picturale şi ajungând la o sinteză
vizuală diferită de realitatea obiectivă. O altă temă predilectă,

, ilustrează faza constructivismului în care forma
geometrică, pe cât de epurată pe atât de neostentativă, este
construită din suprafeţe de culoare ce alcătuiesc un joc cromatic
perfect controlat.
Înrudite cu tema dominantă a zborului, ultimile sale lucrări,

ciclurile , reflectă aceeaşi
dorinţă neobosită de posibila cunoaştere a spaţiului infinit şi a
enigmelor lumii astrale. Artistul ajunge la elaborarea unei
sintaxe vizuale desprinsă complet de realitate, care pleacă de la
invenţie şi variaţie, ce serveşte drept justificare şi în acelaşi timp
drept fundament descoperirilor sale interioare: relaţiile dintre
forme şi tonuri , după cum el însuşi afirmă, reprezenta singura
materie constitutivă a acestora. Ultimii vor evolua
spre o geometrizare tot mai precisă a formei, în care culoarea
este aplicată aplat într-un spaţiu bidimensional. Tendinţa de
exprimare directă a emoţiilor proprii îl determină la o renunţare
la aceasta formă a sintetismului geometric, recurgând la forme
gestuale şi semne caligrafice. Lucrările, realizate în acryl pe
hârtie, demonstrează vădit influenţa artei extrem orientale, cu
precădere a celei chineze, atât în privinţa scriiturii, acea
caligrafie rafinată proprie lor, cât şi a transparenţelor cromatice.
Dorinţa de îmbogăţire a tehnicii de lucru determină noi
exprimări artistice prin numeroase inovaţii proprii şi procedee
subtile; mai mult, după revenirea din China, îşi va făuri singur
mici instrumente de lucru, dupămodelul chinezesc.
În lucrările de mari dimensiuni de acum, având ca motiv

obsedant tema crucii, artistul recurge la texturalism, accentul
punându-l pe textură, prin utilizarea unor fragmente de
suporturi vibrate, aplicate pe mari spaţii vide, marcate de
semne, amprente, incizii, ce devin teme centrale.

vând privelegiul de a fi soţia artistului, în decursul
anilor am avut posibilitatea de a urmări creaţia sa
atât din punct de vedere al muzeografului

experimentat cât şi al iubitorului de artă. Întâlnirea dintre noi
prin intermediul lucrărilor sale m-a ajutat să pătrund în spiritul
artistului, în sensibilitatea sa, în lumea sa interioara,
dezvăluindu-mi forţa creativităţii sale, prin impactul imediat cu
opera sa. La început timid, devenind apoi o cunoscătoare din ce
în ce mai bună a creaţiei sale, multe cunoştinţe dobândindu-le
tocmai prin acea colaborare permanentă dintre artist şi
cercetător. Ultimii ani, fiind marcaţi de contactul direct cu arta
contemporană prin simpozioanele internaţionale la care
particip m împreuna, au avut ca finalitate poate cea mai
perfectă înţelegere a operei sale şi, poate şi cea mai justă
apreciere.
Întocmai ca majoritatea artiştilor moderni, Corneliu

Ionescu preferă să ofere privitorului sintezele proprii, acele
imagini-simbol elaboratemental într-un limbaj plastic printr-un
sistem de semne nefungibile, artistice, ale prezentei realităţi
interioare colorate în registrul afectiv propriu pictorului -
metafore specifice ce antrenează viaţa mentală a privitorului,
ridicând afectul la nivelul gândirii.

Zborului

Ferestre

Universuri, Semne, Structuri sacrale

Zburători

A

a

Corneliu Ionescu
la Galeriile regale

Richard IIILucia IONESCU
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in memoriam

Arta însăşi, ca formă de manifestare a spiritului, este o
activitate de naturămetaforică, simbolică. Imaginea simbolică,
aşa cum o definea artistul Corneliu Ionescu, prin marea ei
concentrare, prin forţa iradiantă a sintetismului, devenită
“mitologia sa proprie”, se constituiemetafora atitudinii sale faţă
de lume, este un simbol al ei.

Ascultînd din nou Simfonia a III-a de Enescu şi
Simfonia aV-a de Şostakovici am simţit un dublu
efect. Primul, a fost copleşitor în privinţa

bogăţiei, a condensării substanţei muzicale, ce te obligă să nu
simţi trecerea unei ore aproape încheiate pentru fiecare.
Inspiraţia, comentarea, dezvoltarea ideilor componistice
pune în valoare meşteşugul fără reproş, harul de orchestrator
al acestor compozitori, capabili să transforme întreaga
desfăşurare sonoră într-un spectacol grandios. Audiind cele
două simfonii, poţi medita la răspunsul unei creaţii artistice
suspendată, la prima vedere, între unmodel stilistic revolut, şi
unmodel stilistic prea nou (poate, neîncăpător).

IMPRESII DE AUDI IE
REFUZUL MODERNIT II?

Ţ
ĂŢ

Enescu şi Şostakovici au
similat tot ce s-a compus mai
important înaintea lor - şi
audierea grăbită a lucrărilor
sub care şi-au pus semnătura
lasă impresia de déja vu.
Puterea de receptare este greu
înce rca tă de apa ren ţe :
a m e s t e c u l d e s t i l u r i
( c l a s i c i sm - r oman t i sm -
impresionism-expresionism
ma i a l e s l a En e s c u ) ,
încărcătura de informaţie şi de
emoţie. Din punctul de vedere

al fluxului de informaţie strînsă într-o pagină de partitură,
Enescu ar putea fi crezut mai complex decît Şostakovici. De
aceea o simfonie de Şostakovici acaparează ceva mai uşor
ascultătorul căruia nu i se oferă prea des ocazia să-i asculte
muzica în sala de concert: scriitura lui uimitor de simplă (dacă
îi răsfoieşti partiturile) lasă ideea, fraza melodică să-şi
desfacă mai larg aripile nostalgice. Caracterul precumpănitor
dramatic-tragic, puritatea şi gingăşia învăluie în tihnă auzul,
spiritul celui ce ascultă. Secvenţele melodice de un şarm
copilăresc, ironia, deriziunea, grotescul se dezvăluie fără prea
multe comentarii. Ritmul creşte, timbrurile instrumentale se
acumulează, tensiunea se măreşte într-un interval de timp
scurt, tranformîndu-se într-un spectacol filmic. „Imaginile”
pentru orchestră sînt de o claritate fără dubiu: vezi cu ochii
minţii masele de revoluţionari, steagurile, tunurile, soldaţii
galopînd vijelios cu caii în spume, strălucirea focurilor de
armă, tunurile, morţii risipiţi pe cîmpul de luptă (oare e
întîmplător că toate plicurile discurilor şi cutia ce adăpostesc
integrala celor 15 simfonii de Şostakovici, în versiunea
dirijorului Rudolf Barşai şi a Orchestrei simfonice WDR,
1995-1996, reproduc fotografii premergătoare şi
contemporane revoluţiei din octombrie?), chipul blond al
vreunei Vasilise ivit nostalgic într-un răgaz ce desparte două
încleştări.Asemeni lui Enescu, Şostakovici lasă muzicii visul
lui dar un vis de coşmar, alimentat de „sabia” lui Stalin, ce i s-
a tot legănat ameninţător deasupra capului ani la rînd. „Sabia”
ce şi-a păstrat locul şi dupămoartea „tătucului”!...

ncărcătura scriiturii enesciene, climatul psiho-
sufletesc de o densitate greu suportabilă de către
ascultătorul ne-experimentat, unduirea aleanului tipic

românesc printre ceţurile impresionismului francez, printre
undele Rhinului, printre coloanele vechi ale Eladei sînt
„imaginile” unui alt vis. La fel de copleşitor, din care, pe
măsură ce te familiarizezi cu muzica lui Enescu, te desprinzi
totmai greu.

Î

Alex VASILIU

Cum au răspuns Enescu şi Şostakovici modernismelor
sumeţite din timp în timp, pe cînd ei trăiau, şi după aceea? Prin
povara emoţională de care nu trebuie să ne eliberăm, prin
puterea de a transcende caracterul vremelnic (dar atît de
traumatizant) al epocii istorice în care au trăit, spre a rezona cu
dezordinea, deriziunea, violenţa, absurdul şi (totuşi) speranţa
lumii de azi. Refuzînd modernismele formale, neavînd
ambiţia propriului sistem de compoziţie, scriind „clasic”,
Enescu şi Şostakovici au ajuns în secolul XXI clasici ai
modernităţii.



CRONICA ARTELOR

Radu Ghilaş (Swedenborg)

Există mulţi oameni în jurul nostru pe care îi salutăm, schimbăm o
vorbă, o alta şi poate că, necunoscând biografia, preocupările,
trecem prea repede şi nu ne umplem de bucuria de a şti că vorbim cu
o persoană care clădeşte ceva în sine pentru tine, pentru altul. Revăd
nişte note: la Tulcea un mare compozitor în uniformă militară, pe
numeVasileMarian.Doarmede veci la Ismail neştiut în valoarea sa:
unul dintre marii compozitori ai muzicii de fanfară. Şi îl scot din
uniformă, fiindcă nici nu o mai poartă de mult timp, vârsta, pe un
urmaş pe linia asta a unor Ivanovici, Vasile Marian, pe ieşanul
ConstantinBardan.
De când mă ştiu, mai exact de la 15 ani, când am început şcoala de
profil, mă consider militar. Iar din anul cinci, când am făcut practica

Crizanteme cu parfum de romanţă
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la Iaşi, ceva greu de definit m-a făcut să aleg din
atâtea posibile localităţi tocmai Iaşul. Am fost şef
de promoţie în anul de graţie '68, atunci când pe 20
sau 21 august a fost intervenţia în Cehoslovacia.
Reţin momentul pentru că atunci când am plecat
spre casă de la Herăstrău, unde sărbătorisem
evenimentul, absolvirea, începuse demonstraţia cu
Ceauşescu care condamna intervenţia ruşilor. Şi
din '68 n-ammai schimbat garnizoana deşi am avut
tentaţia de a merge la Botoşani, spre exemplu,
localitate mai apropiată de Roma natală, o comună
a judeţului. Acolo, după împroprietărirea ţăranilor
pe la 1864, ţăranii au pus temelia caselor în spaţiul
acelei noi Rome, denumire botezată de inginerul
care trasase schiţa de amplasare a infrastructurii,
nu se ştie cum se numea, poate Remus sau
Romulus sau Gheorghe, ce mai contează după
atâţia ani. Nu ştiu cum calculase el dealurile de pe
acolo, c-or fi fost şapte cu plus şi minus, iarăşi nu
mai contează. Iar între primele case din nouaRomă
a fost şi cea a străbunicului.

Tatăl meu cânta la vioară şi la acordeon ca o

Şi cum la Roma muzica este la mare preţ
(indiferent de ce-or crede dacii) ...

răzbunare, poate, asupra meseriei sale destul de ingrate căci era
cizmar. Fiind orfan de ambii părinţi a ajuns la un meşter evreu, să
înveţe meseria. Or acela avea un copil care învăţa să cânte la vioară.
Ce învăţa copilul meşterului, ce nu, tata sorbea cuvintele profesorului
şi fie la o vioară imaginară, fie la vi-oara în posesie ilegală, exersamai
abitir decât plătitorul. Sigur că în câteva odăi secretele nu pot fi
secrete, aşa că patronul l-a descoperit cu uimirea de a fi un altul decât
feciorul lui. Restul poveştii poţi să-l închipui dumneata, că eu nu-l ştiu
dar fapt în clar, eu mă ştiu cu un acordeon în braţe de la cinci ani, un
Weltmeister de 80 de başi. Cu acordeonul ăla, atârnând dincolo de
genunchi, am învăţat primul cântec. Se chema ”Oraşul meu drag”.
Uite, încerc şi tot încerc să mi-l amintesc şi nu reuşesc. Cred că era un
cântec evreiesc. Şi cred că pe acolo multe melodii erau de sorginte
evreiască. De aici şi o empatie specială pentru această muzică. Şi-mi
vine înmintemuzica lui Richard Stein. Sigur,mai este şi o altă parte a
chestiunii. Mergând în multe turnee în străinătate am găsit albume
muzicale ciudate unde, spre exemplu, ”Valurile Dunării” a lui
Ivanovici apărea cu alţi compo-zitori, desigur evrei. La fel ”Ionel,
Ionelule” a lui George Zbârcea, ”Sanie cu zurgălăi”, nu, asta este a lui
a lui Richard Stein. Şi imnul Israelului este tot de sorginte
românească, de la omelodie populară:”La cules de cucuruz”.

Deci existămmuzical oarecum subversiv în alte geografii şi, dacă s-ar
recunoaşte originea reală, poate că am avea parte şi de recunoştinţa
celor care ascultă astfelmuzică românească bao şi cântă.

Uite că în istoriile acestea regăsesc propria întâlnire cu romanţa în
zona copilăriei.Aveam un gramofon cu pâlnie mare, aşa, şi ascultam
Ioana Radu. Tata, care era ceva mai plinuţ, stătea pe pat, rezemat de
perete, cu acordeonul în braţe: ”Şi în parc fanfara cânta”.Melodia asta
am pus-o de zeci şi de zeci de ori. Şi cred că părinţii deloc neliniştiţi în
privinţa mea, nedeslipitul de acordeon, m-au dat la Şcoala de muzică
din Botoşani. Iar până acolo nu erau decât 12 kilometri. M-a dus
mama la examen în trening bun la toate, încălţat în tenişi (mult mai
ieftini decât o pereche de sandale de piele), apariţie ceva mai ciudată
între copiii aceia de orăşeni cu mai multă dare demână şi copiii cu alt
look. M-au chestionat profesorii din comisie, m-au pus să cânt, mă
rog, habar nu aveam de probe, dară-mi-te de pregătirea specială
pentru aşa ceva (auz muzical, simţ ritmic şi memorie muzicală). Am
făcut tot ce mi s-a cerut şi, în final, a ieşit şeful comisiei cu mine în
braţe şi m-a dus la taică-meu, apărut deloc întâmplător acolo:
Felicitări, l-aţi pregătit excepţional. Deci aveam excepţionalul acasă
şi nu ştiam de el. Şi uite aşa, la 6 ani, eram deja cu vioara sub barbă
acolo, la Şcoala demuzică. Excepţional, nu?

Am fost contaminat cu romanţă de mic. Mai târziu, adolescent fiind,
aplicat pe noi instrumente:saxofon, clarinet (am fost la Festivalul de
Jazz de la Sibiu cu regretatul Titel Popovici, cu Anca Parghel) deci
exersând alte instrumente şi genuri muzicale, romanţa mă aştepta în
spaţiul dedicat iubirii. Bănuiam dar nu ştiam. Nu eram confuz fiindcă
acumulam experienţe, tehnici, modele. Şi poate că apariţia lui

Melodie din zonaBotoşanilor.

Constantin Florescu, unul dintre soliştii care au beneficiat din plin de
creaţia dumneavoastră, mai ales în zona romanţei (un altfel de
romanţă, cu o altă construcţie, cu un alt tempou)mărturisea că aceste
cântece sunt foarte căutate mai ales de evreii din Israel dar şi de cei
din America. Erau pe linia aducerilor aminte. Cărţi poştale muzicale
în care regăseau părinţii sau propria copilărie din târgurileMoldovei
şi nu numai.

Deloc excepţional în zona divertismentului muzical, Iaşul şi-a refuzat
acest supliment de bună-dispoziţie atât de iubit mai ales de tineri prin
muzica lejeră, uşoară. Cred că, pe undeva, asta v-a şi dedicat
romanţei, un gen în care nu doar că aţi excelat ci, concurenţial, aţi
ocupat onoranta poziţie a cuceritorului de trofee la marile festivaluri
naţionale . Reuşite compoziţionale într-un areal creativ de adâncă
specificitate melodică românească. Romanţa - şansoneta, canţoneta
autohtonă.

dialog Constantin BARDAN - Aurel BRUMĂ

Constantin Florescu, un interpret bun şi bine dublat de spiritul
caracteristic contabilului care ordonează gradual evoluţia unei
activităţi personale, acesta m-a pus la treabă. Voia compoziţii pentru
definirea repertoriului propriu. Asta mi-a plăcut între altele la el:
claritatea parcursului. Sunt, există solişti de mare valoare
interpretativă dar care se irosesc inutil, se pierd fiindcă nu şi-au
cultivat şansa naturală. Constantin Florescu şi-a pus în plan atâtea şi
atâtea CD-uri de romanţe, tangouri, cântece de petrecere care să-l
reprezinte dar, concomitent, să ofere şi altora o colecţie generoasă de
titluri.
Muzică efectiv românească prin teritorialitatea armonică neinfestată
de ”străinisme”, de modă. Şi nu-mi iese din minte Toto Cotugno, la

Braşov, descoperind în romanţa ”Ciobănaş cu 300 de oi”
ancestralitate, de parcă ar fi avut de-a face cu o creaţie anonimă. L-a
copleşit stareaaceea de romanticămeditaţie.
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De ani şi ani de zile vă ştiu în cotruţa mai mică sau mai de medie
suprafaţă de laCerculMilitar. Şi în toţi aceşti ani am întâlnit, sub zeci
de expresii, ”doritorul de a cân-ta”.Mulţi, foarte mulţi dintre aceştia
s-au retras din muzică în ”civilitate” poate înţelegând martiriul pe
care şi-l asumă un interpret de romanţă: actor de monolog,
comunicator de sentimente, creator demagie. O anumemagie. Puţini
reuşesc asta. Aşa cum puţini interpreţi de muzică populară se
contopesc vibratil în baladă, în doină, pietrele de care se împiedecă
”guriştii”.

Unii spun clar, abrupt, nu domnule, nu mă interesează romanţa. Şi
mint fără să ştie că mint fiindcă romanţa, ca vehicul muzical al unor
stări duioase, de lacrimă uneori, este imposibil să nu-l fi atins pe
cineva dintre noi. Şi fiindcă vorbeai de Florescu, din noianul de
interpretări (că am fost şi colegi la Radio Iaşi) una m-a atins şi o tot
repet fără să ştiu să şi recompun linia melodică, o repet cum un
colecţionar de bijuterii are una preferată pe care, din timp în timp, o
admiră în fotografie de parcă ar fi creatorul aceleia. ”Părinţii mei”
aşa se numeşte, cred, cântecul. Nu ştiu cine este compozitorul şi chiar
am impresia că marii creatori de romanţă îşi asumă riscul
anonimatului.

Romanţa este profund reflexivă. E un cântec în oglindă. Ascultând-o
te simţi, te vezi. Uite, a mai apărut un rid, tenta de oboseală, sigur poţi
ascunde cu puţin machiaj modificarea... Dar sufletul? Sufletul, starea
de trăire nu poate primi amendamente. Şi asta trebuie să intre în firesc,
în armonia ciclurilor de existenţă. Romanţa adună experienţe,
acumulează trăiri, are sau poate avea efecte sanogene. Poate că
tocmai crizantema reprezintă simbolic romanţa: apare toamna, are o
sobrietate matură, plăcută, bogăţie în petale şi un miros discret al
timpului trecut, petrecut. Dar ca să iasă şi romanţă din vernisajul
acesta de floare trebuie să fie alături şi împreună, ca sensibilitate
trăită, şi poetul, şi compozitorul şi interpretul. O chestie a naibii de
simplă, nu?! Apropo de poezie: mai demult primeam textul, da, e
bine, şi nu mă preocupau prea tare anumite, să zic aşa, licenţe (în sine
grăbite transpuneri de idee fără polizare, fără ordonare, ca un gen de
crochiuri, de schiţe).Am devenit tot mai exigent, chiar neconfortabil,
în relaţia cu scriitorul. Uite, îi spun, aici trebuie schimbat. De ce?
întreabă acela. Păi aici mă opreşti în consoană. Cum să cânt o
consoană prelungită? Uite aici încep cu o vocală, pe şi dincoace, pe
cuplet, vine nenorocirea prin consoană. Culmea e că, din punct de
vedere muzical, nici -ul nu sună bine, e ceva mai spre consoane.
Muzical vorbind. Textul (sigur că vorbim de poezie de valoare) e ca
diamantul brut: trebuie şlefuit, şlefuit, şlefuit şi, sigur, contează şi
montura.

Îţi trebuie charismă. Obligatoriu. Eu am participat la foarte multe
festivaluri şi, ”privitor ca la teatru”, am urmărit zeci şi zeci de
interpreţi de-a lungul timpului. Mă interesa, de ce nu, dincolo de
definirea limitelor organice ale emisiei vocale, scoaterea din
espectativă, minutele de miracol, de vrajă. Şi nu au fost foarte multe.
Fapt confirmat de rumoarea uşoară din sală, că nimeni nu vorbeşte,
chiar şi în şoaptă, când îl încremeneşte miraculosul fapt de artă de
înaltă altitudine. Uite era unul Huianu, doctor pediatru de la Piatra
Neamţ. Cânta piese de rezistenţă, nu am colaborat, dar vreau să ştii că
acelamă vrăjea pur şi simplu. Cânta într-o lumină specială, într-o aură
din care îi împărtăşea şi pe ceilalţi. Fantastic. Trăia în romanţă! Numă
impresiona neapărat vocea. Am auzit mulţi cântăreţi de operă (başi,
baritoni) dedulcindu-se la romanţă. Să auzi ”De cem-aţi dus de lângă
voi” cântată ”soldăţeşte”, fără nici un pianno, şoaptă, cezură, fără
naturaleţea pauzelor furate. Lipsea aura.

Recunosc deloc anonim că e compoziţia mea. Şi iarăşi recunosc că, la
festivaluri de romanţă, cel puţin doi interpreţi sunt pe partitura
”Părinţii mei”. La Târgovişte, la Chişinău (”Crizantema de Argint”)
dubla şi tripla interpretare au intrat într-un gen de tradiţie. La fel cu o

altă romanţă, ”Numai veni dacă numai rămâi” interpretată iniţial de
Diana Saracino. Aş putea scrie, poate am s-o şi fac, un manual
metodic de interpretare a romanţei. Că sunt unii care spun, domnule
în romanţă fiecare cuvânt dacă nu este cântat e o impietate. Dar cum
să cânt eu: ”te iubesc” dacă o astfel de declaraţie este ca omişcare de
aripă, cere, aproape atinge tăcerea, şoapta. Bine dar există şi voci de
operă, cum este Florin Georgescu, care, prin valoare interpretativă
greu descriptibilă, mă face să-i iert pe ceilalţi solişti pentru care
romanţa nu e o stare ci un experiment. Ştiţi ce înseamnă o acută luată
în piano? Acuta presupune un surplus de energie şi de presiune a
aerului care fac aproape imposibilă interpretarea în . Şi
vorbesc de ”vocea de piept” nu cea ”de cap”, trucată. Şi nu-mi iese

piano

din minte Cezar Ouatu, cel care ne-a reprezentat la
Eurovision. A început frumos, expresiv, ca apoi să
treacă la vocea de cap urcând două octave. Dacă
folosea octava a doua ar fi fost cu totul altceva. Dar
cum num-a întrebat nimeni, pe mine sau altul ca mine,
s-a tras repede cortina.

Vezi? Romanţa, ca stare, impune obligatoriu o
teritorialitate specifică. Pentru un străin, francez sau
ce-o mai fi, dacă nu are o foarte bună cunoaştere a
limbii române, va asculta cântecul ca pe o orchestrală
unde chiar vocea interpretului devine un instrument. Şi
atunci, fără asumarea textului, romanţa nu mai este
romanţă. Melodia este un suport cum pomul pentru
Crăciun devine Pomde Crăciun prin ornamentele, prin
simbolurile adăugate pentru această sărbătoare
creştină. În rest Pomul de Crăciun nu este altceva decât
un brad. Or ”pomul”, în accepţia generală, este copacul
care face roade. Îi bucură cu sine pe ceilalţi. Romanţa

Revin pe o idee. Cea a sacrificiului asumat.
Compozitorul de romanţă, celebru prin valoare, prin
momentele de triumf, trece prera repede în fondul pasiv
al memoriei colective. Cine mai ştie care este autorul
romanţei x, romanţei y acelea de notorietate? Unul
din 100.000. Şi aşa ajungi inclusiv”ancestral”.

este, da, un Pom de Crăciun. Iar Crăciun interpretul, are şansa
podoabelor limbii române.Au şi ruşii romanţe frumoase, deosebite.
Le ascult şi încerc, în necunoaşterea limbii, să creez povestea, starea.
Dar nu poţi cere asta oricui. Sigur, există şi romanţe în variantă
orchestrală, mai ales pentru vioară. Uite, chiar Balada lui Ciprian
Porumbescu, în prima parte, este romanţă. La fel cu ”Avant de
mourir” a lui Georges Boulanger. E orchestrală dar la noi are şi text:
”Sunt vânzătoare deplăceri”, genial.

Compozitorii români de operă, operetă, unii, au introdus în
construcţia muzicală şi romanţa, aşa cum italienii canţoneta. Şi mă
gândesc la romanţa ”Sărmane lăutar pribeag” care, că tot vorbeai de
anonimatul asumat, nu-mi amintesc pe moment cui aparţine.
Superbă romanţă. Dar revin la ”Metodică”. Romanţa poate fi scrisă
în ”minor”, tonalităţi minore, fiindcă astfel se apropie mai mult de
substanţa textului care nu este un pamflet, satiră. Are nevoie de
intimitate, de spovadă. Ei bine, am sesizat că se poate cânta romanţă
şi în major, în tonalităţi luminoase, dincolo de suportul dramatic. Şi
m-a fascinat posibilitatea aceasta de a comunica lucruri amare cu
zâmbetul pe buze. Dar e vorba de o schimbare a proporţiei, aşa cum,
într-o expoziţie, eşti obligat să stai la câţiva metri distanţă de tablou
pentru a percepe valoarea in totum. Personal, când am un text bun,
foarte bun, abia în momentul de armonizare, de vibraţie, simt, ating
starea şi mă podidesc lacrimile. Da, sunt pe drumul cel bun.
Spuneam de gama majoră. Am compus o romanţă cu titlul ”Viaţa-i
joc de noroc”. Mi-a cântat-o Doiniţa Moroşanu de la Teatrul
Constantin Tănase. Avea forţa interpretei de muzică uşoară care
putea să atace acutele în forţă şi să revină într-un final de catifea,
restaurator de stare. Iar aici sunt legat de o poveste personală. După
25 de ani m-am întâlnit cu primamea iubire, destine diferite, familii,
telefonul acela greşit de scurt-circuitare etc., etc. Povestea a fost
înţelept preluată de textieraAngelaGiorgică, parcursulmelodic şi, în
final, ”Crizantema de Aur” la Târgovişte cu trofeul înmânat de
compozitorul Vasile Donose. Important însă era altceva:
modificasem structura clasică a romanţei. Deci premiul, într-un fel,
era o recunoaştere a contribuţiei mele, o nouă pagină în istoria
romanţei româneşti. Era o chintesenţă amultelor mele acumulări din
muzica uşoară, de jazz, toate atingând într-o nouă modalitate
scriitura componistică. La astam-a obligat, sunt convins, şi structura
versurilor, alexandrinii. Depăşisem zona respiraţiei scurte, A-B-ul
de lungimea, în genere, a opt silabe. Creasem o altă structură a
cupletului care obliga şi o revedere în arhitectura refrenului
asigurându-i personalitate.

O dureremai veche. Sunt solişti de valoare care interpretează piesele
mele, dar mă protejează omiţându-mi existenţa ca persoană. Şi îmi
amintesc, fără răutate, de un solist ieşean care a scos o casetă
intitulată: . Ori ”cântecele lui” erau ale lui Titel
Popovici, ale lui Bardan. Uitase de noi. Şi, tot legat de uitare, din
sutele de romanţe compuse am ales cele premiate la mari concursuri
(vreo 20) şi am scos aşa, un gen de album. De atunci am mai scris
vreo 40.Oricum, fără exagerări, s-au strâns peste 100 de romanţe.

.

Cred că romanţa a fost claustrată, izolată demarele flux al celorlalte
genuri muzicale uşor asimilabile, conferindu-i-se spaţii
”specializate” la radio sau televiziune, cuplând-o de cele mai multe
ori cu muzica de petrecere de parcă ar reprezenta în spectacolul de
divertisment secvenţademelodramă, de pregătire a batistelor.

Cred că nu sunteţi editat suficient şi motivat. Compoziţii disipate în
CD-uri ale unor interpreţi, apariţii în media unde, din nefericire,
numele şi prenumele compozitorului pare a numai conta, deşi există
o lege a copyright-ului.

Cântecele mele

Trecând de hotarul strict, sper că nu ne vede nimeni, adăugăm alte
zeci şi zeci de compoziţii din domeniulmuzicii uşoare, cuplet,muzica
de teatru dar şi multe, foarte multe cântece de petrecere Iar la
acestea din urmă, indiscutabil, nu se pomeneşte nicicum
compozitorul, anonimulConstantinBardan.
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Lipseau doar reflectoarele şi îndemnul de culise "Atenţie, se
filmează! Motor!" pentru a ţi se certifica faptul că n-ai ajuns
privitor într-o galerie, ci intruns fără voie, dat de gol, într-un
film pe rol. E cea mai plauzibilă abordare, cred, ce-mi vine în
minte odată experimentat demersul expoziţional surprinzător,
găzduit la ceas aniversar (instituţional) în incinta Ateneului
Tătăraşi. Entuziasmul emotivat şi...se poate verifica.
Pe post de bilet ţi se livrează, de pus în buzunarul de la piept,
un indiciu camuflat într-o titulatură de proiect: .
Urmează în puţine cuvinte, semnăturile de regie, Zamfira
Bîrzu, artist plastic al cărui fler în a produce fascinaţie ţine să
se reitereze aproape cu îndărătnicie şi, respectiv, a asistentului
de regieAdrianCrîşmaru, om, la rându-i, cu viziune. Sub girul
lor se iveşte o întreagă echipă de filmare cu atribuţii mixt-
suplimentare. Jonglând deci cu studii aprofundate de actorie,
scenografie şi cromatică alchimie, studenţii (anul I Pictură)
Universităţii de Arte “George Enescu”au reuşit să dezlege
corsetul , poate nu strâmt, dar pe alocuri incomod, al
preclasicelor variante de abordare.
Efect? Corporalizarea pe pânze a unor secvenţe legate
ombilical (şi) de ceea ce obişnuim să numim, generic,
filmografie. Prin ochii tinerilor autori, sintagma

trece de la teorie la fapte. Fapte plastice.
Lucrările reînvie, pe de o parte, momentul al
cinematografiei (pornind de la premisa că a fost însăşi
inventarea sa), ce marca trecerea de la alb-negru la color, de la
cadru la efecte şi afecte de regie dar şi o serie de istorii
cotidiene. Pentru că, ce altceva este în particular şi nu la scară
largă viaţa, decât un alt rulaj autentic de evenimente
consecutive, mai mult sau mai puţin stimulative, o altă
antologie secvenţială definită de argumente mai mult sau mai
puţin fictive, dar, cu stive solide de zilnicemotive?
Expoziţia însăşi e o peliculă vie. Curge firesc. Secvenţele se
leagă. Replicile imagistice se atrag, rezultând într-un final un
tot unitar, tratat instinctiv, perfect echilibrat, vibrând între
fluidul de culoare şi frâna unor lucrări atrase mai curând de un
minimalismcromatic recalcitrant.
Fie că vorbim, sub aspect tematic, de compoziţii dinamice, de
recontextualizări ale unor personaje sau asamblări originale
ale unor ofertante cadre fotografice sau cinematografice,
există, dincolo de largheţea ideatică, un numitor comun.
Un...Stop cadru. Perfect oportun, pentru că, simplă
coincidenţă sau tertip bine gândit, acestmic detaliu reuşeşte să
confere ineditului proiect, (in)fluenţă şi unitate, dincolo de
orice prag al spectaculozităţii disepate. Privitorului i se
propune în fond să încerce, de bună voie şi nesilit de nimeni,
exerciţii de focalizare.
Deschis spre astfel de încercări este, ce-i drept, şi "scenariul"
efervescent, născut eficient din naturaleţea unor momente ca:
ieşiri sub pretextul studiilor predilecte sau
vizionarea a unor pelicule reper, ce par să se fi
infiltrat creativităţii subiecţilor, la fel de miraculos precum un
ser. Interacţiunea dintre întoarcerea către didactica clasică a
surprinderii instantaneelor în natură şi modernismul unei
abordări tematice nu foarte facile, sub aspectul decodării
plastice, rezolvă o ecuaţie ce te scoate, la propriu, din letargie.
Cu alte cuvinte, după experienţe cinefile fine, precum sunt

a lui LechMajewschi,
purtând semnătura lui Kar Wai Wong, a

mereu fascinantului Hitchcock sau -ul lui
Tarkovski, viitorul nu putea altfel suna decât prolific de bine.
Cadrele urbane, cert preferatele mele, emană sinergii uşor
austere. Tehnic, găselniţa stă în alternanţa griurilor cu efect
grafic metalic şi rara pată de culoare menită să sublinieze prin
contrast o stare.Toate lucrările reunite sub acest filon tematic
par să potenţeze, sau după caz, doar să depisteze, uneori cu
şarm şi calm, alteori cu panicată disperare, o sursă de lumină,
de evadare. Dincolo de frigul resimţit în spate, senzaţia de
singurătate, aspectul de schelet artificial numit spaţiu urban
sau, în cazul nostru, element abstract de decor sunt lucrări ce
emană o indubitabilă, aproape înclinată spre misticism,
atractivitate. Într-atât încât ar trebui s-o numimobsesie, poate.
Calci astfel refractar într-un (Alina Bujoreanu)
supraaglomerat, cu trafic de coşmar şi siluete negre, pe
segmentul pietonal, unde singurele surse de lumină, felinarele
stradale şi ferestrele imobilelor pe alocuri marcate, nu reuşesc
decât să facă încă şi mai viscerală, mai vie, starea de

Stop Cadru

istoriei ce se
repetă

beta
alfa

de amicitie,
ante factuum

TheMill and theCross In themood for
love Rear Window

Andrei Rubliov

Tokyo

agorafobie. În aceeaşi măsură te pune în gardă (el)
cochetă, tipic pariziană, îngheţată şi placată parcă definitiv, în
griuri-piatră. Felinarele rescriu şi aici povestea unicelor celule
de viaţă (MarianaStepuleac).

a Marianei Cociurcă, mizează pe
principiul delimitării culorilor la modul compulsiv.
Automobilul albastru şi zebra marcată excesiv, au intuiesc, a
face cu un avertisment potenţial tardiv.
În surprins de Magda Martiş, lumina
căutată şi aşa firavă îşi pierde semantica consacrată. Devine...
albastră. Graţie ei, doamna din prim plan pare mai curând, nu
proiecţia unei imagini, ci a unei iluzii. Senzaţie retrăibilă în

(Cristian Blaga), unde hotelul e bântuit de vid, în
ciuda conglomeratului, e drept, vag, dar lizibil, de personaje
scrijelite în prim plan. Atmosfera e mai curând spectrală,
duplicitară, asemeni celei devoalate şi de colegul Ştefan
Smîntîncă, când alege să arboreze o Veneţie neagră, sumbră,
pardosită, în schimb, cu gondole albastre, trase la mal şi
invitaţia mută, dar parşivă, ca un cântec de sirenă, de-a apuca
luntrea. Gondola devine transport mistic spre o altă lume. Nu
poţi vâsli de unul singur...Cursul apei e vamă, punct de trecere,
un nou Styx al lui Hades, zeul sub pământ închis. Trasă însă la
mal, gondola albastră e în acelaşi timp ieşirea la liman.
Conecţia cu lumea.
Motivul ploii îşi face ostentativ prezenţa într-un duo de lucrări
a căror alăturare nu ajută decât să te complici. Diferenţa o face
uzanţa unor stratageme deja verificate precum percepţia,
alegerea unghiului de redare, a mijloacelor prin care se
reuşeşte asta ca atare, sau, după caz, personaj. Motivul acesta
al ploii ca stare n-a fost poate niciodatămai lămurit încarcerat
în zodii filosofale. Viziunea Silviei-Carmen Bighiu îţi
vorbeşte despre detaşare, despre inactivitate sau repaos ca
decizii cerebrale. Textura lucrării, performanţa redării apei
prelinse pe o suprafaţă, la rându-i transparentă, de sticlă,
certitudinea aproape tactilă de spumă, de bulbuci, imaginea de
dincolo uşor distorsionată de vamă udă e incredibilă şi deloc
subtilă.
Aşa cum Andreei Aioanei e jovială şi, la o mai atentă
privire, graţie unui fericit artificiu, ceva mai profundă în
conotaţii bunăoară. Aceeaşi stradă gri, cu antecedente
străbătută de siluete.Accentul însă nu cade literalmente pe ele,
ci pe tandemul în prelungire...pe umbrelele, dar şi umbrele
proiectând culori solare şi rozete incitante. Specificitatea
derivă, în fapt, din transbordarea unui atuu cinematografic,
atât de binevenit în contextul tematic dat, şi anume procedeul
incipient peliculelor color, când proiecţiile se făceau prin filtre
de culoare, pe o peliculă albnegru-cu rol de suport.
Setea de detaliu, intenţia de focalizare e explicit redată,
aproape predată ca la carte în lucrarea Dariei Muscalu. Prin

, se experimentează privitul prin lentilă, etapă standard

Strad a

Întrecerea pe trecere,

Bucureştiul interbelic,

Esplanada

Ploaia

Focus

în alegerea unei secvenţe dintr-un cadru larg (strada).
Personajul ales aleatoriu ditr-un dute-vino uman şi spaţiul său
imediat prind viaţă graţie manifestării acestui gest de
curiozitate. Accentul de culoare cade exclusiv pe acea
particulă salvatoare eschivată într-un punct de interes. Se
sustrage aşadar, încă o dată, (re)sursa de evadare, de care
aminteam şi în cazul lucrărilor anterioare.

(Magda Martiş), (Daria
Muscalu) sau (Carmen-Silvia Bighiu),
inspirate din secvenţe de film, sunt lucrări racord între
semantica imaginii şi cea a mesajului. Deşi structura de bază e
păstrată, forma, consistenţa materialelor, tehnica colajului, pe
alocuri şi inclusiv redarea fidelă a spaţiului de subtitrare le
conferă efectul, altminteri popular, de bandă desenată.
Lucrările incluse acestui capitol tematic pledează pentru
observare, pentru o atare etapizare a actului de concentrare ( a
nu se trece cu vederea de pildă cel de-al treilea ochi al
personajului încă nefinalizat). Şi te invită totodată a te
familiariza sumar cu conceptul de culoare vizavi de fotografie
sau cinematografie. Astfel dacă atuurile peliculei alb negru
erau claritatea imaginii şi doza de moralitate, colorul îşi
propune să demonteze suveranitatea prin exuberanţă, estetică
şimanierism.
Între cele două extreme, sepia, exemplificată, iată, ca un
compromis, în aAndreeiAioanei reuşeşte să
iasă în faţă prin efectul de peliculă arsă. Ei şi

ce valorizează subtil tradiţia teatrului japonez, li se
alătură, mizând însă pe contrast, "gheişa" din Alinei
Modîrcă într-o tentativă abilă de a încropi un panou oriental.
Recuzita e la urma urmei de nerefuzat: prezenţa masculină cu
trăsături specifice şi atitudine severă, femeia în aşteptare
docilă dar nu dictată de servilism, ci de iubire văzută aproape
ca sevraj, chimonoul cu accente roşii-aurii, coafura, bambusul
ca element de fundal. Se reunesc toate pentru un acord
secvenţial unitar.
Urmează cum mi-am permis a redenumi,
arbitrar, seria lucrărilor ce reprezintă compoziţii sau peisaje
rezultate din ieşirea grupului în cadrul natural. Lucrări definite
cert de dinamism, atitudine şi vivacitate. Cu tuşe teatrale şi
contraste dramatice (ca sub reflector) precum cele ce scot din
anonimat pădurea Alinei Modîrcă sau mişcare în stare pură-
impresionează în acest sens, concentricitatea fundalului parcă
absorbit, ca în cazul unei imagini imortalizate prin rotire
(AlexandraAştefănesei- ).
Întâlneşti reflecţii fluidizate şi personaje transformate în
obiect de studiu (MarianaCociurcă - ). Şi întâlneşti, în
fine, sub motivul eşarfei ce acoperă, protejează şi inclină spre
zbor sau levitaţie, o scenografie a culorii avide. Monocromii
atipice pe verde ( ), roz ( )
sau griuri ciel ( ) concură efectului de jovialitate, redat
prin sesiuni de poze, îmbrăţişări sau sărituri în aer la Ştefan
Smântânică-
Şi-am Iăsat absolut premeditat pentru final

aleAnei Maria Ţugui. O lucrare care te descoase,
te întoarce, te face să îi priveşti cu uimire sufletul ascuns între
resorturile plastice. Un om răstignit aparent pe o roată în
mişcare, cu faţa aţintită spre cer. Reperul acesta al formei
dinamice perfecte e unul consistent şi conştient. Încremenită,
roata ar fi constituit conform canoanelormistice, o ipostază de
manifestare a diabolicului, prin dorinţa implicită de slăbire a
tensiunii existenţiale, de renunţare.Dar, redată aşa, e viaţa,
pledoarie ciclică sub furtuna ivită din însăşi suflulDivinităţii.
O viziune de bon ton ce parafează optimist până la urmă acest

la unison. O incursiune fascinantă prin
fotocromatică, secvenţe cheie şi o idee cu...scînteie.

Rear Window Filmmaking
Umbre la cină

Inmood for love
Umbrelor la

cină,
Cadrul

Compoziţie

Fântâna

Încercarea gravitaţiei La vie en rose
Zbor

3DLive.
White crows/

Ciorile albe

Jocul cu eşarfa,

Stop Cadru

Raluca Sofian-OLTEANU
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PALATUL BELDIMAN-MAVROCORDAT-STURDZA
DE LA MIROSLAVA

Vechimea fostului palat boieresc de la Miroslava - care
găzduieşte astăzi Liceul Agronomic - nu este cunoscută cu
precizie, diversele etape de construcţie necesitând încă

limpeziri. Conacul, asemeni mai tuturor conacelor rurale, era
înzestrat cu biserică şi o grădină de agrement, ceea ce a determinat pe
proprietarii dinainte de 1800, când moda reşedinţelor de vară
începuse şi înMoldova, .
Proprietarii moşiilor s-au tot schimbat de-a lungul vremurilor, căci
acestea tot trecând de la o familie boierească la alta, în funcţie de
nevoile financiare de moment, sau prin transmiterea lor prin
moştenitori, către fiicele acestora cu ocazia măritişurilor. Din acest
motiv succesiunea proprietarilor este destul de complicată. În 1796,
moşia şi conacul de la Miroslava aparţineau familiei boiereşti Balş.
În anul 1801, moşia trecea în proprietatea boierului Vasile Beldiman
care construia o reşedinţă de vară pe domeniul de la Miroslava.
Construcţiile care s-au succedat pe acest loc sunt legate de un şir
întreg de proprietari de seamă: Toader Balş pe la 1800, Vasile
Beldiman, Alexandru Beldiman, Alecu Mavrocordat, Vladimir
Ghiţescu, col. ConstantinLanga,ConstantinLanga-Râşcanu.
Primul proprietar despre care s-a vorbit, Toderaş Balş, este diferit de
baş-boierul Teodor Balş („Frederic”). Acest Teodor Balş (1743-
1810) era fiul lui Lupu Balş. El a fost vornic (1790) şi logofăt (1800).
A fost căsătorit de două ori: cu Maria, fiica lui Pârvu Cantacuzino şi
respectiv cu Zoe, fiica lui Vasile Rosetti (călugărită Elisabeta, la
mănăstireaVăratec).
O casă boierească a fost construită pe terenul curţii boiereşti de la
Miroslava pe la anul 1800, de către vornicul Teodor Balş. După cum
se vede de pe planul oraşului Iaşi al lui Bayardi (1819). Palatul avea o
formă oarecum de cruce, orientat est-vest pe lungime, ceea ce numai
corespunde cu planul clădirii păstrate astăzi, care are formăde „L”.
Vornicul Toderaş Balş a dăruit reşedinţa de la Miroslava ca zestre
fiicei sale, Catinca, la căsătoria acesteia cu logofătul Alexandru
Mavrocordat. În anul 1825 palatul a fost oferit, prin foaia de zestre,
fiicei lorMarghioala (Maria), care s-amăritat cuVasileBeldiman.
Vornicul Vasile Beldiman era fiul vornicului Alecu Beldiman,
autorul . El a fost epitrop al Instrucţiunii publice
şi inspector al Şcoalelor. Acesta a înfiinţat în palatul său de la
Miroslava Institutul de educaţie pentru fiii de nobili. Casa sa din Iaşi
este cea din strada Păcurari, unde acum e sediul Universităţii
Apollonia. Vornicul Vasile Beldiman, în iulie1844, a devenit epitrop
al Casei Apelor din Capitală (Iaşi). La 1 aprilie 1848, a fost numit
mare postelnic şi secretar de stat. La sfârşitul lunii august 1848, el a
fost numit epitrop al învăţăturilor. Este amintit apoi cu rangul de vel
agă, ca pârcălab deGalaţi.

*
eşedinţa de laMiroslava a găzduit şi una din primele instituţii
de învăţământ din epoca modernă. Trei profesori francezi,
foşti ofiţeri francezi în armata lui Napoleon, De Lincourt,

Chefneaux şi Joseph Bayard hotărau în 1830 să deschidă în conacul
de la Miroslava o şcoală pentru educarea fiilor de boieri. La 24
octombrie 1831, se deschideau oficial cursurile „Institutului de
Educaţie pentru Fiii de Nobili”. Institutul îşi propunea să îi înveţe pe
fiii boierilor „limbile streine, cele mai căutate în acele vremi,
franceza, germana; greceasca, cum şi matematicile, gramatica,
geografia, istoria, etc”. Printre elevii care au frecventat această
şcoală amintim pe Mihail Kogălniceanu, beizadeaua Grigore
Sturdza, PanaiteRadu,Cananău,AlecuPaladi şimulţi alţii. Cursurile
şcolii erau destul de costisitoare, accesibile doar boierilor înstăriţi.
Familia Kogălniceanu plătea pentru educaţia fiului lor, 2000 de
galbeni. La data de 16 iunie 1832, cuprindea în
paginile sale un reportaj de la examenul de absolvire a primului an de
studii la Miroslava. La ceremonia de premiere participa Mihail
Sturdza iar locul întâi era acordat elevuluiMihailKogălniceanu.
În acest institut îşi găseşte originea învăţământul agricol din
Moldova, întrucât printre obiectele care se predau aici, la mare
cinste, având în vedere că elevii erau toţi fii de mari moşieri, era
Istoria Naturală în care plantele erau grupate şi studiate după
sistemul agronomic filotehnic şi nu după cel propus de biologie.
Şcoala îşi închidea oficial porţile în 1834, când absolvenţii primei
promoţii plecau împreună cu profesorii lor francezi să-şi continue
studiile la Paris.
Valeriu Slusaru presupunea că cea mai veche clădire din ansamblul
construcţiilor şcolare de la Miroslava este construcţia care a servit,
mai târziu, drept magazie de alimente, spălătorie şi bucătărie. Este o
construcţie cu ziduri groase, vechi. Acesta era de părere că cel mai
probabil că în acea clădire a funcţionat Pensionul.

*
alatul de la Miroslava, datat la începutul secolului XIX, a fost
inclus pe din anul 2004, la
numărul 1447, sub numele ultimului proprietar, drept „Casa

Sturdza”, având codul IS-II-m-B-04204. Construcţia noului
palatului existent astăzi a fost începută, de fapt, de către vornicul
Vasile Beldiman, la 1849. Acesta a decedat în 1853, dar văduva sa a
continuat construcţia, pânăprin 1855, acumulând datorii însemnate.
Clădirea principală veche a fost construită pe la 1849-1855. Palatul,
clădirea principală, având 20 de încăperi, a fost edificat în stil
neoclasic. Se disting două etape de construcţie: clădirea principală,
cu latura lungă orientată est-vest, are parter şi etaj, iar turnul are
parter şi două etaje. La etajul palatului, spre faţada de sud, se află o
sală mare, simplă, luminată de trei ferestre având partea superioară
arcuită („în plin cintru”), de proporţii clasice. Pe faţada exterioară
această sală („salon”) este subliniată prin coloane angajate la o

să-l transforme în palat de vară

Tragediei Moldovei
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treime. La parter se păstrează o uşă din fier
care pare a fi originară. În partea opusă, pe
faţada din nord, a fost amenajată o foarte
spaţioasă (2,5 m lăţime), care se
întinde pe toată lungimea clădirii. Aceasta
oferea o foarte plăcută privelişte spre parcul
mare al reşedinţei, dar mai ales oferea o
frumoasă panoramăasupra oraşului Iaşi.
Vasile Beldiman a stăpânit palatul până la
moartea sa, intervenită în 1850. Construcţia
acestui palat a fost începută de vornicul
Vasile Beldiman, la 1849 (după Gh.
Băileanu). Acesta a decedat în 1853, dar
văduva sa a continuat construcţia, până prin
1855, acumulând datorii însemnate. Văduva
lui Vasile Beldiman, Marghioliţa (Maria),
era născutăMavrocordat. Ea era sora Zoiţei,
doamna lui Gheorghe Bibescu vodă din
Muntenia. Moşia Miroslava a fost împărţită
apoi, de Marghioliţa, între cei doi fii pe care
îi avea familia: Vasile şi Alexandru. Palatul
şi parcurile au revenit fiului mai mic,
AlexandruBeldiman.
Alexandru Beldiman (1832-1898) s-a
căsătorit la 1854, cu SmarandaCallimachi. El a fost prefect de poliţie
al Bucureştilor la 1865, până la detronarea lui Cuza (11 februarie
1866). După acest eveniment s-a retras din viaţa politică. În anul
1872 a fondat la Iaşi ziarul „Adevărul”. Din 1888, ziarul s-a mutat la
Bucureşti, tot sub conducerea sa. Mormântul lui Alexandru
Beldiman se află la mănăstirea Ciorogârla de lângă Bucureşti
(1892). Fiul său mai mare Alexandru Beldiman (1855-1924), a fost
delegat la României la Comisia europeană a Dunării şi apoi ministru
la Belgrad (1888) şi la Berlin (1896-1916). Fiul mai mic, Edmond-
Vasile Beldiman (1861-1919), a fost prefect de Dâmboviţa şi de
Ilfov.
În jurul anului 1883, documentele îl arată ca proprietar al palatului de
la Miroslava peAlecu Balş. La 1882, soţia acestuia, ElenaA. Balş, a
vândutmoşiaMiroslava, cu tot cu palat, luiVladimirGhiţescu. După
trei ani, la 1895, palatul a fost revândut fiind cumpărat de locotenent-
colonelulConstantinLanga.
În ultimii ani ai secolului XIX, colonelul Constantin Langa (1829-
1914), a devenit, pentru scurtă vreme, proprietarul Palatului de la
Miroslava. Acesta a fost ordonanţă a domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, avansând până la gradul de locotenent-colonel. Prin el s-au
transmis mai multe obiecte originale ale Domnului Unirii către
muzeele ieşene. A devenit ulterior şi primar al oraşului Iaşi (7 iunie
1891 - 30 mai 1892). a fost întocmit un proiect de
amenajare a unui Azil de bătrâni în reşedinţa de la Miroslava. La
1899 s-au întocmit planurile şi devizele de lucrări necesare pentru
adaptarea clădirii la noua destinaţie.Lucrările ce aveau să fie făcute
asupra Palatului erau estimate la suma de 8 416, 70 lei. În proiect
intrau însă şi atenansele, grajdurile, biserica şi crâşma din apropiere,
astfel încât suma totală necesară pentru aceste lucrări a fost estimată
la 30.800, 53 lei.

onstantin Langa nu păstrează prea mult proprietatea, la 1900
vânzând palatul şi dependinţele (cu parcurile şi terenul pe
care se află biserica) lui Alexandru Mavrocordat, care

cumpărase şi moşia învecinată, Corneşti, de la Dimitrie Anghel
(poetul). Constantin Langa a fost înhumat într-un frumosmonument
funerar de la cimitirul Eternitatea din Iaşi.
La 1900, Alexandru Mavrocordat, proprietarul moşiei învecinate,
Corneşti, cumpărate de la Dimitrie Anghel (tatăl poetului) a
cumpărat de la col. Constantin Langa numai palatul cu dependinţele
şi parcurile şi terenul pe care se află biserica din curte (nu şi restul
moşiei). Proprietarul a decedat în 1907, la Paris, (fără legătură cu
răscoala) fiind îngropat la temelia bisericii din curtea palatului.
Ulterior, fiica sa, Olga, devenită prin căsătorie Sturdza, cunoscută şi
ca artist plastic, a sculptat înmarmură un valorosmonument funerar,
amplasat în interiorul bisericii, pe peretele de sud.
AlexandruMavrocordat („Muţunachi”) era un omcu o cultură foarte
vastă, vorbind curent limbile franceză, germană, greacă (modernă şi

a n t i c ă ) p o s e d â n d
numeroase cunoştinţe in
domeniul literaturii, dar şi
al ştiinţelor pozitive. Şi-a
f ă c u t s t u d i i l e î n
Germania. Era un pianist
de valoare şi excela în şah
(partenerii preferaţi fiind
junimistul Alexandru Gr.
Suţu şi dr. Rosenthal).
Biblioteca sa era una
dintre cele mai însemnate
nu doar din Iaşi, cu chiar
din ţară; aceasta „ocupa o
o d a i e s p a ţ i o a s ă a
castelului său de la
Miroslava”. Era pasionat
de literatura greacă
antică. Era un bărbat înalt,
spătos, purtând o barbă
mică ; e ra îmbrăca t

loggia

În vremea sa
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întotdeauna într-o redingotă lungă, până la genunchi. Alexandru
Mavrocordat era originar din Focşani, dar s-a stabilit definitiv la Iaşi
prin căsătoria cu Lucia Cantacuzino-Paşcanu. Familia a avut trei
copii: Olga Sturdza (sculptoriţa), o altă fiică ce s-a căsătorit cu Paul
Moruzi şi un fiu decedat la vârsta de 21de ani.
Alexandru Mavrocordat reface palatul şi construieşte impozantul
turn, pe trei nivele, aplică blazonul familiei la colţurile clădirii, pe
glafurile de sub acoperiş, iar pe faţada dinspre sud iniţialele sale
„A.M.”.Astăzi nu semai păstrează aceste însemne.
În condiţiile în care fiul său, George, cerea inventarierea averii,
palatul de la Miroslava rămânea deschis pentru adăpostirea rudelor
venite să participe la înmormântare. După moartea prematură a lui
George Mavrocordat, într-un accident de călărie, palatul de la
Miroslava a rămas în proprietatea Olgăi, fiica lui Alexandru
Mavrocordat. Aceasta este cunoscuta artistă plastică Olga Sturdza,
care a fost căsătorită cu Mihail D. Sturdza (nepotul de fiu al
domnitoruluiMihail Sturdza).

lga Sturdza a fost ultima proprietară aristocrată a palatului,
care de atunci a fost recunoscut ca „Palatul Sturdza”. După
Primul Război Mondial, prinţesa nu s-a ocupat doar de

sculptură-domeniu în care a excelat, ci şi de rezolvarea unor
probleme sociale. Astfel, la 1 noiembrie 1918, Olga Sturdza înfiinţa
în palatul de la Miroslava o şcoală pentru orfanii ai căror părinţi îşi
pierduseră viaţa pe front. Şcoala devenea nucleul model al
„Societăţii pentruOcrotireaOrfanilor de Război”, care în final a avut
270 de instituţii similar în toată România, ce adăposteau un număr de
340.000 de orfani. Olga Sturdza a dat în folosinţă clădirea, cu tot
terenul din jur, acestui orfelinat care, ulterior va fi transformat în
şcoală agricolă.
La 1 septembrie 1919, în palatul Sturdza de laMiroslava se înfiinţa o
„Şcoală de agricultură” cu rezultate deosebite. Această instituţie s-a
transformat în Şcoala inferioară de agricultură în 1921. În 1935, prin
desfiinţarea Societăţii „Ocrotirea orfanilor de război”, şcoala de
agricultură de la Miroslava a trecut în subordinea Eforiei Şcolii de
agricultură, până în 1946. După 1950 aici au funcţionat diverse
instituţii şcolare cu profil agricol.
Din 1919 până în 1954, Şcoala se remarca cu o fermă model cu
numeroase sectoare de producţie, în care se aplica cea mai avansată
tehnică agronomică a vremii. În această perioadă, instituţia a avut
statutul de „Şcoală pilot” a „Societăţii pentru ocrotirea Orfanilor de
Război” şi o încadrare de excepţie, fiind locul în care se perfecţionau
cadrele didactice din sistem. În anul 1946, Olga Sturdza era obligată
să doneze statului atât palatul cât şi terenul agricol (peste 200 de ha),
parcurile inclusiv toate dependinţele, toate acestea devenind
proprietatea şcolii agricole.
Prin Hotărârea de Guvern 90/1954 Şcoala a fost expropriată de toate
bunurile sale, inclusiv de cele 240 de hectare teren ale fermei
didactice, care au fost puse la dispoziţia GAS Bucium, ulterior IAS
Miroslava. După aceasta Şcoala a continuat să funcţioneze în
perimetrul de bază, de 6 hectare, ocupate de clădiri, curte şi parc,
toate grupate în jurul palatului.
Anul 1974 aduce cu sine şi schimbarea denumirii Şcolii în Liceul
Agroindustrial Miroslava, pentru ca în 1991 Ministerul Educaţiei să
aprobe denumirea deGrupŞcolarAgricol „MihailKogălniceanu”, în
semn de preţuire pentru tradiţia şcolii şi pentru cel ce a fost întâiul
elev şi întâiul premiant al şcolii. În anul 1996, conducerea şcolii
recăpăta de la stat 107 hectare pentru refacerea parţială a fermei
didactice „Principesa OlgaM. Sturdza". În anul 2000, Grupul Şcolar
Agricol „Mihail Kogălniceanu” a derulat un vast program în 81 de
comune pentru promovarea conceptelor de „fermă”, „fermieri” şi
pentru emanciparea agricultorului român.
Palatul adăposteşte astăzi un foarte valoros muzeu etnografic, al
cărui tezaur este expus în 12 încăperi. Meritul organizării acestei
colecţii revine profesorului Dumitru Bunea, fost director al Liceului.
Acesta este cel mai mare şi mai preţios muzeu adăpostit de o unitate
de învăţământ. Palatul istoric de aici, împreună cu Muzeul şi cu
parcurile reamenajate ar putea constitui un atractiv obiectiv de turism
cultural şi de agrement.

O

Sorin IFTIMIPrincipesa Olga STURDZA



20 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

DE CE MARC LEVY ?

Intri într-o librărie, Cărtureşti de pildă, petreci vreo două-trei orerăsfoind, citind( e dotată şi cu fotolii), oftând pentru că rareori îţi
permiţi să cumperi vreun volum din minunatele/

nemaipomenitele/visatele cărţi cuminte aşteptând să fie readuse la
viaţă de un cititor împătimit. Şi în cele din urmă pleci. Intri într-un
supermarket cu ochii după „oferte” şi cumperi un volum semnat
Marc Levy. De ce? Pentru că redacţia editurii Trei, care deja i-a
publicat două romane, îl prezintă drept „cel mai citit autor francez
din lume”, „cel mai vândut autor francez din toate timpurile”,
romanul său de debut „Şi dacă e adevărat”, devenit rapid bestseller
internaţional, publicat în peste 40 de limbi, fiind ecranizat de Steven
Spielberg. E întru totul firească, după un atare start, curiozitatea de a
afla ce se ascunde dincolo de strălucirea cortinei. De a descompune
alchimia unei cărţi care a atras milioane de cititori într-o perioadă în
care înclină balanţa în dreptul lor, înălţându-i pe

spre un senin smălţuit cu iluzii. Ce amaflat?
În primul rând că autorul, Marc Levy, ştie să se bucure de o viaţă
deloc plicticoasă, destinul rezervându-i palpitante/imprevizibile
intersecţii în fascinantul său drum profesional: „ la 18 ani devine
voluntar la CruceaRoşie, la 22 de ani înfiinţează firmaLogitec, la 23
de ani pleacă în America şi pune pe picioare societatea Rainbow
Image, la 29 de ani pierde tot şi o ia de la capăt, creând una dintre cele
maimari firme de arhitectură din Franţa”. Pentru ca, în 2000, la 32 de
ani, să marcheze norocoasa lovitură a începătorului, debutând cu
amintitul roman susţinând puterea iubirii de a
învinge moartea, dar şi necruţarea timpului, perechi predestinate în
dorita idealitate a cuplului Adam-Eva( şi Rebreanu a punctat tema,
dar nu a fost tradus în 40 de limbi) fiind antrenate într-o poveste în
tentă ezoteric-poliţistă( regăsită de altfel şi în următorul roman, „La
prochaine fois”, nefericit tradus prin „În altă viaţă” ). Duios, cu

ceicarescriuromane
ceicarecitescromane

Et si l'était vrai...,

*Lejeritate lesne depistabilă în: a) folosirea improprie a echivalentului din
limba română( v. „ de pe stradă”, p.93; „ fusese
ieri”, p.169) ; b) folosirea unor cuvinte lipsite( sau nu?) de echivalent în
română( v. „termină tale cu el”, p. 117, şi aici înşiruirea e departe
de a fi scurtă); c) neglijenţă semantică sau topică şchioapă şi nu numai( v.
„Rămăsese astfel în casă”, p. 218; „Lauren se retrăsese pe vârful
inimii”, p. 219; pentru ; „valiză ce-i aparţinea ”
p.159; „ Învaţă să nu trăiască rău nimic”, p. 145; „ tip bine” în loc de

, p. 209); d) parazitarea textului cu obişnuite de acum vulgarităţi
prezente în discursul public, inutile însă în contextul unei diafane poveşti de
dragoste.
Propunem, în cazul păstrării actualei traduceri la o eventuală reeditare,
anexarea unui glosar. Care să-i traducă cititorului român nepoliglot
următoarele expresii, cuvinte: „ de afirmaţii”, p. 184; „

”; „ seara ”, p. 183; „ la primul ”, p. 203,
etc., etc.

lampadarul de permanenţă

aparteurile

prostrat
pensionat lui mama

imbroglio
standardistă kidnappingului resac

pension
bun, de

omenie

nesfârşită tandreţe, autorul se apleacă asupra prieteniei, dar mai ales
asupra iubirii văzută drept salvare a visului, a fiinţării înseşi,
sentiment încă puternic înfipt în panoplia afectivă totmaimărunţită a
contemporanilor noştri. Dispuşi să asculte încântătorul susur al
eternei „ Love Story” dintre El şi Ea, chiar în datemai puţin credibile
pentru cei insuficient familiarizaţi cu literatura paranormalului.
Idila prinde contur din primele pagini: abia mutat, arhitectulArthur,
o descoperă, deschizânddressingul, pe tânăra Lauren ascunsă printre
haine, ea fiind de fapt, în acea clipă, doar Suflet plecat hai-hui din
Trupul aflat într-o prelungă comă în spitalul situat în partea opusă a
oraşului. Suflet sosit la fosta lui adresă pentru că îi plăcea să admire
golful cu forfota de vase, apusul şi răsăritul soarelui aşezat pe latul
pervaz al înaltei ferestre. Arthur trebuie să-i creadă spusele, Lauren,
care fusese medic stagiar, îi argumentează că nu e pentru prima oară
acolo, că numai cu el, dintre toate fiinţele Pământului, poate
comunica, el este singurul care o vede întrupată, care îi aude vorbele.
Povestea se ţese tainic şi neverosimila lor aventură ia startul cu brio.
Cu ajutorul asociatului său, de care îl leagă o trainică şi de invidiat
prietenie, Arthur fură trupul fetei în comă din spital în momentul în
caremama ei, convinsă de cadrelemedicale, acceptă deconectarea ei
de la aparatura vitală. O duce în casa primilor săi zece ani de viaţă,
copilărie fericită, sfârşită brusc în durerea pierderii mamei având
grijă să nu-i lipsească nimic. Zile şi nopţi fericite întrerupte de un abil
poliţist care-l descoperă. Acesta se lasă impresionat de angelicul
profil moral, profesional, social al tânărului arhitect şi clasează
cazul, trupul în comă fiind înapoiat spitalului. Arthur şi Lauren
dispun inteligent de luni de vacanţă, după care Sufletul îndrăgostit îşi
pierde treptat întruparea. Dispare curând, iar Arthur cade, vreme de
zile, într-o neagră disperare. Din care îl salvează prietenul asociat.
Care îl cheamă insistent la spital, unde Lauren îşi revenise din
comă.După ore şi ore petrecute la căpătâiul ei, aceasta îl întrebă cine
este şi de ce vine în fiecare zi. Final deschis? Sigur povestea lor va
continua într-o altă viaţă, iar şi iar.
Aşadar, Lauren şi-a revenit graţie necondiţionatei iubiri dăruite de
Arthur, învăţat, la rândul lui, de către mama lui să se bucure de

fiecare clipă trăită, de fiecare fiinţă sau lucru întâlnite în cale, dar mai
cu seamă să se dăruie în totalitate omului iubit, chiar dacă o atare
generozitate îi primejduieşte viaţa. Şi el, şi celelalte personaje afirmă
cu tărie că trăim în ceamai bună dintre lumile posibile, toţi cei care se
perindă prin pagini acţionând generos şi prompt, gândind mai curând
cu inima, iubindu-şi cu adevărat aproapele, sărindu-i în ajutor la
nevoie. Personaje întru totul pozitive, intersectându-se într-un
suspense non-stop, antrenate deseori în lungi dialoguri, când
stufoase, când jucăuşe.Atmosfera? Bine amestecată, tristeţe, voioşie,
nostalgie, umor, nu întotdeauna de cea mai bună calitate, şi
melodramă cât cuprinde. Surprinsă şi în tonalitatea deselor descrieri,
mulate profesional pe scenă.
Şi atunci, de ce este Marc Levy „cel mai citit autor francez al tuturor
timpurilor” ? Pentru căMăria SaCititorul s-a săturat deUrât şi Rău, le
urăşte cotidiana prezenţă, nu le mai suportă invazia şi, deliberat, le
întoarce spatele alergând spre Frumos şi Bine. Spre Normalul în care
valorile morale se respectă, iar abaterile de la normă se pedepsesc. Pe
scurt, o carte anti-stres, tonică, o apreciabilă carte de vacanţă,
exceptând traducerea exagerat de lejeră*, semnatăVasileZincenco.

Virginia BURDUJA

Coproducţie franco-germană, cum îmi place s-o numesc ades,
Cafékultour a devenit dintr-un, la origine, vorba scepticilor,
concept "de bun augur" un eveniment episodic cu pasiune

aşteptat, care-şi joacă, iată! fericit pasienţa de mai bine de nouă ani.
Iar unul dintre ingredientele ce asigură savoarea cred cu tărie că e dat
de existenţa unui scop limpede creionat, încă din start. Nimic
alambicat sau excesiv de preţios ambalat. Singura motivaţie pare să
fi stat în dorinţa organizatorilor (Institutul Francez şi Centrul
Cultural German Iaşi) de-a reda oraşelor (pentru că, trebuie spus,
fenomenul e departe de a fi doar unul local) nota boemă şi relaxat, nu
complexat-intelectuală, artistică, multiculturală de care odinioară
prin cafenelele şi pub-uri te (mai des) "împiedicai".
Oricare ar fi criteriile, cea mai bună dovadă că atât viziunea cât şi
fuziunea au funcţionat stă în măsura în care aria locaţiilor dornice a
face parte din program a trecut pur şi simplu printr-un proces de
expandare. Melanjul dintre spaţiul zis convenţional şi cele ceva mai
numeroase neconvenţionale ( Sage Cafe, Dublin Pub, London Pub,
CafeneauaAcaju, Club RS si Libraria-CafeneaAvant-Garde) a avut
în primul rândmeritul de-a valoriza fiecare artistică prestaţie. Pentru
că, nu-i aşa, implică eficace ideea de plăcută diversitate. Idee
la care publicul a reacţionat şi i s-a afiliat cred şi graţie efectului cât
se poate de interesant, pe parcurs constatat- acela că un spaţiu de
socializare poate valora mai mult decât un perpetuu
sau un desfăşurător verbal de subiecte fără haz, vag mesaj sau
perdea.
Ediţia ieşeană a acestui an a exploatat un program puţin zis
diversificat: de la proiecţii de filme documentare şi de ficţiune (lung-
metraje, dar şi foarte scurt-metraje), la concerte, expoziţii, dezbateri,
lansări de carte şi competiţii fotografice, iar capitolul l-a care a
strălucit s-a numit, cu majuscule şi subliniat, INTERACTIVITATE.
Opţiunea de-a privi pasiv se potrivea cert...în altă parte. Fiecare
acţiune s-a lăsat cu voturi, dezbateri, înghiontiri prietenoase de-a
trece tu însuţi la fapte şi-un plonjon curajos în toată acestă abilă
diversiune care-ţi cere nimic altcevadecit pasiune.
Unele dintre evenimentele Cafékultour reprezintă ele însele mărci
culturale cu un trecut glorios. Să amintim de pildă de competiţia
fotografică sau remarcabilul

sub egida căruia s-au proiectat 10 producţii cinematografice de
lung metraj. Ocazie excelentă pentru organizatori de a forţa nota
europeană a evenimentului, cu scenarii din Spania, Israel sauOlanda
dar şi de a-şi aduna cinefilii în CUIB - Centrul Urban de Iniţiative
Bune. Selecţia proiecţiilor a trecut publicul prin toate stările emotive
posibile şi a surescitat la comunicare dat fiindcă nu poţi avea stare
când ies la înaintare SPERANŢE LAVANZARE (Cecilia Felmeri /
Romania), BLESTEMUL ARICIULUI (Dumitru Budrala /
Romania),MYGERMANCHILDREN (TomPauer / Israel) sau LA
MAISONDELARADIO (Nicolas Philibert / Franţa) .
Tot despre filme a fost cu prisosinţă vorba şi-n cadrul Serilor de Film
German dedicate unui medalion Fatih Akin şi găzduite de Regatto
Café / PalasMall. S-a râs,meditat şi lăcrimat înmod echilibrat graţie
faptului că s-a optat pentru două comedii şi doua drame, a căror
răvaşe subliminale merită fie şi pe scurt stipulate:

a alege

dolce far niente

Fotomaraton'14 Astra Film Fest on
Tour

Comedie / 96 min. Ibo, un turc cu imaginaţie şi
admirator înfocat al lui Bruce Lee, nu-şi doreşte nimic mai mult pe
lume decât să regizeze primul film german deKungFu. Realizând un
spot comercial pentru restaurantul de kebab al unchiului său, devine
star peste noapte în cartier. Însă sarcina prietenei lui, Tizi, îi
provoacă dezordine şi confuzie în viaţă. Din acest moment Ibo
trebuie să-şi stabilească priorităţile în viaţă şi ceea ce îşi doreşte cu
adevărat. Comedie,drama / 124 min. În anii şaizeci
Romano Amato, soţia lui Rosa şi cei doi fii ai lor, Giancarlo şi Gigi
decid să emigreze din Solino şi să deschidă prima Pizzerie din oraş.
Afacerea le merge bine iar copiii lor se acomodează cu viaţa în
Germania. Zece ani mai târziu, cei doi fraţi se îndrăgostesc de

“Kebab
Connection”,

„Solino”,

aceeaşi femeie, ceea ce duce la ruperea legăturii dintre ei. După zece
ani cei doi fraţi se reîntâlnesc din nou şi fac o retrospectivă a vieţii
lor. Comedie / 99 min. Zinos, tânărul proprietar al
restaurantului SoulKitchen, este urmărit de ghinion.Mai întâi iubita
lui semută înChina, apoi restaurantul începe să-i piardă şi pe puţinii
clienţi pe care îi mai avea şi, colac peste pupăză, suferă şi de nişte
dureri de spate cumplite. În încercarea de a-şi reface viaţa, tânărul
decide să zboare la Shanghai în căutarea dragostei, şi lasă
restaurantul în grija fratelui său, Illias, un fost puşcăriaş. Ambele
decizii se vor dovedi dezastruoase… Dramă /
121 min. De la moartea iubitei sale soţii, Cahit, un german de
origine turcă, dependent de cocaină şi alcool, duce o viaţă
mizerabilă strângând paharele într-un club de rock din Hamburg.
Într-o noapte, pe jumătate intenţionat, el intră cu maşina într-un zid.
La spital o întâlneşte pe Sibel , o tânără care încercase să se sinucidă
ca să scape de presiunile unor părinţi tradiţionalişti. La rugămintea
fetei, Cahit acceptă o căsătorie formală, dar, după o vreme, între cei
doi se înfiripă o dragoste complicată.

„Soul Kitchen”,

“Gegen die Wand”,

Cafékultour 2014 a fost de asemenea ediţia în care organizatorii au
simţit că e momentul de a entuziasma dincolo de alte fapte deja
consacrate printr-un element de noutate.Teatrul, a fost aşadar încă un
punct generos bifat pe agenda program. Proaspătul "culoar" a
debutat cu punerea în scenă sub găzduirea sălii "B. Fontane"
Centrului Cultural Francez) a piesei "La femme comme un champ
de bataille/ Femeia ca un câmp de luptă", o adaptare după Matei
Vişniec, în interpretarea trupei de teatru "Pluriel". Şi, s-a încheiat în
Dublin Pub cu spectacolul "Parti a l'UE/ Plecat în UE" în regia
Antonellei Cornici şi interpretarea studenţilor Universităţii de Arte
"GeorgeEnescu".
Coloana sonoră a festivalului a fost ca şi în anii trecuţi marcată de
acorduri de... jazz (excepţie făcând o seară iberică gândită foarte
rafinat). Alegerea a culminat de altfel cu un concert extrordinar
susţinut de în club RS. orchestră restrânsă de
trei, care a rămas inevitabil în inima şi în mintea publicului spectator
nu doar prin entuziasmul şi spontaneitatea sa cât pentru simbioza
perfectă, rar întâlnită între simfonie şi jazz. Ce e mai provocator
decât unmozaic sonor îmbinând armonios instrumente precum tuba,
trombonul şi tobele, cupianul luiMozart!
Jazz-ul şi-a meritat din plin statutul de star şi a fermecat nu doar
sonor ci graţie fotografului Ionuţ Ignat şi vizual, printr-o remarcabilă
suită de instantanee cu melos si plasticitate devoalate privirilor
curioase (maimult sau puţin rodate vieţii de noapte) în zonaAtrium a
ansamblului Palas.
Un festival cu atâtea detalii, încât dacă le-ai consacra precum ar
merita atenţie particularizat, ai putea scrie cam tot pe atât cât durează
nunţile în basm.
Cevamai pe scurt însă spus...am văzut în Cafékultour un altfel de tur.
Unul care te conjura galant să dai curs (cu pauze de notiţe, nu aşa!)
fiecărui popas şi să iei uliţele artelor conexe, la pas.

(

„Ditzner Twintett” O

CAFÉKULTOUR - un altfel de tur

Sofia RALU

Anna Elisabeth Wilhelmine Louise Franzisca Adolphine Maria von
Dröste-Hülshoff s-a născut în 1797 şi reprezintă, sub numele de
Anette vonDröste-Hülshoff, una dintre cele mai importante prezenţe
lirice din romantismul german.A scris încă din copilărie mici poeme
ocazionale, în stilul Biedermeyer omniprezent în epocă, în tinereţe
încercându-şi pana şi cu o tragedie, cu o epopee, chiar şi cu fragmente
de roman, sfârşind prin a compune asiduu o bună poezie religioasă.
Neliniştile, dureroase prea adesea, ale unei vieţi de familie
sugrumată în strictele precepte ale nobilimii dinWestphalia, de o idilă
cu final trist, răbufnesc în remarcabile poeme, oglindind probleme de
viaţă, dar şi de creaţie literară, întrebări adresate divinităţii supreme,
ori sublima natură înconjurătoare, a cărei poezie a atras-o cu
predilecţie.
Trăind într-un conac-fermă, îşi găseşte alinarea în muzică şi scris,
călătoreşte la Bon şi Köln, este la curent cu literatura contemporană
ei, valorificându-şi chiar parte din propriile proiecte literare. Dintre
care merită amintită nuvela în care tratează, în tonalitate de studiu
social, raportul, niciodată limpezit, moralitate-imoralitate. A
cunoscut şi o perioadă fecundă literar, care a coincis cu anii petrecuţi
la conacul sorei ei, de la Meersburg, pe malul lacului Constance. În
liniştea de acolo, resimţită ca o eliberare, a scris mult, reînviind
copilăria, puţina dar profunda, ei experienţă de viaţă cunoscând o
transpunere lirică semnificativă, subsumată unei noi colecţii de
poezii. Publicată în 1844, aceasta a stârnit unviu interes.
Astăzi, aşa cum şi-a dorit, este încă citită, studiată, celebritatea ei
bazându-se pe o paradoxală modernitate, vizibilă mai cu seamă în
descrieri de natură, „puritatea genială anunţând cu mai
bine de jumătate de secol înainte agitatele viziuni ale marilor
expresionişti”, după cum remarca un critic literar francez( Le
MagazineLittéraire, 542, 2014).

a la Droste

O,LUNĂ...
O, lună, eşti asemeni târziului prieten
Dăruindu-şi tinereţea sărmanului bătrân,
Strălucire dând clipei dulci înnodate
În jur deamintiri alene stinse.
Tunu eşti fermecătorul, orbitorul soare
Trăind în valuri de foc, în sângele scurs
Tu eşti eternamelodie a trubadurului trist,
O îndepărtată, dar dulce lumină.

Prezentare şi traducere (din limba franceză) de Virginia FABIAN

ANETTE von DRÖSTE-HÜLSHOFF
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CRONICA MERIDIANE

„Capra cu trei iezi” din povestea lui Ion Creangă, într-o dramatizare
originală semnată de Ion Agachi, în varianta ”

” tradusă în italienă de profesorul Sebastiano Raimondo, se
află în turneu prin Italia într-un spectacol de păpuşi al Teatrului
„Luceafărul” din Iaşi. Regia este semnată de Ion Ciubotaru,
scenografia deMihai Pastramagiu iarmuzica deMatildaAndrici.

mputut admira o punere în scenă în spiritul tradiţiilor satului
românesc, din care n-au lipsit costumele populare, măştile,
obiceiurile. Scenografia a pus în valoare creaţiile plastice

naive ale artistului Gheorghe Ciobanu, reproduse pe panourile de
decor. Spectacolul a fost pregătit şi în limba italiană spre a veni în
întâmpinarea celor care ştiu puţin sau deloc româneşte, cum se
întâmplă cumulţi din copiii născuţi sau şcoliţi în străinătate.
Prichindeii, români şi italieni, prezenţi în mare număr alături de

La capra e i tre
capretti

A

“Capra cu trei iezi”

Începută cu luni înainte, prin selecţii riguroase de titluri şi proiecteeditoriale, dar şi cu polemici stârnite de cenzurarea participării
unor volume critice la adresa clerului, considerate se pare

nepotrivite cu prezenţa Vaticanului ca ţară invitată, ediţia din acest
an a Salonului Internaţional al Cărţii de la Torino şi-a deschis porţile
în perioada8-12mai.Omanifestare de anvergură ce s-a bucurat şi de
această dată de o organizare exemplară şi un bogat program de
evenimente derulate sub o temă generoasă pe plan literar, etic şi
filozofic, menită a scoate în evidenţă binele, intitulată: ”Bene in
vista”. Pe lângă prezentări de carte, întâlniri cu personalităţi,
conferinţe, laboratoare de creaţie pentru mari şi mici, inerente unei
astfel de manifestări, nu au lipsit dezbaterile pe teme moderne
precum tutelarea dreptului de autor în contractele de ebook şi self
publishing, efectele revoluţiei digitale în plan editorial, publicitatea
inweb, puterea cuvântului, educaţia în epoca social network-ului, pe
cât de numeroase şi interesante cu atât mai greu de urmărit, întrucât
multe din ele erau programate simultan. Aplicaţia gratuită pusă la
dispoziţia posesorilor de smartphone a facilitat informarea şi
planificarea. Succesul ediţiei este demonstrat şi prin numărul record
de vânzări şi de vizitatori, în pavilioane ca şi pe paginile de site
dedicate salonului, în creştere cu 3%faţă de anul trecut.
Faţă de anii precedenţi s-a putut remarca în general o manifestare
mai austeră, cu o participare lipsită de exuberanţă, expozanţii
limitându-se în spaţiul alocat la o publicitate minimă şi preferând să
se dedice vânzărilor de librărie cu preţurile expuse la vedere. La
standul Sfântului Scaun de exemplu, ce domina cu eleganţă şi
rafinament pavilionul central, până şi cea mai mică broşură cu
ghidulmuzeelor vaticane costa 2 euro.
”Semnale pozitive”, cum a fost intitulat standul României organizat
de ICR , prin InstitutulRomân deCultură şiCercetareUmanistică de
la Veneţia şi Centrul Naţional al Cărţii, a apărut astfel într-o notă
oarecum discordantă faţă de impresia generală pe care mi-a lăsat-o
Salonul. Propunându-şi ca obiectiv promovarea şi stimularea
interesului editorilor şi traducătorilor pentru literatura română, prin
tematica manifestărilor şi a cărţilor prezentate în program pe
parcursul celor cinci zile de Salon, proiectele editoriale propuse au
părut axate în principal pe rememorarea unor epoci trecute, a unor
personalităţi dispărute, pe scrieri autobiografice cu mărturii
dramatice, pe explorarea resurselor memoriei care bântuie
amintirile şi revin obsedant în atenţia prezentului ca lecţii pentru
viitorime. Nimic interesant de propus la timpul prezent se pare sau
poate decizii dictate de marketingul editorial tributar unor astfel de
orientări.
Dintre clasici au fost evocaţi Emil Cioran şi Mircea Eliade, au fost
traduse studii ale istoricilor Neagu Djuvara („La guerra dei
settantasette anni (1914-1991)” şi „Le premesse dell'egemonia
americana”) şi Lucian Boia („La fine dell'Occidente? Verso il
mondo di domani” şi „Le trappole della storia. L'elite intellettuale
romena tra 1930-1950”).Afost omagiată, la puţin timpde la trecerea
sa în nefiinţă, sub titlul „Nina Cassian, l'ultima modernista in
Europa”, prin prezentarea unei antologii de versuri apărută în 2013
la Editura Adelphi, intitulată ca o premoniţie „

. Poesie 1945-2007” (Există moduri şi moduri de a dispărea.
Poezii 1945-2007).
Dezvăluind conotaţiile triviale prin jocul de cuvinte din numele
protagonistului cărţii sale de memorialistică ”Le giovinezze di
Daniel Abagiu” (”

Cezar Paul-Bădescu a marcat mai degrabă un
autogol

u siguranţă mai dinamic şi mai plin de culoare este romanul
”Morte di un ballerino di tango (”Moartea unui dansator de
tango”) prezentat de Stelian Tănase, editat de Atmosphere

Libri în traducerea lui Mauro Barindi. Găsim în el zugrăvită o lume
interlopă bucureşteană necunoscută, marcată de criminalitate,
promiscuitate şi violenţă, dar şi de rezistenţă prin orice mijloace,
dintr-o epocă tulbure a anilor 1940-1948 marcaţi în final şi de
ocupaţia sovietică. Pornind de la un bogat material documentar
descoperit într-un fond al Direcţiei Generale a Poliţiei de la Arhiva
Naţională şi din presa vremii, Stelian Tănase reuşeşte să dea o
perspectivă realistă asupra acestei perioade despre care se cunoştea
prea puţin şi nu s-a scris nimic. Ironia soartei a făcut ca, o dată cu
ultimele demolări din zona cartierului Grant, CaleaGriviţei, Gara de
Nord, lumea descrisă în roman să fi dispărut cu desăvârşire chiar pe
când se pregătea tipărirea romanului, rămânând să trăiască în
paginile cărţii şi pe blogul lui StelianTănase, prin fotografiile făcute
peparcursul documentării.

C'è modo e modo di
sparire

C
Tinereţile lui ”), în loc să

stârnească interesul,
.

Antologia de nuvele „Io scelgo” (Eu aleg) îngrijită de Irina Ţurcanu
şi apărută la Editura Rediviva aduce în atenţie un subiect delicat şi

Daniel Abagiu

prezenţe româneşti în Italia

Salonul interna ional al C r ii,
Torino, mai, 2014

ţ ă ţ

dramatic, acela al violenţei asupra femeilor, prin vocile unor autoare
române şi italiene care îşi dezvăluie experinţele trăite şi atitudinea
prin care reuşesc să iasă învingătoare. Sub semnul evocării unor
momente dramatice trăite de autoare în timpul deportării familiilor
de către comunişti, se înscrie şi volumul profesoarei Lăcrămioara
Stoenescu ”Bambini nemici del popolo” (Copiii - duşmani ai
poporului) apărut la Editura Saecula. „Această carte este un arc
peste timp şi un exerciţiu dememorie” spune autoarea. Fără dorinţă
de răzbunare, ci spre vindecare şi educare, readuce în atenţia opiniei
publice răul prea multă vreme nespus, care a provocat suferinţe
fizice şi sufleteşti ce se cer scoase la lumină, în adevărate lecţii
educative.
Pe aceeaşi temă a readucerii din memorie a unui trecut zbuciumat
pentru a nu fi lăsat uitării s-au derulat şi prezentările de carte ale
Editurii Rediviva, o tânără dar ambiţioasă casă editorială aCentrului
Cultural Italo-Român din Milano. Micaela Ghiţescu, în volumul
”Tra oblio e memoria” (Între uitare şi memorie) tradus de Ingrid B.
Coman, ca şi prin revista ”Memoria” pe care o conduce, dă glas cu
forţă şi curaj acelor victime care s-au opus regimului totalitar, din
dorinţa de a transforma suferinţa şi nedreptatea îndurate în lecţii de
viaţă pentru generaţiile care nu au avut ocazia să cunoască adevărata
faţă a comunismului. O rememorare dar nu cu scopul răzbunării e
ceea ce şi-a propus. Acea fetiţă care părea să fie cea mai firavă din
familie, cu un zâmbet inocent aşa cum apare din fotografiile scoase
din albumele de familie, a decis cu curaj să preia pe umeri povara
generaţională. Şi pentru că a reuşit să supravieţuiască, vrea să
povestească totul aşa cum a fost, folosindu-se de un limbaj concret,
documentat, prin dezvăluirea unor fapte şi evenimente ce ating nu
numai aspecte din biografia personală dar şi evenimente istorice
zbuciumate ale unui întregpopor.

e la Paris scriitorul Bujor Nedelcovici aduce cu romanul
”La mattina di un miracolo” (”Dimineaţa unui miracol”),
tradus de scriitoarea şi directoarea Editurii Rediviva Ingrid

B. Coman, evocarea misterului ce se ascunde în sufletul unei femei
pornite în căutarea sinelui, a descifrării sensului vieţii. Paradoxal
pare faptul că vine din partea unui bărbat, dar cu atât mai remarcabil
cu cât se demonstrează un fin observator. Pentru ideile sale
îndrăzneţe, care nu erau pe placul regimului ceauşist, autorul a
trebuit să ia calea exilului în 1981.Astăzi încearcă să arunce o privire
senină asupra trecutului, fără patimă sau ranchiună, declarând că a
iertat totul. Dar abia înfruntată o întâlnire neaşteptată, fantasmele
trecutului par să revină şi polemici mai vechi legate de dosare şi
turnători la Securitate, pe cât păreaude uitate, se întorc.

D

Un efort remarcabil de căutări şi interpretări ale textului trebuie să fi
necesitat traducerea romanului ”Craii de Curtea Veche” de Mateiu
Caragiale, începând chiar de la fiecare cuvânt din titlu, în italiană, ”I
signori della CorteAntica”, nu tocmai consonant cu sensul original,
deşi traducătorul Mauro Barindi a ţinut să motiveze alegerea prin
prisma unui laborios studiu semantic şi comparativ asupra
diverselor versiuni apărute în alte limbi. A fost tradus într-o
exprimare apropiată în spaniolă de Rafael Pisot şi Cristina Sava
(”Los depravados principes de la vieja corte”) şi în franceză de
NicolePottier (”LesPrincesNoceurs de laVieille Cour”) dar ceamai
expresivă pare să fie cea în engleză datorată lui Cristian Baciu
”Gallants of The Old Court”. Cât de fidelă poate fi o traducere
desigur părerile pot fi împărţite şi fiecare traducător aplică metoda
pe care o consideră mai potrivită. Cert este că în cazul de faţă
misiunea, îngreunată de necesitatea de a transpune nu numai
cuvintele dar şi atmosfera unei lumi balcanice decadente, ar fi impus
o abordare colectivă bazată pe o stăpâniremai profundă a limbii.

n colectiv coordonat de Violeta Popescu a realizat volumul
„Le catacombe della Romania. Testimonianze dalle carceri
comuniste 1945-1964”, o evocare a unor figuri

reprezentative pentru o întreagă generaţie supuse la torturi şi
suferinţe inumane cu scopul exterminării în închisorile comuniste.
Mărturiile adunate constituie un omagiu adus tuturor acelora care au
suferit şi s-au stins în închisori între anii 1945-1964 în numele
idealurilor de libertate, demnitate şi credinţă. Dintre ei sunt evocaţi:
părintele Gh. Calciu Dumitreasa (1925-2006), poetul Valeriu
Gafencu (1921-1952), Ioan Ianolide (1919-1986), prinţul şi
sacerdotul Vladimir Ghika (1873-1954), poetul Radu Gyr (1905 -
1975), filozoful Petre Ţuţea (1901-1991), partizana Elizabeta Rizea
(1912 2013), scriitorul şi publicistul Nicolae Steinhardt (1912
1989), poetul medic Vasile Voiculescu (1884-1963), scriitorul şi
filozofulMirceaVulcănescu (1904-1952).
În fine, semnalez dintre apariţiile Editurii Rediviva cel de-al doilea
număr al Anuarului Centrului Cultural Italo-Român din Milano
„Repere culturale româneşti în Italia” (titlul în italiană: „Impronte
culturali romene in Italia”), o colecţie de articole, texte poetice şi
traduceri scrise de colaboratori ai Centrului, români şi italieni,
printre care de câţiva ani mă număr şi eu. Propunându-şi să ilustreze
raporturile culturale româno-italiene, de a pune în valoare
potenţialul cultural şi artistic al comunităţii române din nordul Italiei
şi a simpatizanţilor italieni, volumul se încheie cu o cronică a
numeroaselor activităţi organizate în acest scop de Centrul Cultural
Italo-Român din Milano pe parcursul anului 2013. Anuarul a fost
lansat la Consulatul României dinMilano cu ocazia împlinirii a 164
de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu şi a Zilei Culturii
Naţionale, evenimente ce au fost sărbătorite cu entuziasm şi orgoliu
naţional de comunitatea românească şimoldovenească.
Revenind la participarea la Salonul de carte, cu părere de rău am
constatat că poezia nu a intrat în cărţile organizatorilor standului
românesc anul acesta. Ramurile de alun au dat roade la Torino se
pare doar pentru plăcerea degustătorilor de ciocolată Gianduiotto
dar nu auputut ajuta şiCenuşăreasa să ajungă la bal.

U

Micii editori au avut o secţiune dedicată în ediţia din acest
an a Festivalului Literaturii de la Milano desfăşurat în
perioada 4-8 iunie. A fost o bună ocazie nu numai de

promovare dar şi de schimburi de experienţă între profesionişti
privind dificultăţile nu puţine de înfruntat, finalizate cu intenţia de a
se organiza într-o asociaţie care să-i tuteleze în obţinerea unui un
sprijinmai substanţial din partea autorităţilor.
Editura ”Rediviva” dinMilano are numai doi ani de activitate dar se
prezintă cu frumoase realizări şi proiecte ambiţioase puse în slujba
promovării culturii româneşti în Italia. Aşa a fost posibil ca în
amplul peisaj al literaturii milaneze să apară în aceste zile şi nume
ale scriitorilor români traduşi în italiană precum:Mateiu I. Caragiale
(”Craii de Curte Veche”), Micaela Ghiţescu (”Între uitare şi
memorie”), Bujor Nedelcovici (”Dimineaţa unui miracol”), Stelian
Ţurlea (”În absenţa tatălui”), Doina Ruşti (”Lizoanca”). Dintre
autorii din diasporă publicaţi de editură semnalăm: Ingrid B. Coman
(”Satul fără mămici”), Violeta Popescu (”Catacombele României.
Mărturii din închisorile comuniste 1945-1964”), Viorel Boldiş
(”150 degrame de poezie de dragoste”), Irina Ţurcanu (”Eu aleg”).

Mici editori - proiecte ambi ioaseţ

În fiecare an, la începutul lunii iunie, Triuggio, o comună dinNordul Italiei cu puţin peste 8500 de locuitori, devine pentru o zi
capitala internaţională a poeziei. Bilanţul ediţiei din acest an al

concursului organizat de ”Centrul Tinerii şi Poezia”, a numărat 985
de concurenţi din Italia, România, Bulgaria, Moldova, Turcia,
Albania, Polonia, Pakistan,Maroc, Nigeria, Croaţia,Arabia Saudită,
Egipt, Bolivia, Iordania şi altele.
Tinerii şi Poezia. O alăturare nu ocazională ci un laborator de
pregătire şi creaţie menit să dea roade de frumuseţe, deschis pe toată
perioada anului. Concursul este organizat pe categorii de vârstă. De
la an la an numărul participanţilor a crescut extinzându-se în ţări de
pe toate continentele prin proiecte de colaborare internaţională cu
şcoli şi universităţi.
Participarea românească a fost cea mai numeroasă dintre ţările
străine, atât ca număr de înscrişi cât şi de premianţi: 48 din România
şi 6 din Moldova. I-am însoţit la festivitatea de premiere din partea
Centrului Cultural Italo-Român din Milano, care s-a ocupat de
traducerea poeziilor şi înscrierea la concurs a multora dintre aceştia.
De altfel Violeta Popescu, coordonatoarea Centrului, a primit o
diplomă de merit pentru activitatea susţinută în fiecare an de
promovare a schimburilor interculturale.

Tinerii poeziaşi

Pagină realizată de Florentina NIŢĂ

familiile lor laBibliotecaRomână dinMilano în seara de 29mai, s-au
entuziasmat şi întristat împreună la păţaniile iezilor.
Centrul Cultural Italo-Român din Milano a organizat o primire
călduroasă artiştilor păpuşari şi spectatorilor mari şi mici veniţi să
asiste la spectacol.
Turneul Teatrului ”Luceafărul” din Iaşi, cuprinzând nouă
reprezentaţii în diferite localităţi din Nordul Italiei, s-a bucurat de
sprijinul Consulatului General al României dinMilano şi dinTrieste,
al ICR Bucureşti, al unor primării şi asociaţii culturale româno-
italiene.



22 cronica veche

CRONICA VECHE

(…) Am o stare ciudată acum, simt că sunt pus pe evocări. Lucrând
la cartea de interviuri Fructe din pomul vieţii, simt că-mi dau ocol
personalităţi de altădată pe care le-am cunoscut şi de prietenia
căroram-ambucurat, adesea inexplicabil.
Căci ce-l determina pemaestrul OscarHan să-mi îngăduie prezenţa
lungi după-amieze în atelierul său, în vreme ce lucra şi să-mi
vorbească în cel mai neobişnuit - pentru el - ton de conversaţie, cel...
blajin! istorisindu-mi clipe de viaţă îngrozitor de îndepărtate (iarna
războiului mondial la Iaşi, cumplită, cu nopţile pline de groaza
stârnită de cadavrele de exantematici culese pe străzi în căruţe). Era
ciudat, dar acest bătrân cu o privire pătrunzătoare, şi “năpraznică”
zice dl. Titel Comarnescu, de care se temea efectiv, prinsese drag de
mine! Ba mi-a şi propus o colaborare la redactarea memoriilor lui,
Dălţi şi pensule, în calitate de secretar particular, bine plătit.
Dar bătrânica scumpă, relicvă încă plină de nobleţe a vechii
aristocraţii, d-na G.M.Cancicov, ilustră romancieră a şi mai vechii
boierimi moldoveneşti de altădată? Ea de ce-mi cerea să-i vin în
vizită, în “apartamentul” cumplit de sărac, cu mobile scăpate parcă
de la un devastator incendiu, ajunsă la ultima expresie a sărăciei?
Mi-a dat, într-o iarnă, un manuscris - Issa - rugându-mă să-i fac
“toaleta” pentru o eventuală predare la editură. Romanul evoca
vremea lui Eminescu şi Iaşul marii “Junimi”, dar în stilul ei
“bătrânesc” drept care, refuzându-mi un fragment pentru
publicare, C. Şt. mi l-a respins cu total dispreţ, motivul fiind că el nu
publică proză din vremea lui Pazvante Chiorul. M-am resemnat iar
Doamnei i-am explicat, confuz, că “nu e pe teme de actualitate şi n-
are implicare în social”. Era în zilele de pelerinaj ale unei Sfinte
Parascheva şi bătrâna venise să se închine la Mitropolie. Neavând
loc în hotelurile din oraş, am “cazat-o” la... Hotelul Partidului, din
balconul căruia, dimineaţa, ea ieşea şi, spre groaza activiştilor care
forfoteau pe acolo, ... binecuvânta parcul şi lumea venită la hotel.
Dar venerabilul C. Şt. n-a scăpat ucigătoarei ironii a ei,
încondeindu-l cu sarcasm şi culori păgâne în romanul absolut
senzaţional Insula Ţapilor.Ai înţeles ce rol i-a conferit.
Dar de ce m-a primit - tot într-o după-amiază - cu aceeaşi
inexplicabilă simpatie, maestrul Şt. Ciobotăraşu? În timp ce luam
prânzul, cinstindu-ne amândoi cu câte un păhărel de ţuică, îmi
istorisea întâmplări vesele şi triste din teatrul tinereţii sale de la Iaşi.
Avea în voce o nostalgie profund omenească, mai ales când îmi
spunea că “a părăsit Iaşul de îndată ce marii regizori Sava şi
Maican au plecat la Bucureşti”. “Aţi mai reveni vreodată “acasă” ?
“Nu există asemenea întoarceri” mi-a declarat cu mâhnire. O voce
blândă, nespus de potrivită pentru acele evocări ale lumii artistice
dintre războaie.
Dar Petru Comarnescu ? şi acel neuitat “salon” vechi şi afumat, cu
rafturi de bibliotecă ce se încovoiau sub greutatea cărţilor, aprig
conviv şi cel căruia Camil Petrescu îi spunea “şeful generaţiei
noastre”. Un contemporan îi reproşa că a “rătăcit pe toate
drumurile culturii” şi n-a dat lucrările de sinteză la care s-a aşteptat
lumea sa. (Dar Eseurile şi Kalokagathon, dar monografiile
Luchian, Tonitza, Brâncuşi etc?)
Era să-l uit pe Dorin Pavel, “bunicul hidrocentralelor româneşti”,
căruia i-am stilizat cartea de memorii Arhitectura apelor. Iată un
destin din intelectualitatea noastră tehnică, inginer ce n-a rămas la
Zürich, oraşul studiilor sale de hidrotehnică, ca profesor
universitar, ci a venit în grabă acasă, unde ştia că are posibilitatea
de a construi hidrocentrale pe toate râurile interioare ale ţării, până
în 2100! Şi ce a apucat să construiască sunt capodopere ale
hidrotehnicii noastre şi realizări nu numai europene dar şi
mondiale. Doamne, ce ochi albaştri avea şi, pe deasupra, avea o
relaţie de apropiată rudenie cu... Blaga!
Plăcută şi calmă ca însăşi istoria, întâlnirea cuDinuC.Giurescu, azi
la 87 de ani, academician distins şi... senator, mâniat din cauza
pericolelor regionalizării, “ca etapă spre federalizarea şi dispariţia
României”, semnal de alarmă tras de autorul acelei inegalabile
Istorii ilustrate a românilor. Am fost, cred, ultimul ”reporter” care l-
a vizitat pe savant atunci, cu puţin timp înaintea plecării, căci
ulterior frumoasa sa casă a căzut violent sub lamabuldozerelor.
Dar tot cu un ilustru istoric s-a întâlnit omul de litere (să-i zicem
M.F.), pentru a sta la un taifas şi a convorbi despre Independenţa
Romnâniei şi ziua de 9 Mai, Ziua Victoriei sau poate mai frumos
spus “sărbătoarea iubirii de patrie”-,domnul acad. Virgil Cândea.
”Ce ar fi însemnat România fără Independenţă ?” Răspuns:
“Întreaga istorie ulterioară avea să fie influenţată de modul
hotărât, curajos în care ne-amcucerit Independenţa de stat”.
O altă “scumpă bătrânică” a fost şi cea cu soarta plină de inedit - d-
na Georgeta Aramescu-Anderson, pictoriţă gălăţeancă, trăind în
State cam de prin 1946. Şi ei i-am stilizat memoriile. De la Pacific la
Dunăre, ajutând-o să-şi deschidă şi o expoziţie în Iaşi, după care a
donat pentru sinistraţi toate fondurile obţinute din vânzarea
tablourilor. Amintirile erau încântătoare, cu totul inedite la anii
schimbării ţării de reşedinţă, când şi-a descoperit vocaţia pentru
pictură. “Am expus în patru continente”mă informa ea, dar pemine
m-a dus din nou gândul la ce pot face românii odată stabiliţi peste
hotare. Zicea Arghezi că aceştia “îşi descopăr aptitudini latente
uluitoare peste fruntarii”.

Dramaturgi pe care i-am moşit ca om de instituţie profesionistă de
spectacol? La el (Nelu Ionescu), mă refeream în carte (În bătaia
nopţii/Convorbiri cu o floare, n.m.,N.T.) când scriam despre
“ferocitatea nevestelor care trădează”. Da, între ei, bunul N. I., atât
de tragic plecat din lumea asta. Am fost prieteni din prima clipă a
cunoaşterii. Prilejul l-a constituit premiera lui cu Neîncredere în
foişor, iar apoi interviul pe care i l-am luat, punându-i o singură
întrebare: “Dece-ai părăsit Iaşul ?”
(…) Mai sunt trei zile, cred, până când se va oficia lansarea
romanului meu şi emoţiile cresc proporţional cu grija aceea: oare va
merge bine totul? I-am compus o dedicaţie şi “distinsei domne
Elvira Sorohan” la care chiar am ţinut ca student, căci avea o
inteligenţă în comunicare de temut şi cunoştea carte serioasă. Mult
aş vrea să ştiu ce impresie i-ar putea face cartea, căci e sensibilă la
lucrul bine făcut şi rostuit cu talent. Mai cu seamă aş vibra să-mi
spună cuvinte de laudă pentru limba “romanţului”, pe care mulţi o
consideră curat limbă română în straie de sărbătoare. Şi dacă stai să
te gândeşti, oare cum am deprins-o? Desigur nerefuzând nici un fel
de achiziţie, chiar dacă venea de la un amărât de soldat ori mai
târziu de la un săpător-betonist, ce păstrau în vorba lor acea
savoare, azi mult uitată, a limbii nealterate. Las deoparte toate
marile lecturi ale vieţii ori ceea ce am câştigat prin contactul cu
oameni (intelectuali) evoluaţi. Tu ţi-ai pus vreodată asmenea
întrebări ? Să nu uit de impresiunile din folclor, căci şi azi mai ştiu pe
de rost sute de versuri populare ori folclor literar cu grijă
ales.Poveşti,mai ales.
E ora 7,40 dimineaţa şi eu sunt de patru ore treaz-trezuţ lucrând la
nuvelele şi povestirile următorului volum. Va fi mai bun, oare? Ce se
va spune la summit-ul OSCE despre el? Nu cumva mi-au rămas şi
mie prea mici hăinuţele de la ultima carte? şi am şi început să semăn
cu următoarea?
Îmi scria Traian (Traian Filip, fratele mai mare, n.m., N.T.) în alte
vremi mai calde, despre una din cărţile mele că “este ominiatură” şi
că “dramele personajelor mele sunt pricinuite din incapacitata
băiatului de a deveni bărbat. Explicându-se pe sine, autorul nu
merge cu indiscreţia prea departe şi lasă în umbră parte a
personajelor sale. Cartea foloseşte cu o mare pricepere replica în
dialog sau monologul. Textul este lucrat cu acurateţe, încât între
cuvinte şi între fraze ar fi imposibil să vâri un ac”... Să-i mulţumim
“bătrânului” caremăaude chiar şi de acolo unde eacum.
Îmi mai scria cam tot în tinereţeamea cea fragă, că-mi plac lucrurile
“fumegoase”, intruziunea în fantastic. Şi chiar mă îndemna s-o iau
pe calea asta. L-am ascultat dar având patima asta în sânge şi a fost
uşor.
Mi-a fost mentor toată viaţa (adică până în 1994, când amurit). Dar
să ştii că, fără a fi un ticălos şi un nerecunoscător, consimt că am dus
măiestria prozei lui (realism reconstitutiv cuminte şi nu rareori
condus cu multă vivacitate), mult mai departe. Afirmaţie banală:
orice ucenic trebuie să--şi depăşească maestrul dacă este bun.
Amarnic mă certa când coboram stacheta convenţiei, apelând la
personaje fără valoare intelectuală, făcuţi din lut bun pentru olari.
Şi nu pentru simboluri de preţ ale vieţii. Scriitorii se confecţionează
din arbori de rezonanţă, nu din lemn de ulm, din care se fac căruţele
ţărăneşti. (Foarte bine şi asta). Eroii mei trebuiau să fie evoluaţi,
atmosfera romanelor departe de realul tern şi neinteresant. Cui îi
place lucrul fad, fără gust ? Nici ciorba astfel gătită n-ar fi bună de
sorbit.
Mă întreb, dar cine-mi răspunde: cu ce să ies în lume în anul care
urmează? Cezara zice că ar fi bine să-mi editez cartea cu interviuri
luate unor mari personalităţi din deceniile 7-8. Dar eu vreau tot o
carte de proză (povestiri şi nuvele), aceasta fiind mai curând lumea
mea. Sigur, sunt şi publicist dar, în esenţă, vrau să rămân autor de
opere epice.
Hei ! Spune-mi sămăopresc !

Bucureşti, 14martie 2014

scrisori întredeschise

”…scriitorii
se confec ioneaz

din arbori de rezonan …”
ţ ă

ţă
Iubite amice Nick,

Mircea FILIP

Afară era o noapte adâncă şi liniştită. Se auzeau greierii, în capătul
cerdacului Casei de oaspeţi a taberei şi - undeva în întuneric -
rumoarea măreaţă a brazilor seculari cu vârfurile nostalgic legănate
aproape de cer. Tăcerea munţilor, singurătatea, stelele - toate stăteau
în preajmă-i, aşteptând, parcă, o hotărâre a sa. Asta s-ar fi întâmplat
poate odinioară şi altădată, când încă mai era demnitar respectat,
putând lua şi decizii dintre celemai grele.
Venise cu o seară mai înainte, coborând într-o haltă cu nume vesel -
Nisipitul - şi simţise o mare linişte şi pace interioară la poalele
obcinelor împădurite, atât de dragi lui încă din copilărie. Îi veni pe
limbăo glumă: spuse în gând, ca şi cumar fi rostit un descântec :
-Vă implor, pădurilor, tăceţi mai tare!
- Trebuie să veniţi măcar o dimineaţă la noi! îl rugase insistent
directorul taberei. Copiii v-au citit cărţile şi sunt de-a dreptul
îndrăgostiţi de povestirile din Orăşelul din tabacheră. Sunt curioşi
să-l cunoască şi pe scriitor, totodată, om de-al lor, care le-a înţeles
atât de bine sufletul şi aspiraţiile vârstei.
- E târziu! îşi spuse. E târziu în viaţă, spre amurg! se completă el.
Nu reuşea să adoarmă. Somnul lui, atât de bun odinioară nu mai
venea uşor acum. Îşi aminti de tinereţe. Pe la 20 de ani, încă student,
era un tânăr etern izolat, retras, greu abordabil şi,mai în toţi anii, fără
o prietenă, cumaveau toţi colegii. Nu era văzut nici în parcul îmbăiat
în parfum de liliac primăvara, nici prin serile de sfinte sărbători de
iarnă, rătăcind prin ninsoare şi zarvă înveselitoare, cu o iubită de
braţ.
Se lungise în patul moale, cu aşternutul alb ca zăpada, aromind a
levăţică şi a cetină, chinuindu-se îndelung să adoarmă. N-avea
astâmpăr, parcă sta ca pe jăratic, şi se pomeni năpădit de amintirea

Pic turi pe înserateă
Haiku

„Cuib pentru îngeri/pe o stâncă-n asceză/o floare de
colţ.”(„Poezia”, 2013)

anilor lui tineri, când era bogat în zile şi nopţi. Încă mai trăia şi
Narcisa lui, femeia care-l iubise o viaţă şi el nu reuşise s-o
răsplăteascămăcar pentru credinţă.
- Eşti dus cu pluta, băieţică? Ce răsplată să-mi oferi? Mi-ajunge
dragostea ta, care a fost undar de laDumnezeu.
Bătrânul simţi, într-un târziu, o mână uşoară şi rece care-i mângâia
fruntea.Tresări : eraMiruna.
- Nu trebuie să vă necăjiţi! îi şopti ea. N-a fost o hotărâre a Biroului
Executiv. Şi s-a constatat ulterior că n-au avut nici cvorum. Sunteţi
atent? rostesc Parola - Schimbul!
Drace! semiră el, cum de n-am observat-o intrând? Se vede treaba că
m-a furat somnul, fără să prind de veste.Dar aşa de adânc, frate?
Coborî din pat, înfrigurat de răcoarea nopţii care intra nestigherită
prin geamlâcul întredeschis al camerei şi se îmbrăcă, greoi, fără
grabă.Apoi ieşi, cevamai grăbit, în curtea taberei scăldată în lumina
lunii.
Ehei, o fi trecut demiezul nopţii! gândi el. Dar ce zor nevoie mare să
mă scoale din somn şi să mă cheme cu parola strict secretă? Şi cine,
pentru Dumnezeu îi deconspirase fetiţei parola. Era cel mai
straşnic secret păzit de conducere. Sensul ei era unul de extremă
urgenţă. E o capcană ! îi trecu neaşteptat prinminte. Şi coborî.
Aprope de miezul nopţii, se îndreptă agale spre păduricea tânără din
preajmă. N-avea somn. Se plimbă pe lângă gardul de lostreţe albe
proaspăt geluite, vreme de jumătate de oră, respirând măreţia nopţii
de vară şi boarea pădurilor grele de conifere, căţărate pe versanţii
celor doi munţi din apropiere. Se numeau - ce drăguţ! -Adam şi Eva.
Stelele pâlpâiau îndepărtat, undeva deasupra brazilor, uimitor de vii
şi demari, parcă speriate.
Ajunse până la el şimurmurul Suhăi, care se îngemănape-aproape cu
o altă apă demunte, clipind pe prundişul rece, verzui la lumina lunii.
După o vreme, dădu să se întoarcă spre tabără şi atunci auzi şoapte...
Se opri să tragă cu urechea, ca bătrânii.
-Mi-ai promis că-mi arăţi cum eşti făcută, Ioana! De ce numai vrei
acum?
O clipă, şoaptele se stinseră, apoi în întuneric pâlpâi un scâncet
înăbuşit :
- Cât trebuie să sufăr pentru tine! O să ne elimine din şcoală dacă se
află, tu ştii? Şi-o sămănânc şi-o straşnică bătaie de lamama.
- Okey ! chiar tu mi-ai promis c-o să calci din dragoste legeamorală
din tine şi-o să mi te-arăţi! Şi mi-ai mai spus că ăsta nu-i un păcat, şi
nici o faptă de ruşine, că ţine de iubire.
-Darmiemi-e ruşine, nu pricepi?
-Nu te vedenimeni, în afară demine. Înţelegi?
- Doamne, şi mai spuneai c-o să ne iubim toată viaţa.. Când colo, văd
că eşti undezmăţat.
- Da de unde. Astea-s cuvinte nepotrivite. Află că ne-am putea şi
căsători dupăbacalaureat.Vom fimajori.
- Ia-ţi gândul. Şi facultatea? Nu-mi place ce-aud de la tine... Dar nu
mai trage şi de chiloţei, prostule! Ce-ai mai vrea să vezi? Ajungă-ţi
cât ţi-am îngăduit. Şi lasă-mă odată în pace.Vrei palme?Măgarule!
Nu s-ar fi cuvenit să-mi faci, cemi-ai făcut.
- Doamne, şi pe Proust te-ai supărat acum? O să-ţi aduc La umbra
fetelor în floare.Vei avea o lecturăminunată.
Bătrânul reveni, îngândurat, în cameră.
- Da, îşi spuse, puştiul ăla are dreptate. De ce-ar fi o faptă de ruşine
ca, la 14 ani, adolescentul ceva mai îndrăzneţ, s-o mângâie într-o
perfectă discreţie, pe-o domnişoară uşor săltată, în prag de viaţă,
deasupra altora? Poate că astfel, nesuferita abstinenţă trâmbiţată de
uteme, să se piardă în van, ori ridicol. Viaţa adevărată răzbeşte ca
iarba prin asfalt, degeaba ar încerca Comitetul pe şcoală sau
diriginta s-o oprească.
-Vă aşteaptă I.M.S.-ul în curte. Şi un tânăr foarte palid, parcă a zis că
e tot scriitor sau ziarist, coleg da' bolnav. Are o mână prinsă în
bandaj.M-a rugat să vă repet parola: Schimbul.
Fetiţa se topi din nou, camai devreme, brusc, în întuneric.
- Ce poveste! se miră bătrânul. Mi-a spus din nou parola. Dar bine,
repet, ăsta-i un cuvânt de mare taină! Şi iar întrebarea : de unde şi
când a apărut copila ?
Pentru a doua oară în acea noapte, renunţă să intre în cameră şi se
îndreptă spre ieşirea din tabără.
Mergând spre poartă, se zgribuli şimai tare în aerul rece, aşa cum i se
întâmpla şi pe vremuri când pleca, în zori, pe teren, pentru reportaje
„zâmbăreţe” ori la câte o acţiune importantă pe la Filialele din ţară.
Erau timpuri grele. Povara cenzurii şi a „măsurilor de îmbunătăţire”
a activităţii în cultură.
Văzu maşina care aştepta, ruginită şi tristă, în capătul aleii. Bătrânul
îşi vârî capul înăuntru şi zări sclipind un epolet auriu de ofiţer
superior. Îi era atât de cunoscut, dar chiar el să fie? Îl recunoscu, în
sfârşit, peAnghel Beran, romancierul pe care-l ştia „plecat” demulţi
ani dintre cei vii. I se tăie răsuflarea.
- Nu înţeleg nimic, bombăni, bătrâneşte. Şi, s-avem iertare, cine m-a
chemat? Tu,Anghele? Deodată tresări: Şi tu erai aici, Grişa? se miră
el, cu bucurie, văzându-şi şoferul de altădată la volan, din vremea în
caremai ocupa funcţia aceea ameţitor de înaltă şi puternică.
- Iubite amice Anghel, chiar azi le-am vorbit copiilor despre
romanele tale ce slăvesc copilăria. Ştii că te-a primit Academia în
rândurile ei post-mortem?Au motivat acordarea distincţiei cu nişte
cuvinte frumoase: au zis că ţi se acordă în semn de preţuire faţă de
opera epică şi estetică ce reprezintă o meditaţie profundă asupra
creaţiei şi asupra fiinţei omeneşti în prag de viaţă, a tainei
copilăriei.
Colegul de odinioară îi deschise, emoţionat, portiera maşinii şi-l
pofti înăuntru. Bătrânul îi îmbrăţişă, tăcut, pe amândoi, apoi lăsă să-i
scape o lacrimă argintie.
- Mi-era urât de tot. Sunt singur de mulţi ani, bătrân şi bolnav. De
când am ieşit la pensie n-am avut zi bună de la Dumnezeu sămă simt
mai bine. Eh,s-au dus anii !
Brusc, motorul I.M.S.-ului porni şi maşina alunecă vioaie în noapte.
Pădurile se dezveleau, încremenite, în faţa farurilor puternice apoi,
după un timp se răriră, dispărură de lângă şosea iar în faţă nu se mai
văzu decât luna,mare, imensă şi pustie, apropiindu-se încet, cu sfială
şi luciri stinse de aur străvechi.
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M O M E N T

Bogdan ULMU

D-ale televizorului...

Dacă
Copilăria, cea livrată în iunie La Gard ar fi
fost una numai bună de...interceptat. N-aş fi
bănuit niciodată că în culisele unei expoziţii,
la propriu!, juvenile, se pot ascunde atâtea
detalii complice, punctate cu maximă bună
dispoziţie. Vorbim concret, de rezumatul
unui parteneriat încheiat între Şcoala
Primară EuroEd şi Casa de Cultură "Mihai
Ursachi", sau, mai concis, între şapte pitici
de clasa I (fost-au 10 dar s-au mai "descris",
după cum confirma unul dintre fragezii
expozanţi, foarte încins) şi Dan Mititelu,
teoretic, mentor cu vechime la Clubul
Fotografilor din Deal (Copou, clar) şi
practic, om cu inima mare, ca privită prin
lentila aparatului din dotare.

e un titlu, trebuie să
recunoaşteţi, pe cinste. Mai cu seamă că

ăsta nu e tocmai un cuvânt picat aşa,
din neant, la un moment dat. Nu când,
literaţii ar putea confirma, sinonimul cu
patalama ar fi fost "chiote" de fapt. Nu,
e premeditat şi perfect motivat de oameni şi
fapte desprinse din proxima realitate.

n-ar fi făcut, de bună seamă, faţă,
celor aproximativ opt luni de iniţiere - d-ul
Mititelu continuă să nege, deşi nimeni nu-l
crede, că nu se ocupă de studiul artei (pr)in
fotografiere- de-a lungul cărora, profesorul a
fost la rându-i antrenat în ştiinţa răbdării
supreme. Experienţă ce, declara într-un
final, deschis, i-a făcut plăcere.
Exuberanţa vie din instantanee nu o poţi
onest percepe decât după trecerea în revistă a
peripeţiilor cheie.Avemun punct de plecare:
o sală de clasă, întruniri săptămânale de
după-amiază, cursanţi nu mai mulţi decât îi
poţi număra pe degete, dar energie cât pentru
omie.Avemunnumăr de premise în predare:
jumătate de fotografii făcute la curs,
jumătate teme dilematice executate cu tot ce
putea fi numit cu indulgenţă aparatură
salvatoare, adică CD-uri, tablete sau
celulare. La capitolul găselniţelor didactice
şi tactice trecem: studiul de autoportret în
oglindă, fotografii pe întuneric la lumina
lanternei, poveşti în imagini, videoproiector,
album fotografic moralizator (atâta timp cât
există copii care trăiesc de azi pemâine, nu e
nici un amuzament în bătăile cu pâine),
jucării pe fundaluri colorate, semi-provocări
literare, despre ce, de ce şi cum pozăm,
şedinţe de modeling individual şi la unison,
precumşi alte secvenţe de sezon.
Cât despre fapte constatate: sperieturi din
dulap, lupte "de drag" între cursanţi , acatiste
şi închinări cu lumânare, în numele Sf.
Paraschive, pentru puţinele obiective
profesionale, scăpate intacte din situaţii
ostile, împărtăşirea fără voie de date
biografice (câţi ani are soţia, câţi copilul şi
care-i mai mare), studii olfactive tipic
feminine vizavi de care se
sau nu se simte, cântece de înmuiat inima,
studiul fizic al rezonanţei înmişcareîn sensul
în care, atunci când unul dintre subiecţii
aliniaţi a mişcat ceilalţi au preluat gestul
instant, absolut nepremeditat şi bineînţeles,
ţipete cât cuprinde, nefiind permisă vreo oră
depredare "plictisitoare"
Ipoteza susţinută de-a lungul cursului, cu
ardoare: Ora de fotografie e cea mai tareee!
Într-atât încât a fost necesară introducerea
camerelor de supraveghere, ca strategie de
calmare.
Aşa arată, în foarte puţine date, darea de
seamă mărturisită printre hohote de râs şi
baloane colorate, adulţilor, prezenţi la ceas
de fericit vernisaj.
Revenind la expoziţia propriu-zisă, să
admitem că nu putea ieşi decât una fără

ar putea emite telegrame în imagini,

Ţipete de ...bucurie

ţipete

ţipete

Chiotele

eau-ul de cologne

.

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

Am auzit mulţi ipochimeni, din generaţii diferite, lăudîndu-se că nu
se uită la . Poate că au dreptate.
Eu însă, nu pot face asta: am fost, recent, într-o localitate în care nu
aveam televizor şi m-am simţit ca un handicapat. Şi asta fiindcă, de
peste douăzeci de ani, ţin o rubrică tv, în presă. Ce-nseamnă
obişnuinţa!
Uneori însă, poate e bine să sări anumite emisiuni: meciurile, spre
exemplu. Sîmbătă n-am fost om, după meciul ! O
consider o mare sportivă, chiar o... învingătoare, dar faptul că n-a
cîştigat,mi-a stricat ziua...
Ştiu că îşi va lua revanşa, nu pestemultă vreme.Ne-a produs destule
satisfacţii, pînă-n finală.
Şi, culmea, e pe locul trei în lume, cu două poziţii înaintea
Şarapovei!
Va urma, desigur...

*
le îşi spun cuvîntul undenu te-aştepţi: într-o seară, la ştiri, aflai

că restanţierii la Bănci sunt recrutaţi din zodiile Rac, Leu şi Balanţă.
Ce bine că amscăpat de bănuială (eu suntTaur)!
Dar am ascendent în Rac: să nu afle bancherii, că nu-mi mai dau
împrumut!

*
Cu o zi înaintea alegerilor, Băsescu a fost scuipat, iar Ponta huiduit.
Dar de corp nu au, bre, înalţii noştri demnitari?Hm...
Personal, nu agreez genul acesta de . Curaj cu voie de la
poliţie...merçi!

*
La mai văzurăm chestii stupide: un beţivan din
Buzău zis-a că s-a dus la vot, deşi n-a venit nimeni să-i dea o bere...
iar o babă a declarat că ea a votat... primarul! Un om demn a
spus:„N-ammers la vot şi nu voimerge vreodată!”. Cinste, lui!

*
La , luni, am revăzut , montare mai
veche, după comedia lui Muşatescu. Autorul muscelean e mereu
actual, evident;montarea,mai puţin.
ExcelentMarianHudac.
În altă săptămînă, am revăzut şi : m-a decepţionat,
şi de data asta, Eniko Szilagy. Mona musai să aibă mister,
feminitate.
De ce-or face distribuţii proaste regizorii tv? Că doar au
posibilitatea să aleagăorice actor din teatrele noastre!

*
O despre un concurs de şarete, comentează:„Dacă-ţi iubeşti
calul, sigur vei cîştiga cursa!”.
Ce ne facem, însă, dacă toţi participanţii îşi iubesc caii?!...

*
O emisiune la caremă uitmereu cu plăcere
!

Recent, o ediţie dedicată doamnei , impecabilă în
tripla ipostază de actriţă, solistă de şi cîntăreaţă de
muzică populară. Una dintre constanţele longevive ale teatrului &
divertismentului naţional.

*
Un reportaj de la ne atrage atenţia că noi, românii, suntem
peultimul loc la cumpărat .
Nu se precizează dacă sondajul vizează Europa, ori lumea întreagă:
fiindcă în ultim caz, cred că ăi din Trinidad Tobago (spre exemplu)
se clasează după noi...
Dacă-i vorba doar de continentul nostru, risc o afirmaţie
sincer/patriotică: om fi ultimii la achiziţii, dar printre primii la citit!
Na!

*
Visul românului de Sărbători (recte, )? Simplu: ,

.Asta cînd găseşti loc pe cearceaf, în poiană,
ori la ştrand.
Deşi, parcă nu se leagămicii şi ozonul...(dar poate-s eu cîrcotaş).

*
caută şi găseşte, neobosit, cele mai jenante subiecte,

scormonind cu voluptate maladivă în coşul de rufe murdare al aşa-
ziselor vedete: exemple?Cuduiumul!
Cîteva seri, lui emisiune (în care, cum cîntă cele două fete
drăguţe,„totu-i pe bune”!) ne-a povestit despre adulterul lui Nelu
Ploieşteanu. Ptiu! La vîrsta lăutarului, bre?! Şi-apoi, e treaba lui şi-a
soţiei:Măruţă n-are subiectemai serioase?
N-are! Ca dovadă că se ocupă şi de... cura de slăbire a Regelui
Cioabă (care, ce dramă!, a leşinat fiindcă n-a mai mîncat porc şi
oaie, o săptămînă!).
Altă reprezentantă a muzicii de elită, Viorica de la Clejani, a fost
filmată şi ea, ameţită, pe o canapea, precum Traviata, plîngîndu-se,
cu un firicel de voce, că nu i s-au dat ciorbe, pîine şi fripturi, spre
dezamăgirea fanilor, văduviţi cîteva zile de o asemenea prezenţă.
Ioniţă, domnul de la doamna, a anunţat că o duce la restaurant şi-i dă
să hăpăie căte poate îngurgita. Drame, teteo! Atrizii erau
copii, pe lîngă clienţii băgăciosuluiMăruţă!

*
Să-nchei cu cevamai vesel: un gospodar dinBuşteni a ieşit noaptea-
n ogradă, să vadă de ce latră cîinii.Adat nas în nas cu ursul. Norocul
lui animalul era sătul (îimîncase doimiei şi trei găini); altfel...
Ammai scris pe tema asta: nu e legal să omori urşi. Legal e doar ca
urşii să omoare oameni.Mda...

televizor

Simonei Halep

Zodii

gărzi

europarlamentare

Teatru Tv

ştire

CarmenStănescu

carte

berea
grătarul şi aerul curat

Măruţă

curaj

Sosesc de la Paris

Steaua fără nume

Televiziunea, dragostea
mea

music-hall

Bookfest

Rusalii

populara

steakuri

tipare. Canoanele standard ale panotării au
fost repede abandonate. Fotografiile n-au fost
etichetate deci nominal, nu doar din raţiuni
umanitare "pentru smerenia viitorilor mari
artişti", ci şi a faptului banal, că acelaşi aparat
se prea poate să fi avut mai mult de trei
proprietari peminut.
Tot răul spre bine aş zice devremece aşa a fost
mai uşor să constaţi, fie şi aruncând o simpla
privire, cum autorul, colectiv, a trecut mai
activ prin filtrul inimii lumea, după caz,
statică sau vie şi-a recreat un univers imagine,
un univers idee, din cadre, personaje, repere şi
foarte familiare instantanee. O lume mare,
minunat remodelată din creioane colorate,
pete de cerneală, flori, băieţi şi fete, scarabei
şi şurubele, deghizări, jucării, figuri
geometrice, reacţii extreme, medalii, familie
şi "alte rubedenii". Adăugăm încă spicuind
vizual: o regină, un papagal, o tarantulă, un ou
auriu şi-un brad, racheta lui "Federer", echipa

Calendarul vremilor noastre este înţesat de
„Zile” ale diferitelor entităţi, a sănătăţii, a
persoanelor vârstnice, a zonelor umede, a
fericirii, a sportului, ş.a, încât te miri dacămai
găseşti vreo zi în calendar care să nu fie deja
atribuită, aşa cum sunt sfinţii repartizaţi pe tot
parcursul anului, iar când n-au mai încăput
singuri în hagiografie au fost alăturaţi câte doi
sau chiar mai mulţi într-o zi. In ziua
echinocţiului de primăvară - care e şi Ziua
Fericirii, dar şi avanpremiera Zilei
Internaţionale a Poeziei, s-a produs un
eveniment artistic emblematic pentru această
prăznuire căreia destui nu-i mai văd sensul
într-o lume calată exclusiv pe valorile
materiale, pragmatice, direct profitabile.
După o lungă absenţă, Tudor Gheorghe a sosit
din nou în Botoşani, de astă dată susţinând un
spectacol-recital intitulat . Şi a fost cu
adevărat o lecţie despre lucrurile majore,
importante, fundamentale, în existenţa
noastră ca persoane şi ca neam. Inalt, suplu,
elegant, cu o ţinută scenică, dar şi sportivă ce
sfidează anii, demonstrând că voinţa şi
spiritul unui om pot domina şi învinge asaltul
vârstei, el a fost cu adevărat
acestei lecţii care, ca de obicei în cazul său, a
ajuns până în străfundurile sufletului
omenesc din care spectatorii ce-au umplut
sala la refuz erau, fiecare, o parte într-un tot
unitar. El şi-a cântat, fireşte, cântecele sale
răvăşitoare, cuceritoare şi memorabile, cu
acea voce care ajunge şi răscoleştemereu acel
suflet supraindividual şi care, dacă ar fi să-i
căutăm echivalenţe, la noi sau în largul lumii,
le-am putea găsi la Maria Tănase, ori mai
departe, la Julio Iglesias sau Amália
Rodrigues. Doar că el nu este doar un
cântăreţ, oricât de melodios şi armonic ar fi
glasul său cuceritor. El este mult mai mult de
atât, este un căutător, un cunoscător şi un
descoperitor de valori ascunse, un expert al
comorilor culturale, un ostaş luptător pentru
marile cauze (acum, când în apărarea Fiinţei
naţionale de toate agresiunile nu se vede mai
nimeni prin preajmă!) şi, dincolo de toate, e o
conştiinţă.
El foloseşte în demersul său, acum ca şi

Lecţia

Profesorul

altădată, o armă elegantă, dar aparent
desuetă, precum floreta unui cavaler
medieval: arma poeziei pe care ştie să o
descopere în strălucirea ei diamantină şi
acolo unde nu s-armai bănui, la vechii noştri
poeţi:Vacăreştii, Anton Pann, Dosoftei ş.a.,
dar ajungând, desigur, la tezaurul marii
poezii româneşti, mai bogat decât regretatul
tezaur pus la păstrare la vecinii din est.
Nichita Stănescu, Bacovia, Grigore Vieru,
Arghezi, chiar şi ipostaza ocultată a lui
Beniuc şi, cum nu se putea altfel, veşnic
Tânărul Voevod Eminescu, ies cu strălucire
la lumină în regalul său artistic, demonstrând
tuturor celor de faţă valoarea adevăratei
poez i i , ac eea ca re u imeş t e pr in
ingeniozitatea şi adevărul ei, emoţionează
prin sensibilitatea ei, educă prin sensurile ei
adânci şi general umane şi, iată, rămâne
mereu proaspătă şi neatinsă de iureşul vremii
dacă are cine s-o scoată la lumină. Marea
Poezie care se revelează în această montură
precumun diamant înmiezul unui inel de aur
măiestru meşteşugit, deosebindu-se de
tinichelele şi făcăturile imitatorilor de
duzină, ale impostorilor care, din păcate,
prin orgoliul lor obstinat şi prin aroganţa lor
nejustificată au contribuit enorm la
îndepărtarea publicului de poezie.
Spectacolul acesta a fost ca o replică
usturătoare la adresa acelor concursuri
televizate, căutătoare de talente, în care
oricine se prezenta cu vreo poezie, fie ea şi de
Eminescu, era imediat clacsonat violent şi
ironizat grosier şi crud de către imberbii
spectatori, amatori de senzaţional şi
încurajaţi să dispreţuiască genul poetic ca
artă. Prestaţia acestui mare şi polivalent
artist transformă poezia în fundamentul solid
şi nicicând ruginit al marii creaţii, al muzicii
dăinuitoare, al cugetării profunde şi al
conştiinţei marilor valori precum limba
naţională, identitatea ca neam, istoria şi
geografia pe care doar armătura de cultură şi
de conştiinţă le poate apăra de trunchieri. Şi,
aparent uimitor, publicul nostru nu a
considerat aceste lucruri ca fiind desuete, nu
le-a respins şi nu le-a fluierat, ci a respirat co-
rezonant cu protagonistul, ştiind să-i guste şi
undele de umor rafinat, dovedindu-şi
calitatea, fineţea şi profunzimea pentru care
merită în bloc nota 10 la această înaltă
despre marile noastre valori printre care
Poezia nu este cea din urmă. De fapt, aşa era
şi de aşteptat aici, la Botoşani, iar acesta s-a
dovedit a fi cel mai fericit mod de-a prăznui
Ziua Fericirii şi de-a întâmpina Ziua Poeziei
aici, în oraşul ce-a generat celmai înalt cuget
poetic din existenţa noastră ca neam.

Lecţie

PROFESORUL
DE POEZIE

Lucia Olaru NENATI

de fotbal, un fluture ră(tă)cit, puţin baschet şi
gata! punem funda la pachet.
Tentantă rău, experienţa asta revigorantă,
pliată pe un curs deArtă (totuşi) fotografică!

Raluca Sofian-OLTEANU

ŢIPETE DE ...
BUCURIE
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