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Cu mâne zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi
Şi ai cu toate astea-n faţă
De-a pururi ziua cea de azi.

Când unul trece, altul vine,
În astă lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El şi răsare undeva.

Se pare cum că alte valuri
Cobor mereu pe-acelaşi vad,
Se pare cum că-i altă toamnă,
Şi-n veci aceleaşi frunze cad.

Naintea nopţii noastre îmblă
Crăiasa dulcii dimineţi;
Chiar moartea însăşi e-o părere
Şi-un vistiernic de vieţi.

Din orice clipă trecătoare
Ăst adevăr îl înţeleg
Că sprijnă vecia-ntreagă
Şi-nvârte universu-ntreg.

De-aceea zboare anu-acesta
Şi se cufunde în trecut,
Tu ai ş-acum comoara-ntreagă
Ce-n suflet pururi ai avut.

Cu mâne zilele-ţi adaogi,
Cu ieri, viaţa ta o scazi,
Având cu toate astea-n faţă
De-a purure ziua de azi.

Priveliştile sclipitoare
Ce-n repezi şiruri se diştern
Repaosă nestrămutate
Sub raza gândului etern.
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oroc de gazete i de povestitori, care nu au
îng duit s piar în vecinic uitare întâmpl ri
neîntâmplate i f pturi neîntrupate.

e ani buni primesc prin po t din B â r d a
Me h e d i n i l o r, m e s aj e c rtur re ti i spi-
rituale demne de aten ia public . Expeditorul,
de o fecunditate intelectual aparte, e un
preot ortodox ce s-a identificat integral cu
enoria sa, Malov , din care a f cut un fel de
centru iradiant în continu emisie, nucleu fertil
de istorie local , teologie i cultur .

ac o lu m din punct de vedere cronologic,
p rerea mea este c suntem undeva, la
grani a între ceea ce am considerat noi post-
modernism i neobabelism sonor. Pentru c ,
nu numai în crea ia mea, dar la nivel mondial
asist m la o avalan de muzici de toate
felurile, apar inând tuturor culturilor. Ceea ce
impregneaz sensibilitatea omului contem-
poran cu alte “antene” decât era obi nuit pân
acum.

nal ii func ionari ideologici ai Partidului nu s-
au mul umit îns doar cu interzicerea
spectacolului.Aurmat o întreag teroare ce s-
a ab tut asupra Teatrului “Bulandra”, teroare
încheiat printr-o mizerabil cacealma. O
edin de pomin , de pe urma c reia
regizorul Liviu Ciulei a fost destituit din fruntea
institu iei, actorul Toma Caragiu i-a pierdut
func ia de secretar al BOB, iar regizorul
Lucian Pintilie a plecat din Teatru. De atunci,
el nu a mai montat niciodat nici m car un
singur spectacol înRomânia.
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Mihai EMINESCU

SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE
“SIM ”Ţ ENORM ŞI VĂZ MONSTRUOS

în şi creativitatetre psihopatologie
(p. 19)

Dimitrie GAVRILEAN, “Nunt ”ă la Voroneţ

Două noi apariţii editoriale despre Eminescu comentate de:
Mihaela GRĂDINARIU şi Nicolae TURTUREANU (p. 8)

(p. 10)
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„Ziarulde Iaşi” a atras atenţia cămormântul lui Kogălniceanu
de laCimitirul „Eternitatea” a devenit depozit de scule (dulapi
de lemn, bare metalice, materiale de construcţie ş.m.a.):
„Părintele Şurupănelu spune că materialele din cavoul lui
Kogălniceanu au fost depozitate temporar în acel loc, ca
urmare a lucrărilor de curăţenie care s-au desfăşurat la
biserică (...) Totodată, acesta a invocat lipsa unui alt spaţiu
disponibil pentru adăpostireamaterialelor din zonă”. Păi dacă
nu-i alt loc, fireşte, le punem peste sicriul lui Kogălniceanu,
doar n-o să lăsămcărămizile în ploaie!

ar asta încă nu-i nimic. Nu pot pretinde administraţiei
cimitirului să-mi ştie cărţile, dar dacă, întâmplător,
cineva ar fi răsfoit „Puterea ingrată la români” (Ed.

„Cronica”, 1990) ar fi putut afla că asupra cavoului lui
Kogălniceanu s-au produs agresiuni mult mai grave, intrate
cândva în atenţia Miliţiei, finalizate în coadă de peşte şi, apoi,
trecute cu grijă sub tăcere. În toamna lui 1988 am avut bucuria
să primesc, la Iaşi, întâia delegaţie oficială de scriitori
basarabeni.Mai departe, citez din carte (pag.65): „Îi aveam ca
oaspeţi pe Nina Josu, Arcadie Suceveanu (n.m.: actualul
preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova),
Valeriu Matei (n.m.: actualul dir.gen. al Institutului Cultural
Român din Chişinău) şi o tânără poetă ce-şi purta harta ţării
sale, Estonia, imprimată pe bluză. Itinerariul obişnuit: Copoul
(teiul sfânt),Ţicăul (bojdeuca), Trei Ierarhii (Cuza,
Cantemir), Golia (Creangă), Zlataust (Barbu Lăutarul),
Cetăţuia. Mimând joaca, oaspeţii au ascuns frunze aurii din
teiul lui Eminescu între filele cărţilor de istorie a României
abia dobândite şi purtate ca adevărate trofee. Ajungem la
Cimitirul „Eternitatea”. Sunt aprinse lumânări la mormântul
humuleşteanului Creangă, la cele ale lui Delavrancea, Lesnea
ş.a. Iată şi cavoul lui Kogălniceanu. Uşa e deschisă,

D

DE NECREZUT!

Meritând un public cel puţin dublu decât a avut în
zilele precedente la Casa cu Absidă Iaşi şi,
îndeosebi, la Colegiul Naţional ,,Eudoxiu

Hurmuzaki” Rădăuţi, lansarea romanului ,,Şoapte în
Bucureşti” de Kiki Skagen Munshi, Compania, Bucureşti,
2014, organizată deMuzeul Bucovinei şi găzduită deMuzeul
de Ştiinţele Naturii, s-a petrecut la Suceava, miercuri, 18
iunie 2014, într-o mare discreţie şi însufleţire. Discreţia
priveşte numărul participanţilor şi însufleţirea maniera în
care s-au implicat, pe lângă prezentatoare, prof. Rodica
Iordache, medicul Vera Gheorghiu şi istoricul literar Nicolae
Cârlan, fiind vorba pentru toţi nu atât de o ,,temă, a
Bucovinei”, cât de o puternică realitate sufletească.
Aşadar, însoţind-o în acest periplu de promovare a cărţii, cum
la rându-i a fost însoţită de Kiki Skagen Munshi la
prezentarea cărţii dedicate soţului său, George Muntean, la
Suceava, în 2009, poeta Adela Popescu a povestit despre
cariera diplomatică şi de scriitoare a prietenei sale, precum şi
despre ataşamentul său deosebit pentru România şi pentru
Bucovina.

u rădăcini norvegiene şi cu o urmaşă în venele căreia
curge sângele indian al soţului ei, Munshi, directoare
a Bibliotecii Americane din Bucureşti, cu diverse

misiuni diplomatice în ambasadele SUA din Nigeria,
România, Grecia, Sierra Leone, Tanzania şi India, implicată
în programul american de reconstrucţie în Irak, trăind în
prezent în California, în zona muntoasă a statului San Diego,
unde se împarte întremarile sale pasiuni, echitaţia (cei doi cai
fiind aduşi din România) şi scrisul, Kiki SkagenMunshi pare
ea însăşi purtătoarea unui destin romanesc. În ce ne priveşte,
am pus accentul pe apariţia, cu ,,Şoapte în Bucureşti”, a
primului roman al unui scriitor contemporan consacrat
perioadei interbelice şi postbelice în Bucovina (romanul lui
Radu Mareş, ,,Când ne vom întoarce”, ocupându-se de
Bucovina României Mari), un roman extraordinar, al unui
scriitor american, deci al unei priviri din afară, spre deosebire
de cea dinăuntru a lui RaduMareş, bucovinean, şi pe tratarea
remarcabil de nuanţată a răstimpului acţiunii romanului,
1930 1985, în Bucovina şi România. În continuare, poeta
Lucia Olaru Nenati, venită special de la Botoşani pentru
lansarea cărţii la Rădăuţi (de unde este originară) şi la

C

Mircea Radu IACOBAN

Doina CERNICA

Kiki Skagen Munshi
i Bucovinaş

Suceava, ea însăşi o bună (şi puternic implicată afectiv)
cunoscătoare a Bucovinei, a subliniat faptul că autoarea a
intrat în profunzimea problematicii acesteia, ,,o aprofundare
empatică”, ceea ce reprezintă o adevărată performanţă. De
asemenea, ca şi la Rădăuţi, Lucia OlaruNenati a vorbit despre
rolul jucat de bucovineanul George Muntean, pentru care
pierderea nordului Bucovinei a rămas ,,o rană vie”, în scrierea
acestui roman şi l-a omagiat la zece ani de la trecerea la cele
veşnice. Din prezentarea dr. Lucia Olaru Nenati, mai reţinem
accentul pus pe simbolul pumnului de ţărână bucovineană
(sub forma unei farfurioare tip Colibaba), de care eroul nu se
desparte nicio clipă pe frământatul drum al devenirii sale.
Reprezentanta instituţiei-gazdă, dr. Doina Creangă, director
adjunct, a menţionat importanţa cuvântului înainte al
cunoscutului istoric Dinu C. Giurescu, cel care i-a coordonat
şi doctoratul în istorie lui Kiki SkangenMunshi, şi a exprimat
disponibilitatea Muzeului pentru demersuri pe lângă
Consulatul-General al României la Cernăuţi pentru lansarea
cărţii şi în capitala istorică a Bucovinei. Fapt care se va
întâmpla negreşit, a visat ( , în felul pragmatic al
americanilor)Kiki SkagenMunshi în iunie 2015.

proiectat

basarabenii intră şi coboară. Rămân în maşină. Brusc, Valeriu
Matei ţâşneşte pe scările cavoului: „Ce se întâmplă aici?”
Cobor. Zidurile criptelor şi plăcile de marmură sunt sparte cu
ranga. Sicriul (pare-se, de plumb) soţiei lui Kogălniceanu este
tras mult afară din criptă, găurit şi scotocit. La fel, coşciugul
unuia dintre fraţi. Şuviţe de păr cenuşiu, albicios, stofe
putrezite, oase gălbui, omână, adică, scheletul unei palme...S-
a scormonit pretutindeni, căutându-se, probabil, bijuterii...
Nu mai puteam articula o vorbă. Mâna tremură, lumânarea se
stinge. Pe treptele înguste ne încrucişăm cu un echipaj al
Miliţiei: se caută amprente. Le vor găsi, evident, întâi pe ale
noastre. La portiţa cavoului, o maşină cu inscripţia „laborator
criminalistic”. Să zicem că făptuitorii oribilului sacrilegiu
(care au izbit ore în şir cu dalta şi ranga acolo, în chiar centrul
cimitirului, fără ca nimeni să-i audă?) vor fi descoperiţi. Şi mă
tem că legile noastre nici n-au fost în stare să prevadă o
asemenea infamie decât încadrând-o, la modul general, în
categoria profanărilor de morminte.(...) Ce-şi vor fi spus cei
de la Chişinău? Cum respectă şi apără ieşenii istoria
neamului?”

Într-o atmosferă elevată şi aproape intimidantă pentruprotagonişti, în Aula Magna a Universităţii ”Alexandru
Ioan Cuza” a avut loc un eveniment editorial aşa-zicând

inaugural: poeta şi eseista şi-a lansat
primul ei roman, (Editura Eikon, 2014), iar, alături
de ea, adolescenta a trăit emoţia
debutului liric, cu placheta . Punerea în
pandant a unei autoare deplin consacrate cu una aflată la
vârsta pubertăţii lirice, a fost o idee benefică, îndeosebi
pentru aceasta din urmă, care, indiferent de evoluţia sa

Carmelia Leonte
Văzătorul
Maria-Lucia Gavriluţă

Cuvinte mute

VĂZĂTORUL

(N.T.)

Asta scriam în 1988. Nicăieri n-a apărut, în presă, vreun
rânduleţ despre cele petrecute atunci, şi nici vreo ştire
despre finalizarea cercetărilor. A venit revoluţia, ţara

avea alte griji. De altfel, nimeni n-avea nici un interes să se
afle; dacă, din întâmplare, n-aş fi fost acolo, nici nu s-ar fi aflat
vreodată... În timpul celui de al doilea război mondial,
osemintele lui Cuza, precum şi cele ale lui Kogălniceanu, au
fost purtate în raniţă ostăşească şi depuse laMănăstirea Curtea
de Argeş, spre a fi ferite de pângărirea oştenilor ruşi.
Reînhumate la Iaşi în 1947, au ajuns să fie batjocorite de
lăcomia unor derbedei rămaşi până acum nepedepsiţi!
Subscriu la propunerea gazetei (care preia şi zvonul ciudat al
mormântului gol) de a se întreprinde o investigaţie echivalentă
cu deshumarea. S-ar cuveni însă, în acelaşi timp, de văzut cum,
ce şi cât a cercetatMiliţia în 1988 şi cu ce rezoluţie s-a finalizat
dosarul. Imposibil ca nimeni să nu fi auzit şi văzut nimic:
cavoul se află în inima cimitirului şi în imediata proximitate a
bisericii. Care, până una-alta, îl foloseşte ca depozit.
Dacă n-are alt spaţiu...

ulterioară, îşi va aminti mereu momentul. Punerea în scenă i-
a revenit editorului clujean Despre cele două
autoare a vorbit, deopotrivă analitic şi entuziast, criticul
literar , al cărei gir este, la ora actuală, dintre
cele mai demne de încredere. Maria-Lucia Gavriluţă fiind,
deocamdată, o promisiune, să consemnăm impactul
romanului , pe care IoanHolban (pe coperta a IV-a)
îl consideră ”o apariţie surprinzătoare şi importantă în proza
noastră de astăzi!”, Emanuela Ilie opinând că ”este o carte
sfîşietor de tristă pe alocuri”, care ”îmbracă” însă, pentru
prima dată, haina unei misterioase, imposibile poveşti de
iubire, însoţite de radiografia necruţătoare a unei lumi
obsedate să identifice în celălalt propria apetenţă pentru rău”,
dar şi salvată prin ”stranietatea şi puritatea adevăratei
frumuseţi”.

ValentinAdjer.

Emanuela Ilie

Văzătorul
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hiar dacă a trecut un secol de la începutul primului
război mondial, unii istorici încă se mai întreabă dacă
ar fi fost posibil sau nu ca acest conflict să fie evitat.

Desigur, în cazul istoriei, îndeosebi a celei trecute, nu-şi pot
găsi locul probabilităţile decât ca joc imaginativ, ca ipoteză
inutilă şi sterilă. S-a şi spus, de altfel, despre istoria
contrafactuală, un adevăr elementar, la îndemâna oricui:
„nimic nu este mai inutil decât probabilităţile istorice”.
(Henry Kissinger, , All, Bucureşti, 2002, p. 358.)
Presupunem greu, cu toate că avem acces la toate
datele/determinările, cum şi de ce anume se produce un
eveniment istoric. Fireşte, mă gândesc la evenimentul istoric
cu caracter major, şi nicidecum la puzderia obositoare,
frustrantă, de aşa-zise evenimente istorice nesemnificative.
Unii istorici, profund ideologizaţi, au tot scris, în anii din
urmă, despre „legile istoriei”, care, chipurile, existau în sine,
doar cu scopul „nobil” de a întrona triumfător/ireversibil cea
mai dreaptă dintre orânduiri: comunismul. Nu au fost, nu vor
putea fi descoperite „legi ale istoriei” pentru simplul fapt că
ele nu există. Au existat (şi mai există, probabil), legi ale
istoriei, doar în minţile îmbâcsite ale unor istorici, indivizi
dogmatici, ce s-au vândut „celei mai gogonate minciuni a
secolului:Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste” (André
Glucksmann, ,
Humanitas, Eseul Politic, Bucureşti, 1991, p. 69) şi regimului
criminal patronat de ea. O asemenea modalitate de a gândi
istoria se scrie „în cimitirul aberaţiilor pseudoştiinţifice (...)
deoarece nu reuşeşte să sesizeze caracterul parţial şi limitat
din punct de vedere istoric al oricărei înţelegeri...” (Lucian
Leuştean,

, Polirom, Iaşi, 2002, p. 9.) Dacă nu pot exista legi ale
istoriei, ceva anume trebuie să oblige starea de fapt să se
convertească în eveniment; iar acel ceva, departe de a putea fi
cunoscut, nu poate fi decât determinismul, care, acumulând
tendinţe diverse/divergente, explodează în eveniment:
„fenomenele sociale sunt supuse mai degrabă unui
determinism decât unor intenţii lucide”. (Raymond Aron,

, Humanitas, Bucureşti, 1997,
p. 386.) Cred, însă, că determinismul, la care am făcut
trimitere, îl obligă pe om să participe la un alt fel de istorie,
mult diferită faţă de aceea la care el participă de obicei, sau la
care ar dori să participe. Iar la un alt fel de istorie omul
participă forţat, obligat fiind să înţeleagă, să descopere că
„aparţine unei colectivităţi ce participă la o istorie, comună
mai multor colectivităţi”.( , p. 390) Integrat unei
colectivităţi, omul acceptă să se supună unor rigori,
depăşindu-şi statutul de persoană particulară, înţelege, este
obligat, la urma urmei, să se sacrifice pentru o cauză anume,
deoarece „individul care aparţine istoriei trebuie să-şi asume
riscul suprem” . , p.403 Iată un punct de vedere ce
poate fi validat şi dintr-un alt unghi, complementar: „toate
catastrofele ţin de normalitatea istoriei” (José Ortega Y
Gasset, , Humanitas, Bucureşti,
2002, p. 36), înţelegând prin asta catastrofa istorică intrinsecă
destinului uman, colectivităţii umane, în ansamblul ei.

astfel de catastrofă, care s-a abătut asupra Europei, în
primul rând, şi apoi asupra întregii lumi, a constituit-
o primul război mondial (1914 - 1918), Marele

război, cum i se va spune de cei care i-au supravieţuit şi au
scris despre el. Originile acestei catastrofe fără precedent nu
pot fi puse doar pe seama „marilor puteri capitaliste care au
declarat, în 1914, prima mare conflagraţie a secolului nostru,
în scopul întăririi dominaţiei lor coloniale şi a reîmpărţirii
sferelor de influenţă” (I. Agrigoroaie,

, ; coordonatori: I. Agrigoroaie, Gh. Buzatu, V.
Cristian, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1986, studiul
„ ”, p.
448; studiul a mai fost publicat şi în „

”, Editura Junimea, Iaşi, 1980, p.
375 - 441), decât dacă eşti tributar uneimaniere simpliste de a
judeca lucrurile sau dacă, înregimentat ideologic, eşti sigur că
„legile istoriei”, pe care ţi le-a pus în braţe Partidul, conduc
spre explicaţii/finalităţi pe măsura acelor „legi”. O asemenea
judecată istorică culpabilizează, în bloc, toate marile puteri,
ca având vinovăţii egale, responsabilităţi identice, în
declanşarea conflictului. Autorul citat nu voia să ştie că, în
planul unor relaţii internaţionale tensionate, de mult
conflictuale, poate fi aplicat un adevăr spus în Antichitate:
„ordinea nu e posibilă dacă e vorba de o mare mulţime”
(Aristotel, , Paideia, Bucureşti, 2001, p. 175),
îndeosebi într-un timp în care deciziile au fost lăsate pe seama
unor „pigmei ai gândirii care sunt politicienii”. (José Ortega
YGasset, , p. 33.)
Începutul secolului al XX-lea, în plan istoric, târăşte după

Diplomaţia

Bucătăreasa şi Mâncătorul de oameni

România, Ungaria şi Tratatul de la Trianon. 1918 -
1920

Introducere în filosofia istoriei

Ibidem

(Ibidem )

Europa şi ideea de naţiune

Românii în istoria
universală I

Poziţia marilor puteri faţă de România. 1914 - 1918
România în relaţiile

internaţionale. 1699 -1939

Politica

op. cit.
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sine mari şi nerezolvate probleme ale veacului trecut. Cu
toate că, se ştie, secolul al XIX-lea se consideră a fi fost
secolul naţiunilor/naţionalităţilor, tocmai în Europa,
continentul care încă domina lumea, existau la vremea aceea
numeroase naţiuni captive unor imperii multinaţionale,
autocrate. Dacă unele state europene îşi rezolvaseră
problema naţională de decenii sau de secole, altele (cehii,
slovacii, românii, ucrainenii, polonezii, neamurile baltice,
finlandezii, sârbii etc.) se aflau încă într-o situaţie dramatică,
fiind nevoite să-şi încordeze energiile morale pentru a rezista
politicii de deznaţionalizare/asimilare practicată cu cinism şi
fără cruţare de stăpânitori (Austro-Ungaria şi Rusia, cele mai
clasice exemple). Aşadar, veacul XIX, ca problematică, se
prelungeşte până ce Primul Război Mondial se va declanşa,
pentru ca, odată catastrofa încheiată, să rezolve (temporar,
desigur), în sensul dreptăţii, aceeaşi veche/nouă problemă
naţională. Dacă în secolul al XIX-lea fiecare popor îşi căuta
cu tenacitate identitatea naţională dimensionându-şi-o după
propriul potenţial sau după obiectivele avute în vedere, altele,
favorizate de un destin istoric la care au trudit din greu, secole
de-a rândul, vor depăşi naţionalismul pozitiv, clasic,
convertindu-l într-unul orientat înspre afară. Naţionalismele
agresive au prins contururi accentuat negative la sfârşitul
veacului al XIX-lea şi vor deveni şi mai agresive la începutul
secolului al XX-lea, contribuind decisiv la întunecarea
peisajului diplomatic european, şi nu numai.

esigur, confruntarea dintre marile puteri europene
(iată o mostră de limbaj de lemn, de care nu pot
scăpa) era provocată de lucruri concrete, precise:

dominaţia continentului, controlul unor zone strategice
vitale, extinderea sau conservarea imperiilor coloniale,
controlul/accesul la resurse de orice fel, supradimensionarea
eului naţional în opoziţie cu cel al rivalului/vecinului,
creşterea rolului „planificatorilor” militari în strategiile de
durată ale unor state etc. Înaintea Primului Război Mondial,
Europa se plasa într-o poziţie de stăpână a lumii;
nimic/nimeni nu putea să se compare cu forţa ei, cu gradul ei
de civilizaţie; nici o altă parte a lumii nu putea să conteste sau
să ridice pretenţii în faţa expansionismului european; nici o
cultură, de oriunde, nu avea cum să-i stea alături, ca valoare şi
expresie. În acei ani, Europa, fără să o ştie, îşi trăia ultimii ani
de glorie, cu toate că, pentru cine avea timp să fie atent la
nuanţe, la Belle Époque avertiza, prin rafinamentul său
obosit, sosirea crepusculului, a catastrofei. Catastrofa,
dincolo de infinitatea de cauze/condiţionări, devenise
inevitabilă, din cauza acelor naţionalisme exacerbate,
majoritatea „orientate spre exterior” şi care vor declanşa,
„între unele naţiuni şi altele, uri şi fobii”. (
Ajuns aici, nu pot să nu citez sfatul dat istoricilor de lordul

Acton: „Studiaţi probleme, nu perioade” (I. Ciupercă,

, înA. J. P. Taylor,
, Ed. Polirom, Iaşi, 1999, p. 233, traducere şi note de

Lucian Leuştean), considerând că, după ce germanii şi-au
încheiat unificarea statală , la 1871, printr-un
decisiv/victorios război cu rivala istorică, Franţa, au devenit
cea mai grea problemă pentru Europa. Prin proclamarea,
crearea celui de-al doilea Reich (ianuarie 1871), echilibrul
european, manifestat pe tot parcursul secolului al XIX-lea, s-
a spart.
După unificare, Germania devenise, de departe, cel mai
puternic stat european. În plină glorie, Germania lui
Bismarck iar după îndepărtarea acestuia, în 1888, de către
KaiserulWilhelm al II-lea, Germania wilhelmiană - uitase cu

D

Ibidem, p.
23)

Postfaţă, Origini controversate ale celui de-al doilea război
mondial Originile celui de-al doilea război
mondial

totul că, în istorie, „germanii obişnuiau să fie pregătiţi pentru
înfrângere” (Curtius); cu atât mai mult erau dispuşi să fie
atenţi la sfatul/îndemnul pe care li-l dăduse Fichte, la început
de veac XIX, anume că poporul german are obligaţia
definitorie de a fi poporulUmanităţii.
După unificarea sa rapidă, prin forţă, Germania îşi dezlănţuie
energiile îndelung risipite, irosite, accelerându-şi evoluţia,
printr-o dezvoltare fără precedent în plan industrial,
tehnologic şi ştiinţific, ajungând, în pragul veacului XX, cel
mai dezvoltat/puternic stat al lumii. Înfăptuirea unităţii
germane comportă valenţe progresiste, pozitive, atât pentru
germanii înşişi, cât şi pentru civilizaţia europeană, în
ansamblu. Existenţa unui stat atât de puternic, mai puternic,
dacă ne gândim la ce va urma, decât toate celelalte puteri
europene la un loc, nu trebuia, în mod obligatoriu, să
pericliteze ordinea europeană, aşa cum se manifesta/exista la
sfârşitul perioadei Belle Époque. Numai că important, în acest
caz, a devenit cine şi cum a condus Germania atunci, dacă
obiectivele acestora puteau fi compatibile cu tipul de
civilizaţie existent, dacă cei care conduceau destinele acestui
colos acceptau, pe lângă răspunderile fireşti faţă de naţiunea
germană, şi responsabilităţi nu doar europene, ci
supranaţionale etc. Judecând lucrurile din acest unghi, precum
şi din perspectiva faptelor, tragem concluzia că, în Germania,
tocmai atunci când îşi trăia anii de reală glorie, la cârmă s-a
aflat exact cine nu trebuia să se afle. La fel, extrem de
important pentru ce va urma se dovedeşte modul în care s-a
realizat unitatea germană: prin forţă, finalitatea acestui proces
fiind un stat naţional cu caracter imperial, centralizat. De
pericolul pe care l-ar putea reprezenta un stat german
unificat/centralizat, mi se pare a fi fost conştient Alexander
vonHumboldt care, dovedindu-se un adevărat profet, în prima
jumătate a secolului XIX, prevestea ceea ce ar putea să se
întâmple, după unificarea germană: „Nimeni nu ar putea evita
atunci ca Germania ca atare să se transforme într-un stat
cuceritor, ceea ce nici un german autentic nu poate dori,
deoarece în zilele noastre se ştie ce merite notabile a obţinut
naţiunea germană în cultura sa intelectuală şi ştiinţifică, chiar
şi în absenţa vreunei proiecţii politice spre exterior, dar, în
schimb, ar fi cu totul imprevizibil ce efect ar putea avea o
asemenea proiecţie asupra acestui aspect însuşi”. (José Ortega
Y Gasset, , p. 104-105). Caracterul premonitoriu al
acestor aserţiuni este meritoriu, căci cu greu putea cineva
emite asemenea predicţii, cu un secol înainte ca istoria însăşi
să le valideze.
Şi, cu toate că Germania imperială se manifesta cu o atât de
însemnată putere, conştientă în cel mai înalt grad de
potenţialul său, politica mondială, spre care a împins-o
Wilhelm al II-lea, au determinat-o să-şi caute aliaţi şi prieteni.
După ce concertul politic european se destrămase, fiecare
dintre marile puteri ale Europei şi-a căutat aliaţi compatibili în
interese, constituindu-se, astfel, mari alianţe. Era limpede că
nici o mare putere, de una singură, nu ar fi putut să-şi impună
proiecţiile sale expansioniste, hegemonice; toate marile puteri
erau conştiente de potenţialul de exprimare limitat de care
dispuneau, în raport cu obiectivele urmărite. S-a ajuns, dacă
vreţi, la crearea celor două mari alianţe, prin împletirea
diferitelor naţionalisme, unele intrate de mult în coliziune
(cazul Rusiei, aflată în conflict cu Imperiul britanic, pentru
controlul Strâmtorilor şi al Asiei Centrale), iar altele
compatibile prin afinităţi rasial-culturale şi strategice (cazul
Germaniei şiAustro-Ungariei).
nainte ca primul Război Mondial să se fi declanşat,
rivalitatea dintre puterile europene a impus constituirea a
două mari alianţe politico-militare: TriplaAlianţă (Puterile

Centrale) şi Tripla Înţelegere (Antanta). Prima s-a constituit,
din iniţiativa lui Bismarck, la 1879, între Germania şiAustro-
Ungaria, lor alăturându-se şi Italia, la 1882, iar, la 1883, va
adera şi România, în urma unui tratat secret, provocat, în
primul rând, de „teamadeRusia”. (Nicolae Iorga,

, B. p. t., ediţie îngrijită, note
şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, III,
Minerva, Bucureşti, 1981, p. 81.)

op. cit.

Orizonturile
mele. O viaţă de omaşa cum a fost
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timologia populară, adică explicaţia spontană, naivă şi
adesea improvizată a cuvintelor comune, de regulă
neologisme, impenetrabile ca semnificaţie şi străine ca

formă, funcţionează prin analiza intuitivă a formelor create
prin atracţie paronimică. Aşadar, caloriferul trebuie să fie un
fel de calu-di-fer, iar funicularul neapărat un... furnicular.
Deformarea cuvintelor aduce un fir de lumină în obscuritatea
semantică a termenilor străini. Când avem a face cu nume
proprii, de persoane şi de locuri, „întunericimea” e şi mai
adâncă, fiindcă la misterul relaţiei de semnificare se mai
adaugă şi enigma motivaţiei denominării, precum şi
împrejurările ei, adică o istorie. Dacă insişti interogativ (de ce
se cheamă aşa şi cât de vechi e numele Ceahlăului,
Dorohoiului, Fălciului?), o poveste sau, mai curând, o
legendă îţi este servită ca explicaţie. Mai trebuie doar ca un
anume participant la şezătoarea etimologică să o memoreze,
altul să o consemneze şi, pusă în stampă, legenda toponimică
devine bun public, clişeu explicativ şi prilej de mirare, când
încerci să o risipeşti. Păcat, şi ce frumoasă era, domnule! Ca

şi , şi , şi
, şi , ! Şi câte altele, dacă te apuci să

întrebi ce vor fi însemnând sau
, sau , sau

, sau . Să stai şi să te
minunezi de inventivitate şi imaginaţie, de tradiţie şi ...
inovaţie.
Ieşenii, de azi şi de odinioară, nu se puteau lăsa mai prejos.
Noroc de gazete şi de povestitori, care nu au îngăduit să piară
în vecinică uitare întâmplări neîntâmplate şi făpturi
neîntrupate. Duhul locului, al dulcelui târg, plăsmuit din
melancolia crepusculului voievodal (jalnică tragodie!) şi
lenevirea ondulatorie (cândva) bahluviană, din

pentru Păstorel şi
hălăduirea întru
taclale pe la hanuri
cu bolţi reci şi trei-
patru sarmale, duh
p r e a f r u m o s
g r ă d i n ă r i t d e
r e g r e t a ţ i i I o n
M i t i c a n ş i
Constantin Ostap
şi de imaginativul
domn Vasile Ilucă,
nu se lasă uşor
d e s p u i a t d e
farmecul poetic
sub analiza rece şi
i n c o l o r ă a
i s to r i c i lo r sau
lingviştilor, care
cred şi speră să
poată reconstitui „realul”. Ca urmare, să începem dinspre
Crivăţ, citind pe hărţi şi ascultând în tramvai nume de locuri
ieşene şi să vedem dacă nu cumva dincolo de ceaţa poveştii
vomdescoperi „misterele”... banalului.

, nume cu rezonanţă particulară, insinuând distincţie
boierească şi intelectuală. Ca ieşean, una-i să-ţi declari adresa
în Copou şi alta în... Dacia sau Păcureţ. Vasluienii din
perioada interbelică au ţinut să aibă şi ei un Copou, ca parc şi
loc de promenadă, după modelul şi moda ieşeană.
Universitate şi Academie nu au reuşit să-şi facă (încă!). O
legendă locală, înregistrată de Gh. Ungureanu, în

, [1941], p. 23, explica toponimul printr-o întâmplare
de literatură haiducească: soţia lui Vasile Lupul s-ar fi ascuns
de frica turcilor într-o scorbură de copac în pădurea de la
Copou şi ar fi fost găsită de căutătorii ghidaţi de lătratul unui
copoi care a descoperit-o. Născocirea se poate pune în cârca
unui cititor de letopiseţe, căci un sâmbure în
pelteaua istorică este aici: un refugiu al curţii lui Vasile Lupul
(când cu expediţia prădalnică a tătarilor şi a cazacilor lui
Timuş Hmielniţchi, în vara anului 1650), în codrii
Căpoteştilor (la Şcheia de astăzi, fostă în ţinutul Vasluiului),
unde, până în zilele noastre, mai dăinuie o biserică de lemn
ctitorită cu acel prilej. Cât despre incursiunea etimologistă,
desigur, copoiul ager mirositor din legendă este „vinovat” şi
de atracţia (paronimică şi nu olfactivă) spre explicaţia
misteriosului nume .

ai distins, un toponimist, T. Porucic, a
„transplantat” (în 1931) în Basarabia cunoştinţele
sale despre Copoul ieşean şi a crezut că denumirea

este un presupus entopic (termen geografic) sau
„înălţime lată şi întinsă”, un fel de... platou. De la el s-au
„molipsit” alţii: Petre V. Rotaru şi George Oprescu, Iorgu
Iordan, Alexandru Obreja, Const. Turcu, Anatol Eremia.
Apelativul a ajuns, pentru verificare, şi într-un

Vrancea Vrâncioaia Molda Moldova Nămăeşti Nemo
est Bârladul Bârr ladă

Piciorul Lupului Cornul lui
Sas Poiana Stampei Coarnele Caprei Valea Lupului
Dealul Mâţa La Doi Lei Râpa Miresei

amor mentis
i n t e l l e c t u a l i s

Iaşul. Note
istorice

second hand

Copou

copou

Copoul

copău copou

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (II)ş

Chestionar toponimic

Copou

Copoi(u)

kopó

Dealul
C o p o u l u i .

Kopó,

Copou Ţicău
Ciurchi

(1978), dar anchetele toponimice şi
dialectale, oricât au „adulmecat” pe urmele sale, nu l-au aflat
pe undeva, măcar prin Moldova. Şi atunci, dacă nu l-am
identificat pe teren, să căutăm toponimul ieşean în... hârtii. Îi
dăm repede de urmă (în seria de documente ieşene publicate
de profesorul Ioan Caproşu), odată cu prima sa atestare din 5
mai 1575, în legătură cu viile de pe dealul Copoul. Este cert că
ne aflăm în faţa unui antroponim, fiindcă numeroase locuri cu
vii şi livezi din hotarul vechi al târgului, pe dealuri şi văi,
amintesc de foşti stăpâni din secolele al XVI-lea sau al XVII-
lea: Brânză, Coroi, Cozmoaia, Hronţea, Irimia, Piciorogan,
Şorogari, Tanga,Ursulea şimulţi alţii. Între aceştia, unCopău

(forma populară
este atestată în
1775, 1875) sau,
p r i n a s im i l a r e
regresivă, ,
poreclă cunoscută
astăzi în numele de
familie cu varianta

„câine de
v â n ă t o a r e ” ,
apelativ cu originea
în magh. este
l a o r i g i n e a
denumirii

( O
paranteză nu are ce
strica aici: căpauca
sadoveniană, din
povestirile sale
vânătoreşti, nu este
decât... consoarta

copoiului amuşinând în căutare de doamne rătăcite prin
păduri). Este foarte probabil ca acel Copou (Copău) pomenit
la 1575 să fi fost un vier ungur la viile domneşti din
hotarul târgului Iaşi, în jurul anului 1500, precum acei vieri de
la Hârlău, cunoscuţi documentar în a doua jumătate a
veacului al XV-lea (28 mai 1470). Şi C. Cihodaru considera
că antroponimul este un nume unguresc, ca şi şi

, care sunt astăzi nume ale unor străzi din Iaşi. Îi dăm
dreptate, doar pe jumătate. Despre cealaltă jumătate, cu alt
prilej.

Mircea CIUBOTARU

Bulevardul Copou în 1914

Grădina Copou în 1906

Acesta era, odinioară, pentru liceenii suceveni, semnalul
magic de la baluri, după care încercau să-şi dea seama
dacă fetele cărora le făceau curte (şi la al căror semn de

acceptare sperau) vor face râvniţii paşi spre a-i invita, la un dans
care nu era obligatoriu să fie chiar un (prinBucovina, şi acesta
numit, bineînţeles, ). Practica mai era în vigoare şi pe la
reuniunile „tovărăşeşti” din anii '70 de la cantina studenţească
„Iustin”, când muzica de la pick-up transmisă prin staţie era
oprită, se bătea într-un corp metalic (cred că o tavă!), şi se striga
„Damenvals” de data aceasta. Amintirile mi-au fost stârnite de
ivirea afişelor ce anunţau premiera, la Naţionalul ieşean, a piesei
„Damen Tango”. Pentru că este vorba de un cam acelaşi semnal,
evoluat prin diverse răstălmăciri, dar având ca punct de plecare un
cuvânt compus din germană, ce are sensul general de „invitaţie la
dans din partea doamnelor”, lexem de care ne vom ocupa în
continuare.
Un text semnat de Dana Ţabrea, postat pe internet cu privire la
piesa citată, operă a moscovitei Anna Aslanova, ne conduce spre
interpretarea, de etapă, a titlului respectiv:

„Visul sau Vals”, din a cărei prezentare reţinem,
iarăşi, o interpretare a semnalului: de la „Frumosul Philip”, eroina
„aştepta o simplă invitaţie la vals”, amintire „ce o face să radieze,
dar doar pentru un scurtmoment”.
Deşi prezente încă, măcar la nivelul amintirii culturale, numai
„damenvals” a căpătat un parţial drept de cetate... lexicografică
românească, motiv pentru care simt obligaţia, cronicărească, să
intervin. Anume, în „Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii
române” (DEXI; „Arc Gunivas”, Chişinău, 2007, coord. Eugenia
Dima), substantivul este, impropriu, definit ca fiind „Drept,
posibilitate pe care o au femeile /extindere/, fetele de a-şi alege
singure partenerul la dans”, iar pentru etimologie se trimite la
germ. , compus din „ «feminin» şi
«alegere»”. Cu regretul că semnatarul acestor rânduri, deşi
figurează printre consultanţii ştiinţifici ai opului, nu şi-a făcut (în
acest caz) datoria, trebuie să vedem care este legătura dintre
(cum se pronunţă germ. alegere) şi , cuvânt românesc
împrumutat din franceză.
Începem prin a da explicaţiile germ. după dicţionare
ale unor limbi europene de cultură; pentru engleză: „translation

, a dance term to indicate it is ladies' turn to choose
partner ”; pentru franceză: „quand c'est aux dames d'inviter les
messieurs”. Mergând mai departe, observăm că, odinioară, când
limba respectivă se mai învăţa prin licee, noi, românii, am
apropiat germ. „alegere” de „vals”, sau am
confundat, înmediu dansant, cele două nemţisme, cu atâtmai uşor
prin Ardeal şi Bucovina, unde se mai păstra şi pronunţia
(influenţată de germ. ). Drept cadru general pentru inserţia

, va fi fost şi vreovagă sugestie dinspre titlul unui roman al
luiMihail Drumeş, „Invitaţie la vals” (lectură pasională, alături de
„Elevul Dima dintr-a şaptea”, a adolescenţilor de pe vremuri),
căci este mai greu să ne gândim la numele (totuşi) celebrului
concert al lui Carl Maria von Weber, „Aufforderung zum Tanz”,
titrat ă

Revenind la… oile noastre, susţinem că „damenvals” era o
indicaţie de regie, pe care o dădea, cu glas tare, conducătorul
balului, anunţând că, la… valsul ce urma, le revenea damelor
iniţiativa în privinţa alegerii partenerului. Situaţii comparabile,
externe: aşa-numitul „Caller” de la „Country Dance”; interne:
flăcăul care comanda diferitele poziţii ale jucătorilor horei (de
exemplu: „Foaie verde siminoc, hai intraţi cu toţi în joc!” etc.; mai
târziu: „Cavalerii lamijloc!”).

entru utilizarea termenului „damenvals”, am găsit pe
internet doar o atestare, dar ca nume propriu-zis de dans (!),
într-o simpatică vecinătate: „Petrecerile se întindeau până

spre dimineaţa în ritmurile de învârtită, haţegană, sârbă, periniţă şi
damen vals” ( ). „Damen
Tango” a devenit, însă, o marcă de socializare la un anumit nivel
cultural. Motivul ar putea fi cel sugerat de Dana Ţabrea, în
comentariul citat anterior: „… tangoul de final [al piesei de teatru]
are loc şi nu e, aşa cumne învaţă dicţionarele (tare am vrea să ştim
în ce dicţionare a găsit D.Ţ. „învăţătura”), un dans în care invitaţia
vine din partea doamnei, ci unul între două persoane de sex
feminin” (
Anume, doamnele pot cultiva relaţii spirituale la un nivel
inaccesibil „aux messieurs”; şi iată posibilităţi: emisiunea
„Damen Tango” la „Naşul Tv” (moderatoarea pronunţă „Damăn
Tango”), prezentând interviuri cu doamne; printre titluri: „Cheia
relaţiilor fericite”, „Secretul fericirii” etc.; dacă invitat este un
bărbat, tema este potrivită: „Pasiunea mea: Abba”. Sau, reluarea,
sub acelaşi titlu, a „celor mai frumoase romane de dragoste,
adunate pentru plăcerea ta de zi cu zi... uită de griji, zâmbeşte,
bucură-te şi suferă alături de eroinele tale preferate”
(/nemira.ro/damen-tango).

este folosit astăzi pe site-uri nemţeşti ca nume de
firmă cu oferte preferenţiale pentru doamne, iar în spaţiul public
titrează emisiuni ce au ca obiect discuţii privind prezenţa femeilor
în politică! La noi, însă, pentru uzurpatorul „Damen Tango”,
asistăm la o adevărată recuperare semantico-afectivă, chiar est-
europeană, începând cu Aslanova (

comparabilă cu atmosfera reproiectării
„Damen Vals” la D.R. Popescu şi chiar la

a imaginat „un roman satiric, de
aventuri”.

vals
valţ

Damen

Damenwahl damen Wahl

vaal
Wahl vals

Damenwahl

Ladies' choice

Wahl Walzer

danţ
Tanz

valsului

Nunta de altădată pe Valea Târnavelor

Damenwahl

„Din cultura mea
generală, «damen tango» e acel tip de tango când femeia invită
bărbatul la dans”. Aici s-a ajuns, la fel ca şi în cazul prezenţei
primului cuvânt în titlul unei piese de teatru a lui D.R.
Popescu,

s

/ziaruldeiasi.ro/).

) [eventual:
] şi

Nicolae Paul Mihail,
deşi, acesta, sub acelaşi titlu,

„Invitation à laValse” în francez , cu referire la seraficul vals
ce constituiemiezul piesei orchestrale.

P
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Damskoe tango

Damenval !ţ
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Nu veţi reuşi să învăţaţi niciodată limba italiană dacă o
să continuaţi să vorbiţi între voi româneşte!

maternă

Ascultam şi nu puteam să înţeleg reproşurile unui prieten, la
începutul şederii în Italia, care ne făceau să ne ruşinăm şi mai
mult de accentul nostru ”din Est” şi de slabele cunoştinţe
lingvistice.
Fiica noastră avea cincisprezece ani şi lumea întreagă de
descoperit în faţa ei. Eu aveam patruzeci şi o viaţă de reluat de
la capăt, într-o ţară străină.Nu ştiu de ce, dar nu concepeamsă-
i vorbesc ori o să o dojenesc într-o altă limbă decât în aceea
chemată, nu întâmplător, . Şi pe urmă, cuvintele
italiene, ce îmi păreau atât de melodioase, chiar dacă nu le
pricepeam deplin semnificatul, nu-şi aveau locul în ocazii
banale precumdiscuţiile noastre cotidiene.
Uneori, când privesc înapoi, revăd faptele într-o cu totul altă
înfăţişare. De parcă timpul ce trece şi îndepărtarea de lucruri
ar reuşi, cu o scenografie extraordinară, să reliefeze părţile
importante, estompând acele aspecte mai puţin semnificative.
Cât îmi pare de rău azi pentru ignoranţa de care am dat dovadă
uneori faţă de ”naţionalităţile conlocuitoare”, de câte ori am
considerat ca pe o lipsă de patriotism folosirea exclusivă a
limbii maghiare sau germane în ţinuturile unde minoritari
erammai degrabă noi, românii! Şi câţi alţii, asemeneamie.

În leag nul limbii
materne
ă Îmi amintesc de o tânără familie, cu doi copii care se jucau pe

plajă, alături de noi, la Mamaia. Părinţii continuau să le
vorbească ungureşte, în timp ce nouă ni se adresau într-o
perfectă limbă română. Erau de prin părţile Oradiei. Şi ceea ce
ei considerau un comportament firesc cu proprii copii şi
respectuos faţă de noi, nu ştiu de ce nouă, un pic îndoctrinaţi şi
naţionalişti cum eram pe atunci, ni se părea ciudat să-i tot
auzim trecând aşa uşor de la o limbă la alta.
Vara fu scurtă, aproape inexistentă pentru noi şi vacanţa redusă
la minimum. Timpul a trecut pe neobservate cu preparativele
de plecare şi graba de a pune în ordine ce lăsam în urma
noastră. Ne-am permis doar o săptămână la Marea Neagră, ca
de bun rămas. Dar parcă nimic nu era ca altădată. Sub soarele
fierbinte ce ne biciuia cu sclipiri orbitoare ne simţeam balene
eşuate pe o plajă pustie, ce ar fi vrut să se întoarcă în larg. Era o
linişte aparentă, dincolo de care, în suflete, bântuia teama şi
incertitudinea. Până când, pe la jumătatea lunii august,
salutând prietenii şi rudele, cu gesturi fireşti, ca la o plecare
într-o scurtă călătorie din care trebuia să ne întoarcem curând,
am încuiat uşa casei, cu toate amintirile rămase pe rafturi şi prin
sertare.
minenţa noului an şcolar ne-a găsit cufundaţi într-o lume
pe care încercam cu greu să o înţelegem. Fiica noastră
trebuia să înfrunte, pe lângă aceste schimbări profunde, şi

dificultăţile primului an de liceu. Obişnuită să aibă şcoala la
doi paşi de casă şi bunicii în preajmă, perspectiva unei călătorii
matinale, de aproape o oră, către oraş, o îngrijora. În primele
zile îmi ceru să o însoţesc.
Şi aşa, timp de două săptămâni, în fiecare dimineaţă, luam
autobuzul împreună: ea şedea în faţă iar eu pe locurile din
spate, încercând să trec neobservată şi să fac abstracţie de
larma şcolărească din jur. Din când în când se întorcea să se
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asigure că mai eram acolo. Privirile ni se întâlneau pentru o
clipă, atât cât să înţelegem că nu erau probleme. De îndată ce
cobora se confunda cu mulţimea de elevi şi se îndepărta în pas
grăbit, ca o barcă cu pânze mânată de vânt. Când ultimul
autobuz de legătură părăsea piaţa din faţa gării, puteam în
sfârşit sămă întorc acasă, la gândurile şi frământărilemele.
n scurt timp reuşi să înveţe drumul spre şcoală şi siguranţa
în ea însăşi. Limba italiană a deprins-o cu o incredibilă
uşurinţă, se descurca chiar şi în dialectul local. Urmărea cu

mare curiozitate tot ce o înconjura, având grijă cu dibăcie să-şi
ascundă accentul într-o exprimare rară şi înceată, ca să nu se
observe erorile, când vorbea cu amicii. Pentru că vroia să fie
considerată ca ei, să fie una de-a lor. Lecturile din literatura
italiană au cizelat mai apoi şi ultimele asperităţi. Ajunse până
acolo încât să gândească direct în italiană, fără a mai fi
necesară traducerea intermediară mintală, atât de nesuferită
prin pauzele şi dificultăţile de exprimare.
În ceea mă privea, cerinţele serviciului îmi cereau şi mie un
mare efort pentru a depăşi dificultăţile lingvistice dar şi o
oportunitate de a învăţa mai repede să mă exprim. Deşi
accentul mă trăda aproape întotdeauna că nu eram de origine
italiană, mi-a fost dat să primesc şi felicitări pentru cât
reuşisem să asimilez într-un aşa scurt timp. Colaboram cu
persoane din diferite zone geografice ale Italiei şi puteau să
accepte accentul diferit din pronunţia mea ca pe o formă
dialectală. În fond, important era să ne înţelegem.
Pe când limba română a rămas până azi să ne însoţească mereu
cu dragoste maternă în relaţiile noastre de familie, să ne
mângâie şi să ne ocrotească în momentele triste sau fericite, ca
ultim refugiu şi sprijin, acea legătura sufletească profundă şi
intangibilă care ne uneşte şi ne identifică.
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Limba român
între pericolul denatur rii
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Mărturisesc că tematica îmi revenise de multe ori în

atenţie, stârnindu-mi deopotrivă interes şi
preocupare în diferite împrejurări, în urma unor

întâlniri ocazionale cu români din Italia ori convorbiri mai
mult saumai puţin familiale. De aceea

/
, de Alexandru L. Cohal, Editura

Francoangeli, 2014, m-a invitat la meditaţie începând chiar
de la titlu. Cartea îşi propune să analizeze transformările
suferite de limbajul românilor imigraţi în contactul şi sub
influenţa unei alte limbi romanice. Este una dintre primele
cercetări din domeniul lingvistic asupra comunitatii
româneşti din Italia, de pe poziţia unui cercetător cu
competenţe şi metode de studiu adecvate, având la bază
datele culese între anii 2002-2012. Ea aduce, de asemenea, o
importantă contribuţie în studiul fenomenului migraţiei
româneşti din ultimele decenii.
Am avut ocazia să-l întâlnesc pe autor cu puţin înainte de a
participa la lansarea de la Consulatul General al României de
laMilano, din 13 iunie a.c., şi de a-i citi cartea. L-amprovocat
atunci la o discuţie asupra fenomenelor analizate, din dorinţa
de a afla de la o persoană competentă în materie răspunsul la
întrebarea fundamentală: în ce măsură s-a ajuns şi până la ce
nivel putem ajunge cu denaturările, fără să riscăm să ne
pierdem identitatea lingvistică? De multe ori, pe parcursul
conversaţiei, rolurile ni s-au inversat aşa că, în loc să-i pun
întrebări, mi se părea că trebuia să răspund eu la un
chestionar. Nu ştiu în ce măsură temerile exprimate şi
observaţiile mele i-ar putea servi ca subiect pentru viitoarele
studii pe care cu siguranţă le are în vedere, cert este că, dacă
nu am îmbrăţişat întru totul viziunea prea optimistă, cu
gândul la împrejurările în care mi-a fost dat să asist la
maltratarea în fel şi chip a limbii române de către conaţionalii
trăitori în peninsulă, am căzut totuşi de acord asupra
principiilor fundamentale ce caracterizează fenomenul şi am
trasat împreună câteva repere de urmărit, care aveau să-mi
servească mai apoi la o mai bună înţelegere în lecturarea
cărţii.

ât de mult s-au îndepărtat, în mod conştient sau fără
voia lor, de limba de origine, imigranţii constrânşi să
ţină echilibrul între cerinţele integrării şi dorinţa de a-

şi menţine identitatea naţională? Studiul bazat pe observaţii,
sondaje şi discuţii pe forumuri în internet, ne asigură că, în
ceea ce priveşte prima generaţie imigrată, bilingvismul pare
să fie echilibrat, cu normale influenţe în plan lexical,

Mutamenti nel romeno
di immigrati in Italia Transformări în limbajul românilor
imigraţi în Italia
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gramatical şi sintatic, care se manifestă ca alterări lingvistice
inovatoare şi pe care o limbă ca a noastră le poate asimila, cu
timpul, fără a se abate de la normele fundamentale. Pornind de
la capacitatea recunoscută a limbii române de a fi rezistat în
condiţii istorice şi geografice potrivnice şi aceea de a fi
asimilat influenţele altor limbi (slave), menţinîndu-şi
latinitatea, cercetătorul este îndreptăţit să considere că
efectele la contactul cu o altă limbă, oricât de prestigioasă ar
fi, vor fi limitate şi benefice, în sensul unei reînnoiri ce
respectă „principiul de conformitate structurală”, chiar dacă e
încă prematur să se tragă o concluzie asupra unor evoluţii
aflate abia în fază incipientă.
Numeroasele exemple de expresii mixte, adoptate în limbajul
curent, din capitolul 4 al cărţii, precum şi din experienţa
personală, mă fac să fiu ceva mai sceptică în această privinţă.
Văd cu îngrijorare cum proliferează în rândurile imigranţilor
români o nouă limbă paralelă, româno-italiană, pe care cei din
ţară aproape că nu o mai înţeleg, iar italienii nici atât. E drept
că nu se lasă mai prejos şi cad pradă „modei” şi cei care nu au
emigrat încă. A devenit obişnuit să găsim în presă articole
vorbind despre „stranierii” care se înghesuie la paşapoarte ori
„badantele” care îşi abandonează copiii în grija rudelor. Asta,
pe lângă englezismele şi franţuzismele care bântuie înmediile
de afaceri şi politice, în formăoriginală sau românizate.
n ceea ce priveşte a doua generaţie şi următoarele de
imigranţi, adică fiii născuţi ori şcoliţi integral în
străinătate, deşi nu constituie obiectul cercetărilor care au

stat la baza lucrării, se încearcă emiterea unor ipoteze
referitoare la modul în care s-ar putea asigura menţinerea
ataşamentului faţă de limba română. În cazul lor, influenţele
defavorabile sunt mai puternice şi e posibil chiar să dispară
conceptul de „limbă de bază”, ba mai mult, să se ajungă la
dobândirea unei identităţi „transnaţionale” şi orientarea spre a
emigra la rândul lor mai departe. Pentru noile generaţii de
imigranţi devine importantmediul familial şi contextul socio-
cultural în care sunt educaţi în spiritul respectului faţă de
tradiţii şi dorinţei de cunoaştere a valorilor ce ţin de prestigiul
naţional, ca şi posibilitatea de a menţine legăturile cu ţara de
origine, prin oricemijloace. Şi în privinţa lor, cartea de faţă are
o opinie optimistă, prevăzând o evoluţie analogă celei de
prima generaţie.
Din păcate, cunosc destule cazuri de familii italo-române în
care fiii nu ştiu deloc româneşte ori nu au dorinţa să meargă în
România la rude deşi, în general, familiile mixte ar fi mai
favorabile învăţării limbilor şi călătoriilor în străinătate. La
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cursurile facultative de limbă, cultură şi istorie, organizate de
Institutul Limbii Române în şcolile frecventate de imigranţi,
se înscriu, deocamdată, mai mulţi elevi italieni decât români.
Pentru viitoarele generaţii se prefigurează completa dispariţie,
din folosinţă a limbii de origine, dacă va fi menţinută în planul
secundar şi nu le va oferi nici un avantaj. În acest sens,
procesul de modernizare a limbii, capacitatea de a nu rămâne
conservatoare şi indiferentă la cerinţele contemporane, în stare
să adopte, în mod selectiv, acele propuneri înnoitoare adoptate
demareamajoritate în limbajul comunităţilor de imigranţi, pot
fi un proces benefic. Învăţaţii pot să constate, dar nu să şi
oprească, evoluţia care îşi urmează cursul.
Propagarea fenomenele lingvistice specifice sunt şi în atenţia
unor renumiţi specialişti italieni, atraşi din punct de vedere
profesional, dar şi pentru că nu pot rămâne indiferenţi la
influenţa pe care ar putea să o aibă asupra propriei limbi
vecinătatea cu o comunitate activă, de peste un milion de
vorbitori de limbă română.

a întrebarea pe când o ediţie românească a cărţii,
Alexandru L. Cohal mi-a răspuns: „Da, intenţionez să
scriu cartea şi în limba română, e un proiect care va

porni spre sfirşitul anului.”
L
Alexandru Laurenţiu Cohal s-a născut în data de 26 iunie
1976 la Tecuci. A absolvit Facultatea de Limbă şi Literatură
din cadrul Universităţii ”Al.I. Cuza” din Iaşi, în 1999, iar în
2007 a obţinut diploma în Ştiinţele Comunicării la
Universitatea ”La Sapienza” din Roma (Italia). În 2013 a
susţinut doctoratul de cercetător în lingvistică, la
Universitatea din Pavia (Italia), unde, în prezent, este
cercetător în cadrul Departamentului de Lingvistică Teoretică
şiAplicată.
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Sub acest titlu, a apărut de curând, în editură proprie
(„Cuget Românesc”), la Bârda, un volum
autoreferenţial de mare interes. Autorul, pr. Al.

Stănciulescu-Bârda, paroh din 1979 la Malovăţ, a socotit
oportun să-şi sistematizeze vasta şi multipla activitate
depusă, structurând-o în 23 de capitole şi 2.254 de „poziţii”
bibliografice, după tipicul uzual în asemenea lucrări .
Punând-o sub semnul râvnei pentru Casa Domnului şi
considerând că „lumea este o adevărată corolă de minuni”,
autorul se arată fericit, după o lungă „misiune şi pastoraţie”,
pe care a ştiut să o împace cu exigenţele unei fecunde
cărturării. Modelul său, sub acest aspect, pare a fi N. Iorga,
faimosul polihistor, pe care l-a şi evocat, curând, după
absolvirea Institutului Teologic din Bucureşti. Ucenicia
cărturărească, la Seminarul Teologic din Craiova, l-a marcat
definitiv, pe linia carierei ecleziastice, dar şi sub unghiul unor
opţiuni complementare, bine definite din capul locului.
Palmaresul său publicistic şi teologic surprinde prin bogăţie,
diversitate, mesaj spiritual, sub vechiul regim ca şi după
disoluţia acestuia . L-am putut urmări, în timp, cu deplină
preţuire.
De ani buni, primesc, prin poştă din
Bâ rda Mehed in ţ i lo r, me sa j e
cărturăreşti şi spirituale demne de
atenţia publică. Expeditorul, de o
fecunditate intelectuală aparte, e un
preot ortodox ce s-a identificat
integral cu enoria sa, Malovăţ, din
care a făcut un fel de centru iradiant în
continuă emisie, nucleu fertil de
istorie locală, teologie şi cultură

De prin anii '70, când era încă
foarte tânăr, preotul Al. Stănciulescu-
Bârda s-a impus în domeniul său de
competenţă, ca paroh cu ample
îndeletniciri cărturăreşti, al căror
temei istoriografic e lesne sesizabil.
Asemenea altor membri din cinul său,
Părintele Alexandru a făcut din zona
apartenentă nu doar un mijloc de a se
raporta la lume, destinal, ci şi un
spaţiu de împlinire în sensul cel mai
înalt al cuvântului, asumat .
(2000) e o culegere de analize şi îndemnuri pastorale, menite
a-i sensibiliza pe ascultătorii-cititori, în spiritul misiunii sale
duhovniceşti, care nu se poate împlini, în zilele noastre, fără
uneltele cărturăriei teologice.Aflăm acolo reflecţii despre om,
despre Casa lui Dumnezeu, despre unele aspecte ale bisericii
ortodoxe, despre rolul creştinismului în viaţa poporului
român, despre colinde ca „biblie nescrisă a românilor”
(formulă demnă de reţinut), despre conştiinţa morală, despre
sensul creator al educaţiei etc.Aflăm, în acest volum de aleasă
ţinută, şi un soi de epistolar, cu semne de
preţuire din partea unor personalităţi de seamă, între care
acad. dr. Nestor Vornicescu (sub oblăduirea căruia ucenicise
un timp la Mitropolia Olteniei), Gheorghe Brătescu, savantul
specialist în istoria medicinei, care lucra tocmai la „o sinteză
privind utopiile medicale” şi era în măsură să aprecieze
„eroismul editorilor nevoiţi să-şi desfăşoaremunca fără a avea
certitudinea succesului”.
Pe exemplarul trimis subsemnatului, cu dedicaţia de rigoare,
am putut sesiza elementele unui preţios proiect teologic şi
educativ, menit a servi la edificarea omului religios într-o
epocă dominant raţionalistă. se
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lato
sensu.

ab initio Nevoia de Dumnezeu

fragmentarium
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Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, , Bârda, Ed. Cuget
Românesc, 2014, 364p.
O judicioasă selecţie tematică poate fi găsită la Pr. Mircea Păcurariu,

, ed. II, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2002, p.
453-454.
Pr.Al. Stănciulescu-Bârda, ,Bârda, 2000, p. 183-186.
Idem, , p. 71.
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defineşte astfel ca un excelent crochiu istorico-teologic, la
îndemâna oricui, îndeosebi a tinerimii. De o valoare deosebită
mi s-au părut a fi paginile despre creştinism în istoria
poporului nostru, cu sublinierea rolului asumat de cler, la
orice nivel de ierarhie, ca „omul locului”, interesat vital de
soarta comunităţii sale. Înfruntarea dintre izvoarele binelui şi
ale răului îndeamnă la o reflecţie continuă şi la angajament
moral. Un război nevăzut însoţeşte, de la momentul edenic
până acum, istoria omului. „Ştiu că m-am străduit toată viaţa
să fac şi eu umbră pământului, dar nici aceasta n-am reuşit
întotdeauna! Uneori a fost nor, uneori ceaţă, uneori furtuni.”
Cu toate astea, se poate deduce şi din , că
sexagenarul de acum s-a silit să iasă mereu la lumină şi să
respire aer de înălţimi celeste.
Pilda lui N. Iorga pare să o fi urmat şi în volumul bilanţier,
amintindu-şi poate că tot la sexagenat marele istoric a scris

, îndemnându-şi totodată un
discipol, Barbu Theodorescu, să-i alcătuiască imensa
bibliografie. Acolo e de găsit şi îndemnul de a-şi organiza
eventual corespondenţa într-un vast corpus epistolar, menit

publicităţii şi poate unei arhive, ca un fond
aparte, cu rost nu numai documentar.
Am primit, la un moment dat, pe aceeaşi
cale poştală, dactilograma unui mănunchi
de documente privind istoria Banatului,
spre a fi inserate în

. Misiva aferentă e
din 7 august 2000 şi denotă o relaţie
colegială cu acel aşezământ academic. Nu
s-a putut realiza totuşi proiectul la Iaşi, dar
materialul a fost publicat mai apoi sub titlul
de

, , la o editură
proprie, , sintagmă
preluată, se înţelege, de la N. Iorga, marele
său model din istoriografia „laică”, în
relaţie cu care se cuvine pus şi volumul
tematic de autor

, apărut la aceeaşi editură
(2004). Aceleiaşi figuri excepţionale i-a
dedicat, se ştie, un amplu studiu,

, apoi un mănunchi
de mărturii, , întregind
imaginea unui personaj cu totul fabulos. Sub titlul

, acelaşi emul
infatigabil a făcut să apară, în două volume (2009), o preţioasă
antologie, unamereu folositoare.
Aproape nici o figură importantă din trecutul cultural
românesc n-a rămas dincolo de preocupările sale de
cunoaştere şi analiză, în economia unui plan ambiţios de
autodepăşire continuă. Preluând sintagma de la un mare
pedagog, Onisifor Ghibu, s-a considerat el însuşi „pe
baricadele vieţii”, după cum rezultă din „legenda” unei
fotografii din anii tranziţiei. „Va mai fi oare un alt

?” Este întrebarea, deloc retorică, pusă de neobositul
cărturar sub imaginea cu care a ţinut să şi încheie noua carte,
nu cea din urmă.
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După croaziera de pe Sena, pe care Fragola a făcut-o în
compania actorului G.C., având posteriorul mai mult gol, a
ajuns, fără să ştie cum, în una din camerele de la ultimul etaj
al hotelului Ritz. Cele două cafele, servite în unduirile
valurilor, la care semai adăugă superbele imagini de noapte
ale oraşului luminilor, admirate până la uitare de sine şi, pe
moment, pierderea numelui, i-au alungat neodihna şi au
plonjat-o în desfăşurarea unor mai vechi şi controversate
amintiri.
Actorul simţi că oasele parcă-i plesnesc, iar gâtul i se usucă
până la teama sufocării, când o privi cum îşi mângâia
gleznele şi mijlocu-i vaporos şi fremătător, înconjurat de
uimiri şi vorbe nerostite.
G.C. se îndreptă, condus de o ardentă pasiune, cu prudenţă,
spre ea, ca spre un bizar şi nemaiîntâlnitmagnet.
Gesturile erau cele care determinau atingerea sau
depărtarea trupurilor, orice cuvânt rostit complezent, fără
noimă, care nu venea din firescul situaţiei - şi actorul ştia
lucrul acesta - ar fi dus totul la deziluzie şi destrămare,
precum la o urzeală neterminată din care o mână nevăzută
ar trage de un fir.
Sub greutatea mătăsoasă a luminilor rotitoare şi policrome
ale turnului Eiffel, ce veneau ca un binefăcător şi tulburător
fascicol, Fragola scăpă fermoarul din mână, nereuşind (!)
să-şi închidă rochia croită dintr-o stofă azurie ce-i acoperea
mijlocul, ca o rotundă şi semitransparentă meduză. În
acelaşi timp, pentru câteva secunde, lumina s-a stins. O
mână nevăzută a tras heblul pentru a putea admira
arhitectura cerească: astrul nopţii, însoţit de puzderia de
stele, mai mici şi mai mari, ce plutesc în imensitatea de
deasupra noastră, în aceaşi ordine şi fascinantă simetrie ca
la facerea lumii.
Actorul îşi auzi glasul: era, fără îndoială, vocea lui
dintotdeauna, dar în ea se amesteca, venind parcă de
undeva, din adânc, un piuit dureros, pe care nu-l putea
reţine şi care făcea ca toate cuvintele să nu fie clare decât în
primul moment, după care rezonanţa lor se deforma într-
atât, încât nici nu-ţi mai dădeai seama dacă ai auzit bine sau
nu. (...) Îi fu uşor să dea plapuma la o parte; nu trebui decât
să se umfle puţin şi ea căzu de la sine. Mai departe, însă, îi
veni foarte greu, întrucât era neobişnuit de lat la trup.
Sinele actorului, care, de nenumărate ori, ajunsese mult
mai mare decât înălţimea, de data aceasta, nu îşi mai făcuse
nicidecum prezenţa. Era atât de mic, încât nu-l mai simţea
nici în inimă şi nici în minte, doar respirările, deşi rare,
dădeau semne că încă mai poate juca un rol, poate cel mai
important al vieţii. Sinele lui evadase, cred, pentru prima
dată, lăsându-şi gazda să se descurce cum poate. În această
încurcătură, care evidenţia bulversarea şi umilinţa luiG.C.,
Fragola, fără vreun fel de aluzii şi înfăţişări, încet şi sigur,
luă pe de-a întregul, locul sinelui fiinţei de lângă ea. Pe
chipul actorului se puteau observa uimirea şi
incertitudinea. Pe podea se auzeau paşii lui, asemănător
unui novice dansator de step. Sigur, Fragola îl locuia pe
deplin, semn că-i încuviinţase, în cunoştinţă de cauză,
libertatea să se desfăşoare şi să trăiască în toată
plenitudinea dorinţelor şi hotărârilor sale.
Aerul parcă devenise greu, uleios şi plin de puzderii.
Vorbele lor, puţine şi fără accente clare, invocau un fel de
treierare, în urma căreia „corola de minuni a lumii” ar fi
vrut să-i cuprindă. Înmişcările lor, deşi ritmice, nu se putea
distinge cu exactitate cine era iniţiatorul acestui tangou al
vieţii şi almorţii.
Vara fiind pe sfârşite, soarele le trimitea razele sale piezişe,
prin care lunecau într-un du-te-vino al mulţimii şi al lor.
Dar ei aveau convingerea că sunt singurii locatari ai acestui
uluitor spaţiu. Le era îndeajuns. Într-una din dimineţile cu
brume groase, a fost văzută Fragola purtând în braţe o
făptură ce se asemăna cu un docar argintiu şi vorbitor. Când
trâmbiţele urbei au sunat, după ce au fost ca din senin
purtate de un înger, docarul îi alunecă din braţe,
rostogolindu-se, concentric şi în salturi câtmai evidente, pe
covorul de brumă până spre nouri. Privirile ţintă ale
Fragolei, dar şi impercaţiile nu l-aumai putut opri.
Zilele erau acum tot mai mici iar nopţile se furişau în viaţa
lor, trecând pe sub case întunericul ca de păcură, până când
deveneau ca un amurg continuu.
Umbrele serii se topeau sub respirările Fragolei. Nişte
cercuri aprinse se ridicau şi coborau, lăsându-i, la alegerea
ei, pe care să şi-l oprească.Aceste cercuri, când doar numai
ea şi le punea în jurul trupului, o duceau unde-i era gândul,
dorinţele şi consemnul. Întrucât Fragola nu a respectat
taina şi a coborât în lume altfel decât îi fusesemenirea, unul
din cercuri s-a rostogolit spre actor, circumscriindu-l.
Astfel, l-a ajutat să se înalţe până la farmazoanele şi
amazoanele cerului.

„

”

Fragola şi actorul
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Cerul e albastru, cu doar câţiva nori albi. Plec spre Grădina
botanică, unde nu mai fusesem de mult. Intru în paradisul
vegetal, mă plimb pe alei, mă uit pe îndelete şi sunt uimit de

ceea ce poate să existe pe pământ. Descopăr şi redescopăr cu emoţie
plantele şi florile ale căror culori nu au egal. Printre arbori şi boscheţi
zboară fluturi de toate mărimile. Unul este mare şi roşu într-un dans
aerian riscant, pentru că, îmi spuneam, la cea mai mică neatenţie se
putea izbi fatal de trunchiurile copacilor. Nici vorbă, el dansa abil şi
elegant. Până la urmă l-am pierdut din ochi, nu-l voi mai vedea
probabil niciodată. Superbul fluture a dispărut în universul lui, iar eu
îmi văd de plimbare cu o undă de regret. Rămân însă cu frumuseţea
redescoperirii Grădinii, poate în componenta ei ceamai neînsemnată,
dar dătătoare de confort şi de minunată vibraţie. Cu gândul pierdut în
necuprins, parcă cineva a exclamat: spaţiul e albastru şi fluturii
zboară în el.
O întâmplătoare dar ideală întâlnire în acest paradis, din care s-a
născut un dialog pemăsură:
-De ce fluturi, de ce spaţii vitale, de ce grădini botanice, domnule
profesor? De ce atâtea şi atâtea? Facem abstracţie de multele
consideraţii existente despre artă, natură şi frumos, care pot părea
extrase mai curând dintr-o estetică a ultimelor secole, ne dorim acum
nişte gânduri şi idei incitante şi actuale prin diversitatea acestor
probleme...
-Incitant este deocamdată, vorba dumneavoastră, că o începem cu
fluturii! Ar fi nevoie aici de un entomolog. Dacă înţeleg eu bine, ne
propunem să discutăm însă şi nu numai,
apelând şi la caracterul de joc imaginativ liber al artei. Lângă noi
avem un artist care ne poate detalia chestiunea. Dumneavoastră
readuceţi în prim plan plăcerea produsă de contemplaţia pură. Vă
fascinează frumuseţea fluturilor şi zborul lor. Sigur că, teoretizând
puţin, la baza acestei fascinaţii de ordin estetic se află, ca primă
treaptă, o plăcere senzorială, cea vizualămai exact.
-Corect, intervine pictorul nostru. Aş adăuga însă la cele spuse de
distinsul profesor-teoretician că la o anumită altitudine valorică
emoţia estetică cea mai profundă se confundă cu sentimentul moral,
adică frumuseţea şi morala care alcătuiesc o unitate în care cele două
componente se completează reciproc.
-Există opinia că plăcerea estetică se află în opoziţie cu sentimentul
dorinţei, al utilului, ceea ce mi se pare ireal. Cum să separi frumosul
de viaţa în echilibru, de renaşterea armoniei interioare? Sentimentul
deplin al vieţii nu exclude ideea de ceea ce este necesar unei
plenitudini existenţiale. Dar nu pătrundem oare în amănunte care ar
putea să plictisească?
Toţi s-au oprit la timp pentru a nu intra în etalarea unor probleme
demne de nu ştiu ce tratat. Până aici putem lesne înţelege că
nu rămâne ceva exterior fiinţei, dimpotrivă, el apare ca o deschidere a
omului, ca o floare a vieţii. Viaţa este adevăratul şi ultimul scop al
artei. Evocăm această întâlnire pentru a obţine gândul înaripat, un fel
de elocinţă a expresiei prin care să ajungem la imagini sugestive,
poate şi la analogiile posibile cu care să înţelegem resorturile subtile
ale vieţii în ceea ce are ea mai frumos. Este celebru exemplul acela în
care un copil, aflat într-o încăpere, aleargă după raza de soare
strecurată printre jaluzelele lăsate. El încerca să prindă în pumn dâra
luminoasă care plutea prin aer. Spre mirarea lui nevinovată, raza
aurie nu se lăsa prinsă.
-De ce frumosul şi binele, mult timp considerate realităţi metafizice,
s-au reîntors înlăuntrul nostru? Întreaga poezie a naturii nu se află în
noi?
-Îndrăznesc să spun că frumosul este un anumit tip de plăcere, legat
de viaţă.
-Artistul caută aparenţa şi se complace în ea. La urma urmei, arta
supremă este cea în care jocul atinge punctul maxim la care se ajunge
jucându-se cu însuşi fondul fiinţei noastre. Acum se recurge la
poezie, la un fel de gimnastică a spiritului.
-Dacă arta este un joc, dar nu orice joc înseamnă artă, cum le
distingem?
-Identificarea senzaţiei pure de acţiune, în care intră şi pasiunea, este
aproape imposibilă. Poetul, muzicianul, pictorul simt o plăcere
supremă să creeze, să imagineze, să producă opere. Apoi oamenii se
bucură de toate acestea.
-Citim o carte şi o trăim până la a mima, prin inflexiunea vocii şi
uneori prin gest, rolul personajelor. Într-un teatru, nu numai actorii
joacă piesa, o fac şi spectatorii în interiorul lor, se bucură, se
întristează, jubilează sau cad pe gânduri.
-În general, intensitatea plăcerii estetice variază în funcţie de
activitatea celui care o trăieşte.
-Adevărat, sculptorul dă viaţă pietrei şi marmorei cu dalta, talentul şi
fantezia lui iar admiratorii le descoperă frumuseţea.
-Un cosaş poate fi în felul său la fel de elegant în mişcări ca un
dansator?
-Pictorul îi va putea reprezenta la fel, el pune în valoare sentimentul
sublimului în mişcări şi la unul şi la altul. Ritmul care le reglează
mişcările şi îi înmlădiază le scoate în evidenţă trăsăturile, aproape
totul dobândeşte o valoare estetică.
-Ceea ce conferă armonie înmişcarea aripilor vânjoase ale vulturului
sau aripilor fragile ale fluturilor este tocmai sensibilitatea privitorului
iubitor de frumos. Graţia zborului nu va fi percepută de un primitiv
veşnic preocupat de procurarea hranei, de exemplu.
-Anu se înţelege, profesore, că nu există graţie în sine, fie în mişcări,
fie în contururile statice ale obiectelor de artă.Ne putem îndrăgosti de
o statuie, caPygmalion.
-Desigur, desigur, maestre. Prin similitudine, frumuseţea unei drame
rezidă în ficţiune. Să ne imaginăm ce s-ar întâmpla dacă scenele
violente ar avea loc subochii spectatorilor.
-Dar nu tot ce este real şi vital exclude prin definiţie frumuseţea.
-După câte ştim se examinează încă teoria aceasta. Alergătorul de la
Marathon a fost înfăţişat de sculptori şi plin de sudoare şi praf şi
transfigurat atunci când primea cununa de lauri pe care o flutura pe
deasupra capului.
-Revin şi spun că în expansiunea implicată de graţie s-ar putea
demonstra apariţia unui nou sentiment, care după opinia

despre frumosul natural

frumosul

specialiştilor nu a fost bine identificat...
Care să fie acest sentiment, mă întreb cu o clipă înainte de a afla
răspunsul direct de la cunoscutul botanist. Tocmai acum trece pe
deasupra noastră o pasăre ca o săgeată prin văzduh. Ce-o fi simţind ea
când îşi deschide aripile şi alunecă spre alte zări? Îmi vin idei confuze
care intră direct în impresia pe care ne-o procură mişcările de zbor,
tocmai acum când cu toţii urmăream atenţi pasărea măiastră de pe
cer. Şi pictorul şi profesorul naturalist erau încântaţi de ceea ce
vedeau. Probabil vedeau mai mult decât îmi era mie îngăduit să
observ, sesizau poate sublimul mişcării, al acelei expresii într-o
desăvârşită armonie cu linia plutirii în aer, o revelare a frumuseţii
înseşi. Pe feţele lor luminate doar pleoapele se mişcau, când lent
pentru ca ochii mari să cuprindă întreaga arhitectură a zborului
păsării, când repede, clipirile producându-se în ritmul zbaterilor de
aripi. Încercam toţi trei o emoţie estetică, nu? Cineva spunea că o
fiinţă este cu atât mai morală cu cât este mai capabilă de a simţi
profund emoţia frumosului. Noi, acum, eram fiinţe profund morale,
îmi spuneam într-o deplină taină. Ochii profesorului s-au îndreptat
insistent şi reci asupra mea, ca şi cum m-ar acuza de gânduri
năstruşnice. Pasărea măiastră dispăruse de mult din câmpul nostru
vizual. Profesorul spuse apăsat:
-Există totuşi sentimente imorale la care arta a apelat, precum ura,
mânia, răzbunarea. Admiţând că tot ce este bun este frumos nu
înseamnă că tot ce este frumos este şi bun.Aici lucrurile sunt clare.
-Adevărat, dar cumrămâne cu sentimentul nou, necunoscut?
-Ba acum îl cunoaşteţi, 1-aţi încercat chiar în timpul zborului urmărit
de noi toţi. Toate aceste mişcări induc în noi ideea inefabilă de
nemărginire. O astfel de stare sufletească am trăit-o noi înşine pe un
cal în galop, în vârtejul unui vals, într-o barcă cu pânze mânată de
vânt pe suprafaţa apei sau în faţa unui buchet de flori.
-Întocmai, completează cu voce domoală cunoscutul pictor. Ne
cuprinde o aspiraţie nemăsurată către o altfel de viaţă, către una
hiperbolică. În de Tizian simpla
răsturnare a capului şi ochii măriţi exprimă atracţia neţărmurită către
cerul deschis. Michelangelo în al său vede în braţul întins
elanul către înainte şimărturiseşte întreaga infinitate a lumii.
-O artă care evocă în noi sentimente rudimentare ne coboară, ca să zic
aşa, pe scara evoluţiei. Dimpotrivă, sentimentul de admiraţie ne
înalţă. Trebuie să admirăm tot ceea ce e frumos, în viaţă, în natură, în
operele culturale.
-Vă întreb, domniile voastre, vă întreb când arta va fi una cuviaţa?
-Când vomajunge să percepem fără întrerupere armonia vieţii.
-Şi când fiecare dintre bucuriile noastre va avea atributul sacru al
frumosului.
-Asta înseamnă că nuvomajunge niciodată la aşa ceva.
-Nu se ştie, trebuie să credem în viitorul artei şi al culturii, în armonia
naturii.Altfel, totul se duce de râpă.
-Îngăduiţi-mi să reproduc din memorie un pasaj extraordinar din
nişte pagini pe care le-am citit mai demult: „La sfârşitul unui banchet
acasă la pictorul englez Haydon, poetul Keats şi-a ridicat paharul
toastând: «Ruşine lui Newton!». Cei de faţă au rămas uluiţi, cerând o
explicaţie. Keats le răspunde: «Pentru că el a distrus poezia
curcubeului, reducându-l la o prismă». Atunci toţi au acceptat şi au
băut pentru «ruşinea luiNewton».Ce ziceţi?
-Zic şi vă întreb în acelaşi timp dacă poezia poate fi distrusă de
cunoaştere?
-Ştiinţa secolului lui Newton era marea obsesie şi toate celelalte
intraseră într-un con de umbră. Pe de o parte un cult, pe de alta
dispreţul, inclusiv pentru literatură, de aici năduful lui Keats. Intre
timp lucrurile s-aumai schimbat.
-Totuşi, întrebarea rămâne. Chiar în zilele noastre, nu vedeţi, creaţia
la baza căreia stau imaginaţia şi sentimentul nu este atât de
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puternică ca ideea ştiinţifică, ca tehnologia informaţiei, de pildă.
-Vrem să credem că poezia şi artele nu vor dispărea, în lipsa lor
lumea va fi mult mai urâtă. Cultul pentru frumos trebuie să se
menţină.
-Grecii antici aveau pentru puritatea formei, pentru proporţiile
armonioase ale trupului o adevărată admiraţie. Acest cult al
frumosului se întâlneşte şi în Renaştere. Astăzi aceste lucruri parcă
şi-au pierdut din importanţă.
-Şi-au pierdut sigur pentru că artistul şi creatorul numai sunt lamare
cinste şi nici nudispun de condiţiile necesare.
-Ceva îmi spune că nu trebuie să fim atât de categorici cu viitorul,
însăşi istoria a furnizat argumente înşelătoare privind viitorul artei.
Sigur, arta literară este întrucâtva în cumpănă, cartea a intrat într-o
competiţie neloială, informaţia de pe oferită rapid îi ia locul.
Vom vedea ce se întâmplă în continuare. Culoarea şi sunetul rămân
însă eterne, cu cele mai mari şanse de durată. Totul e ca arta să nu
rămână doar apanajul unei elite restrânse.
-Îmi place optimismul colegului, ne tonifică. Dar îi amintesc că
există şi altă opinie: pe de o parte asistăm la triumful universal al
democraţiei, evident, un fenomen necesar, pe de altă parte, tocmai în
acest progres al omenirii apare cauza inevitabilă de decadenţă a artei.
-Bănuiesc raţionamentul acestui pesimism. Se va ajunge la un fel de
mediocritate universală care va nimici arta... Nu cred în consecinţele
adversităţii faţă de democraţie.Nu accept prejudecăţile!
Hotărâtă poziţia maestrului, ceea ce nu înseamnă că rezervele şi
reţinerile dispar automat. La o examinare rapidă îi dai dreptate. Forţa
puternică în această luptă este inteligenţa umană şi dacă democraţia
nu ar lua în seamă această inteligenţă, unde ar ajunge ea?Apoi geniul
uman este totdeauna în avans faţă demedia inteligenţelor, va şti el să
aleagă calea cea mai bună. Progresul şi civilizaţia nu înseamnă
distrugere. Omul modern are nevoie de emoţia artistică,
sensibilitatea lui estetică devine mai complexă, în raport am spune
cu inteligenţa mai cuprinzătoare. Să ne amintim de cugetările lui
Goethe: „Ca poet sunt politeist, ca naturalist sunt panteist, ca fiinţă
morală, deist. Şi am nevoie, pentru a-mi exprima sensibilitatea, de
toate aceste forme”.
Justificată şi poziţia teoreticianului în ale naturii, în care doza de
pesimism este preponderentă. Civilizaţia ajunsă pe culmi este
oarecum incompatibilă cu sfera culturii, pentru că are în vedere alte
reguli de dezvoltare. Spiritul mercantil, ideea de comerţ calcă cu o
talpă nu prea curată pe covorul frumos al artei şi al naturii. Urmele
negre deranjează instinctul creator, imaginaţia, talentul şi
sentimentul artistului. Exactitatea fugăreşte misterul, fără mister nu
există poezie adevărată. Iată o frază uimitoare: nimic nu este mai
puţin poetic decât o şosea largă, albă, neîntreruptă, fără cotituri, în
bătaia directă a soarelui. Farmecul nedefinit al serii constă în a nu ne
dezvălui priveliştea decât pe jumătate. La lumina lunii lucrurile se
umplu de poezie, capătă o frumuseţe inefabilă. Prin vălul delicat se
percepe toată natura.
-Dumneavoastră, cumpercepeţi natura?
-Natura este uluitoare, mai ales atunci când se ascunde sub văluri, în
tainele ei ne putem imagina arta, un fel de Cupidon legat la ochi.
Parcă Schiller definea deviza artei: „îndrăzneşte să te amăgeşti şi să
visezi”.
-Cumsămai visezi într-o natură ciuntită?
Întrebarea aceasta a căzut ca un şoc, ca o ghilotină care pune capăt
vieţii. Esteticienii susţin că ştiinţa veştejeşte ceea ce atinge,
naturaliştii spun că civilizaţia doboară natura. Cum să le împaci pe
toate? Răspunsul ar fi: prin armonie. Dar armonia pleacă de la multă
înţelepciune şi înţelepciunea nu este totdeauna îndestulătoare pentru
omenire.De aici dezechilibrul.
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Oglinzile cetăţii. . Oglinzile cetăţii.
Oglinzile cetăţii. Scriitori ieşeni

contemporani. La pas prin Paris Semnele înţelepciunii.
Cartea ca regăsire a lumii Jurnalul unei biblioteci.

Iaşii dintremilenii. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani 1945-
2002 Saloanele naturii Academia de la Pavilion.

Cetatea gânditoare Semne în labirint.
Biologie şi literatură. Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani 1945-2002

Timpul trăit. . Basarabia de suflet.
Între sensibilitate şi rigoare În

oglinzile celorlalţi. Omul şi natura.
Aperto libro.
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Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. 1945-2002 Who's who în România Enciclopedia personalităţilor din România. Hübners Who is
Who Bibliologie românească. Dicţionar

Referinţe critice

Prezent în următoarele enciclopedii si dicţionare:
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Încă o carte despre Eminescu! vor exclama cititorii (cârcotaşii, cufals entuziasm dozat acid în voce, împătimiţii, cu bucuria întâlnirii
unor pagini glosate pe marginea inepuizabilului univers

eminescian), ţinând în mână proaspătul şi semnalatul volum al
Amaliei Voicu ( ,
Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti 2013). Într-adevăr,
tânăra cercetătoare a Institutului de Filologie Română „A.
Philippide” din Iaşi ne încântă cu o cercetare complexă, abordând cu
acurateţea unui încercat spirit critic problematica unor aspecte ale
poeticii eminesciene, atât de discutate şi disputate în ultima vreme,
într-un timp

Autoarea aduce argumente pertinente în sprijinul ideii conform căreia
opera polifaţetată a lui Mihai Eminescu îşi trage rădăcinile din
fundamente artistice clasice, întemeind o ordine estetică unitară,
aspect abordat păgubos de o parte a tematologiei prin decupaje şi
ruperi artificiale ale nucleelor tematice.
Amalia Voicu se detaşează de analizele simplificatoare şi
schematizante (..

propunând o accepţiune
supraistorică a termenilor clasic-clasicitate şi demonstrând, pe tot
parcursul cărţii, necesitatea privirii duale şi în profunzime a tiparelor,
ceea ce a condus în creaţia lui Eminescu la transgresarea valorilor
estetice anterioare şi transfigurarea acestora înmanieră proprie.
Aplecarea spre mitologic, prezenţa unor structuri comune cu autorii
antici şi regăsirea aceloraşi tipare în faze cronologice diferite ale
operei eminesciene, iată premisele de lucru ale cercetătoarei care îşi
propune şi reuşeşte să analizeze hermeneutic texte cunoscute sau mai
puţin interpretate, cu scopul declarat de a identifica şi descrie tiparele
fundamentale şi , îmbinate la modul
cugetătorului (melancolic) sau al distructivului (ironic) într-un melos
aparte.

Ambivalenţa tiparelor clasice în opera eminesciană

care duce în final la totala relativizare a ierarhiilor
literare şi deschide câmp liber enclavizării curentelor literare
contemporane, aproape autoreferenţiale, în care valoarea autentică,
dar şi impostura, capătă, fatalmente, drepturi egale în cetate.

. am încercat să depăşim rigiditatea criticii tematice,
a manierei osificat-didactice, din păcate atât de înrădăcinate în
exegetica eminesciană şi, fatalmente, redundante, în lipsa unei reale
aprofundări, a unei hermeneutici a operei...),

apa, aerul, focul pământul

alte
încă ne

C R O N I C A

L I T E R A R Ă
de Mihaela GR DINARIUĂ

Puncte
cardinale,
pietre
de hotar

Nicolae TURTUREANU

De din va le de Rov ine . . .
conotaţiiDespre Eminescu s-a scris /se scrie în fel şi chip. Unii zic că-i prea

mult, alţii că-i prea puţin.Să-l mitizăm, nu-i bine, să-l
demitizăm nici atât. Cândnu ţi-i foame, nu ţi-i sete şi nici dor de

codrul verde, poţi trăi liniştit fără Eminescu. Şi dacă ţi-i foame/sete, şi n-
ai cum a le ogoi, la ce folos Eminescu?

se întreba, în urmă cupeste două veacuri, Hölderlin.
Marginile sunt mai conservatoare, mai rezistente decât centrul,
îndeosebi atunci când peste ele vin aluviunile istoriei. Într-o Românie
înconjurată de români, acei conaţionali pe care ”istoria” i-a plasat între
alte graniţe şi sub alt steag, şi-au căutat mereu repere, puncte de sprijin
care să le menţină verticalitatea, identitatea. Un astfel de reper a fost, şi
încă rămâne, Eminescu. În finalul unui interviu,
(Suceava) (Cernăuţi) dintr-o recentă carte, la care ne
vom referi cu alt prilej, cei doi îşi dau seama brusc, aproape sideraţi, că
n-au vorbit nimic despre Eminescu. Şi vorbesc, pasionant, despre
Eminescu.
Mitizarea, ca şi demitizarea, a început încă din timpul vieţii poetului.
Tonul l-a dat Veronica Micle, poetă minoră, dar muză majoră. Ea este
prima care alătură numelui Eminescu, cuvântul Eminescu îi era

, cum defineşte Viorica S. Constantinescu (în
bărbatul care devine izvor de inspiraţie, de

adoraţie, pentru o poetă. Alecsandri, de la înălţimea sa de bard, face şi el
o reverenţă: Doar
Macedonski ricanează, în epigramă:

O reconstituire a acestui episod ne-o oferă cercetătorul
, într-unmasiv op, intitulat Este

limpede că între Macedonski şi Eminescu era o rivalitate surdă, care nu
putea să nu explodeze, din când în când. Ceea cemiemi se pare o fericită
lucrare a destinului e faptul că cei doi mari poeţi s-au întîlnit (vorba lui
Nichita Stănescu, de peste veac:

) şi şi-au ascultat, reciproc, creaţiile, în saloanele literare
bucureştene pe care le frecventau, uneori chiar laMaiorescu acasă.După
o astfel de serată, când a citit (cum îl taxează
Maiorescu în ) una dintre celebrele sale ,
Macedonski are grijă să consemneze, orgolios, somităţile vremii, care
au fost de faţă, plasând, în final, caustic:

În repetatele şi... zadarnicele sale
disculpări, o aflăm şi pe aceasta:

Până la 1883, adică, an în care a apărut
epigrama... Poetul recunoaşte că el a scris-o, dar ca

şi, oricum, de momentul în care

Sigur este că nu Macedonski a trimis-o la tipar, ci Dimitrie
Teleor care, fiind secretar de redacţie la ”Literatorul”, a făcut, apreciază,
nu ştiu de ce, Stan V. Cristea,

apoi dându-şi demisia de la ”Literatorul”
Dacă cel de-al doilea

gest este, într-adevăr, unul de nobleţe, publicarea epigramei, fără ştirea
autorului, numi se pare câtuşi de puţin nobilă, fiind, dimpotrivă, sămânţă

La ce bun poeţii în vreme de
criză?

Doina Cernica
-Vasile Tărâţeanu

geniu.
musagetul Dicţionar de
cultură poetică. Eminescu)

La răsăritu-i mare, se-nclină al meu apus.
nefericita UnX...pretins poet, acum

/ S-a dus pe cel mai jalnic drum.../ L-aşi plânge dacă în balamuc /
Destinul său n-ar fi mai bun, / Căci până ieri a fost năuc, / Şi nu e azi
decât nebun...
StanV.Cristea Eminescu şi Teleormanul.

Bine că ne-am întîlnit în timpul vieţii
noastre...

teatral şi arogant
Însemnări zilnice Nopţi...

şi alţii, între cari se afla şi d.
Eminovici (citiţi Eminescu, vă rog...).

Nu rezultă cât de puţin că epigramamea
i-a fost adresată. De altfel, nici n-aveam de ce să i-o adresez, Eminescu
era un necunoscut pînă atunci.

rozelor ce mor un
simplu exerciţiu cu doi ani înainte
fatalitatea voi ca publicarea ei să coincidă cu nebunia lui Eminescu.

anecdoticul

două gesturi de mare nobleţe faţă de
Eminescu. Întâi, că el a fost acela care a trimis la tipar, divulgând-o
deodată cu autorul ei, în semn
de protest faţă de autorul ”Epigramei în cauză”.

Cartea, structurată pe nouă capitole, se deschide
cu o semnată de Dan Mănucă, în care
universitarul ieşean apreciază superlativ efortul
deloc uşor al autoarei de a adăuga o pagină
pertinentă vastei biblioteci exegetice asupra
operei lui Eminescu.
De remarcat că Amalia Voicu rezervă primele
două capitole unei solide argumentaţii istorico-
literare asupra elementelor teoretice necesare,
precum şi asupra evoluţiei terminologice şi
conceptuale, preferând termenul seriei
parţial sinonimice

Curentele literare sunt văzute într-o
c om p l e x ă d i n am i c ă a i d e i l o r , î n
întrepătrunderea sau opoziţia principiilor
estetice ordonatoare, nu ca simple instanţe

Prefaţă

tipar
paradigmă, arhetip, mit,

imagine, simbol, imaginar, alegorie, emblemă,
ilustrare.

teoretizante alemomentului.
Cu o deosebită atenţie autoarea analizează constituirea curentului
clasicist în cultura română, de la începuturile firave care preiau
influenţe europene în poezie, proză, în repertoriul muzical şi teatral,
studii lingvistice, studii filosofice (cu I. H. Rădulescu şi G. Asachi ca

deschizători de drumuri) şi până la plinătatea momentului
MihaiEminescu şi continuatoriiT.Arghezi, I. Barbu şi L.Blaga.
exodromi

În capitolul
, sunt discutate câteva poziţii critice de referinţă (dintre

care amintim pe Elena Tacciu,
, Ioana Em. Petrescu,

, eseurile lui Gaston Bachelard
despre cele patru elemente fundamentale), argumentându-se
numeroasele metamorfoze între cele patru (schimbări
proteice reciproce între regnuri) recognoscibile ca tipare ce construiesc
şi reconstruiesc un univers inconfundabil.
Următoarele capitole urmăresc cu tenacitate răsfrângerea celor patru
coordonate ideatice în corpul operei lui Eminescu (în poezie şi, parţial,
în proză), modul unic în care acestea devin principii ordonatoare şi de
sinteză ale contrariilor, felul în care

Apa îşi găseşte multiple posibilităţi de expresie şi simbolizare, poetul
dezvoltând câmpuri lexicale diverse, încărcate de semnificaţii
contextuale diferite: (ca expresie a reînnoirii universului, a
extincţiei permanente, a mişcării duale de ascensiune şi coborâre, a

Elementele primordiale sub semnul unităţii în creaţia
eminesciană

Poezia elementelor. Eseu asupra
imaginaţiei materiale în postumele de tinereţe
Modele cosmogonice şi viziune poetică

stoicheia

limba nu îl încape, gândirea
poetică e principiul formativ al poeziei. Eminescu priveşte dinspre
viitor atât Antichitatea, cât şi contemporaneitatea, stând în cumpănă,
oarecum în afara timpului.

marea

prăbuşirilor interioare, a frământărilor niciodată curmate),

. Întreg capitolul este pus sub semnul inspiratelor cuvinte
călinesciene:

Complexul semnului poetic e cercetat de Amalia Voicu în
difuziunea sa cu multiple valenţe: pasărea Phoenix şi alte păsări (corb,
lebădă, vultur, porumbiţă, turturea, cocor, graur, privighetoare, uliu,
şoim), asociate cu înălţarea către o condiţie superioară - geniul sau
îndrăgostitul, îngerul/demonul, dragostea, norocul/nenorocul,
luceafărul.

oarele (prezent sau absent, sau ) ca manifestare
plenară a luminii centralizează o întreagă mistică a lirismului,
guvernând destinul numeroaselor voci auctoriale eminesciene

(epice sau lirice), iar cercetătoarea, deşi recunoaşte supralicitarea
acestor motive, reuşeşte să găsească argumente pentru o lectură
înnoitoare a particularităţilor semnificatoare, integrând antinomiile în
complexe ideatice:

Capitolul corelează
elementele micro- şi macrocosmosului într-o structură de tip circular,
în care fiecare are propriul rol într-o „iconomie” a primordialităţii
mereu repetabile. Gesturile arhetipale se regăsesc pe toate planurile,
construind o mitologie a metamorfozelor la care participă codrul,
imaginat ca o fiinţă vie, , adăpostind
esenţe puternice de arbori, apoi, metonimic, crengi, ramuri şi frunze,
ierburi, flori şi, strâns asociate acestora, elemente faunistice. Deci
pământul este

locus amoenitas
.

n capitol important şi incitant este cel despre ironia şi
melancolia eminesciană, arme ascunse

, modalităţi de gândire ambivalentă, a căror
împreună-recunoaştere asigură odescifrare câtmai aproape de armonia
tiparelor originale, atât demoderne şi astăzi.
Sprijinindu-şi demersul pe o atentă analiză a ului operei lui
Mihai Eminescu, beneficiind de o bibliografie generală atent selectată,
Amalia Voicu deschide, cu această carte, o nouă perspectivă asupra
unor aspecte numai aparent frecventate de exegeţi. Ceea ce
diferenţiază volumul de faţă demulte alte apariţii editoriale recente este
o constantă prudenţă faţă de exagerările de orice nuanţă şi permanenta
raportare la etimologia şi semantica termenilor utilizaţi. Dacă vom
adăuga aici şi un condei iscusit şi sensibil, argumentarea pertinentă a
ideilor, o frazare impecabilă, vom considera că am stârnit interesul
potenţialilor cititori pentru o carte de referinţă, aşteptând cu
nedisimulat interes anunţata viitoare contribuţie critică a Amaliei
Voicu, analiza evoluţiei acestor tipare ambivalente în scrierile
ulterioare lui Eminescu, de la scriitorii interbelici şi până la cei
postmoderni.

valurile,
unda, râul nevăzut, oglinda de ape, diluviul, eternum vale scăldat de
ape

E prea puţin a vorbi de sentimentul naturii. Aici poetul
are sensul cosmogonic al primordialităţii apei şi al caracterului ei de
emblemă. (...) Eminescu îşi exprimă conceptul lui de moarte în
elementul primar al apei.Apa e divinitatea feminină, haoticămumă...

foc

văpaie umbră

demonul nu participă făţiş la lupta împotriva
îngerului, ci este un fârtat bun al chipului angelic (în sens larg, nu
neapărat în sens bogomilic), tiranul (în sens etimologic) este un spirit
superior pătruns de compasiune, umbrele nu ocultează lumina de lună,
ci îi sporesc frumuseţea şi taina...

Geea: palingenezie şi deconstrucţia lumilor

de o superioară, regală umanitate

chintesenţa tuturor lucrurilor, căci închide în el lumina,
include aerul, adăposteşte focul, fiind un , un loc al
repaosului binecuvântat

sub puterea
reflexivităţii

corpus-

S

U

de scandal şi prilej ca să se posteze, pentrumoment, în prim-
planul atenţiei publice. Fără gestul senzaţionalist al lui Teleor, epigrama
ar fi rămas, probabil, o scriere de sertar, descoperită cine ştie când de
vreun cercetător (poate chiar de Adrian Marino) al vieţii şi operei lui
Macedonski - şi, oricum, fără nicio consecinţă asupra posterităţii
acestuia. Cert este că, trădându-l pe Macedonski, Teleor a devenit

lui Eminescu, pe care îl evocă, mai apoi, în felurite ipostaze:
(la ”Timpul”)

jucând popice (

; sau la birtul lui Şerbănescu, unde

în vreme ce ardelenii aflaţi la mese
plângeau” de sărea cămeşa de pe ei, am adăuga noi...
Sunt, poate, aici, exageraţiuni specific teleorice dar,
totodată, aceste şi multe alte evocări ne pun în lumină
un Eminescu uman, un bărbat devotat de voie, de
nevoie muncii, însă şi cu ”ieşirile”, escapadele,
destinderile ... Stan V. Cristea nu doar că
identifică gazdele bucureştene (cu actualizarea
denumirii străzilor) mult mai grăbitului chiriaş
Eminescu decât, mai târziu, ieşenizatul Topîrceanu; e
răbduriu în a recenza

frecventate de poetul ce nu era
mereu

, unde se
întrecea cu Teleor la popice;

anecdoticul

omul
amintirii
stând la masă şi scriind toată ziua pe file de hârtie litere
asiriene şi haldeice; El da cel dintâi, când erau toate
cheglele în picioare şi da cu bila cea mai mare. Bila se ducea frumos
înainte, trecea prin mijlocul cheglelor şi surpa două,
trei, şi chiar patru. Această victorie era salutată cu
strigăte de bucurie.)
punea capul între mâini şi începea să cânte doine din
Transilvania, aşa cum le cântaumocanii, şi cânta câte
o oră întreagă,

sine qua non

restaurante, berării, birturi,
cafenele şi cofetării

scufundat în stele: obişnuit, lua masa la birtul
Şerbănescu, de la parterul hanului ”Kiriazi” (str.
Blănari nr.3) sau la berăria şi cafeneaua ”Iordache”
(str. Covaci nr. 3); cu LeonNicoleanu intra în bodeguţa luiDedu, cu Ioan
Slavici intra la restaurantul lui Duro (str. Doamnei), iar cu Vlahuţă intra
la ”Imperial”; cu transilvănenii se întâlnea la ”Iordache” (pe str.
Covaci), la fraţii ”Mircea” (lîngă Universitate), la restaurantul
”Cosman” (pe str. Academiei) sau la Enache (tot pe str. Academiei); la
cafeneaua ”Oteteleşteanu” (peCalea Victoriei) intra rar; intra însă şi la
cafeneaua ”Labeş” (str. Germană nr.5), la grădina ”Raşca” (str.
Academiei), la ”Union” şi la cofetăria fraţilor Capşa (CaleaVictoriei nr.
36); prin 1880-1881, seara, uneori, mergea la Coloseul ”Oppler”,
anexă a fabricii de bere cu acelaşi nume (Calea Rahovei nr 151)

în grădina de la ”Waldemar”(Calea
Târgoviştei, astăzi caleaGriviţei) îl întîlneşte pe acelaşiD. Teleor, într-o
seară, când avea jacheta petrecută peste cămaşa de noapte şi-n
picioarele bolnave purta papuci de casă; în 1888 intra însă în
pretenţiosul restaurant ”Hugues” (de pe Calea Victoriei, în faţa
TeatruluiNaţional), cu o fizionomie ce îl cutremura pe I.L.Caragiale.

Sunt imagini ale creşterii şi descreşterii, ale înălţării şi căderii
Eminescu şi sub fatalamăcinare psiho-somatică.
Drumuri şi popasuri pe urmele luiEminescu s-au făcutmulte, de-a lungul
anilor. Unele au purces din aceeaşi nevoie de repere, de modele, de
mituri, în ultimă instanţă. Care ar fi, aşadar, legătura lui Eminescu cu
Teleormanul? Recunosc că am pornit a răsfoi cu oarece prudenţă şi-un
zâmbet de îndoială acest op, întrebându-mă ce s-ar putea spune, în
aproape 600 de pagini (!) despre efemera trecere a poetului prin ţinutul
limitrof Dunării?! Se ştie că junele, care legase, la Cernăuţi, şcoala de
gard, o pornise hai-hui prin ţară şi, făcândun fel de tur alRomâniei Mică,

pe-atunci, ajunsese şi în prăfuitele, unele abia
încropite, târguri riverane. Unii şi-l amintesc (20-30
de ani mai târziu) , alţii (Caragiale)

unde
Din

cam aceste împrejurări ajunge sufleur (episod
cunoscut) şi străbate, cel puţin de două ori, oraşele
dunărene, luând-o, mai apoi, spre Botoşanii natali,
unde îşi şi încheie scurta dar vioaia carieră teatrală.
Zece ani mai târziu, bucureştinizat deja, nu se mai
duce el la teleormăneni, vin aceştia la el. Sau pe-
aproape. Stan V. Cristea este un maestru al inter-
conectărilor, urmărite până-n pânzele albe, aşa cum a
făcut-o şi-n cărţile consacrate lui Constantin Noica
sau MarinPreda, teleormăneni la baştină. Evident că,
într-un oraş cosmopolit ca Bucureştiul, trebuie să fi
fost şi teleormăneni pe care monografistul îi
recenzează, îi pune pe căprării şi investighează toate
căile prin care aceştia s-ar fi putut întîlni cu Eminescu.
Şi se întâlnesc, sau se presupune că s-au întîlnit.

Istoriografului îi place să creadă, fără a forţa nota, că Eminescu, notoriu
deja (mai ales ca gazetar), n-a pierdut vreun prilej de-a mai trece, cel
puţin pe la Roşiorii de Vede sau TurnuMăgurele... Eu unul aş fi jurat că

din -
este Turnu Severin, dar criticul cu Teleormanu-n glas

încearcă a dovedi că Eminescu s-a gândit laTurnuMăgurele, în nostalgia
aventurii sale adolescentine... Şi mai şi e speranţa ghiduş strecurată că
acea ” (din trimisă
”unde să fi fost scrisă, dacă nu cumva pe aceste meleaguri ale
Teleormanului?” LaTurnu, adică.

incolo de aceste simpatice trageri la temă emanate dintr-un
patetic patriotism local cartea lui StanV. Cristea impresionează
prin reconstituirile acribioase şi prin scoaterea din uitare a unor

oameni şi locuri care au avut atingere, fie şi întâmplător, cuEminescu

bietului om
sub vremi

hamal în port într-
un otel la Giurgiu, slujea în curte şi la grajd
culcat în fân şi citind în gura mare pe Schiller.

Turnu Doina De laTurnu-nDorohoi /Curg duşmanii în puhoi / Şi s-
aşează pe la noi -

carte” Scrisoarea a III-a), De din vale de Rovine,

D
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Între categoriile cunoscute de umor (umor negru, umor popular,umor absurd, umor englezesc, umormacabru ş.m.a) trebuie s-o
includem şi pe aceea propusă deDorel Shor: „umor cumsecade

evreiesc”. Doctorul Shor şi-a publicat prima carte în urmă cu 40 de
ani la Editura ieşeană „Junimea” şi s-a înscris repede în lista
debuturilor confirmate printr-o prezenţă scriitoricească stimabilă
şi productivă. Revine, după patru decenii (răstimp în care a mai
publicat la Iaşi, dar şi la Bucureşti, TelAviv,Madrid) cu o carte ce
am putea-o numi chiar „de identitate”, fiindcă rezumă selectiv şi
exprimă condensat datele unei personalităţi de certă originalitate
în lumea atât de diversă a literelor începutului de veac. Volumul se
intitulează şi poartă subtitlul poznaş „umor
cumsecade evreiesc” ce invită la identificarea caracteristicilor
acestei categorii de umor care nu-i deloc nou născută, ci provine
dintr-o veche şi prestigioasă familie de spirite, pentru întâia dată
definită ca atare printr-o sintagmă pe cât de jucăuşă, pe atât de
exactă. Aş încadra-o între limitele „umorului liant”, cel care,
după cum spune definiţia, „animă atmosfera fără ca nimeni să se
simtă stânjenit”, furnizând „o tonică senzaţie de unitate”. N-aş
vrea să mă auto-citez reluând fraze din postfaţa la cartea

(„Junimea”, Iaşi, 2007 şi , Madrid, 2012), dar
nu văd de ce ar trebui să reformulez o caracterizare care, iată, se
confirmă pe deplin:

. Chiar autorul se explică: „De multe
ori când cititorul râde, aş prefera să zâmbească”. Sub semnul
zâmbetului suveran se aşează şi noua apariţie editorială ce
înmănunchiază aforisme şi schiţe selectate dintr-o fastă recoltă
scriitoricească întinsă de-a lungul a patru decenii şi exercitată cu
egală aplicaţie în perimetrul umorului de situaţie, de limbaj, de
caracter. Mirodan l-a numit „un scriitor umoristic de excepţie”,
iar Roni Căciularu, prefaţatorul cărţii nou apărute în Colecţia
„Opera omnia” a Editurii „TipoMoldova”, îl trece pe Shor printre
scriitorii inspiraţi din „virtuţile păcatului”. Toate dar absolut toate
schiţele din volum pot constitui argumente, unele proze atingând
chiat cotele excelenţei. Ieşind totuşi, uneori, din tiparul strâmt
situaţie-limbaj-caracter. Inspirata schiţă , de
pildă, nu se nutreşte nici din incursiuni în caracterologie, nici din
aventurile limbajului, nici din comicul de situaţie, ci operează
dezinvolt într-un alt registru, cel apt să sugereze, prin
ştrengărească imitaţie, stupiditatea ţanţoşă şi ridicolă a celor ce
oficiază a-cultural taman în postata culturii. Iată câteva mostre-
sugestie propuse de Shor în trena „testelor de cultură” prezente în
mai toată presa mapamondului: TIBIA a/ localitate din Egiptul
antic, capitala regatului pe vremea lui Amenothep, al doilea
cuceritor al Nubiei; b/ element arhitectural în partea inferioară a
frontonului sau arhitravei centrale; c/ axul principal în
mecanismele bazate pe osii şi arcuri tridiferenţiale. PERONEU: a/
unul dintre fiii regelui Priam, ucis în luptă de Menelaos sub
zidurile Troiei; b/ lanţ muntos alcătuind graniţa naturală dintre
Franţa şi Spania; c/ perioadă istorică din neoliticul târziu,
caracterizată prin apariţia primelor arme şi unelte cizelate”. E-o
incursiune plină de haz în lumea noastră tele-culturalizată, plină
de paradoxuri („Cei care nu au de lucru, fac demonstraţii, cei care
au de lucru fac greve”, ”Dacă vrei să fii în rând cu oamenii, treci la
coadă” , „Toate generaţiile sunt de sacrificiu”, „Cine pupă sus,
scuipă jos”...) Aforistica lui Shor, etalată cu rigoare de metronom
în paginile revistei „Expres Magazin” (Haifa) ilustrează
dimensiunea tonic-înaltă a cugetării în zodia paradoxului şi
absurdului, amândouă nutrite din „virtuţile păcatului”. Şi cum
„ceea ce e frumos nu poate fi prea complicat”, cartea se citeşte
lesne, cu plăcere, dintr-o suflare, chiar dacă invită, uneori, şi la
reveniri asupra paginii, spre întreaga desluşire a sugestiilor de
reală şi surprinzătoare subtilitate.O carte-bucurie.

Să fim serioşi!

Înger cu
coarne NiramArt

Teste de cultură

Shor este un blajin înzestrat cu ascuţit simţ al
umorului, deosebit de sensibil, capabil să dibuiască cele ascunse
dincolo de aparenţe, moralist „cu mănuşi”, care nu apelează la
sentinţe contondente, ci la terapia subtilă, inteligentă, a umorului
fin până la urmă tot coroziv

M. R. I.

S FIM SERIO I!Ă Ş

S
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tate Dragomir se numără printre acei actanţi ai vieţii culturale
ieşene de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul veacului
al XX-lea care au trecut „vămile posterităţii“, însă, pentru a

folosi o metaforă îndeajuns de banalizată, nu cu toate „bagajele“, ci
doar cu o parte din ele. La aproape o sută de ani de la moarte, el este
(re)cunoscut ca un om de teatru multilateral. În enciclopedii şi în
istorii ale teatrului românesc s-a reţinut astfel că, în prima sa
ipostază, cea de actor, a dat o seamă de interpretări remarcabile în
roluri dificile, complexe (mai ales în latura dezvoltării unor conflicte
de conştiinţă), din piese datorate unor William Shakespeare, Feodor
Dostoievski, Bj rmann, Oscar Wilde, I.
L.Caragiale etc.; s-a reţinut, de asemenea, că, în a doua ipostază, de
regizor, a fost printre cei dintâi care, la noi, pot fi numiţi aşa pe drept,
întrucât au înţeles că punerea în scenă nu e o simplă „imitaţie a
naturii“, ci materializare a unei viziuni generale a spectacolului
teatral, realizabilă prin coordonarea atentă a tuturor componentelor
sale, şi că, în sfârşit, în cea de-a treia ipostază, de profesor „de
declamaţie“, s-a distins printre colegi, el punând la temeliamuncii de
formare a tinerelor talente un program şi propovăduind necontenit
studiul aprofundat al rolurilor, ceea ce s-a concretizat în faptul că
printre elevii lui s-au numărat C. Ramadan, Miluţă Gheorghiu,
George Calboreanu, N. Şubă, Costache Antoniu ş.a. De mai puţină
recunoaştere/validare a avut parte dramaturgul State Dragomir, în
contul său reţinându-se, cel mult sub titlu de inventar, câteva drame
istorice în versuri, mai multe traduceri, precum şi o seamă de
adaptări.

ecunoscută aproape cu totul a rămas activitatea sa
publicistică, atât aceea circumscrisă fenomenului teatral, şi
avem în vedere textele semnate în presa vremii în legătură cu

arta spectacolului - profesii de credinţă, concepţii, „programe“,
atitudini, intervenţii, interpretări, judecăţi de valoare, cronici teatrale
, cât şi aceea „exterioară“ domeniului, abordând teme culturale, dar şi
social-politice, de coloratură, ca să spunemaşa, strict gazetărească.O
recuperare a acestei publicistici, o evaluare a ei (inclusiv în corelaţie
cu activitatea de sub luminile rampei şi de la catedră) se impune vădit
cercetării viitoare ca o sarcină, care, desigur, nu e tocmai uşoară. În
acest sens vom proceda în cele ce urmează, oprindu-ne deocamdată
la un segment al ei, anume la aceea desfăşurată în slujba cauzei
naţionale.
Înainte, însă, de a purcede la drum, dat fiind că înseşi principalele
repere ale biografiei sale plutesc în vag, suntem obligaţi a le fixa fie şi
în fugă.
StateDragomir s-a născut la 26 decembrie 1870 în satulCoştangalia,
din apropierea Cahulului, într-o familie care, dacă nu era „de veche
viţă boierească“ ori de moşieri, cum s-a afirmat , era totuşi relativ
înstărită. Tatăl său, Gheorghe Dragomir, pare să fi fost primar al
localităţii natale în timpul războiului din 1877-1878, apoi, într-o
perioadă greu de precizat, al oraşului Cahul . În circumstanţele create
de anexarea sudului Basarabiei de către Imperiul Ţarist, copilul, după
ce va fi învăţat în familie să scrie şi să citească, era trimis, pentru
studiile secundare, peste Prut, mai întâi la un „institut“ particular din
Galaţi, apoi la liceul din acelaşi oraş, unde va absolvi, în 1886, cursul
inferior (gimnazial) . Nu a urmat acolo şi cursul superior (clasele aV-
a a VII-a), preferând să plece mai departe de casă, la mult mai
renumitul LiceuNaţional din vechea capitală aMoldovei, unde putea
să-şi cultive şi pasiunea pentru teatru, studiind concomitent arta
actoriei la Conservator, în clasa lui Mihail Galino. După terminarea
liceului şi susţinerea bacalaureatului, în 1889 , basarabeanul, care îşi
continua pregătirea la Conservator, în preajma şi sub bagheta unor
maeştri, precum Grigore Manolescu şi Aristizza Romanescu, s-a
înscris şi la Facultatea deLitere şi Filosofie aUniversităţiiMihăilene,
pe care o va frecventa şi graţie unei burse obţinute la Şcoala Normală
Superioară, aici având printre colegi pe Spiridon Popescu, G.
Ibrăileanu, I. Simionescu,Raicu Ionescu-Rion ş.a.

tudent încă, State Dragomir debuta în 1890 pe scena Teatrului
Naţional ieşean. În anii următori, continua să joace, făcând
progrese notabile. Ca atare, se încumeta să întrupeze pe

Hamlet, sub propria sa regie, în condiţiile în care în memoria
spectatorilor erau vii interpretările unor maeştri, precum C. Nottara,
Ion Brezeanu, Gr. Manolescu ş.a. (Mai târziu, în 1902, va da la
lumină şi un studiu amplu privitor la interpretarea personajului
shakespearian.) Slujea teatrul, de asemenea, prin maimulte tălmăciri
din autori străini şi îşi încerca puterile scriind câteva lucrări
dramatice, prezentate comitetului teatral spre examinare. În aceste
condiţii, devenea „societar“ al Teatrului Naţional din capitala
Moldovei (de „clasa a III-a“, în 1896, şi de „clasa a II-a“, în 1897). Iar
după ce-şi susţinea examenul de licenţă în litere , i se încredinţa la 31
august 1897 un curs la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune .
Cu elevii săi, el îl impresiona pe Regele Carol I în timpul vizitei pe
care acesta o făcea în instituţie, astfel încât va fi invitat la recepţia
dată la Primăria oraşului şi va fi decorat cu ordinul „Coroana
României“ în grad de cavaler . (De notat e că tot atunci începea să ţină
ore de filosofie la liceul pe care-l absolvise, în locul profesorului I.P.
Florantin, bolnav. În urma pensionării acestuia, la 15 aprilie 1899,
State Dragomir era numit de minister profesor suplinitor,
funcţionândpe post până la 1 aprilie 1901 .)
De acum înainte, până la declanşarea primei conflagraţii mondiale,
iscălea relativ frecvent, cu numele său, cu iniţiala D. ori cu
pseudonime ca Roşianu (Roşeanu), De la Roşcani, Ispas, Din
Lărguţa, NidLuhac [DinCahul], CostaN.Galia, poate, de asemenea,
Roman Muşat, Chrysale (acesta împrumutat de la un persoanj din
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ørnstjerne Björnson, H. Sude

a lui Molière) . a, în periodicele „Arhiva“,
„Evenimentul“, „Cronica“ (Bucure ti), „Arta“, „Carmen Sylva“,
„Mihai Eminescu“,

Femeile savante

N

Moldovei“, „Arta românească“, „Sânziana“ etc., scurte eseuri
„tehnice“ ( , ,

) ori analize critice ale repertoriului de
la Teatrul Naţional ieşean, cronici dramatice, medalioane de artişti,
amintiri din anii de liceu etc. În acelaşi interval, dădea la lumină şi o
serie de creaţii menite scenei: (1890-1891?),
comedia (jucată în 1905), drama (jucată
în vara şi toamna anului 1903 şi publicată în 1906), dramele istorice
în versuri (publicată în mai multe reviste şi
ziare, şi sub titlul , şi jucată la Iaşi şi Bucureşti, precum şi
în multe alte oraşe în 1904), (1909-1910) şi

(1913-1914). Au mai urmat două adaptări din opera
eminesciană (1909) şi
(1913-1914), precum şi o versificare a a luiAlecu
Russo (publicată într-un ziar în 1915 şi patru animai târziu în volum).
Fără pretenţii, menite doar să cultive la elevi gustul pentru teatru ori
să stimuleze sentimentele patriotice într-un moment ce le cerea
imperios, sunt „scenetele“ , şi .
Anii conflagraţiei mondiale şi în special cei de după intrarea
României în luptă (1916-1918), cu lipsurile şi suferinţele fizice şi
morale impuse tuturor, i-au adus lui State Dragomir o deteriorare
gravă a sănătăţii. Din această cauză, la nici 48 de ani, în septembrie
1918, era pensionat , măsură pe care o va contesta în justiţie, fără să
aibă câştig de cauză. Înconjurat nu doar de compasiunea, ci şi de
iubirea colegilor şi prietenilor, curând, însă, la 16 februarie 1920, se
stingea din viaţă. La înmormântarea sa, cu onoruri militare, a
participat elita intelectuală a Iaşului, care a contribuit de asemenea la
aşezarea, în 1922, a unui bust pe mormântul său din cimitirul
„Eternitatea“.

şa cum am afirmat, o parte din activitatea publicistică a lui
State Dragomir este pusă în slujba cauzei naţionale. Un
preludiu, din anii studiilor universitare, e destul de

semnificativ, ca să-i acordăm atenţie. În speţă, e vorba de participarea
lui la aşa-numita „mişcare cultural-naţională“ ieşeană din anii 1893-
1897, mişcare, în fond, poporanistă, la a cărei coagulare a contribuit
în mod decisiv un alt basarabean, recent întors din surghiunul
siberian şi stabilit la Iaşi, C. Stere. Fideli acestuia au fost G.
Ibrăileanu, Raicu Ionescu-Rion, Spiridon Popescu, fraţii Ion şi C.
Botez ş.a., adică bursierii Şcolii Normale Superioare, printre care,
cum s-a văzut, s-a numărat şi State Dragomir. Membri ai Asociaţiei
Generale Studenţeşti din Iaşi, „normaliştii“ sunt cei care în primăvara
anului 1893 lansează un program de conferinţe de popularizare,
studentul actor prezentând una având ca temă

. La întrunirea studenţilor ieşeni din 23 iunie 1893, el
era ales în „comitetul de şase“, însărcinat să coordoneze „o campanie
energică în scopul de a interesa spiritul public din România pentru
soarta fraţilor din provinciile subjugate“ şi care mai hotăra ţinerea de
conferinţe într-o serie de oraşe moldovene şi trimiterea a doi
reprezentanţi la conferinţa generală extraordinară a Partidului
Naţional Român din Transilvania şi Ungaria, programată la Sibiu
pentru zilele de 11-12 iulie 1893 (stil vechi, 23-24 iulie, stil nou).
Unul dintre cei doi studenţi care treceaumunţii era State Dragomir, el
adăugând la calitatea de reprezentant al studenţimii ieşene pe aceea
de „corespondent special“ al ziarului liberal „Evenimentul“. În
paginile acestuia el dădea la lumină, sub titlul

, un adevărat reportaj al călătoriei întreprinse . După
întoarcerea sa din Ardeal, se alătura celor ce continuau turneul de
conferinţe (în 20 iulie, la Huşi, în 2 august, la Slănic, în 8 august, la
Bârlad, aici el vorbind despre

). Participa apoi la congresul studenţesc, ţinut în
acel an, între 5 şi 8 septembrie, la Buzău, unde rostea o conferinţă al
cărei titlu ar fi fost, după unele ziare,

, în care pleda pentru
extinderea activităţii Ligii în direcţiaBasarabiei.

Înţelesul expresiei Concepţia artistului dramatic
Punerea în scenă, Stilul teatral

Actor sau nebun
Cilibi Moise Regina Draga

Moartea lui Ştefan Vodă
Ştefan Vodă

Ştefăniţă Vodă Ioan Vodă
cel Cumplit

Sărmanul Dionis Făt Frumos din lacrimă
Cântării României

Uniforma Într-ajutor La război

Limba românească pe
scena teatrului

Impresiuni din
Transilvania

Importanţa unităţii culturale a
neamului românesc

Liga [pentru unitatea culturală
a tuturor românilor] şi sentimentele naţionale
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Lucian Predescu, , Bucureşti, Ed. Cugetarea
Delafras, 1941, p. 233, 259, 288; , Bucureşti,
Ed. Academiei, 1964, p.; N. Barbu,

, în vol. , Iaşi, Ed. Junimea,
1976, p. 181-182; Ioan Massoff, , Bucureşti, Ed.
Minerva, 1980, vol. VII, p. 612, 682, ; Vicu Mîndra,

, vol. I, Bucureşti, 1985.
Vezi „Anuarul oficial al Ministerului Instrucţiunei şi al Cultelor.
Învăţământul secundar, special şi universitar“, 1909, p. 450.Aceeaşi dată
în dosarul de absolvire a Liceului Naţional. Multe surse indică, însă, în
modgreşit, anul 1872 ca an de naştere.
Anunţul decesului lui Gheorghe Dragomir, în „Evenimentul“, anul XII,
din 19 noiembrie 1904. Aici, şi informaţia că familia era originară din
Botoşani.

.
A luat ulterior numele „Vasile Alecsandri“.
D. Pompei, , Iaşi, 1906, p. 136.
„Anuarul Universităţii Mihăilene“, pe anul 1896-1897, p. 72.
Vezi Styx, , în „Noutatea“, anul I, nr. 58,
din 31 august 1897, p. 1. Informaţia corectează „statul de funcţiune“ din
„Anuarul“ menţionat la nota 2, unde începutul carierei didactice este
fixat la 15 aprilie 1899.
„Evenimentul“, anulV, nr. 1370, din 22octombrie 1897, p. 2.
VeziD. Pompei, .
Proces verbal semnat de Mihail Sadoveanu(directorul teatrului), G.
Ibrăileanu, I. Botez şiA. Philippide (membrii ai comitetului teatral), vezi
„Evenimentul“.
Anul I, nr. 142, din 25 iulie, nr. 144, din 28 august, nr. 156, din 2 august,
nr. 159, din 15 august şi nr. 167, din 25August 1893.

Enciclopedia Cugetarea
Mic dicţionar enciclopedic

Dicţionarul actorilor Teatrului
Naţional din Iaşi 160 ani de teatru românesc

Teatrul românesc
passim Istoria

literaturii dramatice româneşti

Ibidem

Monografia Liceului Naţional din Iaşi

Figuri actuale. State Dragomir

op. cit

Victor DURNEA
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Vasile PROCA

Într-o teză de doctorat (autor, Elena Petrescu),exclamaţia lui Caragiale „simţ enorm şi văz
monstruos” ar demonstra că „autorul percepe

realitatea la dimensiunile ei fabuloase” (...), iar „
în uşoara trecere de la enorm lamonstruos şi până
la fantastic nu-i decât un singur pas.” Dacă, însă,
luăm fraza din „Grand Hotel Victoria Română”
în întregime (adică, „îmi arde toată pielea, nu pot
dormi, sunt ameţit, nervii iritaţi - simţ enorm şi
văz monstruos”) şi-o trecem prin grila propusă
de altă teză de doctorat, interpretarea ar fi şi ea
alta. Este vorba despre merituoasa cercetare
„Psihopatologia şi creativitatea. Abordare
biopsihosocială” datorată ieşeanului Bogdan
C.S. Pârvu, publicată recent la Editura Medicală
a Universităţii din Cluj. E-o teză de doctorat
model, rod al unor meticuloase şi îndelungate
investigaţii personale, cu concluzii ce ar putea
părea de-a dreptul alarmante: „personalitatea
literară şi, in extenso, personalitatea artistică este
intim legată de psihopatologie”. Aşadar, autorul
vede o legătură semnif icat i vă în t r e
psihopatologie şi creativitate, „în termeni
empirici, între nebunie şi geniu”. Poate părea
incomod faptul că... o şi demonstrează, în urma
unor cercetări care, chiar dacă pornesc de la o
premisă, în felul ei, cunoscută, „aşază o întreagă
literatură naţională, literatura română, pe o
temelie de ultimă generaţie - DSM-5” (DSM-5
este un manual de diagnosticare a tulburărilor
mintale şi de comportament.) De remarcat de la
bun început că lucrarea se întemeiază în mare
măsură pe revelaţiile analizelor statistice privind
membrii Filialei din Iaşi a Uniunii Scriitorilor:
65 de poeţi, 110 prozatori, 25 dramaturgi. Mulţi -
ăştia-s în scripte. Cum era de aşteptat, nu se fac
publ ice diagnost ice , nic i refer i r i la
simptomatologie, cu atât mai puţin nominalizări
- decât în cazul scriitorilor care nu mai sunt în
viaţă. Unele revelaţii par cu totul surprinzătoare,
câtă vreme autorul se consideră îndreptăţit să
afirme că (de pildă) Adrian Păunescu, Cezar
Ivănescu şi Mihai Ursachi au avut „tustrei
tulburări din spectrul schizofrenic.” Vor fi avut,
cum şi Eminescu a avut, iar în cazul poetului de
la Ipoteşti (căruia i se consacră un documentat şi
pertinent „studiu de caz”, ca şi lui Arghezi sau
Macedonski), relaţia poezie-psihopatologie
poate fi condiţionată şi de antecedente familiale.
Emineştii au fost, de toţi, 14 (11 fraţi şi trei
surori), trei au murit în prima copilărie, unul în
adolescenţă, alţi trei s-au sinucis, iar ceilalţi „vor
prezenta de-a lungul vieţii o psihopatologie
severă”. Scriitorimea română (şi nu numai ea;
aceeaşi stare de lucruri se constată şi pe alte
meridiane) pare a fi fost mai mult decât fragilă la
acest capitol, 53 de poeţi fiind diagnosticaţi cu
afecţiuni psihiatrice (câteva nume: Gr.
Alexandrescu, Dimitrie Anghel, Tudor Arghezi,
GeorgeBacovia, IonBarbu,GeoBogza (? - n.n.),
Dimitrie Bolintineanu, I.H. Rădulescu, Şt.O
Iosif, Nicolae Labiş (? - n.n.), Al. Macedonski,
Ion Minulescu, M.R. Paraschivescu, Nichita
Stănescu (? - n.n.), G.Topârceanu (? - n.n.),
Vasile Voiculescu ş.m.a.), adică, aproape toată
floarea poeziei române! Ne-am permis să
adăugăm câteva semne de întrebare (nu-s deloc
singurele posibile!) fiindcă avem oarecari dubii
privind includerea în listă a unor autori ce vor fi
dat semne de depresie ori anxietate, dar astfel de
semne poate da, de-a lungul vieţii, oricine;
pentru atestarea unei maladii s-ar cuveni să
existe un diagnostic de specialitate, nu numai
pasagere referiri autobiografice. De remarcat
totala absenţă a numelor feminine, ca şi prezenţa
covârşitoare (în lista completă) a poeţilor
originari din Moldova (autorul furnizează o
explicaţie, care, chiar dacă pare speculativă, ar
putea avea o anume credibilitate: „ceamai săracă
provincie îşi refulează în zona esteticului
valenţele neutilizate în câmpul economicului.”
Cât priveşte prozatorii, lista e şi mai... intrigantă:
82 de cazuri de boală psihiatrică (între care:
Eugen Barbu, I.A. Brătescu-Voineşti, Mateiu I.
Caragiale, G. Călinescu, Emil Cioran, C.D.
Gherea, Petru Dumitriu, Mircea Eliade, G.
Ibrăileanu, Eug. Lovinescu, Titu Maiorescu,
Const. Noica, Camil Petrescu, M. Sadoveanu,
Ion Slavici, Zaharia Stancu, G.M. Zamfirescu,
ş.m.a.) Oare nu s-ar putea aşeza semnul de
întrebare în dreptul fiecărui nume? Şi poate s-ar
mai cuveni, opinăm noi, să se opereze o
delimitare netă între maladia organică, eventual
moştenită, şi aceea dobândită în urma detenţiei,
accidentelor nefericite, persecuţiilor etc.
Cercetările întreprinse de B.C.S Pârvu în
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Doamne, că mult au aşteptat Irina şi Pricop
Du ţ u c d i n Ha t n a Suc ev e i s ă - i
învrednicească Atotputernicul măcar şi cu

un singur vlăstar. Că iată cum au zburat anii unul
după altul, aproape zece la număr, de când s-au luat
şi ei tot singuri pe lume au rămas, şi tot aşteptarea
încordată şi apăsarea i-a însoţit. Ba mai mult, de la o
vreme s-au iscat şi destule motive de ceartă, de
neînţelegeri, cu încercări subtile din partea fiecăruia
de a da vina pe seama celuilalt. Firesc, în toată
această dispută au intervenit cuscrele, care mai de
care cu păreri şi verdicte dintre cele mai
pertinente… Ca între cuscre… Ştiţi Domniile
Voastre cum vine chestia!.. Iar vecinele,
cunoştinţele şi numai şu-şu-şu şi şa-şa-
sa… Că doar gura lumii e slobodă, iar motive de
trăncăneală, slavă Cerului, se găsesc destule. Asta,
ca să nu mai facem vorbire la situaţia dată, în mod
special.
După ce toate rezultatele analizelor de laborator au
confirmat, fără putinţă de tăgadă, că cei doi soţi sunt
absolut sănătoşi şi apţi de procreare, gurile rele au
născocit varianta că lipsa urmaşilor în familia celor
doi este o pedeapsă de la Dumnezeu că, de la
început, au trăit necununaţimai bine de doi ani, timp
în care, zice-se, Irina ar fi păcătuit prin două
întreruperi, ceea ce tot pruncucidere se numeşte,
după cum zicea părintele şi le povăţuia pe tinerele
fete şi neveste să nu păcătuiască prin curmarea
brutală a cursului firesc al vieţii.

, zicea prea
cucernicul.
Dar, indiferent demotive şi de urmări, singurătatea e
aceeaşi, e la fel de amară, de dureroasă şi de grea,
numai închipuiţi-vă măsura efectului că nu-ţi spune
nimeni tată-mamă, când n-are cine să-ţi deschidă
uşa şi să-ţi sară în braţe când vii trudit acasă după o zi
demuncă, când n-ai pentru cine să trăieşti ziua de azi
şi de mâine.Altfel spus, când n-are cine să-ţi aducă,
după caz, bucurie şi necaz fără de care viaţa devine
pustie, fără vreo perspectivă clară, cu ideea
sfârşitului… în sufletele celor năpăstuiţi.
Dar cunoştinţele noastre, ca nişte oameni de la ţară,
puternici psihic şi bine povăţuiţi de duhovnic, au
continuat să spere şi să aştepte cu încăpăţânarea
caracteristică tagmei lor ţărăneşti.
- Că, mai ştii, n-aduce anul ce aduce ceasul! îşi
ziceau. Şi, în definitiv, puterea lui Dumnezeu e
mare!

dată cu apropierea iernii, oamenii locului s-
au retras ca la comandă pe la casele lor
pentru a-şi definitiva treburile prin livezi şi

gospodării, bineînţeles, cei mai mulţi dintre ei. Că
alţii, puţini la număr, s-au afundat prin cârciumi la
câte un pahar de vorbă lungă, pe la câte un cumătru
la taclale, femeile guralive pe la câte o şezătoare la o
vecină la brodat, la croşetat şi la cleveteală, că de
tors nu mai toarce nimeni, iar tinerii, ca toţi tinerii
din lumea asta mare, la hârjoană şi la dans pe la câte
o chermeză căreia, mai nou, i se zice disko; în timp
ce pe la casele lor rămân, de regulă, doar şcolarii ca
să-şi facă temele. Şi timp era destul pentru toate, că
nopţile prin satele noastre sunt lungi şi întunecoase
ca smoala… când burniţează din belşug zile şi nopţi
fără de număr, când burniţa se transformă în
măzăriche. Tot atunci vânturile mânioase
dezlănţuite îndoaie sălciile pletoase şi plopii înalţi
până la pământ şi ridică valuri uriaşe pe firul
Sucevei; luna palidă arar şi-arată faţa de după norii
plumburii şi frasinul ritmic scârţâie-n furtună…
totul în jur a amuţit, doar bufniţa se vaită sinistru…
Iar mama îşi povăţuieşte fiica sprâncenată să se
ferească de focul iubirii cu-un străin… în timp ce
tata îşi dojeneşte fiul că a întârziat preamult prin sat.
Către dimineaţă, urgia încetează şi pulsul vieţii
revine pe făgaşul său normal, la ritmurile sale
trepidante, că lumea aleargă după bani şi după avere.
Numai la casa soţilor Irina şi Pricop s-a statornicit
lentoarea. Un fel de pustie a pus stăpânire pe
gospodăria şi pe sufletele lor. Bărbatul mai lucrează
câte ceva, dar fără tragere de inimă şi fără spor, iar
femeia mai mult pe la cele tigăi din bucătărie, că
oalele s-au spart demultă vreme una câte una şi tot în
capul ei. Vijelia de astă-noapte le-a dislocat câteva
foi de tablă de pe coama casei şi le-a distrus doi peri
valoroşi din faţa standolei şi le-a zburat câteva
ostreţe din gardul de la stradă.
- Vezi ce faci cu toate aistea, bărbate! Că s-a mai
îndreptat vremea!.. Şi-ar fi nimerit să mai mişti şi tu
câte ceva pe la casa asta!..
- Nu-i adevărat, nevastă! Că mie tot îmi ninge şi-mi
plouă! Au nu vezi tu oare, când totul este la fel de
clar ca lumina zilei? Măcar scuteşte-mă de

prietenele

Odată conceput,
copilul trebuie adus pe lume! Asta-i o poruncă
sfântă pentru toată suflarea omenească
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dădăceală! Cămă toci mărunţel ca pe un surghiunit
politic!
- Dar când îţi va ploua în podul casei, va fi bine?
Dar când îţi vor paşte cârlanii străini pătrunjelul de
pe straturi, va fi în ordine?
- Bine-bine, las' pe mine! Şi, încet-încet, fără
tragere de inimă, repara stricăciunile în urma
vântoasei năprasnice. Numai aşa timpul parcă a
început să se mai comprime şi aleanul în care se
înfundase ca într-o prăpastie a devenit mai puţin
apăsător. Asta i-a înlesnit o trecere apropiată de
normalitate prin iarna care a urmat, cu nămeţi şi cu
geruri rar întâlnite. O rază de speranţă, ca un vis de
descătuşare din robia gândurilor negre şi triste, a
încolţit în mintea soţilor Duţuc în urma unor
intervenţii ale oamenilor în halate albe. Că
Dumnezeu e bun şi mare ziceau. Poate că vom fi şi
noi în rând cu lumea, poate că vom deveni şi noi
oameni. Negreşit, ne vom plini destinul oricăror
pământeni…

dată cu primăvara, ca peste tot în lume, la
Hatna Sucevei, începe marea deşteptare.
Natura semanifestă în toată splendoarea ei

de la firul de iarbă la floarea vişinului din livadă, de
la musculiţa capturată-n zbor de rândunică la
clămpănitul berzei în vârful stâlpului de telegraf,
de la copiii ce pasc mioarele-n zăvoi la copilele ce
cântă către seară în drumul lor spre casă. Plugarii se
întorc din câmp cu brăzdarele lustruite; mamele-i
aşteaptă pe toţi ai casei cu cina pregătită sub vişinul
de lângă prispa casei, cuprins de simfonia
cărăbuşilor hoinari, iar fetele aşază bucatele pe
masă… Un adevărat colţ de Rai, s-ar putea zice la
prima vedere! Dar nu uitaţi, domnii mei, că în
casele acelor truditori se mai şi plânge cu lacrimi
amare, se oftează cu durere şi se blestemă cu năduf
pentru tot soiul de rele şi belele care prisosesc
dintotdeauna. Ceamai frumoasă idilă poate deveni
peste noapte o adevărată tragedie dacă băiatul e
luat la oaste, dacă fiica este sedusă şi abandonată,
dacă soţul ajunge haiduc sau puşcăriaş fără vină,
sau de moare mama şi cea de împrumut te loveşte
cu pumnul, cu cotul şi cu vorba că numai încape de
tine; sau de îi pierzi pe ambii părinţi, atunci rămâne
bietul pui de om cu durerea neostoită şi cu sufletul
pustiit că în astfel de situaţii nici taica popa şi nici
cel mai apropiat prieten nu te mai poate ajuta…
Speranţa rămâne doar laDumnezeu cel bun şimare
ca şi în cazul cunoştinţelor noastre Irina şi Pricop
Duţuc, pentru că şi ei tot un fel de orfani se pot
considera acum sau într-un viitor ceva mai
îndepărtat. Dar acea palidă rază de speranţă i-a
însoţit chiar şi în momentele când îşi ziceau că
viaţa lor este lipsită de temei şi nici măcar nu au
pentru ce trăi şi pentru cine se osteni.

u ai aflat, vecină, că Irina lui Pricop îi
groasă, fă! Îi în trei luni, soro! Să-l vezi tu
pe Pricop ce ţanţoş umblă printre oameni de

parcă ar fi hatman, cu mustaţa lui cea stufoasă şi
bine înnegrită de la o vreme cu funingine de pe
fundul ceaunului…Că i-au brumat-o încordarea şi
îndoiala din anii aiştia lungi de aşteptare.
- Şi face cinste la privat pentru oricine zice că se
prinde naş şi se cumetresc cu şase luni înainte de
naşterea pruncului. Cumetre în sus, cumetre în jos,
îşi zic… Hai să trăieşti, tăticule! Că de-amu ai
pentru cine să trudeşti!
- Aşa-s bărbaţii, soro! Cu păcate când rachiul le
tulburăminţile şi le întunecă gândirea. Că jumătate
de an îi vreme lungă şi nu-i nimerit să te dai mare
înainte de vreme.
- Aşa-i, aşa-i, că toate încă sunt în mâna lui
Dumnezeu şi nu se ştie cum le va rândui. El pe toate
cele… De aceea nu-i tocmai nimerit să-l supărăm
cu reaua noastră purtare!
- Da' şi Irina! S-o vezi dumneata cemândru păşeşte
de parcă a uitat că în urmă cu numai câteva luni era
spăşită nevoie mare. Şi nici nu prea lucră pentru ca
nu cumva să prăpădească sarcina, feri Doamne,
zicea, în timp ce altele nasc pe ogor, pe pământul
reavăn proaspăt arat.
- Ascultă, vecină! Oare nu cumva plodu acela din
pântecele Irinei o fi dintre aceia făcuţi la borcan?
-Nu, nicidecum!.. Că la noi nu se practică aşa ceva,
la noi totul se face pe cale naturală şi nu la borcan
pentru a atrage mânia şi pedeapsa lui Dumnezeu.
De aceea pruncii noştri sunt frumoşi şi sănătoşi şi
cresc precumFăt-Frumos din poveste.
Ceva mai bine de jumătate de an, Pricop şi Irina s-
au aflat în centrul atenţiei cunoştinţelor, vecinilor,
gospodarilor şi ceva mai mult a femeilor tinere şi
vârstnice. Cu toţii doreau să afle noutăţi despre
evoluţia relaţiei dintre cei doi soţi, despre starea lor
de spirit, despre mersul sarcinii, pentru ca în final
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să se ajungă, de fiecare dată, la şu-şu-şu şi şa-şa-şa
precum că la mijloc s-ar afla şi nişte lucruri mai
puţin curate prin implicarea directă a medicului
ginecolog. Gurile rele chiar lansaseră ştirea
otrăvită cum că Irina a schimbat cocoşul, că
altminteri nu putea să rămână groasă după atâţia
ani de lamăritiş.
Noroc numai că Pricop, înţelept şi aşezat, nu a dat
importanţă acestor zvonuri răutăcioase şi a
confirmat că aşteaptă cu calm şi demnitate marele
eveniment.
n ultima zi a primei decade a lui Mărţişor, când
pe ramura de mesteacăn apar primele semne
timide de trezire la viaţă, Irina a adus pe lumeun

băieţel frumos şi sănătos de aproape patru
kilograme.Vestea s-a răspândit cu viteza sunetului
în întreaga comunitate, iar comentariile au ajuns la
apogeu cu argumente şi contraargumente pentru
bine şi rău, toate în nota celor din paginile
anterioare.
Minunea de pe lume, bucuria supremă, boţul de
aur, darul bunului Dumnezeu, fericirea fericirilor
erau valorile vehiculate de prietenii adevăraţi, de
cele mai multe dintre rude şi de către cei mai mulţi
oameni ai locului.
- Semn rău cu naşterea asta târzie pe timp de
furtună, copilul va fi crescut de altă mamă şi va
avea o viaţă grea şi îl va însoţi nemulţumirea ca o
umbră şi un zbucium sufletesc nemaivăzut prin
părţile noastre, cleveteau vrăjmaşele cu ură şi
invidie.
- Dar vară-mea Paraschiva zicea că nici de cătănie
şi nici de temniţă nu va scăpa urmaşul aista al lor.
Şi va avea o viaţă scurtă. Noroc mare pe capul
părinţilor că nu vor ajunge să le vadă şi pe-aistea că
se vor prăpădi de timpuriu.
- Vai şi amar de steaua copilaşului născut pe
furtună! El trebuie botezat cât mai repede cu
putinţă, trebuie scos în mare grabă din păcat, că nu
se ştie ce semai poate întâmpla de azi pemâine.
- Fiţi liniştiţi, cinstiţi gospodari şi cinstite
gospodine, că totul este pregătit până la cele mai
mici amănunte! le-a spus părintele cel cu ochelari,
cu barba roşcată şi cu părul nins de vreme, un om
înţelept şi foarte chibzuit, nu numai un priceput
pastor spiritual, ci şi un recunoscut maestru al
cuvintelor bine potrivite, în timp ce-i miruia cu
ulei sfinţit după sfântaLiturghie.
Fiind la curent cu agitaţia iscată între enoriaşi
despre evenimentul zis al secolului, cucernicul a
ţinut să-i contrazică şi să-i asigure că absolut toate
temerile unora dintre ei sunt lipsite de temei, că
viaţa soţilor Duţuc s-a derulat întocmai cum îi
place lui Dumnezeu şi că băieţelul lor va fi sănătos,
inteligent şi va ajunge un omcu renume. Că doar s-
a născut la 10.03 a.c.
Pe aceste vorbe, în pridvorul bisericii, şi-a făcut
apariţia un adevărat alai, cu vreo zece-doisprezece
nănaşi şi nănaşe dotaţi cu nişte lumânări albe, mari
şi frumos împodobite. Moaşa strângea la piept
comoara adusă spre creştinare la biserică.
Ţârcovnicul s-a grăbit să coboare dintr-o tainiţă
cristelniţa de argint şi făcea semn către dascăl,
şoptindu-i să-şi mobilizeze singur coriştii că el
urcă în clopotniţă.
Când toate preparativele fură încheiate, Sfinţia Sa
a tămâiat cu cădelniţa întreaga asistenţă nou-
venită ce a răspuns cu evlavie prin semnul crucii,
corul a făcut cântarea cerută, iar părintele a luat
într-o mână trupul firav, l-a introdus cu dibăcie în
apa sfinţită din cristelniţă şi a zis că se va numi
Taras. Apoi l-a aşezat pe o crijmă imaculată de pe
braţele primei nănaşe unde pruncul s-a liniştit şi a
adormit ca şi cum nici nu s-ar fi întâmplat nimic-
nimic.
- Dar la ce bun numele deTaras, că nu-i de pe la noi
şi s-ar părea că-i foarte rar în general şi-a dat cu
părerea cineva dinmulţime.
Una dintre nănaşe i-a răspuns că Taras e nume cu
renume în toată lumea astamare, că este un scriitor
vestit din neam ucrainean şi că părintele cel roşcat
a scris despre el în româneşte o carte cât oBiblie.
- Lasă că ţi-o dau şi ţie s-o citeşti că eu am primit-o
cu autograf de la prea cucernicul, s-a lăudat
nănaşa.
-Bine!Mulţumesc!Aştept cu nerăbdare s-o citesc!
- Reţine amănuntul că semai numeşte şi Şevcenko,
că s-a născut acumdouă sute de ani şi că are un bust
elegant în sat laNegostina, unde se poate depune şi
o floare întru cinstirea amintirii sale.
Încheind ceremonialul, părintele paroh a conchis
cu smerenie:
- Cea mai frumoasă floare aşezată la piedestalul
memoriei bardului ucrainean este ceea ce tocmai
noi am săvârşit în Casa Domnului de la Hatna în
această zi a începutului de Florar pentru primul fiu
al binecredincioşilor Pricop şi Irina Duţuc. Să fie
sănătosTaras!Doamne ajută! şi s-a retras în altar.
- Dar ce! Că doar nu s-o fi pus de-al doilea, a ciripit
în surdină o clevetitoare vizibil contrariată, în timp
ce asistenţa mulţumea pentru urare şi se pregătea
deplecare, cu gândul la cumetrie.
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In memoriam
Taras, 200

Emanoil REI
rândurile Filialei ieşene a Uniunii Scriitorilor, şi,
cum ammai spus, în general în câmpul literaturii
române, sugerează ideea că modificările
comportamentale maladive de natură psihiatrică
ar putea avea următoarea explicaţie: „Poeţii
acomodaţi din totdeauna cu dictatura, un teren
propice pentru ode şi osanale (n.n.: totuşi, greu
de pus asemenea pecete pe întreaga poezie
română postbelică!) s-au văzut acum total
descoperiţi în ofensiva unei economii de piaţă
unde contează doar vandabilitatea. Priviţi
altădată ca stâlpi ai rezistenţei iconoclaste (n.n.:
ori rezistenţi, ori confecţioneri de ode, aici
autorul se contrazice flagrant ) şi, poate, ca
adevăraţi eroi, ei se văd astăzi obligaţi să se
acomodeze cu un rol secund în societate, dar şi în
conştiinţa publică. Nu ar fi demirare ca sfertul de
secol de „libertate capitalistă” să le fi modificat
până şi trăsăturile de personalitate (...) Prozatorii
au renunţat la gândul de a-şi câştiga existenţa din
scris şi s-au retras în cabinete universitare care îi
ţin departe de „mulţimea dezlănţuită” - iar
ficţiunea spre care ne invită nu aduce plus de
valoare memoriului de activitate ştiinţifică.
Criticii şi eseiştii, pe de altă parte, în covârşitoare
majoritate academici sau cu veleităţi academice,
scriu mai ales pentru a-şi îmbogăţi acest
memoriu (...) Pentru terapeut, ei vor reprezenta o
problemă în sensul că sunt inhibaţi şi deseori
incapabili să-şi exprime sentimentele.”O fi chiar
aşa, n-o fi, oricum, observaţiile autorului par a
avea ceva temei, câtă vreme un anume „indice
Zung” (mărturisim: n-avem cunoştinţă)
operează cu precizie ştiinţifică, atestând o
„anxietate pronunţată spre severă” cu valoarea
de 72 la poeţi, 58 la prozatori şi 48 la critici. Cât
priveşte rata suicidului, recordul îl deţin, în
literatura română, tot poeţii, urmaţi la distanţă de
prozatori şi cu cifra zero în dreptul
dramaturgilor! O chestiune de reală importanţă,
care se cere abordată, se referă la validitatea
temeiurilor în virtutea cărora scriitorul X este
inclus în lista celor cu afecţiuni psihice. Autorul
face trimiteri, în notele din finalul tezei, la sursa
utilizată: regula nu-i aceea a diagnosticului
oficializat, ci sunt luate în consideraţie diverse
mărturii, fie autobiografice, fie ale celor care au
scris despre persoana în cauză. Ultimele nu pot
constitui, în opinia noastră, decât probe
circumstanţiale. Dacă, în cazul Arghezi, ori Ion
Barbu, sunt citate concluziile propuse de unul
saumaimulţi medici, în alte (numeroase) situaţii
(Bogza, Labiş, Philippide, Topârceanu, Vianu
ş.a.) sunt aduse întru susţinere doar anumite
mărturii ale contemporanilor, în vreme ce alte
astfel de motivări nu-s însoţite nici de precizarea
originii informaţiei. Marin Sorescu, de pildă,
este creditat cu „Timiditate excesivă. Modestie
exagerată”. Întrebare: sunt indicii ale unor
afecţ iun i ps ihice , sau part iculari tă ţ i
comportamentale ţ inând de caracter?
Cunoscându-l îndeaproape, nu l-am putut bănui
niciodată de „modestie exagerată”, dimpotrivă
chiar. Mai degrabă i s-ar putea identifica o
agorafobie, în relaţie directă cu „timiditatea
excesivă” corect sesizată. Suicidul este,
obligatoriu, pecete a bolii psihice?De asemenea,
arghirofilia (Arghezi), onirismul (Dimov),
promiscuitatea (Anton Pann), alcoolismul
(Nichita Stănescu, Marin Preda), pedofilia
(Iancu Văcărescu - dacă-i boală, nu-i delict!),
consumul excesiv de cafea (Otilia Cazimir),
fumatul excesiv (Pompiliu Constantinescu,
Edgar Papu), „existenţa împovărată” (Petre
Ispirescu), darămite „vocaţia de întemeietor”
(Kogălniceanu), ori „vocaţia de luminător al
satelor” (Spiridon Popescu). Opinia noastră este
că, în (nu puţine) cazuri, includerea unui scriitor
sau altul în lista suferinzilor de boli psihice poate
fi considerată insuficient motivată. Este, de
altfel, singurul reproş ce credem că poate fi adus
unei teze care iese evident din sfera obişnuitului,
în ansamblu fiind construită temeinic, rod al unei
cercetări proprii bogat argumentate.
Dar, la urma urmei, la ce bun o astfel de
cercetare? Întâi de toate o justifică, ba chiar o
impun, realităţile evidenţiate de statistici, câtă
vreme dintr-un total de 53 poeţi români
dispăruţi, la 81,54% s-ar fi evidenţiat suferinţe
psihiatrice, la 3,08%boli neurologice şi numai la
15,38% exitus-ul s-a datorat unor boli somatice.
Apoi, fie şi pentru faptul că validează o supoziţie
onorantă. Simplificând: scriitorul este una dintre
cele mai sensibile antene ale perceperii realităţii,
şi acuitatea rezonanţei receptării, totdeauna
intens vibrantă, aduce subiectul creator până în
pragul dureros al patologiei psihice. Iar, după
cum susţine autorul, „legătura dintre
psihopatologie şi creativitatea (înaltă) ţine (nota
noastră: poate ţine şi) de domeniul organicului.”
Acest „şi de” pe care-l propunem ar fi în măsură
să constituie un punct de plecare pentru o
discuţiemai largă asupra delicatei chestiuni.

M.R.I.
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Scria cineva că omul este în sine un soldat care tot cară o
raniţă mereu mai grea de amintiri, chipuri, întâmplări. Îşi
cară propria viaţă. Pentru uniimişcarea pare uşoară, simplă,
neîngreunată de rucsacul aproape gol. Or tocmai ăştia sunt
aplecaţii, gârboviţii nimicului. Mai sunt ceilalţi, neorgolioşii
în valoare. Păşesc clar, luminaţi de propria viaţă. Şi zăresc în
spatele dumitale, dragă domnule Dumitru Vacariu,
copleşitor,Muntele.Unmunte învârstat de bucurii, de durere.
Şi încă nu ştiu cât de bine te descopăr: prozator, poet,
cercetător al feluritelor aşezări ale gândului în litere, în
Cuvânt. Şi nu ştiu de unde şi ce peceţi, mângâieri sau răni, se
pot dezveli între noi acum, la atâta iarbă risipită în clădăria
celormai bine de optzeci de ani. Iarba de acasă, de laPipirig.
Da, frumoşii ani ai copilăriei de dinainte de coasa războiului,
puţini, doar zece-doisprezece. Au urmat ceilalţi, încărcaţi de
foamete, de mizerie şi tot ce a făcut să am o viaţă foarte
complicată. Aşa a fost să fie. Fiecare cu
viaţa lui, cu păcatele lui, cum spun
înţelepţii satului. Situaţiile grele prin care
am trecut m-au învăţat să nu mă plâng, să
nu mă irosesc, ci să fiu fericit cu ce am, cu
ce mi-a dat Dumnezeu. Şi cea mai mare
fericire amea a fost fetiţa care, la rândul ei,
ne-a dăruit o alta, nepoata, cei doi ochi ai
bucuriei mele de a fi. Mă uit la ele ca-ntr-o
oglindă din care refuz să percep umbrele
unor cumplite împrejurări care m-au irosit
dar nu m-au şi îngenuncheat. Dar umbrele
acelea, coşmarul nu poate fi şters.
Imposibil. Ce fel de memorie poţi avea
fărămemorie?

Ştefan a avut un rol uriaş în viaţa mea. L-
am divinizat chiar înainte de a fi numit şi
Sfânt. Iar faptul că sfântul de la Putna mi-a
dat cel mai trist moment din viaţă nu e o

Citeam o carte a unui prieten, Gică
Manole, o nouă carte închinată lui Ştefan
cel Mare. Şi-mi alunecau ochii din carte
spre copii, spre tinerii care treceau
nevibraţi pe sub umbra statuii ecvestre a
marelui voievod. Şi mă înspăimânta
gândul că, uite, lună de lună, fiecare e a
mea dar şi a lui Ştefan, cum şi acest iulie.
Or dacă între marile modele ţi-l refuzi pe
Ştefan, îţi refuzi identitatea. Eşti nimeni.
Şi-mi cer iertare că vorbesc despre
îngustarea memoriei ştefaniene unui om
care a fost martirizat pentru iubirea de
Ştefan.

RANI A LA PURT TORŢ Ă
un dialog

Aurel BRUMĂ - Dumitru VACARIU
vină a lui, ci a stării în care a fost adusă ţara noastră,
bolşevizată şi aruncată lamarginea lumii de nişte oameni total
insensibili la frumos şi la bine, de nişte oameni străini de neam
şi de sufletul acestui popor. Rostind Ştefan continui cu
propriile versuri închinate lui, versurile care mi-au adus în
1958 cei opt ani de condamnare. Condamnarea a fost dată însă
pentru aşa zisele fapte anti-revoluţionare din 1957. Atunci,
împreună cu alţi colegi de la filologie şi de la istorie, am
organizat pentru Iaşi şi Putna împlinirea a 500 de ani de la
urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare. Studenţi din toate
centrele universitare au venit la Iaşi, au mers cu trenul la
Putna, s-au manifestat extraordinar. A fost un act de cel mai
frumos bun gust, de normalitate, de adevărat patriotism. Ei
bine, după un an ne-am trezit arestaţi şi învinuiţi de activitate
contra-revoluţionară. Pentru mine a cântărit foarte mult o
poezie pe care o scrisesem la o oră de curs a profesorului
Ciopraga şi o întinsesem prietenului din faţa mea, Aurelian
Popescu,mare folclorist, Dumnezeu să-l ierte, amurit demult.
Poezia s-a scris singură aproape, a izvorât din adâncul meu în
doar câteva minute. Popescu a citit-o şi s-a ridicat brusc,
ieşind din sală. S-a dus la Zub, în amfiteatrul de la facultatea
de istorie, l-a scos, m-a chemat şi pe mine cu un gest în uşa
întredeschisă a amfiteatrului. A venit şi Brudiu Mihalache şi
au citit ei poezia şi Zub mi-a spus atunci că este singura mea
lucrare lăudabilă.Mda.

Întradevăr, am început să scriu piese de teatru pentru copii.
Trei dintre ele au fost jucate lamai bine de zece teatre de profil
din ţară. ”Aventuri în pădurea vrăjită” sau ”Bing-Bang-Bing”.
Teatrul ”Luceafărul” din Iaşi a fost în turneu prinAsia (India,
Pakistan, Iordania), pe urmă în Europa.Muzica era a lui Sabin
Pautza, o muzică extraordinar de frumoasă. Şi mi-a părut rău
că această piesă care nu are nimic de-a face nici cu partidul,
nici cu guvernul, nici cu ”iubitul conducător” nu s-a mai pus
în scenă.

Opt ani de recluziune, un timp care v-a marcat profund, v-a
dat alte determinări pentru perioada de supravieţuire, de
umbră în spate, de reducţii diverse. Aşa se explică, ca o
măsură personală de protecţie în zona creativă, scrierea de
pagini adresate vârstei tinere, copiilor.

Lipsa de memorie. Lipsa de memorie imediată: trece acela pe
lângă tine dar pentru că nu are un interes de moment, nu te
recunoaşte, ai dispărut, eşti o opacitate stingheritoasre
ochilor lui. Şi mai este şi memoria adâncă: te ştie, te

recunoaşte dar te amână ca relaţionare. Face gestul, a, da,
mai eşti, mai exişti, bine, trebuie neapărat să nemai vedem, să
mai discutăm. Aiurea. Cât despre Bing-Bang-Bing ştiu şi dau
mărturie că a fost ceamai reuşită realizare a acelui timp.

Un Ioanide al muzeelor. Cel puţin şapte dintre acestea
datorează poate chiar existenţa lor, prin trupul valoric

Lucrând la Muzeul literaturii, având în cercetare documente
literare, am fost preocupat nu numai de studiile de profil dar şi
de strângerea valorilor culturale de patrimoniu din toate
localităţile ţării, atât de necesare muzeelor din Iaşi şi asta este
marea mea realizare. Dacă aţi trecut pe la Casa Dosoftei cred
că aţi văzut ce înzestrare extraordinară are. Totul şi toate le-am
descoperit şi adus eu şi prietenii devotaţi culturii. Pe parcurs
am adus şi cărţi, documente, fotografii, valori imense - şi
pentru Casa Pogor, şi pentru celelalte care s-au deschis în acea
perioadă.

constituit, scriitorului, neliniştitului cărturar Dumitru
Vacariu.

Şi aceştia vieţuiesc în cultură, funcţionăresc prin cultură. Nu
înţeleg că viaţa, existenţa muncită a celui de alături este o
carte deschisă căreia este păcat să-i înnegreşti literele. N-au
înţeles nimic din parabola devoţiunii propuse de Dumitru
Vacariu. Şi mă gândesc la timpul pe care l-aţi frământat prin
colburi şi noroaie şi aprige ierni pentru revelarea unei
personalităţi a spaţiului rural: Vasiliu Tătăruşi. Şi uite că am
uitat să întreb în doara necesară imposibilului ca posibil,
dacă sunteţi dinPipirig, ce neamaţi fi cu IonCreangă?

Să recităm? Să cântăm? Şi fiindcă domnul Coşbuc este între
noi, asta nu e întâmplare fiindcă la Pipirig, în unele din satele
comunei actuale, sunt multe familii cu origine ardelenească
dovedită. Cei care au trecut munţii. Aşa zişii ”ungureni”. Sunt
dovezi, nu vorbe.

Satul tău. Feuda copilăriei. Vorbeam de raniţa amintirilor.
Dacă din aceasta lipseşte satul, respectul pentru acest spaţiu,

Aceasta este averea mea sufletească. Mie îmi pare rău şi-mi
pare rău c-o spun, dar, dacă am pornit-o, las să se
rostogolească. Îmi pare rău că nu se recunoaşte faptul acesta.
Şi n-o spun cerându-mi statuie, Doamne fereşte, dar colosal e
că cei care au venit dupămine şi-au adjudecat muncamea.M-
a durut.Mădoare.

Păi mama se trăgea din familia Gheorghiţă, înrudită direct cu
familia lui David Creangă. La Bojdeucă există arborele
genealogic al lui Creangă şi este trecută şi mama, Maria D.
Vacariu, cu nouă copii. Că nouă am fost, nouă lăstari din
arborele Creangă. Niciodată nu am făcut caz cu această
înrudire. Nici ca elev, nici ca student. Nu ţineam la asta deşi,
dacă veni vorba, trebuie să spun că admiraţia mea profundă,
formată din copilărie, este pentru Coşbuc. Fraţii recitau din el
dar şi din versurile unui alt poet, nu unul mare ca poet dar care
a simţit extraordinar de adânc sufletul ţăranului român. Este
vorba de Vasile Militaru, cel care a scris cea mai frumoasă
poezie închinată mamei:Avenit aseară mama/ din sătucu-i de
departe/ca să-şi vadă pe feciorul...

Sigur că aşa este fiindcă şi ai mei au venit dinArdeal odată cu
de-aldeCreangă. Şi uite că laBoboieşti, ăsta este satulmeu, va
apărea o monografie la care lucrează un profesor, Alexandru
Vasiliu, şi cuprinde o trăire aparte, frumoasă, a oamenilor de
acolo.

clar că ceva nu e în regulă cu personajul. Gândindu-mă la
milioanele de fii ai satelor româneşti alungaţi la mii de
kilometri vreau să le comunic aşa, subliminal, fraţilor, nu vă
aruncaţi la gunoi amintirile. Nu vă lepădaţi de voi înşivă
indiferent de câte teorii s-or măcina la moara globalismului.
Acasă nu este un simplu adverb.

Din nefericire experimentalele administraţii de până acum
nu au făcut nimic, nici un gest, nici un proiect temeinic pentru
a-i aduce acasă pe cei risipiţi, alungaţi de sărăcia cronică.
Care şi cu cine se identifică aceştia? Ce fel de români se
declară?Punct.

Mă doare, Aurel Brumă, că cei care au plecat din ţară şi cu
mulţi ani mai demult, şi mai de curând nu mai au de gând să
vină îndărăt. S-au stabilit în străinătate şi uită după două-trei
generaţii că sunt români. Se declară americani, canadieni,
brazilieni, atât.Mădoare aceasta.

Întorc timpul. Puşcăria politică. Detenţia
nu v-a frânt. A rupt însă câte ceva din
locurile mai sensibile ale arhitecturii
fiziologice: ochii.

Mărturiseaţi că v-aţi refuzat reamintirea
răstignirii propriei tinereţi. Ceva imposibil
cum o şi demonstrează unele personaje din
cărţile domniei-voastre, procesele pe care,
în plan creativ, le deschideţi aducând în
boxa istoriei torţionarii, mai ales pe cei
care, aflaţi în structurile puterii de atunci,
au dezertificat de valori reale cultura,
societatea română. Personal sunt îngrozit
de viteza accelerată a multora dintre
semenii noştri, viteză care şterge
contrastul, sensurile. Din viteză nu poţi
percepe nici statuile de voievozi, nici
scri ituri le patet ice din nelumina
puşcăriilor comuniste şi nici persoana,
persoanele, lumea în care alergi. O lume

Scriam, scrijeleam propriu-zis pe săpun
versuri, aşa cum veneau. Apoi trebuia să
aşez suprafaţa aceea într-o anume lumină,
să citesc, recitesc, să memorez ceea ce am
scris. Astfel am scris un poem de mari
dimensiuni pe care l-am publicat împreună
cu alte lucrări în volumul ”Poteci fără
întoarcere” şi unde este şi poezia care mi-a
adus tristeţea vieţii dar, într-un fel, şi
bucuria acestei vieţi. Cel puţin, în sufletul
meu, am cu cemă lăuda. Poezia aceea a fost
valul călduros care s-a revărsat în mine
pentru această ţară, pentru acest neam.

amestecată, consumatorismul din varii ipostaze
consumându-i pe aceşti alergători în fals.

Vă ascult ca arhivar ce sunt de trăiri, fapte, parabole ale
vieţii. Şi îmi închipui că dumneavoastră, ctitor al unor
importante instituţii ale memoriei culturale, v-aţi atins de
creatori de altitudine. De cei care, deşi din ce în ce mai rar
amintiţi, citiţi (acceleraţia analfabetismului) sunt pietrele de
sprijin, reperele.

Dureroasă şi tristă este istoria acestui neam. Referitor la
cărţile mele, sigur, în unele romane am reflectat nu doar
aspecte din viaţa mea de puşcăriaş politic ci şi multe situaţii
prin care au trecut nu numai prieteni ci şi duşmani de-ai mei.
Însă ceea ce s-a petrecut în perioada comunistă la noi a fost,
cel puţin pentru mine, de neînţeles. Şi cu toate acestea am
ajuns la o concluzie, într-un fel, bizară. Eu cred că nu culoarea
politică îl determină pe om să activeze într-un anumit fel ci
sufletul lui şi dorinţa de a face sau nu ceva omenesc, ceva
înălţător, ceva frumos, ceva plăcut, pentru că şi în perioada
comunistă am întâlnit oameni, chiar şi în puşcărie, printre aşa-
zişii paznici, torţionari, am întâlnit oameni în ochii cărora
citeam mila şi suferinţa pentru suferinţele noastre, ale
deţinuţilor. Şi mi-am dat seama că şi oamenii aceştia, puţini la
număr, şi ceilalţi, sigur, sunt germenii care duc istoria acestui
popor înainte. Adică este sămânţa aruncată de Dumnezeu în
lumepentru a perpetua specia umană.

Uite, am să dau un exemplu. George Lesnea, de departe unul
dintre cei mai străluciţi traducători din lirica rusă (Esenin,
Lermontov, Puşkin), el însuşi poet de la care au rămas poeme
deosebit de frumoase. Acest creator a avut o atitudine
oscilantă: când era cu unii, când era cu alţii, viaţa lui,
atitudinea lui fiind reprezentativă pentru acest popor în
ultimii 100 de ani. Groaza, frica de ce i se poate întâmpla
unuia sau altuia multiplicându-se la o scară de mari
dimensiuni prin alăturarea de unii, de alţii, de alţii. Şi, uite,
deşi Lesnea l-a lăudat şi pe ”marele conducător” comunist, şi
pe şeful Legiunii şi pe Rege, nu pot, nu am dreptul să-l
condamn pentru atitudinea asta. În definitiv era un scriitor
care, prin scrisul său, dovedea că este mult mai cuviincios a-i
face şi pe alţii să înţeleagă că este mai de folos a face bine
decât a face rău. Tot aşa şiAdrian Păunescu.Mi-l aduc aminte
de la un congres al partidului când el, de la tribună, aducea
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laude lui Ceauşescu
dar, printre altele,
spunea ceva care mi-a
rămas în memorie:
”Este conducătorul
c a r e a s p u s NU
înch isor i lo r !” Or,
dincolo de adevăr,
Păunescu , în t r-un
singur vers, îi propunea
aceluia, îl obliga la un
demers necesar.
Sigur. Asistăm la o
cursă, un maraton al
adevărurilor. Or când

Transformat în arteră pietonală, bulevardul suporta, cu
demnitate, marea de oameni care-l invadase. Nu-mi plac
aglomeraţiile, însă asta era cumva altfel, pentru că n-avea

nimic agresiv. În mijlocul ei te simţeai total ignorat, adică liber.
Puteai să observi chipuri, expresii, atitudini, să le imortalizezi şi să
speri că, mai devreme saumai târziu, îţi vor folosi la creionarea unui
personaj, a unei scene, a unui cadru.Aşadar, amplonjat fără colac de
salvare în aceamişcare browniană. Tocmai îmi reglam aparatul foto,
ca să prind un curcubeu apărut din senin, când în obiectiv mi s-a
proţăpit un fel de arătare. Noua apariţie înainta cu pasul cangurului.
Ba se scufunda în mulţime, ba se înălţa deasupra ei. Gâtul lung şi
subţire susţinea un cap rotund, acoperit de un păr negru, lânos, care-i
juca pe umeri şi piept. Faţa îi era ascunsă aproape în întregime de
nişte ochelari cu lentile colorate, care păreau de carnaval. Când
lumina cădea dintr-un anume unghi, lentilele respective păreau
confecţionate dintr-o tablă bine lustruită şi ţipător colorată La un
moment dat, a dispărut. M-am aşezat pe o bancă, încercând să
fotografiez un stol imens de păsări călătoare, care zbura la joasă
înălţime şi care era atât de ferm conturat, încât părea trasat cu rigla.
Din păcate, o frunză s-a lipit de obiectiv şi, până sămă descotorosesc
de ea, stolul era deja departe. Mai aproape însă, la câţiva paşi în faţa
mea, răsărise, ca din pământ, „arătarea”. Era desculţă, foarte slabă,
spatele uşor încovoiat, vârsta incertă. Privea fix înainte. Cel puţin
aşa părea.Din cauza ochelarilor, nu se putea percepe clar ţinta acelei
poziţii încordate. Într-o mână îşi ţinea pantofii, care aveau nişte
tocuri ascuţite şi foarte lungi, iar în cealaltă o geantă. În timp ce
lumea din jurul ei se mişca în toate direcţiile, ea rămânea neclintită.
M-am gândit că i-o fi rău şi are nevoie de ajutor. Sau că e pur şi
simplu oarbă.A, nu, în cazul ăsta ar fi trebuit să poarte un baston alb.
Hotărâsem să mă ridic şi să o ajut cumva. Entitatea s-a animat însă
brusc, a făcut un salt peste trotuar şi s-a aşezat lângă mine. Şi-a
lepădat pantofii sub bancă şi a început să-şi maseze gleznele,
bodogănind:
-Mare pacoste şi tocurile astea…
N-am comentat. Nu-mi era clar dacă mi se adresase sau continua să
monologheze.
-Aş da un regat pe o pereche de tenişi ca ai dumneavoastră. Şi asta nu
pentru că sunt de firmă, ci pentru că ar fi mult mai blânzi cu bietele
mele picioare.
Am asigurat-o că nu-s de firmă, că i-am cumpărat, împreună cu
bluza, de la un chioşc stradal.
- Şi bluza! Puteam să jur că e de firmă. Îmi permiteţi?
A prins tivul între două degete, presându-l uşor. A rămas aşa câteva
clipe, după care, brusc, s-a lăsat pe spătarul băncii, privind cerul.
- S-ar putea să vi se pară aiurea, dar cred că noi ne cunoaştem. Şi nu
de azi, de ieri.
Vorbise aproape în şoaptă. Câteva momente am avut impresia că se
adresează cerului. Muţenia mea a obligat-o să devină mai
convingătoare. A început o poveste dezlânată, spusă pe acelaşi ton
şoptit. Am înţeles că, în primul an de facultate, a fost obligată să se
transfere la Iaşi, întrucât părinţii ei plecau din ţară pentru o perioadă
mai lungă. Cum aici aveau o rudă, care mai era şi profesor la
universitate, soluţia li s-a părut de-a dreptul salvatoare. În scurt timp
însă, profesorului i s-a oferit o catedră laBucureşti, aşa încât a ales să
se întoarcă în capitală. Cum torcea ea aşa, memoria a început să-mi
pâlpâie:
- Parcă-mi amintesc…vag… dar… în sfârşit… erai împreună cu
sora ta geamănă…
S-a ridicat, brusc, de pe spătarul băncii şi m-a privit cu oarecare
interes. Mi-a pus o mână pe umăr, pe care am perceput-o ca pe-o
menghină.
- Eramcu Ivona, verişoaramea. Taţii noştri sunt fraţi gemeni şi poate
de aceea semănăm atât de bine. Înainte de-a veni încoace, m-am
întâlnit cu ea laAmsterdam. Când i-am spus că plec la Iaşi, a devenit
nostalgică. Ne-am amintit de una, de alta… ne-am amintit şi de
tine…
- I-auzi! Şi ce anumev-aţi amintit?
A ezitat o clipă. În ochii ei mici şi întunecaţi s-au învârtejit ceva
nelinişti. Era clar că inventase pe loc.
- Păi…că erai ceamai elegantă din an…
În acel moment am simţit cum se poate naşte, fără preaviz, un
instinct criminal. Ce eleganţă, care eleganţă? Să vii după atâţia ani,
de la aşa distanţă şi să-ţi baţi joc de mine? Mă jucam cu un cuţit
minuscul, de la o trusă de manichiură. Îl foloseam când îmi montam
pe mână manşeta aparatului foto. Fără să-mi dau seama am strâns
atât de tare cuţitaşul în pumn, încât mi-a dat sângele. Crezând că n-
amauzit bine, a repetat chestia cu eleganţa.
- Îmi pare rău, dar eu nu-mi amintesc…
- Ei, asta-i acum! Nici de pardesiul tău negru, din stofă englezească,
nu-ţi aminteşti? Habar n-ai cât te-am invidiat din cauza lui. Odată,
mai în glumă,mai în serios, ne-am gândit, eu şi Ivona, că ţi-am putea
oferi o sumămare de bani, ca să ni-l dai nouă.
Am strâns cuţitaşul în cealaltă mână şi am tăcut. Pardesiul acela a
existat, într-adevăr şi era spectaculos. Mi-l dăduse o mătuşă de-a
mea, când am intrat la facultate. Îl cumpărase de la Cernăuţi, în
prima ei tinereţe, când fusese repartizată acolo, ca învăţătoare. Am
tras de el cât s-a putut. Când rosăturile de la mâneci şi butoniere au
devenit evidente, mama l-a întors, reuşind să obţină un tuşeu cât de
cât acceptabil. După un timp, a necesitat o nouă procedură de
revigorare. I-a separat bustul de poale şi i-a scos mânecile. A adus
nişte lână de la ţară şi a vopsit-o într-un grena fumuriu, dacă pot
spune aşa.Mi-a împletit apoimânecile, gulerul dublu şi tivul, lat de o
palmă. Un fermoar ornamental, de aceeaşi culoare, completa
garnitura. Din poale mi-a făcut o fustă dreaptă, lungă, pentru
anotimpul rece. Cam asta a fost mareamea eleganţă. Tocmai voiam
să-i spun toate astea vecinei mele, când o minge a pocnit-o în plină
figură. Copilul care greşise ţinta a apărut, senin şi bucălat. Avea un
zâmbet dumnezeiesc. S-a lipit demine, dar o privea curios peHanna,
intempestiva mea vecină. Ea tocmai îşi încovoiase degetele subţiri
şi negricioase, făcându-şi din palme un fel de căngi. Pentru o clipă
am avut senzaţia că vrea să înhaţe puştiul şi să zboare cu el până
departe, într-un loc numai de ea ştiut. Părinţii copilului au apărut
imediat, şi-au cerut mii de scuze, l-au recuperat şi s-au retras prin
spatele nostru. Hanna fierbea:

- Hai, dragă, să plecăm de-aici. Nu mai suport atâta mojicime.
Venind încoace am văzut o terasă drăguţă. E destul de aproape… fac
cinste…
Şi-a cules papucii de sub bancă, geanta a pus-o pe după gât, şi-am
pornit. Probabil alcătuiam o pereche ciudată. Lumea se holba la noi
ca la urs. Cred că ne-au şi fotografiat. Ha-ha! Eu în schimb nu
reuşisem să facmăcar o poză.Asunat telefonul.Acâta oară?Aflat pe
o stradă apropiată, consortul mă chema să supervizez nişte obiecte,
pe care urma să le cumpărăm. I-am spus că tocmai se apropie un grup
de politicieni, care se bălăcesc, voios, într-o veritabilă baie de
mulţime şi nu vreau să ratez o poză cu ei. L-am asigurat că-l voi suna
cât pot de repede. Nici n-am închis bine telefonul, că m-am trezit
blocată înmers, de... Hanna. Şi-a proptit palmele pe umerii mei, şi-a
apropiat uşor faţa de a mea şi m-a întrebat, cu un ton care includea şi
răspunsul:
- Îi cunoşti bine pe politicienii din Iaşi, nu-i aşa?
Vocea îi era total schimbată. Parcă-i fusese injectată o doză
apreciabilă de optimism.Muţenia mea nu i-a plăcut. S-a aplecat mai
mult înspre mine, privindu-mă cu o fixitate cel puţin ciudată. A
repetat întrebarea. I-am răspuns că-i ştiu, oarecum, din presă, dar că
n-amvorbit niciodată cu vreunul dintre ei.
S-a pleoştit pe loc.Dezamăgită, a început să păşească. Încet, de parcă
s-ar fi aflat pe un terenminat. La unmoment dat, am auzit-o:
- Ştii, în ultimul timpm-amgândit sămă reinventez.Aş putea intra în
politică. Cred că nu-i mare lucru. Am ceva bani adunaţi. Totul e să
intru într-un partid, pe o poziţie ca lumea. Peurmămădescurc eu.
Era cât pe ce să exclam: la vârsta asta! M-am abţinut însă. Tot
comportamentul ei îmi sugerase că se credemultmai tânără, credinţă
care, evident, o narcotiza. Terasa era aproape goală. Nici nu ne-am
aşezat bine la masă, că a şi apărut un chelner. Eu am cerut un suc de
ananas. Hanna i-a indicat ce şi cum, plimbându-şi arătătorul pe lista
oferită spre consultare. Când a venit comanda, m-am speriat. Vreo
trei recipiente cu băuturi diferite, farfurii, o cupă cu supă, pâine şi
alte chestii. Nu ştiu de ce am avut senzaţia că ea şi chelnerul se
cunosc. După primul pahar s-a descleştat. Vorbea într-una. La un
moment dat, mi-a arătat, pe stradă, un tip:
- Îl vezi pe ăla? Seamănă perfect cu un coleg de-al vostru de
facultate, despre care mi s-a spus, atunci, că ar fi ochiul şi timpanul
facultăţii. Altfel spus, colaborator al securităţii. Era cu câţiva ani
maimare decât voi. Ştii despre cine vorbesc?
-Habar n-am.
-Atunci să-ţi spun altfel: îl cunoşti peX?
-Bineînţeles.
-Dar peY?
Nu, n-amauzit de numele ăsta.
Aînceput să râdă în hohote:
- E normal să nu fi auzit, pentru că Y e numele de cod al lui X. Ce-a
mai fost şi cu securitatea asta pe-aici!Apropo, ţi-ai citit dosarul de la
Arhivele Securităţii?
-Nicimăcar num-amgândit la asta.
- Poate n-ar fi rău s-o faci. Întotdeauna emai bine să ştii unele lucruri,
decât să fii luat prin surprindere.
Şi-a mai aprins o ţigară, a mai băut un pahar şi, după câteva clipe de
tăcere, a trecut de la securitate la literatură. Îşi primenise parcă şi
vocea. Păreamai caldă, mai catifelată.M-a întrebat ce mai scriu, ce-
am mai publicat, cum e viaţa literară la Iaşi. Voia detalii, bârfe,
cancanuri…Amocolit subiectul, răspunzându-i scurt:
nouă Atresărit. Nu se aştepta la o asemenea expediere. Şi-a
tras scaunulmai lângămine, hotărâtă să pună cărţile pemasă. Dintr-
o suflare mi-a spus că şi ea scrie, nu de azi de ieri. Că are material
(chiar aşa a spus) pentru trei volume, dar nu ştie cui să se adreseze. În
afară de mine, nu cunoaşte pe nimeni care ar putea-o ajuta să le
publice.Am întrebat-o de ce vrea să le publice pe toate trei deodată.
M-aprivit tâmp.
- Ce nu e clar? Vreau să intru în Uniunea Scriitorilor! Crezi că banii
mei nu merg? Am aflat care sunt condiţiile şi, dacă mă ajută cineva
din interiorul breslei…tu, de exemplu…
Se aburise bine. I-am spus că, oricât aş vrea, n-am cum s-o ajut. Nu
fac parte din breaslă. N-am carnet de scriitor. S-a ridicat brusc de pe
scaun. Mă privea uluită. Şi-a înfipt o mână în umărul meu drept şi a
început să strângă. Ca atunci când puştiul acela a lovit-o cu mingea.
Numai că, în acel episod, strângea în gol. Dintr-odată s-a precipitat.
Şi-a pus ochelarii, a luat un pahar răsturnat de pe masă, l-a ridicat
deasupra capului şi a trecut pe lângă minemormăind: aşa-mi trebuie
dacămăamestec cu toţi…
După ce-a coborât şi ultima treaptă, mi-a strigat din stradă: „adio şi
n-am cuvinte! Vorba latinului, ” Cum ar
veni, „vulturul nu prinde muşte”. Am urmărit-o câteva momente.
Înainta printre oameni, cu pas nesigur, ţinând paharul gol deasupra
capului. Părea că se agaţă de el pentru a-şi păstra echilibrul. Cam în
felul în care călătorii se agaţă de bară, într-unmijloc de transport în
comun.
- Ce-i, dragă, ce s-a întâmplat? - m-a interogat consortul, venit val-
vârtej.
-Nimic deosebit. Trebuie să achiţi nota asta şi plecăm.
Am dat să mă ridic şi m-am împiedicat de ceva. Erau sandalele
Hannei. Plecase desculţă. Chelnerul ne-a asigurat că nu-i nici o
problemă:
-Doamnamai trece pe-aici… i le dau eu…se rezolvă…
Când şi-a dat seama că a vorbit preamult, s-a volatilizat.
În maşină am început să mă liniştesc. Percepeam habitaclul ca pe un
spaţiu securizat, în care nu mi se poate întâmpla nimic neplăcut. La
radio se difuza unadinmelodiilemele preferate.
- Şi cine zici că te-a adus în halul ăsta?

-

„toate s vechi
şi toate”.

-

aquila non capit muscas!

O ácvilă

Angela TRAIAN

pentru acelaşi adevăr sunt propuse alte cinci-şase adevăruri e
clar că totul este în fals. Pe dumneavoastră ce adevăruri v-au
cotropit?Cele asumate.

chemare

Vorbeaţi de Coşbuc şi nu-mi iese din minte bustul lui găurit de
gloanţele urii hortyste. O răzbunare schizoidă, amprenta unei
boli prelungite în astăzi. Şi mă gândeam gândind, auzindu-vă,
la zona aceea impermeabilă criticii literare, zona mesajelor
imposibil demăsurat cumăsura literei.

Cum să obţii armonice la o orgă stricată, cum să cânţi la patru
mâini cînd celălalt uită de degete fiind un om al pumnului?
Toate acestea, plus criza relaţiei scriitor-cititor v-au
determinat să abdicaţi în zona creaţiei?

Atingerea îngerilor. Dumitru Vacariu un autoportretist al
copilăriei aşa cum iconarii de valoare, colaborând cu
entitatea căreia îi este destinat un anume spaţiu, îl ajută pe
acela să-şi tipărească portretul. În cărţile dumneavoastră
copiii se reîntâlnesc cu ei înşişi.

Îmi spunea cineva despre o bisericuţă agăţată de luturile
vasluiene. Acolo, în fiecare noapte de Înviere, se aprinde de la
sine o lumină. Sunt sigur că volumul despre care vorbiţi poate
să aprindă lumina în interiorul unuia, altuia.

Am să vă spun câteva versuri din poezia ”Moldova
însângerată”, dedicată marelui voievod. Acolo sunt şi
adevăruri şi sentimente de care nu mă lepăd. Poezia mai are şi
un subtitlu, ”Chemare”, pus de colegul de atunci, Popescu,

fiindcă era nevoie de o chemare către popor faţă de
multele nedreptăţi ce s-au arătat atunci:

În 1956 am scris-
o, când pregăteam sărbătorirea din '57.

Întotdeauna am fugit de oamenii răi. Nu de frică ci dintr-un
sentiment care poate că nu are nici un nume. Dar nu pot să-i
suport pe ticăloşi, bestiile. Şi sunt ticăloşi de toate categoriile
şi în politică şi absolut în toate domeniile. Îmi pare rău că am
deschis discuţia asta dar poate că, într-un fel, este o pedeapsă
pentru mine faptul că nu-i pot suporta pe foarte mulţi dintre
oameni, fie că se numesc ei prietenii mei sau duşmanii mei. De
multe ori în foşti prieteni descopăr oameni caremi-au făcut rău
fără să ştiu, aşa cum în duşmani se adevereşte obişnuinţa
născută în a face rău.

Ştiţi, de câteva săptămâni adun lucrări mai vechi şi mai noi,
unele editate altele ineditate, dedicate copiilor. Şi rămân uimit,
recitind unele din scrierile mele de altădată, de sentimentele
trăite atunci. Vor ieşi două volume dedicate copiilor, unul de
poezie şi altul de proză sau un singur volum de 300-400 de
pagini. Scrierile acestea cum şi dragostea pentru copii ar putea
fi piatra de temelie sau lespedea care se pune deasupra întregii
mele activităţi. Sigur că ţin şi la celelalte cărţi dar lucrările
închinate copilăriei au pentrumine o valoaremultmaimare.

Mi-aţi adus aminte de icoane şi de iconari. În cartea aceasta am
şi ”Legenda celei mai frumoase icoane”. Este vorba de un
meşter iconar chemat la curtea domnitorului ca să picteze o
anume biserică. A făcut el toate cele cuvenite şi trebuia să
încheie cu icoanaMaicii Domnului. Ei bine, oricât se străduia
meşterul, această ultimă icoană părea aproape imposibil de
făcut. Ceva nu era în regulă. Mai ales sub ameninţarea că va fi
decapitat dacă în termen de trei zile nu termină lucrarea. Cu o
noapte înainte de sorocul morţii îşi visează soţia şi fiica iar a
doua zi, fără să-şi dea seama cum, termină icoana în care
MaicaDomnului avea ceva din chipul fiicei sale.

Cartea va apărea la Editura Doxologia a Mitropoliei.Aşa se şi
cuvenea pentru lumina de care vorbim.

Dau glas buciumaşii
din Putna şi Vrancea,/din Iaşi şi Suceava, din Neamţ şi
Hotin/iar buciumu-şi poartă ecou-n suspin/căci astăzi,
Ştefane, furată ţi-i lancea./Ea strajă de veghe ţi-a fost la
hotare /păzind al Moldovei străbun legământ/şi ştire,
stăpâne, ţi-a dat în mormânt/s-asculţi potolirea urgiei
barbare. /Dar hoarde vrăjmaşe pornite-n puhoi/răpitu-ţi-au
glia pământului sfânt/şi lancea ţi-au scos-o din vechiul
mormânt/odată cu oasele fiilor tăi./Cinci veacuri, Ştefane,
stau drept mărturii/că n-a fost Moldova mai tristă ca
azi/când duşmanu-ţi pradă şi codrii de brazi/lăsându-ţi
străbunele plaiuri pustii./Îţi pradă, Ştefane, şi roua din
flori,/şi-a cerului fală ţi-o pradă de stele/iar neamul ţi-l
minte cu vorbe mişele/şi-ţi frânge-n robie vitejii
feciori./Trezeşte-te-n strigătul fiilor tăi/şi vino, stăpâne, în
vechea-ţi cetate/să sorbi până-n suflet a urii
dreptate/strivind sub călcâiemârşavii călăi.
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Alex VASILIU în dialog cu compozitorul Dan DEDIU:
Recent, Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi a acordat titlul de doctor honoris causa
compozitorului, muzicologului, pianistului şi profesorului Dan Dediu; la doar 47 de ani este un
muzician respectat de breasla românească, apreciat pe plan internaţional datorită lucrărilor scrise
în genuri diferite, datorită opusurilor teoretice.
Dan Dediu este o personalitate caleideoscopică, un reflexiv despre tot ce se întâmplă în lumea
muzicii, în universul mare ce ne cuprinde. Un reflexiv menţinând ideile importante, grave, într-o
relaţie amiabilă a “gherilei” cu “idila”, ca să pomenesc titlul unei serii de compoziţii pentru pian la
patru mâini. Dan Dediu îşi pune în discuţie şi în audiţie ideile, exprimându-le în scris sau pe
portative cu o inteligenţă sclipitoare, ce nu se lipseşte niciodată de haina uşoară, foşnitoare a
formulelor spirituale. La rândul lor, supuseunui stil simplu.
Deschiderea sa spre tot ce s-a adunat mai valoros în evoluţia fenomenului muzical, serios ori de
divertisment (dar se ştie, deja, că divertismentul poate fi egal celei mai serioase muzici), acceptarea
noului sau a ieşirii din formule consacrate ca o posibilă şansă de a insufla jocului cu ideile fiorul
artistic, îl înscriu şi pe Dan Dediu în societatea tot mai numeroasă a gânditorilor şi creatorilor
contemporani de artă pentru care mixul de stiluri a devenit un adevărat stil, încurajat mai întâi de
promiţătoarea întrebare “de ce nu?” Concept ce nu îşi află, însă, totdeauna, validarea în calitatea
produsului artistic.
La Dan Dediu, “gherila”, “lupta cu inerţia”, curajul de a întreba “de ce nu?”, îndrăzneala de a
inventa cumotivaţie, cu ştiinţă de carte, cu talent, cu unneostenit simţ al relativităţii, au ca rezultat o
muzică ce atrage atenţia, ispiteşte curiozitatea, distrează, educă, place, punepe gânduri.
Luminoasă, ironică, porţionat-lirică, sumbră, dansantă, sarcastică, respectuoasă faţă de Stravinski
şi Bartók, misterioasă, bazată pe idei “aventuroase”, neaşteptate, scrisă virtuoz, indiferent dacă este
o lucrare pentru instrument solist sau pentru orchestra simfonică, privilegiind aluzia, lăsând
gândul să ajungă la ţignalul “cetăţenilor onorabili, familişti” porniţi să-l vâneze pe “moftangiu”,
sau la fluierul poliţiştilor din newyorkez-ul “cartier de vest”, cu citate directe, cu suprapuneri
“babelistice” ale temelor melodice şi sonorităţilor, demnă de a fi urmărită-ascultată ca o
desfăşurare filmică din cauza dramaturgiei puternice, muzica lui Dan Dediu provoacă la “duel”
“adversarul”
Civilizaţiamuzicii, a ideilor lui DanDediu reprezintă un spaţiu spiritual cemerită a fi explorat.Aici,
“monofonic”, pe parcursul dialogului cu creatorul. (Al. V.)

numit “dejá vù”, învingându-l cu propriile arme.

„Fără componenta etică
”muzica devine un drog

A.V. Să începem cu o întrebare abruptă: ne mai aflăm în
postmodernism? Vă întreb, pentru că şi în creaţia
dumneavoastră se adunămulte şi de toate genuri, stiluri…

postmodernism neobabelism sonor

Da, este o întrebare foarte bună. Nu ştiu ce să vă spun…
Dacă o luămdin punct de vedere cronologic, părereamea este că
suntem undeva, la graniţa între ceea ce am considerat noi

şi ceea ce s-ar putea denumi .
Pentru că, nu numai în creaţia mea, dar la nivel mondial asistăm
la o avalanşă de muzici de toate felurile, aparţinând tuturor
culturilor. Ceea ce impregnează sensibilitatea omului
contemporan cu alte “antene” decât era obişnuit până acum.

D.D.

Dacă pentru ascultător situaţia este
ceva mai simplă deoarece este supus
mereu şi oriunde bombardamentului
informaţional: la radio, la televizor, pe
internet, în orice spaţiu public, unde i se
administrează tot felul de tipuri de
muzică, pentru compozitor s-ar părea
că situaţia este mult mai complicată. El
trebuie să cunoască şi sonata, şi
concertul, şi suita, şi simfonia, şi opera,
şi tangoul, şi formele muzicii de
divertisment, cam totul…

Credeţi că, astăzi, compozitorul trebuie
să fie dublat şi de un bun instrumentist?
Dumneavoastră aveţi avantajul de a
practica anumite stiluri pentru că
sunteţi un foarte bun pianist. Dar dacă
un compozitor nu stăpâneşte bine un
instrument?

… cam tot ce s-a făcut în lume. Părerea
mea este că nu numai compozitorul, ci şi
scriitorul, artistul plastic, regizorul
trebuie să ştie cât mai mult. Doar astfel
se poate descoperi pe sine. Nu mai ai
cum să stai în satul tău, să crezi că eşti
buricul pământului, ca să mă exprim
frust. Nu mai avem şansa asta. Înainte,
compozitorii se puteau dezvolta în
cadrul unei culturi naţionale, cum exista
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea.Acum, nu
mai e cazul, cultura este globală, cu un
click pe mobil apelăm orice tip de
muzică pe youtube, care a devenit o bază
de date formidabilă.

Există probabil şi cazuri de acest gen, n-
aş şti să vă răspund. Sigur că stăpânirea
unui instrument crează în primul rând
gustul, care se poate defini ca o
capacitate de a aprecia un stil. Este clar
că în momentul în care ai contactul fizic
cu un instrument cum e pianul, cum e
orga, cum echitara, cum evioara, chiar şi un instrument de suflat,
altfel înţelegi scriitura, ceea ce trebuie să compui. Dar cred că
există şi compozitori viabili, şi am ca exemplu studenţii mei.
Evident, şi-au început educaţia muzicală cu un instrument, nu
sunt virtuozi, dar ştiu să cânte la pian, la chitară, la clarinet. Unii
stăpânesc cu omare virtuozitate programele de calculator, ştiu să
combine tot felul de muzici, să le pună pe track-uri, să le
fragmentize, să le filtreze, să le dezvolte. Deci, iată că, în
contemporaneitate, există mai multe tipuri de dexterităţi
instrumentale, şi calculatorul este unadintre ele.

Există ambele variante. Bunăoară, îmi vine, ştiu eu, o idee de
muzică melancolică, sau o muzică tragică, şi o pun pe hârtie. Nu
ştiu, deocamdată, pentru ce tip de ansamblu va fi definitivată, dar
o simt, şi pornesc de la expresie…

… asta fiind schiţa, eboşa. Sunt un compozitor care porneşte de
la trăire, cred în trăire. Pe de altă parte, dacămă sună un prieten şi
îmi spune să-i compun un cvartet de clarinete, şi mă face atent,
“vezi că la primul clarinet cînt eu, care sunt profesorul, şi la
celelalte clarinete cântă studenţii mei, care nu sunt foarte
avansaţi în materie de virtuozitate, scrie şi tu mai uşor”. Sau, am
avut o comandă să compun un concert pentru un alt prieten,
violist elveţian, pentru el am putut să scriu orice, dar mi-a spus
“te rog frumos, ţine seama că voi cânta cu o orchestră de amatori,
scrie destul de simplu”. A trebuit să mă conformez, aproape de
target, cum spuneaţi, şi am compus o muzică să poată fi cântată
de un ansamblu de amatori.

Aş putea să mă întreb dacă într-un viitor mai mult sau mai puţin
previzibil compozitorul nu va mai trebui să ştie să cânte la un
instrument clasic, de vreme ce calculatorul, care este demult un
instrument, le va înlocui, oferindu-i infinit mai multe posibilităţi
în toţi parametrii muzicali melodic, ritmic, armonic, sonor-
timbral? Ar putea fi o viziune SF, dar multă literatură de
anticipaţie din deceniile trecute a fost confirmată şi depăşită de
realitate… Când aveţi un proiect de a compune o lucrare, o
scrieţi pur şi simplu pentru că aşa simţiţi, pentru că vă
obsedează o anumită idee, sau vă gândiţi şi la ceea ce numim, cu
un termen preluat din limba engleză, target. Aveţi un public
ţintă?

…asta fiind schiţa…

Asta înseamnă că autorul trebuie să fie un foarte bun meseriaş,
pentru că lucrează“cumaterialul clientului”.

Absolut. Nu îţi poţi permite să ai un stil, şi să spui “veniţi,
comenzi, la mine, iar eu scriu în stilul în care vreau”. N-ai cum,
nimeni nu a făcut aşa ceva, nici Bach, nici Mozart, nici
Beethoven. Au compus pentru diferite ansambluri, pentru
diferite niveluri profesionale, ca să spunem lucrurilor pe nume.
Da, este importantă, zic eu, această capacitate de adaptare a
compozitorului şi a stilului său, poate a stilurilor sale la
ansamblul instrumental pe care îl are la dispoziţie, şi la publicul-
ţintă.
Credeţi că lucrările compuse acum 30-40 de ani de autori
români cunoscuţi, cum a fost, spre exemplu, Liviu Dandara,

care era pasionat de instrumentarul electronic, a şi înregistrat,
de altfel, în fostaCehoslovacie lucrările acestea datează?

Credeţi că autorul care aparţine, prin naştere şi prin formare,
unei anumite zone etno-culturale, trebuie să-şi păstreze
“vocea”, culoarea, izul specific, sau ne va înghiţi pe toţi
mondializarea?

Da, pentru că dumneavoastră aveţi această dublă posibilitate
de a vă adresa publicului de pretutindeni, dar să-i şi spuneţi de
unde veniţi. În opera pe care aţi compus-o, “O scrisoare
pierdută”, după comedia lui Caragiale, aţi făcut aluzie la
PEŞREVURI, deci o fotografie istorică a zonei de care
aparţineţi.

Sunt unele lucrări care pot datá, sunt altele care pot rămâne.
Unele rămân ca istorie şi din cauză că se ivesc permanent
instrumente mai noi, mai ales în muzica electronică, iar efectele
pot fi mai fericit găsite, sau mai complexe. Dar, pe de altă parte,
pot exista muzici care şi astăzi, după 30 de ani, spun ceva. Aşa
cum există muzici de 200-300 de ani care şi astăzi ne spun ceva.
Deci, important este cum înfloreşte acea muzică. Pentru că
există, cu siguranţă, muzici care înfloresc în timp, şi muzici care
se ofilesc în timp.

Ei, este o întrebare cu răspunsuri multiple… Dar, în epoca
noastră, în care “instrumentele” culturale sunt atât de
globalizate, atât de comune, economia de piaţă, democraţia,
alegerile parlamentare, tipul de sufragiu, structura socială, mall-
urile sunt identice în America, în Bucureşti, în Cluj, în Iaşi, în
Timişoara, în Kuala Lumpur - această uniformizare, această
standardizare, cumva, obligă la păstrarea unei autenticităţi a
locului. Prin asta nu vreau neaparat să spun că trebuie să folosim
melodii ale lui Zavaidoc sau aleMariei Tănase, ca să ne clamăm
românitatea. Şi prinţul Charles a venit de curând aici şi ne-a spus
“păstraţi ce aveţi voi, cultura română”. Putem să o facem şi în alt
mod, pot exista scriitori care imaginează personaje cu nume
englezeşti, cum face Boris Akunin, de pildă, care e georgian, şi
scrie romane de mare succes într-un stil, ştiu eu, între Sherlock
Holmes şiDostoievski. Deci, se pot găsi astfel de reţete. Nu aş fi,
însă, pentru o abordare frustă, într-o manieră folclorică, sau
folclorizantă a acestei autenticităţi, a problematicii specificului
naţional, că despre asta vorbim. Poate că ar trebui reformulate, şi
spus “specificului geografic şi cultural”.

Da, este o fotografie sonoră, într-adevăr, dar noi, cu toţii suntem,

la urma urmei, o combinaţie pestriţă între elemente care ne-au
păcut şi ne-au marcat, din diferite culture. Bunăoară, există
foarte mulţi oameni care nu se regăsesc în muzica folclorică
românească, le place tangoul, sau zumba…

Da, la români. Dar pot să mă refer şi la italieni, care nu sunt
neaparat îndrăgostiţi de canţonetă, dimpotrivă, sunt rapperi. Sau
la americani, care nu toţi sunt rapperi, ci pot fi şi fani ai
şansonetei lui Edith Piaf!Am întâlnit asemenea exemple. Pot să
răspund în nume propriu cu opera . Într-
adevăr, fiind vorba de Caragiale, a trebuit să “defilez” cu o

…vă referiţi la oameni dinRomânia?

“O scrisoare pierdută”

culoare locală, care a fost întărită de diferite
alte culori locale, rezultând un fel de
globalizare la nivelul muzicii de dans. Dacă ar
fi să fac un experiment, să iau o hartă a
globului şi să pun steguleţe pe zonele de
provenienţă a dansurilor pe care le folosesc,
va rezulta un fel de ecumenism stilistic, dar
care îşi păstrează o amprentă românească
foarte puternică, pentru că e vorba de
Caragiale. Dar şi Caragiale era un cosmopolit.
El asculta muzică de operă, de cameră, scria
cronici muzicale, deci era un personaj foarte
rafinat. Nu trebuie să pornim de la premiza
că…

Exact, exact.

Ştiţi, îmi faceţi un compliment. Nişte prieteni,
o elveţiancă, un australian şi un neamţ au venit
la o reprezentaţie a la
Opera Naţională Română din Bucureşti, ştiau
despre ce e vorba în libret, se documentaseră
şi au găsit-o absolut…

… circulabilă, accesibilă, şi au înţeles. Chiar
dacă, într-un fel, sistemul politic din Elveţia
este cu totul altul.Amai venit un ambasador al
unui stat sud-american, şi mi-a spus: “opera
dumneavoastră ar avea mare succes în
America de Sud, este exact ca la noi”.Acuma,
nu cred că aş avea succes în ţările nordice sau
în Germania, dar poate că în Italia, Spania, în
ţărilemeridionale ar putea fi, de ce nu, succes.

… că era doar un observator-povestitor al
bodegii, sau al bulevardului…

Cred că reuşiţi să aduceţi în muzica
dumneavoastră acel inedit românesc pentru
un ascultător din alte zone, dar nu atât de
inedit încât să i se pară total străin.

“Scrisorii pierdute”

…circulabilă…

Cred că nu numai cu opera aceasta, ci în
general cu genul operă, pentru că muzica
dumneavoastră, dacă greşesc, vă rog să mă
corectaţi, aremelodie, are ritm, are totdeauna

spirit ludic asta atrage. Poate fi ascultată în glumă, ca să-ţi dai
seamape parcurs că trebuie să o iei în serios!

drama giocoso

“O scrisoare pierdută”
«O

scrisoare pierdută»

Compuneţi uşor?

…acesta fiind antrenamentul zilnic?

Îmi place să scriu operă, sincer, îmi pace sămă joc cu acest “râsu-
plânsu”, dar şi cu ambiguitatea între comedie şi dramă. Aici nu
fac altceva decât să preiau de la Mozart ceea ce a antamat el în
opera “Don Giovanni”, şi îi spune . Putem vorbi
şi de o comedie dramatică. Deci, la un moment dat, nu ştiu dacă
este aşa de simplu şi de comic ceea ce se întâmplă în opera mea

. Sigur, mulţi o pun în cheie parodică,
alţii în cheie tragică. Chiar am întâlnit regizori care spuneau “

este o tragedie”, dacă iei în serios ce se
întâmplă acolo, de fapt, toţi sunt carcase umane, toţi sunt nişte
monştri de egoism.Or, eu n-am luat-o chiar aşa.Am luat-o şi aşa,
şi aşa. Din cauza asta am declarat că e o amfibie. Opera mea
poate fi înţeleasă şi în cheie ludică (dar devine un ludic
subversiv) şi în cheie tragică, şi atunci e destul de greu de
suportat.

Da, de compus, compun uşor, mai greu este să-mi găsesc timpul
şi cadenţa. De altfel, m-am obişnuit să scriu în fiecare zi.Acum,
sigur, nu mai scriu zilnic, dar scriu trei zile pe săptămână. Scriu
note, fie că orchestrez, fie că transcriu sau compun…

Da, da. E omodalitate de a ţine legătura cu…

Scenă din “O scrisoare pierdută” (Opera Naţională Bucureşti)
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…meseria.

Cu compozitorul Dan Dediu ne-am lămurit, întrucâtva. Ştim
demult că are succes. Se poate spune că pedagogul Dan Dediu
are acelaşi succes?Cumsunt studenţii de astăzi, la
UniversitateaNaţională deMuzică?

Tinereţii i se iartă totul?...

Cred că nici despre mitologia românească nu ştiu prea multe,
dacă e să fimpesimişti…

Din ce spuneţi acum, trag concluzia că, dacă ei lucrează bine cu
nota, cu partitura, trebuie sămai lucreze şi cu litera.

Toate acestea se văd şimai abitir în felul cumcompui.

În încheiere, să privim în perspectivă. Compozitorul Pascal
Bentoiu, când l-am întrebat spre ce crede că se îndreaptă muzica
academică, să o numim aşa, mi-a răspuns în două cuvinte: “nu
ştiu”. Iar profesorul dumneavoastră de compoziţie, Ştefan
Niculescu, scria undeva că, muzicii, pentru a se sustrage
marasmului copleşit de spiritul profan, nu-i rămâne decât
aspiraţia spre divin.Dumneavoastră ce credeţi?

Dar rămâi tot tu.

Compozitorul, pianistul, profesorul, muzicologul Dan Dediu se
poate autodefini într-un singur cuvânt?

Vi-l spun, mi-a venit acum pe limbă, deşi nu sunt sigur că sună
chiar bine în româneşte: nădăjduitor.

Eu amgăsit o posibilă formula: nădăjduitor!

… cu meseria şi cu materia, care trebuie să sune şi să te pună în
vibraţie. Dacă nu eşti în vibraţie, nu ai cum să prinzi toate
“cotloanele” emoţiei.

Sunt foarte drăguţi,majoritatea.Tinereţea este…

(Râzând) Exact! Tinereţea este frumoasă, este o vârstă
entuziasmantă. Şi eu mă hrănesc din energia studenţilor mei, din
frumuseţea lor, din deşteptăciunea lor, majoritatea sunt foarte
inteligenţi. Sigur, nivelul de cultură este altul, nu prea se mai
citeşte atât de mult, nu prea se mai ştie despre mitologia lumii
antice greceşti, despre lumea biblică mai ştiu de la părinţi sau de
la biserică…

Probabil că şi asta e adevărat. Dar, referindu-mă strict la
capacităţile lor muzicale, sunt copii foarte talentaţi. Şi aş spune
că nu numai la Bucureşti, şi la Iaşi, şi la Cluj, şi la Timişoara, şi la
Craiova, şi la Oradea, şi la Constanţa am văzut oameni tineri,
chiar liceeni, copii de gimnaziu absolut formidabili! Am auzit
câţiva acum, în clasa a XII-a, la liceele de muzică din ţară,
instrumentişti remarcabili, din Roman, din Buzău, din Bacău,
din Brăila, din Tulcea, din Galaţi. Românul e născut nu numai
poet, dar şimuzician.

Da. Este o direcţie a politicii culturale la Universitatea Naţională
deMuzică din Bucureşti. Vrem să-i facem să înţeleagă că, oricât
de buni instrumentişti ar fi, de virtuozi, oricât de studioşi ar fi, în
cântat se vede cât ai citit şi ce cunoştinţe ai. Sigur, într-un fel
cânţi la 20 de ani, şi altfel la 40 de ani de experienţă de viaţă. Ce
înseamnă experienţa? Înseamnă confruntarea cu tine însuţi.
Înseamnă că îţi dărâmi nişte prejudecăţi în care ai crezut, şi afli
pe propria piele că nu-i aşa! Afli cum este, şi asta te face să ai
experienţă. Experienţa asta se transmite în cântat. Dar, pe de altă
parte, se transmite şi goliciunea cunoştinţelor generale.

Asta, cu siguranţă. Pentru că nu-ţi poţi permite să fii ignorant. Nu
ştiu, sigur că sunt ignoranţi geniali, dar sunt câţiva, îi numeri pe
degete, în ultimul secol nu prea am mai avut de-a face cu aşa
ceva. Au fost, poate, Mussorgski, la începutul activităţii lui,
Charles Ives, Satie la începutul secolului al XX-lea, dar s-a cam
terminat.

Fiindcă tot m-aţi întrebat la început despre ieşirea din
postmodernism, şi vorbeam de neobabelism, poate că ce spunea
ŞtefanNiculescu este o utopie, dar e o utopie frumoasă, în care ar
trebui să credem. Dar nu toţi suntem născuţi cu această vocaţie a
sfinţeniei, a rugăciunii, cum era domnia sa. Cred că muzica
trebuie să aibă o componentă etică, pentru că, altfel, devine un
drog, şi conduce în demonic.Asta, cu siguranţă. Cum va fi? Cum
va arăta? Probabil că suntem într-unmoment de cotitură, mie îmi
place să-i spun “năpârlire”.Asta înseamnă că dai o piele jos şi îţi
creşte alta în loc.

Dar rămâi tot tu. Cred că, dacă va fuziona cu alte arte, sau o nouă
formă de artă se va ivi, probabil că amândouă într-una. Viitorul
ne va oferi foarte multe surprize. Muzica, însă, şi aici aş vrea să
mă opresc, nu înseamnă numai ceea ce sună. Opoezie, după ce se
termină, îl poate arăta peDumnezeu, cum spuneRilke. Până şi în
tăcerea de după ultimul cuvânt se poate arăta Dumnezeu! La fel
se întâmplă şi în tăcerile muzicale. Muzica nu înseamnă sunet.
Înseamnă ceea ce sunetul emană. Şi un film poate fi muzical. Şi o
imagine poate fi muzicală.Aşadar, cred că, privită la un alt nivel,
ceea ce căutăm noi, şi îi spunem muzică, este un fel de stare de
graţie, o stare de fericire, prin care ne curăţim de noi înşine, şi
“năpârlim”. Cred că se poate spune aşa ceva despre muzică.
Muzica este un vehicul al năpârlirii noastre interioare şi
spirituale.

Nu ştiu dacă există un cuvânt ce defineşte o persoană care
speră… Cum s-ar putea numi în limba română? Un om care
crede, se numeşte credincios. Nu cred că avem un cuvânt pentru
omul care speră.

Mi se pare că se apropie mult de sensul ideii. Dar rămân la trei
cuvinte: omul care speră.

De s-a întâmplat doar să fi privit pânzele pictorului
din expoziţiile ultimilor trei luştri şi mai bine, cu

care toamnă de toamnă artistul obişnuieşte să iasă în faţa
lumii aidoma unui ţăran deprins să scoată roada câmpului la soare, în
bătătura casei, ori la gura hambarului, atunci e de presupus că fără
prea multă ezitare creatorul a fost văzut de cei în cauză drept
promotor al dulcelui stil clasic, temerar vâslaş împotriva curentului,
umblător împătimit după ştima peisajului. Afost perceput, totodată,
ca un plăsmuitor de tainice frumuseţi ivite de sub penelul unei fiinţe
fără de odihnă şi linişte, aflată parcă tot timpul sub puterea unui
blestem al facerii şi refacerii lumii prin cele văzute şi nevăzute.
Odată dibuit cuibarul cel fermecat, umbra altei reale, dar şi fantaste
splendori a naturii îl ademeneşte şi-l trimite pe cărări lactee, către o
neştiută, aproape fantomatică întruchipare. Dar a-l aşeza pe pictor
numai în bătaia acestei lumini, e drept dauritoare, înseamnă să nu-i
cuprinzi pe de-a întregul personalitatea, să nu surprinzi dinamica
unei evoluţii, cu meandrele ei, şi să faci abstracţie de frământările şi
căutările eului creator, precum şi de temeiurile opţiunilor sale
programatice.
Bogdan Bârleanu are azi reputaţia unui peisagist şi colorist viguros,
cu notă pregnant personală. Înscrierea pe această orbită de
continuator al marii tradiţii peisagiste şi coloristice a şcolii ieşene nu
s-a petrecut dintru începuturi. Cu toate că a avut norocul să deschidă
ochii într-o casă de meşter din cei mari, calfe şi zidari, în casa
sculptorului Iftimie Bârleanu, şi a copilărit între artişti, ascunzându-
se printre picioarele lui Ion Irimescu, cum îşi aminteşte într-un
interviu, Bogdan Bârleanu n-a fost ispitit de prima dată să devină
artist. Nici părinţii lui nu l-au încurajat să apuce pe această cale.
Alegerea artelor frumoase ca destin s-a produs intempestiv, în
maniera ce-i este proprie, cea a unor hotărâri repezi, mai degrabă
luate sub impulsuri temperamentale şi de multe ori de-a hoarţa faţă
de cei din jur. Cam aşa a fost şi cu înscrierea sa la Belle Arte. I se
croise o cu totul altă potecă. Trebuia, aşa convenise cu ai lui, să dea
admitere la Drept, dar a cotit-o dintr-odată şi fără consimţământ
părintesc, şi s-a prezentat neaşteptat la examen la Artele Frumoase.
Nu a fost neapărat un gest de frondă. Hotărârea surprinzătoare a luat-
o aşa ca într-o iluminare, când lucrurile se rânduiesc parcă de la sine.
Chiar pe de-a întregul întâmplător nu s-a petrecut această bruscă
glisare. E drept se dedulcise de o vreme cu minunăţiile cuvântului,
firesc la urma urmei pentru că viaţa lui curgea într-o casă plină de
cărţi, bucoavnele mamei sale, admirabila profesoară de limba şi
literatura română. Doamna Lucreţia fusese aceea care-i torsese firul
poveştilor. Ecouri ale acelui timp al vrăjii cuvântului se regăsesc,
pentru cine are ochi de privit, în pânzele lui Bogdan Bârleanu.Apoi
doamna de română de la Liceul "Ibrăileanu" , Domnica Murgoci, îl
călăuzise pe alte tărâmuri neumblate ale lecturii. Îl îndemnase chiar
să-şi încerce puterile în mânuirea verbului. Bogdan ascultase sfatul
şi comisese câteva scrieri cu parfume adolescentine, dar nu fusese
niciodată convins că aceasta era chemarea. Se credea mai degrabă
îndreptăţit să jinduiască la o bară avocăţească. Avea uşurinţa rostirii
şi verb înaripat, aşa că încuviinţase să se îndrepte spre Facultatea de
Ştiinţe Juridice. Se şi pregătise pentru confruntarea admiterii, de fel
uşoară, cu cei mai buni preparatori. Însă sălăşluia în făptura lui cea
mai din adânc şi o altă ademenire. Respirase zi de zi, din fragedă
pruncie, aerul încărcat de atomii radianţi ai artei şi se pătrunsese de
dogoarea acestuia şi de misterul unei atracţii atât de greu de definit,
dar acaparatoare şi de neocolit adesea. Era croit dual, pragmatic la
lumina zilei, liric şi visător prin unghere tainice. Din când, în când,
răspundea chemării jocului cu iluziile. Se deda, vorba poetului,
contemplării şi risipei floralului şi transpunerii artistice a acestuia. În
această privinţă mergea pe urmele părintelui Iftimie. Atunci, la
ceasul alegerii, a biruit eul interior creator. Deşi părea sortit unei
cariere juridice, s-a întors în ultima clipă din drum şi a pornit într-
acolo unde îi poruncea vocaţia. Din predestinare, cum bine observă
maestrul Dan Hatmanu în rândurile de celebrare incluse în acest
album.
Sigur, toate acestea nu erau lămurite pe deplin în vremea aceea, cum
sunt azi. În acel moment schimbarea a fost vijelioasă şi poate puţin
nesocotită. Timpul a dovedit că pictorul s-a dus pe calea dreaptă.
Traseul creator al lui Bogdan Bârleanu n-a fost însă unul linear.
Dimpotrivă, atipic. În anotimpul auroral artistul nu semăna şi nici nu
răsărea cu cel de acum. Abandonase repede preocupările
sculpturale, de care se simţise atras iniţial. Instinctul puternic, ce
guvernează îndeobşte actul său creator, îi şoptise, pe semene, că nu
era hărăzit slujirii tridimensionalului şi că nu în acest domeniu îşi
putea valorifica cel mai bine calităţile. S-a hotărât la fel iute să
îmbrăţişeze pictura, dar a păşit în lumea culorilor şi cu ceea ce
agonisise din scurta sa logodnă cu sculptura. Desprinsese din acest
exerciţiu simţul configurării monumentalului chiar în ceea ce părea
să nu treacă de dimensiunile obişnuitului. Avea iscusinţa croirii
spaţiului astfel încât să graviteze nucleic în jurul unuimiez statuar. În
pictură, odată lansat, şi asta s-a întâmplat încă din timpul studenţiei
la Facultatea deArte Plastice a Universităţii "Al.I.Cuza" , n-a aderat
decât pasager la figurativ. S-a conectat destul de repede la curentul
novator, ilustratmai ales de noul val de tineri creatori ieşiţi din şcoala
bucureşteană, promovând cu frenezie limbajele nonfigurative,
abstracte, fără să se rupă cu totul de tradiţia colorismului înaintaşilor
ieşeni şi nici să renunţe la voluptăţile peisajului. L-a receptat şi mai
ales l-a transpus într-o cheie modernă, cu irizări de poeticitate.
Fundalurile tablourilor sale creau o atmosferă născătoare de
expresivitate. Obiectele vechimii, în jurul cărora se structura

Bogdan
Bârleanu

compoziţia, păreau semne totemice ale culturilor orientale, dar de
fapt aduceau la lumină straturi bătrâne de autohtonism românesc.
Sub semnul acestor crezuri artistice s-a devoalat artistul în prima sa
personală, cea din primăvara anului 1982, de la "CăminulArtei" din
Bucureşti.
Natură duală, cum am constatat, temător să nu cadă în formalism şi
mai cu seamă să nu se îndepărteze de public, în absenţa căruia nu
concepea actul artistic, pictorul n-a rămas inert la acea voce
lăuntrică, ce devenise totmai puternică, care îl chema irezistibil spre
natură cu ale ei unice comori.Atracţia atingea pulsiuni magnetice. În
citadinul Bogdan, născut şi crescut în mediul urban, fără să fi mers
desculţ prin colb, răsuna însă atavic dragostea de câmpuri, păduri şi
mai ales de ape. Irezistibila chemare cobora, pe semene, din părinţi în
părinţi. Îşi avea izvorul în Măzănăieştii Bucovinei, în satul mamei şi
tatălui şi înaintaşilor lor, în acea lume a alburilor şi negrului caselor şi
costumelor, a verdelui şi auriului holdelor şi în uimirea curată a
oamenilor înaintea darurilor lui Dumnezeu, Cel care le sortise cerul
pământul, lumina, întunericul, stelele, luna, soarele, lunca, ogoarele,
gospodăriile, biserica şi ţintirimul. Aceste simţăminte existau în
străfundurile sufleteşti ale târgoveţului şi ieşeau cu tot mai multă
vigoare la lumină. Asta cu atât mai mult cu cât Bogdan avusese
norocul să privească cerul din ograda majestuoasei case din Copoul
cu grădini şi copaci ca de întinderi silvestre. Era locul unde mama şi
tata recreaseră atmosfera mitică a lumii româneşti dintotdeauna.
Splendoarea acestui cosmos, dormitând în coborâşuri de suflet, trezit
la viaţă, îşi clama drept la existenţă şi transpunere artistică. Pentru
Bogdan Bârleanu suna ca o poruncă a sângelui. De aceea, fără să fi
abandonat traiectul pe care cu atâta dezinvoltură evolua, pictorul şi-a
îndreptat la fel de curajos şi entuziast faţa înspre figurativ şi a pus
mâna pe uneltele tradiţionale ale breslei de zugravi de subţire. Era o
întreprindere riscantă. Îl pândea, totodată, din umbră, primejdia
mimetismului, al contagiunii unor formule deja consumate. Se
confruntase cu această provocare şi atunci când nonfigurativul era
predilect modul sau de exprimare plastică. Revenit la figurativ,
problema originalităţii se punea şi cu mai multă acuitate. Trebuia
găsit drumul propriu, la fel cum reuşise utilizând limbajele
neconvenţionale. Un artist important, Alin Gheorghiu, îi dăduse
chiar un certificat de bună purtare după ce vizitase prima personală a
lui Bogdan Bârleanu de la Galeria " CăminulArtei", vorbind despre
faptul că pictorul îşi aflase drumul propriu într-un teritoriu artistic
situat încă într-o mişcare browniană. Bătăios, tenace, fără de
complexe, Bogdan Bârleanu s-a angajat încrezător în reuşita
demersului său, convins că-şi va găsi formula care să-l singularizeze.
A câştigat pariul, o bătălie şi chiar războiul, deşi puţini îi dădeau
şanse. A pornit pe această cale hotărât să se despartă de ceea ce era
bătătorit A intrat în ţinuturi defrişate de alţii, dar a fost călăuzit de
voinţa întemeierii prin sine însuşi. Şi-a propus la început să picteze
privelişti bucovinene, bălţi, uliţe ieşene, peisaje veneţiene. Erau
teme ilustrate demari peneluri româneşti. Putea să îndrăznească şi el,
deoarece era înzestrat cu datele necesare unei asemenea
întreprinderi. Era colorist înnăscut. Vibra poetic în faţa naturii şi mai
ales era în stare să se contopească cu duhul peisajului. Nu era lipsit de
însemnătate nici faptul că ştia ceea ce izbutiseră premergătorii.
Dobândise această cunoaştere în anii studii muzeologice de la
Institutul " Nicolae Grigorescu", Căpătase, frecventând înalta
şcoală, şi spirit critic, ceea ce-l făcea apt să fructifice creator lecţia
înaintaşilor. Pasajul nonfigurativ, la rându-i, favoriza ajungerea la
canonul propriu în abordările figurative. Nu reproducea fidel, ci
recompunea mental. Ieşea la plein air ca cei vechi, dar nu lua schiţe.
Recepta, se încărca de stările în care se cuprindea în natură, dar întors
în atelier reinventa din perspectivă afectivă şi raţională ceea ce
văzuse.Astfel priveliştile răsăreau ca fiind ale lui, purtând amprenta
sa inconfundabilă mai ales atunci când pictorul nu se lăsa sedus prea
mult de gustul publicului şi de apetitul comercial.
S-a întors la izvoare nu neapărat dintr-un capriciu de creator
nestatornic, ci mai degrabă din dorinţa de a verifica capacitatea de
interpretare a unor partituri dintre cele mai diferite. Figurativul de
factură modernă îl atrăgea cu mult mai mult şi îi dăruia mari
satisfacţii. Infinit mai plăcute erau înfruptările cele figurative în
cheie proprie. Îi plăcea grozav să hălăduiască prin sate, să stea pe
bălţi, să se oprească pe malul unei ape curgătoare, să umble pe
hudicioare de târguri celeste din Moldova ca să privească cu nesaţ
minunăţiile presărate pe pământ de Dumnezeu, şi apoi să le dea chip
după vederea sa, apropiată de ceea ce exista în natură, dar
aparţinându-i, fiind ale lui şi numai ale lui. Înlătura prisosurile, se
oprea la elementele definitorii şi vorbitoare, le monta în cadre
prielnice receptării esenţelor şi sesizării semnificativului, precum şi
particularului relevant.
În confruntarea acestor euri lăuntrice a ieşit în cele din urmă biruitor
zugravul priveliştilor lumii, trecute prin retorta unei simţiri a
uimirilor şi emoţiei ineditului. Artistul s-a călătorit de la abstract la
dulcele stil clasic cu pecete proprie.Aavut loc o neobişnuită mişcare
de pendul, invers decât se întâmplă înmod obişnuit. N-a tulburat însă
rosturile pictorului, ci a fost potenţatoare de energii creatore şi
generatoare de rostire originală.
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Grigore ILISEI
(Din albumul în pregătire" Anotimpurile lui Bogdan Bârleanu")

“Sat de pescari”
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Înalţii funcţionari ideologici ai Partidului nu s-au mulţumit însă
doar cu interzicerea spectacolului A urmat o întreagă
teroare ce s-a abătut asupra Teatrului “Bulandra”, teroare încheiată
printr-o mizerabilă cacealma. O şedinţă de pomină de pe urma
căreia regizorul Liviu Ciulei a fost destituit din fruntea instituţiei,
actorul Toma Caragiu şi-a pierdut funcţia de secretar al BOB, iar
regizorul Lucian Pintilie a plecat din Teatru. De atunci, el nu a mai
montat niciodată nicimăcar un singur spectacol înRomânia.
Nu doar Liviu Ciulei a fost convocat la diversele instanţe ale
partidului. În , Lucian Pintilie relatează, pe scurt,
întâlnirea avută cu Dumitru Ghişe, pe atunci înalt funcţionar
ideologic:
“Am fost convocat la C.C. unde Dumitru Ghişe îmi comunică
decizia oficială de interzicere.…Şi, să ştiţi, tovarăşe Pintilie, că nu
veţi mai lucra niciodată în câmpul artistic-ideologic câtă vreme nu
văveţimodifica concepţia despre lume şi viaţă…”
În cursul întâlnirilor avute de Liviu Ciulei cu importanţi decidenţi ai
partidului, acestuia i s-a cerut să facă diligenţe pe lângă Lucian
Pintilie în aşa fel încât să îl determine pe regizorul să
facămodificări în spectacol.
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“Din câte ştiu eu, - a declarat Ion Caramitru în cartea
-, atât Liviu

Ciulei, cât şi Toma Caragiu au fost convocaţi de diverse foruri de
partid, probabil nu doar în scopul de a li se cere socoteală, ci şi pentru
a li se solicita modificări în spectacol. Caragiu a încercat să salveze
montarea, a fost gata să se sacrifice, să-şi toarne cenuşă în cap, să-şi
asume vini. În schimb, Lucian Pintilie a fost extrem de intransigent,
n-a acceptat nici o negociere, nici o modificare. Dreptatea s-a
dovedit a fi de partea lui. El i-a scris o scrisoare lui Liviu Ciulei,
scrisoare în care spunea, negru pe alb, că, dacă se vor opera
modificări în conţinutul spectacolului, el îşi va da foc în faţa
Teatrului. Ciulei, care-l cunoştea bine pe Pintilie, şi-a dat seama că
acesta nu glumeşte şi nu a făcut nici un fel de diligenţe suplimentare
spre a-l determina pe regizorul spectacolului să-şi reconsidere
atitudinea. ”
“Pintilie- a spusMarianaMihuţ- ne-a comunicat tuturormembrilor
distribuţiei că nu va face nici un fel de compromis.Compromis
însemnând tăieturi de text, schimbarea unor scene, renunţarea la
unelemomente, etc. Nici nu ştiu ce s-ar fi putut schimba.Construcţia
spectacolului era perfectă. Nimic în plus, nimic înminus.Atunci, ce
să schimbi?Orice fel de intervenţie i-ar fi afectat grav valoarea.”
În cartea , Lucian Pintilie se disociază de cele scrise de
Virgil Ogăşanu în “dosarul” apărut în nr. 1/1990 al revistei

Virgil Ogăşanu susţinea acolo că regizorul ar fi suferit
îngrozitor. Pintilie spune că a suferit îngrozitor doar atunci când a
“tranzacţionat cu puterea şi mi-am porcăit spectacolele, când am
înecat în closet copilul acela genial, înaripat care era

Nici o suferinţă, domnilor! O stare de exaltare,
îmbătătoare, chiar paranoică, simţind că vârful degetului meu mic
ţine în cumpănă echilibrul unui stat poliţienesc care, mult prea
îndatorat imaginii sale liberale, era neputincios să se răzbune. E
monstruos ce spun? Spectacolul nu l-a interzis cenzura, ci
artistul paranoic, copilul debil, dar cel puţin pentru scurtă vreme
clarvăzător.”
Aurmat o şedinţă de pomină, “o farsă sinistră, cea mai sinistră farsă
căreia i-am căzut vreodată victimă în viaţamea”, a declaratMariana
Mihuţ. Şi tot Mariana Mihuţ a adăugat: “În momentul şedinţei
aceleia, care a fost cu adevărat ceva fără seamăn, nu mai avusesem
niciodată parte de aşa ceva, numi-amdat seama ce se întâmplă.Nu îi
cunoşteampe toţi cei care au luat cuvântul.Venisemde puţină vreme
la , îmi petrecusem timpul în repetiţii, nu am avut timp să
cunosc oamenii.”
Lucian Pintilie nu a fost prezent la şedinţa cu pricina.Asimţit, poate
a fost singurul care a simţit că angajaţilor “Bulandrei” li se pregătise
o capcană. Că partidul dorea să se amuze. “A fost - spune Mariana
Mihuţ - ceea ce se chema pe vremea aceea o şedinţă de partid lărgită.
Nu eram membră de partid, dar fiindcă făceam parte din distribuţie,
am fost şi eu convocată. De fapt, a fost o şedinţă cu tot colectivul
Teatrului . S-a jucat acolo o comedie sinistră, oribilă.De ce
o comedie? Eu eram nou venită înTeatru. Nu părereamea conta, aşa
că nu s-a încercat să fiu “lămurită”, însă înainte de începerea
reuniunii cu pricina, actorii cu greutate, cu vechime în , au
fost sfătuiţi să îşi pună cenuşă în cap, să ne spună şi nouă să facem
asta, pentru că aşa Liviu va rămâne director şi nu se vor abate asupra
noastră fulgerele şi tunetele partidului. Şi toată lumea care a vorbit
şi-a recunoscut greşeala.Au vorbit Toma, care era secretar de partid,
Pittiş care era secretar UTC, George Oancea care era preşedinte de
sindicat, actori importanţi precumForyEtterle...Mă rog,mulţi..”
Printre acei ''mulţi” se aflau şi cei pe care Lucian Pintilie îi numeşte
în cartea sa “securiştii disimulaţi în figuraţia spectacolului (mai
ciupiseră şi ei din rolurilemici).”
Aceştia, spunea Ion Caramitru, “s-au simţit tare bine la acea şedinţă
şi şi-au făcut datoria cu vârf şi îndesat. S-au văzut atunci, mai mult
ca niciodată, realităţile din Teatrul . Şi anume că, pe de-o
parte, în Teatrul nostru erau artişti adevăraţi, oameni de caracter, pe
de altă parte, că aveam şi suficient demulţi pseudoartişti, beneficiari
de salarii mari - mai toţi aveau categoria I, gradul maxim - cu alte
misiuni, care erau distribuiţi în roluriminuscule, altul fiind rostul lor
real în instituţie.Altul decât cel artistic. Nu cred însă ca să
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fi fost chiar o mare excepţie în acest sens. Probabil că ei aveau
tovarăşi de luptă şi pe altundeva, dar pe cei de la i-am
cunoscut bine. ”
A fost în acea şedinţă şi o excepţie, cineva care a făcut notă
discordantă. Cineva care nu a jucat jocul, care nu a cântat partitura
dorită de partid. Refuzul a aparţinut unui tânăr, pictor executant, pe
nume Vasile Datcu. “Ţin minte perfect momentul şi intervenţia
tînărului...A fost un moment de maximă tensiune. Ce a spus în
esenţă băiatul acela? Că nu înţelege de ce să ne cerem scuze şi de ce
să ne punem cenuşă în cap, Că a asistat la un spectacol extraordinar,
la cel mai mare spectacol pe care l-a văzut vreodată. Că actorii au
făcut nişte creaţii extraordinare, că domnul Pintilie a făcut un
spectacol senzaţional. Tânărul acela a făcut o breşă, s-a aşezat
împotriva curentului ce se instaurase în Teatru. Toţi cei care au
vorbit înaintea lui au vorbit conform curentului, crezând că fac bine,
că pot salva ceva. Ei, băiatul acela a vorbit aşa cum a crezut el de
cuviinţă. Şi a spus adevărul. Nu cred că ştia ceva despre
aranjamentul care se pusese la cale în culise, nu-i spusese nimeni că
era vorba despre o strategie ce avea în vedere, dacă nu salvarea
spectacolului măcar menţinerea lui Liviu Ciulei la conducere, a lui

Bulandra

Toma ca secretar de partid şi oprirea plecării lui Pintilie.”

“Tânărul acela avea dreptate. El a intuitmai repede decât noi că totul
e o mascaradă. Că verdictul fusese dat, că nouă ni se cerea doar să
jucăm într-o piesă proastă al cărei final fusese scris în birourile
propagandei...Toma Caragiu a fost cel mai intoxicat şi înşelat de
organele de partid, era gata la orice sacrificiu ca să-l salveze pe Liviu
Ciulei, Sau, mai corect spus, se dădea peste cap să o facă. S-a înşelat
cumplit şi tot restul vieţii lui a fost marcat de ceea ce s-a întâmplat
atunci. Şi Ion Brad şi-a făcut , a spus că, furat de estetica
spectacolului, nu şi-a dat seama de gravele lui carenţe ideologice.”

Dinmărturia lui Dan Jitianu, inserată în cartea lui Ion Cazaban,
(Fundaţia Culturală “Camil

Petrescu”&Revista , Bucureşti, 2008) aflăm că prezidiul
şedinţei a fost format din Dumitru Ghişe, Ion Brad, Amza Săceanu,
Constantin Măciucă. Acesta din urmă, pe atunci director general al
Teatrelor în C.C.E.S, a citit raportul ce incrimina grav Teatrul şi în
care erau acuzaţi nominal Liviu Ciulei ca director, Lucian Pintilie ca
regizor, TomaCaragiu ca secretar al organizaţiei de partid, secretarii
literari Tudor Steriade şi Lia Crişan, Maxim Crişan, directorul
adjunct.
“După terminarea discuţiilor, s-a dat în sfârşit citire măsurilor care
începeau cu destituirea din funcţie a lui Liviu Ciulei şi continuau cu
propunerea de înlăturare a lui Toma Caragiu de la conducerea
organizaţiei de partid. Sala a rămas consternată. Fuseserăm traşi pe
sfoară, tot bâlciul cu turnatul cenuşii în cap nu fusese altceva decât,
vorba lui nenea Iancu, o manoperă grosolană, pentru ca şedinţa să
capete un puternic caracter autocritic şi să se poată raporta sus că
totul a decurs ca la carte. La pauză, un grup de artişti l-au înconjurat
pe Ion Brad, care tocmai cobora de la prezidiu, încercând să-i ceară
socoteală pentru această cacealma penibilă.
Şedinţa de partid care a urmat a durat foarte mult; noi, ceilalţi,
aşteptam afară.Am aflat pe urmă că s-a pus la vot de nenumărate ori
destituirea secretarului de partid, dar nimeni nu ridica mâna. Ilie
Rădulescu era din nou şi din ce în cemai violent. Până la urmă, Toma
a fost cel care a pus capăt situaţiei absurde şi jenante, rugându-şi
colegii să voteze aşa cum li se cere.”
În articolul său din George Banu nota: “Scandalul

desparte în două istoria teatrului românesc de după
război şi până în 1989, anul atâtor prăbuşiri. Dincolo de amănunte,
partea cu adevărat interesantă se leagă de locul rezervat unui
spectacol regizat de Lucian Pintilie- de Gogol - în cadrul
scenariului politicii lui Ceauşescu. Prin el, se confirmă înăsprirea
acestei politici, de-a lungul anilor ce au urmat. Scandalul

a fost oracolul scenei româneşti. Şi, cum spunea
Shakespeare, iarna vrajbei a început, iar unii au fugit de ea. Pintilie a
fost constrâns să o facă, alţii l-auurmat.”
Într-un comentariu difuzat la data de 12 octombrie 1972 de la
microfonul , comentariu antologat în cartea

(Editura Humanitas, Bucureşti, 2008), Monica Lovinescu
adopta un ton tranşant: “...interzicerea spectacolului lui Lucian
Pintilie transgrezează limitele - şi aşa nocive - ale suspendării unei
reprezentaţii sau alteia. Hotărât lucru... se încearcă sistematic
înăbuşirea unuia dintre cele mai mari talente ale scenei
româneşti...Am citit primele reacţii la şi am putut realiza,
chiar de la distanţă, că spectacolul trebuie să depăşească, în
luciditate crispată şi în amploarea viziunii critice, toate celelalte
semnate de Lucian Pintilie, reprezentând un salt calitativ al scenei
româneşti...Deci, reprezentaţiile cu sunt suspendate, deşi
primise toate vizele de cenzură până la premieră. Atenuate cu
prilejul Conferinţei Scriitorilor, n-au fost deci
abandonate, în numele lor se pune în aplicare un sistem de înăbuşire
a valorilor ce par primejdioase. Nu e vorba de un caz sau altul, izolat.
Totul se ţine într-un sistem unitar al ipocriziei. În acelaşi timp, se
creează la Bucureşti pentru a readuce în ţară pe
exilaţii care reprezintă valori culturale. Dar în care ţară?Acolo unde
valorile culturale sunt condamnate la un exil intern? ”
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Lucian PINTILIE

Pentru întâia oară în istoria sa teatrală, Iaşul a avut parte în această
vară (22-29 iunie) de o delimitare gen şi , pe
model new-yorkez. O delimitare, desigur, simbolică, încă fragilă,
cu emoţiile şi imperfecţiunile specifice începuturilor de drum,
prilejuită de prima ediţie a Festivalului de Artă Performativă
Perform Iaşi. Concret, o mişcare , alipită Festivalului
Internaţional de Educaţie, aflat la ediţia a doua. Iniţiatorii acestui

sunt actorul/regizorul/profesorul Octavian Jighirgiu şi
performerul/regizorul Florin Caracala. Plasat sub formula „to
fringe or not to fringe” („not to fringe”-ul vine din faptul că
Perform-ul rămâne un proiect realizat în totalitate din fonduri
publice), Perform Iaşi a încercat, într-un timp relativ scurt, să-şi
configureze o identitate. S-au urmat paşii standard, s-au enunţat
câteva idei programatice, ba chiar s-a identificat un simbol
imagistic menit să particularizeze şi mai mult festivalul ieşean.
„Perform Iaşi se vrea o mişcare teatrală independentă, atipică şi
nonconformistă, specială şi specifică, revoluţionară şi ultra-
creativă. S-a construit plecând de la o atitudine fresh, de la o
mapare a artei teatrale contemporane, de la dorinţa de a promova
teatrul independent… Perform Iaşi scanează teatrul independent
românesc şi construieşte o platformă în care artiştii se întâlnesc
pentru a face schimb de idei, de concepte şi, mai ales, pentru a se
declara o forţă în contextul actual”. Sunt fragmente din ceea ce s-ar
putea numi un draft de program estetic identificabil în consistentul
caiet program.Mascota Performului este o pisică albastră, cu aripi,
creaţie a artistului (non-conformist şi el) FelixAftene. Interesantă
şi distincţia între „mai teatru” şi „mai puţin teatru”, prin care
organizatorii au semnalizat specificitatea producţiilor invitate,
încercând să ajute spectatorul şi să preîntâmpine eventualele
deziluzii ale unora.
Întregul program a fost structurat pe trei dimensiuni:
spectacole/performance-uri, conferinţe/workshop-uri şi lansări de
carte. S-au folosit deopotrivă spaţii intrate în reflexul spectatorului
ieşean de teatru (Sala Uzină a Teatrului Naţional, spaţiul de joc de
la Teatru Fix, sala mare de la Teatrul „Luceafărul”), dar şi spaţii
„proaspete” precum cele de la MERU, holul Primăriei Iaşi sau
Aula Bibliotecii Universitare. Au fost programate câte două sau
trei spectacole pe zi, însumând 17 reprezentaţii/performance-uri.
În mare măsură, selecţia a reuşit să prezinte Iaşului un rezumat
onorabil al întâmplărilor performative esenţiale din România
ultimului an. Astfel, au ajuns în „dulcele târg” producţii care,
altfel, ar fi rămas cunoscute doar din auzite pentru cei ce nu
obişnuiesc să „circule” printr-o astfel de „geografie” naţională
teatral-performativă: excelentul „Parallel” al celor de la
GroundFloor Group&ColectivACluj, „Realia. Bucureşti/Beirut”
produs de Solitude Project&Căminul Cultural Bucureşti,
„RETOX. România este ţara occidental xeroxată, o coproducţie a
Compagnie 28 şi UnTeatru Bucureşti, „Haute Cuisine”, oferit de
Asociaţia „Şpraiţ”, Sf.Gheorghe, „Zic-Zac”-ulminunateiAndreea
Gavriliu (prezent la Iaşi pentru a doua oară, după Festivalul
Internaţional pentru Public Tânăr de la Teatrul „Luceafărul”, în
2013) ş.a. Cireaşa de pe tortul performativ a reprezentat-o
producţia UNITER „hai iu iu NU hi you you” (regia RaduAfrim)
care, de altfel, a şi închis această primă ediţie. Notabilă şi premiera
ieşeană a celor de la Teatru Fix, „Ce am ales să uit”, de altfel
singurul insert performativ ieşean în programul festivalului, o
chestiune care, în treacăt fie spus, ar trebui să dea de gândit
creatorilor/ artiştilor din oraşul celor şapte coline…conservatoare.

Downtown Uptown
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Călin CIOBOTARI

Downtown de Ia i.
Perform, edi
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La secţiunea conferinţe, Oltiţa Cântec a abordat „radicalismul
noilor estetici”, Ionuţ Sociu a conferenţiat despre
„Auto/biografism şi relaţionalitate”, Nicu Mandea a pus în
discuţie „Schimbarea canonului estetic în regia teatrului
contemporan”, Nic Ularu a relatat câte ceva din experienţe
personale „Off Broadway”, iar Cristina Rusiecki, în prelungirea
lansării cărţii ei „Radu Afrim, ţesuturile fragilităţii”, a vorbit
despre „RaduAfrim, regizorul cult al generaţiei noastre”.
După această primă ediţie, înclin să cred că principala calitate a
mişcării iniţiate de Jighirgiu&Caracala este utilitatea. Am
perceput cele opt zile de festival ca pe o introducere în ceva destul
de străin atât de inocentului spectator ieşean. M-a bucurat şi m-a
întristat senzaţia că, în public, în mare măsură (cu excepţia
spectacolului lui Afrim, unde audienţa a fost generală), am fost
„noi între noi”, adică oameni care, într-un fel sau altul, activează în
zona teatrului: studenţi la teatru, absolvenţi, tineri actori. M-a
bucurat pentru că, în mod cert, o asemenea experienţă nu rămâne
fără urmări în discursul personal; m-a întristat pentru că, deşi nu-
mi doresc nicidecum ca acest gen de artă să devină unul de masă,
sunt conştient că numai existenţa unui public poate garanta
financiar supravieţuirea unor proiecte născute aici, la Iaşi.
E greu să le explici celor mai mulţi dintre concitadinii tăi cât este
de fascinant ce se întâmplă în , însă este important să
încerci să o faci. Ca un critic ce se simte tot mai deschis şi mai
interesat de noţiuni precum „arte performative”, „teatru
independent”, „teatru documentar” ş.a.m.d., îmi place să cred că
ediţiile următoare vor produce şi un astfel de public.

Downtown

Imagine din specatcolul “hai iu iu NU hi you you”
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Ultima premieră a stagiunii 2013-
2014, de la Teat rul „Mihai
Eminescu” Botoşani, s-a dorit a fi o

încununare a unui an teatral destul de reuşit şi,
totodată, o despărţire onorabilă de clădirea
Teatrului care, pentru aproximativ doi ani, va
fi închisă în vederea unor reparaţ

ş

Meritul lui Cristian Gheorghe este de a nu se
mulţumi cu o lectură „cuminte” şi cumpătată
a textului de la 1668, ci de a forţa, cu toate
riscurile, sensurile adânci ale piesei pentru a o
f a c e p e r f e c t v a l a b i l ă p e n t r u
contemporaneitate. Discursul regizoral ia
forma unei meditaţii bine articulate despre
relaţia omului cu verbul „a avea”. Personajele
sunt aduse în prezent, fără ostentaţie,
păstrându-se, totuşi, ceva din parfumul clasic,
şi insistându-se pe universalitatea unei teme
atât de intimă omului de pretutindeni şi de
oricând. Lumea pe care o imaginează
regizorul este una fatal închisă; în interiorul
ei, Harpagon et comp. sunt prizonieri ai
propriilor patimi, ferecaţi fără speranţă. Căci
nu doar Harpagon este sclav al banilor, ci, în
mare măsură, toţi ceilalţi actanţi. Diferenţa,
foarte fin desenată regizoral, e că
prizonieratul acesta se manifestă la fel de
intens şi în cazul celor ce au, şi în cazul celor
ce nu au, dar vor să aibă. În definitiv, cine
citeş

este purtător de
cuvânt al unui grup cu reflexe similare,
reprezentant al unei specii (deloc pe care de
dispariţie) care îşi găseşte în prezent resorturi
cel puţin la fel de adânci precum în secolul
XVII.
În spectacolul lui Cristian Gheorghe, banii
sunt peste tot.Auzi clinchet discret demonede
încă înainte de începerea spectacolului, îi vezi
răsfoind caietul de sală (ingenios conceput
sub forma unor bancnote) sau urmărind
efectele de ecleraj, cu răsfrângeri într-un

ii

te

capitale.
„Avarul”, de Molière, în regia lui Cristian
Gheorghe, s-a dovedit a fi o alegere inspiratã
pentru un public boto enean cu apetenþã
pentru genul acesta de comedie clasicã.

atent textul lui Molière nu poate sã nu
observe cã acest Harpagon

verde sugestiv. Mai mult decât atât, regizorul
imaginează un personaj colectiv semnificând
o personificare concretă a banilor. Şapte sau
opt personaje, îmbrăcate în negru, cu chipurile
acoperite de măşti, produse „de serie”, însă, în
acelaşi timp, personalizate (dolar, euro, liră
sterlină etc.), intervin în momente cheie.
Secvenţele coregrafice (coregrafia Victoria
Bucun) în care este implicat acest grup au, de
fiecare dată, ceva extrem de apăsător şi, în
acelaşi timp, tentant, oglindire fidelă a funcţiei
duale pe care banii o poartă cu sine: încătuşare
şi iluzie a libertăţii. Relaţia dintre personajul
colectiv şi Harpagon traduce publicului
psihologia personajului principal. E o soluţie
regizorală foarte puternică pe care este
construit întregul spectacol. Că poate s-ar fi
impus ilustrări ale relaţiilor „banilor” şi cu
celelalte personaje, că se simţea nevoia unor
song-uri de grup, că ar fi fost interesantă
inclusiv o interacţiune a personajului colectiv
cu spectatorii sunt chestiuni oarecum
secundare.

Până la un punct, scenografia (Mihai
Pastramagiu) îl ajută pe regizor. Scena este
asumată, convenţional, deopotrivă ca spaţiu
exterior (grădină) şi cameră de zi. Unmodul de
mari dimensiuni, cu sertăraşe/ cutii de valori,
funcţionează şi ca spaţiu carceral, izolare de
lume a celui înrobit propriei averi. Ceea ce nu
am înţeles şi, vizual, m-a deranjat a fost
simbolistica accentuată a capului de bour,
amprentând mobilierul scenic şi localizând,
cumva, nefast acţiunea într-o Moldovă a
zilelor noastre.

n alt minus al spectacolului sunt
compromisurile făcute publicului
botoşenean. Gravitatea subiectului,

fineţurile psihologice, calitatea umorului sunt
dinamitate în partea a doua a „Avarului”, odată
cu intrarea în scenă a omului legii şi a lui
Anselme. Impresia de şuşă devine tot mai
pregnantă, iar produsul spectacologic se
fisurează. Uneori, deliciile publicului n-ar
trebui să devină monedă de schimb pentru
decuplarea de la arta autentică. S-a simţit, de

U

asemenea, nevoia de pauză, cu atât mai mult
cu cât decorul rămânând acelaşi pe parcursul a
mai bine de două ore, o doză demonotonie şi-a
făcut simţită prezenţa.
M-a convins Bogdan Muncaciu în rolul lui
Harpagon. Î i reuşeş te un personaj
contorsionat, vicios, înspăimântat şi
înspăimântător, caricatură, însă, la fel, copie
fidelă a omului contemporan surprins în
lăuntrurile sale cele mai inconfortabile.
Muncaciu îşi construieşte personajul din
interior, arătându-ni-l treptat, filă cu filă. E un
rol muncit, studiat, aprofundat, probabil una
dintre performanţele cele mai notabile din
cariera actorului. Harpagon stârneşte cele mai
diferite sentimente: milă, compasiune,
dispreţ, râs în hohote, dar şi meditaţie amară
asupra a ceea ce suntem sau asupra a ceea ce
tindem să devenim. Cuplul Sorin Cimbru
Ioan Creţescu (Cleante LaFleche), mereu în
imediata apropiere a personajului central, lasă
urme adânci în memoria spectatorului;
tensiunea fiului înglodat în datorii e
contrabalansată fericit de năzbâtiile unui
servitor înarmat mereu cu ustensilele necesare
descoperirii de comori. Am mai reţinut
evoluţiile lui Sorin Ciofu (Valere), Mirelei
Nistor (o Frosine persuasivă şi dinamică),
Cristinei Ciofu (Mariane).

un spectacol de văzut „Avarul” de la
Botoşani şi, în ciuda inconvenientelor
semnalate mai sus, cu unele retuşuri ar

putea deveni o carte de vizită pentru
racordurile festivaliere ale Teatrului „Mihai
Eminescu” din anul teatral ce urmează.

Avarul

E
Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani
„

egie: Lidia Uja. Distribuţia:

Datapremierei: 21 iunie 2014.

”, de Molière. Regia: Cristian
Gh e o r g h e . S c e n o g r a f i a : M i h a i
Pastramagiu. Coregrafia: Victoria Bucun.
Asistent r
Bogdan Muncaciu, Sorin Cimbru, Lidia
Uja, Sorin Ciofu, Cristina Ciofu, Gheorghe
Frunză, Mirela Nistor, Petruţ Buţuman,
Valentin Popa, Ioan Creţescu, Mihai
Donţu.

C. Cb.

de Boto ani…Avarul ş

Iubitorii de teatru din Bacău cei mai în vârstă îşi
amintesc, desigur, de actorul Ion Niculescu-Brună,
distinsă personalitate artistică a Teatrului „Bacovia” în

perioada 1948-1968. Puţini ştiu însă că el a fost şi un inimos
pionier al cinematografului românesc.
În cinematografie IonNiculescu-Brună s-amanifestat în anii
1920-1930 ca actor, scenarist şi regizor. Chiar dacă nu a avut
o contribuţie decisivă la dezvoltarea artei a şaptea, el trebuie,
totuşi, recunoscut printre pionierii acesteia, ca unul care s-a
luptat cu toate greutăţile, reuşind, în unele cazuri, să-i
marcheze progresele, cel puţin sub raport cantitativ. Aportul
său, în toate cele trei sectoare ale creaţiei filmice, a fost onest,
păstrându-se într-o notă de modestie de altfel, specifică
epocii şi se cuvine a fi apreciat mai ales prin prisma utilităţii,
artistul avândmeritul de a fi întreţinut la noi, în ciudamarilor
lipsurimateriale şi tehnice, gândul nobil al creaţiei.
Născut în Bucureşti, la 5 noiembrie 1902, îşi face aici studiile
de la şcoala primară, la Conservator. Bineînţeles că şcoala l-a
format doar pentru teatru,Conservatorului fiindu-i străine, pe
atunci, preocupările cinematografice. A fost elevul lui
Nicolae Soreanu şi al Alicei Voinescu. Cel dintâi, actor
remarcabil, şi-a format elevii în respectul pentru marele
repertoriu, de la comedia clasică, la drama psihologică
modernă. Interpretarea realistă, autenticitatea şi forţa de
particularizare a personajelor au fost principalele învăţături
cu care au ieşit din Conservator actori ca George Vraca, Al.
Finţi şi alţi colegi de generaţie ai lui Ion Niculescu-Brună, cu
care acesta se va reîntâlni, mai târziu, nu numai pe scenă, ci şi
în filme.
După ce susţine examenul de absolvire cu „Năpasta” de
Caragiale şi „Taifun” de Melchior Lengyel, în 1922, intră
stagiar la Teatrul Naţional din Bucureşti, dar după o stagiune
nesemnificativă pentru el, pleacă la Cernăuţi. chemat de
marele cântăreţ Leonard. Joacă acolo în „Fântâna
Blanduziei” de Vasile Alecsandri, dar nu se poate hotărî să
rămână.Atras de mirajul cinematografului, pleacă la Paris în
toamna anului 1923. Face figuraţie la studiourile „Albatros”
şi „Pathé”. Cea mai de seamă cunoştinţă a sa din această
perioadă este Jean Epstein, regizor şi teoretician remarcabil,
care atunci tocmai realiza filmele ce aveau să fie socotite cele

mai bune din cariera sa: „Hanul roşu”, „Inimă credincioasă” şi
„Frumoasa niverneză”. Toate istoriile cinematografului ne
asiguraAbel Gance, în 1953 îl prezentau pe Epstein ca pe un
cineast de avangardă. Stând în apropierea lui, cunoscându-i
munca de creaţie şi ideile sintetizate în eseuri (în special în
„Bonjur, Cinéma!”), Niculescu-Brună a putut învăţa multe
despre creaţia filmică. Peste acestea, maestrul francez i-a
insuflat o mare încredere în cea de a şaptea artă şi o reală
dorinţă de a i se devota.
După un an, se întoarce în ţară entuziast, cu gândul de a
contribui la edificarea unei cinematografii naţionale. Situaţia
era însă cu totul diferită de cea pariziană şi e nevoit a se
mulţumi cu puţin. Primeşte un prim rol pe care i-l oferă
regizorul debutant Jean Mihail: Mitu în filmul „Păcat”, după
Caragiale. Joacă apoi în câteva piese de N. Iorga, la Teatrul
Poporului, iar în 1924 pleacă din nou la Paris, având ca scop
după cum ne-a declarat într-o discuţie pe care am avut-o cu el
prin 1973 cunoaşterea marilor creatori ai vremii din teatru şi
cinema. Era anul când în Franţa au fost realizate filme
importante ale celor mai de seamă regizori: „Roata” de Abel
Gance, „Surâzătoarea Doamnă Beudet” de Germaine Dulac,
„Crainquebille” de Jacques Feyder, „Entracte” de René Clair,
„Fiica apelor” de Jean Renoir, „Femeia fără suflet” deMarcel
L'Herbier. Trebuie să fi fost fascinant să urmăreşti, la faţa
locului, o asemenea desfăşurare de forţe artistice.
Întors în ţară, în 1925, e iarăşi blocat în aspiraţiile lui de
dificultăţile materiale şi e nevoit să accepte doar o asistenţă de
regie la filmul „NăbădăileCleopatrei” de IonŞahighian.
Câtva timp (1925-1928) face comedie muzicală, revistă,
operetă la Parcul Oteteleşanu, împreună cu Leonard,
Maximilian,Timică, ElenaZamora, JeanGeorgescu.

area lui admiraţie pentru cinematograful francez îl
determină să accepte o colaborare cu un cineast
parizian, din păcate, nu cu unul dintremaeştri, ci cu

un oarecare Gabriel Fernand Rosca, al cărui nume nu e reţinut
de dicţionare.Acesta realizase un film, „Le calvaire”, în care a
introdus secvenţe româneşti. Niculescu-Brună a asigurat
regia acestora, debutând, astfel, ca regizor de film în 1927. În
varianta românească filmul avea titlul „Drumul iertării”.
Anul 1930 marchează o perioadă de vârf în activitatea lui de
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cineast: este interpret şi co-regizor al filmului „Fum” o
producţie maghiară care a fost adaptată la noi; scrie tot acum
scenariile pentru „Ecaterina Teodoroiu” şi „Leiba Zibal” şi
asigură regia celui dintâi şi parţial a celui de al doilea, în care
este şi interpret.Apogeul activităţii sale în domeniul celei de a
şaptea arte este, totodată, şi momentul ruperii totale de
cinematografie şi al retragerii definitive în teatru. În proiect a
avut realizarea unui film după „Neamul Şoimăreştilor”; într-
un interviu acordat ziarului „Steagul Roşu” din Bacău, în
1969, declara: „Marele scriitor Mihail Sadoveanu văzuse şi
apreciase şi m-a autorizat în scris de a
transpune în film în colaborare cu
cineaşti francezi. Proiectul m-a pasionat, dar n-am mai avut
posibilitatea să-l realizez. Apoi, cu timpul, m-am decis
definitiv pentru teatru, căruia i-am rămas credincios slujitor”.
Într-adevăr, scena l-a atras din ce în ce mai mult; a jucat, în
teatre bucureştene, dramă, operetă, revistă; a făcut turnee prin
ţară cu trupe alcătuite de Tudor Muşatescu. În timpul
ultimului război, a jucat, împreună cu Const. Tănase,
Antonescu-Cărăbuş şi alţii, pentru soldaţi, în echipe de
propagandă, iar după război s-a stabilit la TeatrulMuncitoresc
din Ploieşti. În 1948, se mută la Iaşi, la Teatrul Poporului doar
pentru câteva luni, mutându-se apoi, cu acest teatru, la Bacău,
unde a rămas două decenii. Pe scena aceasta a susţinut roluri
dintre cele mai importante: Ştefan cel Mare în „Apus de
soare” de Delavrancea, Ion în „Năpasta” şi Trahanache în „O
scrisoare pierdută” de Caragiale, Orgon în „Tartuffe” şi rolul

Arjoca în „Cetatea de foc” de
Mihail Davidoglu şi altele. În 1953, i s-a acordat titlul de

.
Asupra filmelor realizate de IonNiculescu-Brună vom reveni.

Ecaterina Teodoroiu
Neamul Şoimăreştilor

artist
emerit

titular din „Avarul” de Molière,

Ştefan OPREA

Un pionier al cinematografului:
Ion Niculescu-Brună

Cadru din filmul “Ecaterina Teodoroiu”
(scenariu: Ion Niculescu-Brun ), 1930ă
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„ : Seara biliard cu
Wilhelm [de Wied], Alecsandri şi Lecomte.” Cine este acest
Lecomte din jurnalul regeluiCarol? Iată povestea care-i leagă.

omnitorul Carol I îşi exprimase, încă din 1867, dorinţa de a
restaura mănăstirea Curtea de Argeş, ruinată în urma unui
incendiu şi a unui cutremur. În 1874,ministrulCultelor,Titu

Maiorescu, înfiinţa o „Comisiune” pusă în subordinea luiAlexandru
Odobescu.Dar pentru a îndeplini dezideratul domnesc,Maiorescu ş

atedralei Notre-Dame din
capitala Franţei. Iar acesta le propunea ca lucrările de restaurare de la
Curtea deArgeş să fie conduse de unul din elevii săi,André Lecomte
(1844-1914). Se crea, în consecinţă, un „Serviciu de restaurare”
autonom, sub conducerea francezului, care îşi începea activitatea în
1875, spre a finaliza lucrările din Argeş în 1880. Acesta ar fi
contextul în careAndré Lecomte (abia din 1884 începea să semneze
„du Nouy”) ajungea să „restaureze“ şi biserica Trei Ierarhi din Iaşi
(1882-1904), dărâmând şi reconstruind, sau demolând pur şi simplu
celebrul turn cu ceas din vremea ctitoruluiVasile Lupu.
Precizăm că Ministerul Cultelor încheiase mai întâi un contract de
antrepriză cu arhitectul FelixMuntureanu. Înţelegerea era denunţată
însă în 1874, pe motiv că realizările erau minore, iar Muntureanu
incapabil să ducă la bun sfârşit sarcina primită.Abia atunci s-a apelat
la Emmanuel Viollet-le-Duc, teoreticianul „unităţii de stil” în
restaurarea monumentelor istorice. Foarte ocupat în acel moment,
Viollet-le-Duc îl trimitea în România pe colegul său, Anatole de
Baudot (1834-1915), care făcea o primă expertiză. Pe baza acesteia,
Viollet-le-Duc stabilea lista de priorităţi şi îl recomanda ca executant
pe elevul său, André Lecomte, care semna contractul, în aprilie
1875, la Paris.Odată începute operaţiunile, Lecomte îşi dădea seama
că indicaţiile primite de la magistrul său proveneau dintr-o pre-
examinare totuşi sumară: criteriile restaurării aveau să fie dictate, în
fond, de surprizele pe care cercetarea amănunţită a edificiilor i le
ofereau zi de zi. În general, nu i se pot ierta „uniformizările” fără
acoperire istorică şi estetică aduse bisericilor ortodoxe. Primele
critici, formulate de Th. Aman, Th. Ştefănescu, K. Storck şi Al.
Săvulescu, la adresa celor întreprinse până în februarie 1878 la
Curtea deArgeş, nu au putut să-l oprească pe francez. Se ştia că are
suportul moral şi financiar al lui Carol, care îi interpreta activitatea
dintr-o altă perspectivă. Şi o aflăm din corespondenţa sa personală;
bunăoară, la 3 ianuarie 1887 îi scria fratelui său mai mare, Leopold:
„trebuie să aveţi un pic de înţelegere faţă de cadourile noastre pentru
că aici este foarte greu să găseşti ceva original”. Preocupat îndeosebi
de selecţionarea unor obiecte reprezentative, utilizabile în cadrul
protocolului diplomatic, şeful statului nu găsea nişte artefacte sau
imagini încărcate de specificitatea locului. Neavându-le, a încercat,
cu cele mai bune intenţii, să le creeze. Aşa s-a născut şi ideea de a
cultiva o arhitectură ortodoxă cât mai monumentală, aptă să
genereze luxoase albume cu reproduceri. Răspândite apoi prin
Europa, la cel mai înalt nivel, acestea trebuiau să ne facă
identificabili în ochii străinilor; şi aşa cum turnul Eiffel era
sinonimul arhitectonic ale Parisului, monumentele reconstruite de
Lecomte deveneau, conform teoriei, nişte substitute vizuale ale ţării
noastre. Dar contextul politic nu era cel mai prielnic pentru
asemenea inovaţii, anii '80 ai secolului XIX aducând noi atacuri
antidinastice, manifestaţii de stradă şi gesturi reprobabile. Este
epoca în care ieşeanul George Panu scria articolul
(1887), pentru care era condamnat la doi ani la închisoare, sub
acuzaţia de lezmajestate. Tot în 1887 şi tot la Iaşi, comilitonii săi din
Opoziţia Unită (disidenţi liberali şi conservatori) îl fluierau pe rege
şi aruncau în el cu mere putrede. Or, pe acest fundal, controversata
activitate a lui André Lecomte era încă un pretext de a sublinia
inadecvareamonarhului la cultura supuşilor săi.OvidiuAlexievici şi
Adrian Mihalache au arătat în ce a constat munca lui Lecomte: s-a
schimbat forma acoperişului, dispărând cupolele vizibile de
deasupra absidelor şi a pridvorului; s-au supraînălţat turlele; s-a
redus înalţimea contraforţilor din colţul de vest şi s-au înălţat cei
laterali; s-a schimbat sistemul lor de acoperire iniţială, înlocuindu-se
tabla de plumb cu lespezi de piatră. Noua pictura nu respecta nici ea
originalul, inspirându-se din aceea de la Curtea de Argeş. S-au
adăugat şi mozaicuri care nu făcuseră vreodata parte din construcţia
primară. De asemenea, catapeteasma şi toate decoraţiunile
interioare au fost complet refăcute. Toate acestea atrăgeau protestul
pe care arhitecţii români îl adresau guvernului în 1890. Trei Ierarhii
ajungând subiect de scandal, resfinţirea bisericii în prezenţa regelui
s-a amânat mult; avea loc abia pe 3 octombrie 1904, deşi restaurările
se terminaseră în 1889.

rintre altele, pentru a obţine pereţi ireproşabili din punct de
vedere tehnic, ceea ce contravenea regulamentelor minime
ale restaurării , Lecomte înlocuia multe din pietrele vechi cu

altele noi, pe motiv că vestigiul ar fi suferit, în decursul istoriei sale,
multe degradări şi transformări. Biserica ieşeană fusese, în realitate,
opera unui singur grup de artişti şi nu cunoscuse după aceea
prefaceri sensibile, păstrându-şi puritatea alcătuirii. Arhitectul
francez tindea de fapt spre o interpretare personală: demantelarea
integrală şi reconstruirea clădirii în acelaşi stil, dar fără vreo legătură
cu monumentul iniţial. Punea astfel în practică un celebru precept al
magistrului său Viollet-le-Duc: „a restaura un edificiu nu înseamnă
a-l întreţine, a-l repara sau a-l reface, ci a-l restabili într-o stare
completă care poate că nu a existat niciodată”.
Lăsând la o partemica invidie patriotică şi orgoliile autohtone lezate,

Duminică, 7 octombrie/25 septembrie 1888

Omul periculos

D

P

i
Odobescu cereau sprijinul lui Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc
(1814-1879), celebrul restaurator al c

trebuie să recunoaştem că lucrurile nu erau atât de clare pe cât par
astăzi. Ca circumstanţă atenuantă, amintim că arhitectul francez îşi
anunţa dinainte proiectele prin intermediul unor rapoarte
preliminare, reproşurile ulterioare părându-i a fi de rea credinţă. Cu o
menţiune suplimentară: pe măsură ce comenzile se înmulţeau,
ambiţiile lui de creator luau şi ele amploare. Prin urmare,
completarea unor porţiuni deteriorate sau lipsă, la Iaşi de exemplu,
nu s-a mai făcut nici măcar prin analogii cu restul monumentului, ci
prin aproximări şi comparaţii mai largi, cu biserici medievale din
restul ţării. Iar legitimarea demolărilor se restrângea mereu la
aceeaşi justificare: starea deplorabilă a monumentelor, uneori în
ruină.
Lecomte intenţiona, din nefericire, eliminarea acelor adaosuri
apărute în cursul secolelor, fără a-şi pune problema că ele nu
constituiau simple reziduuri, ci dovezi ale continuităţii vestigiului.
Metoda lui Lecomte presupunea să suspenzi unor forme şi
stiluri de dragul unor despre care nimeni nu avea o imagine
exactă. În fond, Lecomte optase pentru una din cele două mari
direcţii existente la mijlocul secolului XIX: a) combaterea ruinelor
prin intervenţii chirurgicale ori prin integrarea, fie şi brutală, în viaţa
şi sensibi litatea contemporană, practicată în Franţa
(intervenţionismul); b) acceptarea resemnată a decrepitudinii şi
morţii monumentelor, valorificarea poetică, melancolică sau
nostalgică a extincţiei în curs, foarte populară înAnglia şi Germania
(anti-intervenţionismul).

ltima tendinţă, câştigătoare finalmente, fusese susţinută de
englezii John Ruskin (1819-1900) şiWilliamMorris (1834-
1896). Cei doi credeau că munca generaţiilor trecute

conferă monumentelor un caracter unic şi irepetabil, semnele lăsate
de timp făcând parte din identitatea şi însăşi esenţa lor.Monumentele
erau singurele urme prin care mai păstram legătura concretă cu
trecutul; orice intervenţie nu putea fi decât un sacrilegiu, din cauză că
se răpea generaţiilor viitoare şansa de a şti cum arăta edificiul
înaintea actualizării sale. Nefiind capabili să regresăm în timpul
creaţiei şi să ne identificăm cu artistul, reconstituirea era, în
concepţia lor, un atentat la autenticitatea operei. Dilema venea,
aşadar, din felul în care se aborda un vestigiu: ca stop-cadru dintr-un
trecut irecuperabil sau ca un personaj activ şi schimbător, dintr-o
istorie ea însăşi în desfăşurare?
„Monument istoric este, va să zică, orice clădire anterioară anului
1850 şi în special clădirile bisericeşti”, spunea Nicolae Iorga, în
1915, după ce Lecomte murise.Acelaşi savant făcea şi unele referiri
la povestea monumentului ieşean: „dar aici monumentul istoric se
înţelege în chip greşit, prea simplu, prea redus. Iată ce vreau să zic cu
aceasta. Într-un moment, Lecomte du Nouy, nimic rău despre
morţi!, se hotărăşte să repare mănăstirea de laArgeş sauTrei Ierarhi
din Iaşi şi Sf. Nicolae din acelaşi loc. El vine cu învăţătura pe care a
căpătat-o în Franţa de la Viollet-le-Duc, care, desigur, nu mai are în
momentul de faţă nici un singur aderent. Procedeul lui consta în a da
monumentul jos şi a face altul la loc, nou-nouţ, care în unele privinţi
să nu samene atât cumonumentul originar, cât cu concepţia proprie a
restauratorului, lucru cu totul de condamnat. De o parte fotografiile
monumentului, de altă parte descripţiunea lui cine ştie când, ori
prejudecăţi artistice: se potriveşte, se chibzuieşte şi iată o clădire
nouă”.Citatul demai sus comprimă polemica dintre cele două soluţii
de reintrare în contact cu epocile revolute: pe de o parte, unii se
arătau convinşi că adevărul marilor construcţii poate fi redescoperit
în întregime, numai dacă înlăturăm reziduurile şi stricăciunile
suferite de-a lungul veacurilor; astfel, acele construcţii ar fi redate
privirii în strălucirea lor „arhetipală”; pe de altă parte, alţii înţelegeau
altfel autenticitatea, considerând că „rănile” unui monument se cer
conservate întocmai; ele ne pun în legătură cu vicisitudinile din
biografia edificiului, dându-ne măsura longevităţii şi valorii lui de
martor al atâtor istorii. Iorga era un fervent partizan al păstrării
patinei: ea salva amprenta şi suflul oamenilor de altă dată,
mijlocindu-ne, prin simpla atingere a pietrei înnegrite de fum, o
fascinantă întoarcere în timp şi retrăirea unor fapte memorabile. Lui
Lecomte duNouy îi reproşa distrugerea clopotniţei de la Trei Ierarhi
şi, în general, viziunea exclusivistă asupra ideii de monument,
concentrată pe clădirea propriu-zisă şi indiferentă la ambientul ori
construcţiile adiacente, care înconjoară şi explică aşezământul vizat.

stăzi acceptăm mai uşor că sub pretextul restaurării
remodelăm trecutul conform aşteptărilor noastre,
„îmbunătăţirea„ acestuia implicând, adeseori, schimbarea

lui. O astfel de nuanţă nu o remarcau restauratorii din secolul XIX,
care înlăturau adăugirile târzii închipuindu-şi că aşa recuperau o
„istorie adevărată”. Acum ne este uşor să îi criticăm. Dar o
investigare atentă a acelor timpuri ne va convinge că respectivele
falsuri erau comise din pricina unui amestec paradoxal între
pasiunea pentru exactităţile ştiinţei şi năzuinţa romantică de a retrăi
oniric viaţa evului de mijloc. Iar John Ruskin îşi conturase
concepţiile estetice nu în dispută cu francezii, ci criticând abuzurile
compatrioţilor săi din secolul XVIII. Extirpând adaosurile
„dăunătoare” şi restaurând goticul „pur”, reformatorii ecleziastici
din Anglia voiseră să recupereze atmosfera credinţei creştine
timpurii şi, prin aceasta, să îi reaprindă spiritul. În acest scop, mai
mult de 7.000 de biserici medievale din Albion - deci jumătate din
cele care supravieţuiseră Reformei - au fost profund şi iremediabil
transformate. Restaurarea, oricât de fidelă părea, falsifica totuşi
condiţiile iniţiale ale construirii: putem copia, deşi nu exact, formele
exterioare; însă nu putem face la fel cu materialul şi, îndeosebi, cu

evoluţia
origini
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urmele cizelării, căci dalta fabricată în epoca victoriană îşi „divulgă”
performanţele, absolut imposibile în epoca lui Henric VIII (1491-
1547). La începuturi, exista plăcerea instinctivă a suprafeţelor curbe,
neregulate: totul se făcea doar cu mâna, pietrele se aşezau din ochi,
cu totul altfel decât în epoca modernă, când ne îngrijim de
exactitatea fiecărui unghi drept. De aceea, restaurarea consta, după
scepticii Ruskin şi Morris, într-un dublu proces de distrugere a
dovezilor vechimii şi de adăugare a altora recente, străine catedralei
originare. Privitorul era categoric indus în eroare şi singura soluţie
rămânea conservarea uzurii ca făcând parte din lucrarea timpului,
din biografia relicvei. Cei doi acceptau renovarea numai în caz de
forţă majoră, numai dacă se marcau diferenţele dintre ultimele
înlocuiri şi ruinele supravieţuitoare. Onestitatea ştiinţifică era
salvată, dar nu şi impresia artistică. În practică s-a preferat de obicei
o soluţie de compromis: rectificările sunt gândite să se armonizeze
cu elementele originale şi să poată fi detectate numai de o inspecţie
de specialitate; ele nu trebuie să deprecieze întregul, ci să se
integreze acestuia. În acest compromis a cântărit mult şi gustul
marelui public, pasionat de reconstrucţii spectaculoase şi coerente,
lumea nefiind pregătită atunci să aprecieze eventuale grămezi de
pietre, care nu-i spuneau mai nimic. Traducător şi susţinător al lui
John Ruskin, Marcel Proust ataca „spurcăciunile” lui Viollet-le-
Duc; nu îi ierta nici pe discipolii acestuia, persiflându-le totodată şi
fanii. Chiar în celebrul său roman, ,
Proust îi ironiza pe esteţii de ocazie, de obicei persoane care „şi-au
legănat închipuirea mai abitir cu visuri feudale decât cei ce trăiesc
efectiv printre principi, după cum micul negustor, care se duce să
viziteze uneori duminica clădirile «din trecut», încearcămai degrabă
senzaţia Evului Mediu în acelea ale căror

”.
e fel de relicve învie mai bine trecutul? Unii, ca Ruskin şi
Morris, erau siguri că prezervarea sechelelor vremii
simbolizează cu adevărat o continuitate vie, în timp ce alţii,

caViollet-le-Duc sau Lecomte duNouy, rămâneau la convingerea că
vestigiile curăţite de orice balast ne transmit vigoarea noii lor
tinereţi. Atât monumentul marcat de ani, a cărui decrepitudine este
direct proporţională cu gradul de autenticitate, cât şi cel reînviat de
curând, într-o înfăţişare esenţializată, dar şi atemporală, răspund
unor nevoi diferite, indicându-ne modalităţi divergente prin care
oamenii încearcă să administreze scurgerea anilor. Pentru englezi,
rămăşiţele erau valoroase în sine, deoarece trimiteau la un trecut
irepetabil, îndepărtat, străin nouă. Francezii preferau însă eternele
reîntoarceri şi aspirau să resusciteze istoria măcar prin valorile ei
atemporale; şi aceasta pentru ca noi să fim, măcar puţin,
contemporani cu ceea ce fost mai bun în Evul Mediu. Cele două
proiecte de trecut nu s-au exclus ci au coexistat, fiecare impunându-
se în funcţie de gusturi, de politici, de veleităţi. De fapt, ceea ce
contează nu e tratarea unui monument ca prototip imuabil al zilelor
noastre sau, dimpotrivă, ca o cronică în piatră a devenirii noastre.
Întreaga poveste se întemeiază, în realitate, pe această alternanţă
dintre anistorism şi istoricizare, fiecare teorie avându-şi
argumentele şi, de ce nu, propria-i frumuseţe.

În căutarea timpului pierdut

pietre sunt din epoca
noastră, şi ale căror bolţi au fost zugrăvite cu albastru şi presărate
cu stele de elevii lui Viollet-Duc
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Rigas FEREOS
(1757-1798)

Apare sub coordonarea Fundaţiei pentru Promovarea Culturii
Balcanice şi Europene - Iaşi, România,

cu sprijinul financiar al Fundaţiei
- Salonic, Grecia

“RIGAS FEREOS”

“DIMITRIS ŞI ELENI GRIGORIADIS”

Au trecut paisprezece ani - 1990-2000 - de când cunoscuta
pagină a apărut, cu
generozitate, în revista ,,Cronica” de atunci...Această pagină
era coordonată de Seminarul de Neogreacă (acum Lectorat)
al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza”, iar după 1992, şi de
Fundaţia pentru Promovarea Culturii Balcanice şi Europene
,,Rigas Fereos”, sponsorizată fiind de către Ministerul
Culturii dinGrecia, deArhiepiscopiaCiprului ş.a.
Reluând emblema de-atunci, reconfigurăm amintirea lui
Rigas Fereos, scriitor revoluţionar, personalitate
reprezentativă a Balcanilor şi a Europei, cel care a pregătit
ideologic şi politic Revoluţia greacă din 1821 dar care, din
păcate, nu a mai luat parte la aceasta, fiind ucis mişeleşte de
către otomani, la Belgrad.Aceste două sintagme, aflate într-
un fel de simbioză, cu o valoare perenă, au stat şi la baza
acestui fenomennumit ,,Spiritul elen - sinteze europene”.
Intenţia noastră, atunci şi acum, a fost şi este aceea de a
promova elenismul şi filo-elenismul, în toate fazele lor de
evoluţie, publicând variate articole, studii, eseuri, interviuri,
note de călătorie, creaţii originale şi traduceri (în special de
poezie), precum şi informaţii despre activitatea celor două
foruri coordonatoare, sau a altor instituţii implicate în
relaţiile româno-elene. Eram deschişi vehiculării tuturor
ideilor, respectând diversele opinii, chiar dacă , uneori, nu
eram întrutotul de acord cu ele. De remarcat faptul că au
îmbrăţişat această manieră de abordare academicieni,
universitari, oameni de cultură şi artă, nu numai din
România, ci şi din Grecia şi Cipru, precum şi studenţi, care
s-au format în acest cadru publicistic.
O mare parte din textele publicate în acea pagină, cât şi în
ansamblul revistei, a apărut în volumul

, la editura ,,Cronica” , în 2008, având ca
sponsor FundaţiaAcademică ,,Ouranis” dinAtena. Desigur
nu putem omite faptul că, ulterior, s-a produs un hiatus ,
odată cu unele mutaţii care au avut loc la Universitatea
,,Alexandru Ioan Cuza”, la Facultatea de Litere, precum şi
în viaţa revistelor de cultură din Iaşi şi din ţară.
Am simţit nevoia, acum, de a reînfiinţa această pagină, într-
o nouă revistă, ,,Cronica veche”, continuând, în mare
măsură, cu atenţie şi discernământ, ceea ce s-a publicat în
,,Cronica” de altădată. Actualmente, această apariţie va fi
coordonată de către Fundaţia pentru Promovarea Culturii
Balcanice şi Europene ”Rigas Fereos”, cu sprijinul financiar
direct al renumitei şi pline de dinamism Fundaţii ,,Dimitris
şi EleniGrigoriadis”, din Salonic, Grecia.
Bucurându-ne de şansa relansării paginii

, mulţumim atât echipei redacţionale, cât
şi, bineînţeles, Fundaţiei Grigoriadis. Ca şi în trecut, şi în
prezent, această pagină va promova idealurile milenare ale
elenismului, dragostea pentru Adevăr, Democraţie,
Libertate şi Frumos. ,,Drumbun” acestei pagini, astfel încât
ea să sensibilizeze sufletul cititorilor români şi al tuturor
celor interesaţi de cultura elenă!

Spiritul elen - sinteze europene

Spiritul elen -
sinteze europene

Spiritul elen -
sinteze europene

Preşedintele Fundaţiei pentru Promovarea Culturii Balcanice
şi Europene ”Rigas Fereos”

Un nou început Unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Iluminismului
grec din Principatele Române, în a doua jumătate a secolului
18, este Rigas Velestinlis (1757-1798). Născut la Velestino

(azi localitatea face parte din demosul Rigas Fereos), în Tesalia,
Rigas (pseudonimul lui Antonis Kyriazis sau Rigas Kyritsis
Oikonomos), numit şi Fereos (de la numele antic al locului de
naştere, Ferai), urmează primele clase în şcoala din satul vecin,
Zagora, apoi, ca majoritatea tinerilor din vremea sa, pleacă la
Constantinopol. Aici se familiarizează cu mediul fanariot, se
îndeletniceşte cu negoţul, desăvârşindu-şi, în paralel, instrucţia. Îl
cunoaşte, între alţii, pe Alexandru Ipsilanti, mare dragoman la
vremea aceea, la sugestia şi îndemnul căruia, probabil, se va
îndrepta şi Rigas spre Ţara Românească. În jurul anului 1782, Rigas
Velestinlis soseşte la Bucureşti. Este grămătic la curtea domnilor
fanarioţi ai Ţării Româneşti, NicolaeCaragea,Mihail Suţu, Nicolae
Mavrogheni Rigas devine un apropiat al cercului de intelectuali din
jurul lui Dimitrios Katartzis (c.1730-1807), „mecena al învăţaţilor
Valahiei”, „venerabil patriarh al literaţilor”, care, alături de Iosipos
Moisiodax (c.1725-1800), îi vor influenţa decisiv cariera. Între
prietenii săi români se numără Iordache Golescu şi Gheorghe
Slătineanu, care vor promova, la rândul lor, traducerile, după
exemplul tânărului cărturar dinVelestino. În 1788Rigas este secretar
al banului Grigorie Brâncoveanu (1771-1832), fost elev al
Academiei Domneşti din Bucureşti, traducător, viitor preşedinte, în
1810, al Societăţii literare greco-dacice.
Evenimentele Revoluţiei franceze au un puternic impact asupra lui
Rigas. „El se apropie de revoluţionarii şi agenţii francezi aflaţi în
Principatele Române şimai ales vine în contact şi se împrieteneşte cu
diplomatul Émile Gaudin, de la care primeşte cărţi revoluţionare şi
scrieri patriotice franceze care au avut omare influenţă asupra lui şi a
compatrioţilor săi stabiliţi în cele două Principate”. (Nestor
Camariano). Între altele, Rigas s-a aflat în posesia noii constituţii
franceze, care îi va servi ca model pentru sa, inclusă în

publicat în 1797.
Între 1 iunie 1790 şi 31 ianuarie 1791, Rigas călătoreşte pentru prima
dată la Viena, ca secretar al serdarului grec Hristodoulos Kirlian,
devenit baron de Lagenfeld (înnobilat de împăratul Leopold, pentru
serviciile aduse de acesta oştilor austriece în Ţara Românească, în
timpul războiului turco-austriac). În capitala Imperiului Habsburgic
se înregistrează, în 1790, debutul editorial al lui Rigas.Acum îi apare,
în tipografia lui Iosif Baumeister, prima traducere,

, o culegere alcătuită din şase povestiri de dragoste deRétif de
la Bretonne. Transpunerea, liberă, este însoţită de versuri proprii şi
cântece populare. Versiunea greacă s-a aflat la baza a trei traduceri în
limba română (1804, 1812-1815 şi 1818, semnate de Gheorghe
Peşacov şi Ioan Beldiman), devenind un model imitat în epocă de
prima generaţie de poeţi români. Tot în 1790 apare

, tratat ştiinţific adaptat după lui Diderot şi
D'Alembert, publicat probabil pentru a veni în sprijinul elevilor de la
AcademiaDomnească dinBucureşti.
Din nou la Bucureşti (comandă imediat un abonament pentru un an la
ziarul grecesc „Efimeris” editat la Viena de fraţii Pouliou), Rigas
pregăteşte alte traduceri şi are cu preponderenţă preocupări
intelectuale.
n august 1796 călătoreşte a doua oară la Viena, preocupat să-şi
editeze lucrările legate de planurile de eliberare a Greciei de sub
stăpânire otomană Aici tipăreşte trei hărţi -

- în 12 file, lucrare monumentală, reeditată în 1999, urmată de

şi

Hărţile Moldovei şi Ţării Româneşti,

.

.

Constituţia
Noul guvernământ,

Şcoala amanţilor
delicaţi

Culegerea de
fizică Enciclopedia

Marea hartă aGreciei
Noua

hartă a Ţării Româneşti, cu portretul lui Alexandru Ipsilanti,
retipărită în 1804 la Viena, Harta generală a Moldovei, cu
portretul lui Alexandru Callimachi, retipărită în 1804 la Viena şi în
1925 la Iaşi, cu traducere românească (sub titlul Harta generală a
Moldovei şi a unei părţi a provinciilor vecine cu ea de Rhigas
Velestinli Thessalianu editată pentru uzul Hellenilos şi
Philhellenilor, 1797, cu precizarea: „Autografiat de Al. Roşculescu,
Iaşi, 1925, Editura Prefecturii jud. Iaşi 1925). Hărţile, ca şi gravura
cu Portretul lui Alexandru celMare îl înscriu ca pe un deschizător de
drumuri şi în această direcţie.

Î

„care cuprind tot felul de informaţii geografice şi istorice şi arată
cunoştinţele bogate ale patriotului Rigas” (Nestor Camariano),
retipărite la Atena în 2005 prin grija lui Dimitris Karamperopoulos,

Noul
guvernământ, Proclamaţia revoluţionară,

Drepturile omului, Constituţia, Scrierile revoluţionare
Cântecele de război Thourios - „

Imnul patriotic

Thourios

Harta Greciei
Trepiedul moral. Hartă

Tânărul Anacharsis
Trepiedulmoral

Românii despre Rigas
Scrierile revoluţionare

Scrieri
inedite
Rigas, un patriot grec din Principate

„Democraţia
greacă” a lui Rigas din Velestino

reprezintă o minuţioasă radiografie a stării cartografice a Ţărilor
Române la sfârşitul secolului 18.

nul 1797 se dovedeşte unul deosebit de prolific pe plan
editorial pentru Rigas. Acum apar, între altele,

ce cuprinde
sale , precum

şi (între care vestitul Marseilleza
greacă”, fredonat cu entuziasm în epocă la Bucureşti sau la Iaşi - dar
şi ), creaţii care au jucat un rol esenţial în trezirea
conştiinţei naţionale greceşti. Un manuscris păstrat la BAR şi
cuprinzând o copie a imnului provine din arhiva lui Mihai
Eminescu.
Lucrările tipărite de Rigas la Viena se difuzează în tiraje
considerabile în Ţările Române: otrivit lui Al. Elian, care a
reconstituit acest capitol, un „Pilizachi” (probabil Polizachi) din
Bucureşti primeşte de la Rigas 300 de exemplare din ,
120 din Alte 300 de exemplare din ajung la
negustorul Avrami din Bucureşti. George Mihail din Iaşi cumpără
direct de la Viena 500 de exemplare din şi
comandă apoi 700 de exemplare din .
În decembrie 1797 Rigas părăseşte Viena cu scopul de a ajunge în
Grecia şi a-şi pune în aplicare planurile sale revoluţionare. În acelaşi
timp expediază la Trieste, pe adresa unei case comerciale a unui
prieten al său, mai multe lăzi cuprinzând materiale revoluţionare
tipărite în capitala Imperiului Habsburgic.Trădat de un negustor
grec, Dimitrios Oikonomos, este arestat în momentul sosirii la
Trieste (8/19 dec.). Închis şi anchetat la Viena, încearcă fără succes
să se sinucidă. Extrădat, este executat de turci la Belgrad, în Turnul
Neboiza, în iunie 1798 (probabil la 13/24 iunie), împreună cu alţi
şase tineri negustori şi intelectuali greci şi cipriotul IoannisKaratzas.
Ecoul lui Rigas şi interesul pentru personalitatea lui au rămas
constante în România. Studiile dedicate lui (strânse, în parte, în
2007, în volumul ) constituie o mărturie
elocventă. au înregistrat la Bucureşti două
ediţii bilingve (1999 şi 2013). În 1998, a apărut un volum de

care îi sunt atribuite. Lucrarea lui Leandros Vranousis -
- titlu de referinţă, există în

limba română din 1980. O altă lucrare importantă -
, semnată de profesorul Georgios

Contogeorgis, a apărut în 2011 la Cluj-Napoca. La Iaşi activează cu
succes de câţiva ani Fundaţia pentru Promovarea Culturii Balcanice
şi Europene ”Rigas Fereos.” Specialişti români sunt invitaţi la
Congresul, organizat, din doi în doi ani, de Societatea Ştiinţifică de
S tud i i R igas -Ve le s t i no-Fera i (p reşed in t e : Dimi t r i s
Karamberopoulos) în localitatea natală a cărturarului şi
revoluţionarului grec. Bibliografia impresionantă dedicată acestuia
în Grecia, România şi în Europa este departe însă de a elucida toate
faţetele vieţii, activităţii şi operei sale. Rigas Velestinlis rămâne o
temă de cercetare, pentru tinerii specialişti,mai actuală ca oricând.
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Elena LAZĂR

Rigas Velestinlis,
n c rturar grec
la Bucure ti

u ă
ş

40 de ani de Neogreacă
În cele ce urmează, ideile expuse aparţin, de fapt, unui
fost jurnalist din perioada în care Seminarul de
Neogreacă şi, ulterior, Lectoratul deNeogreacă, atrăgea
atenţia cititorilor de presă.

Impresie generală, la „predarea
ştafetei”, de la Seminar la Lectorat: Şeful Seminarului
de până atunci, d-l Andreas Rados, îi punea la
dispoziţie, la modul foarte concret, primului lector grec
venit la Iaşi pentru a continua cursurile de neogreacă,
d-l Tasos Kaplanis, peste 120 de cursanţi proaspăt
înscrişi, în urma popularizării efectuate şi de către
colaboratorii Seminarului. Trecerea de la Seminar la
Lectorat a fost marcată şi de organizarea simpozionului
de elenistică „Stella Orientalis”. Insistăm pe acest
aspect, mai ales pentru că, la vremea aceea, vorbitorii,
alţii decât colaboratori ai seminarului, n-au reuşit să se
refere şi la activitatea remarcabilă, de decenii întregi, de
până la schimbarea titulaturii. Considerăm o bună
ocazie, la moment aniversar, de a aduce o minimă
reparaţie imaginii unui neoelenist remarcabil, care a
creat de-a lungul timpului, printr-o muncă deosebit de

Predarea ştafetei: *

*

migăloasă, tradiţia necesară unui astfel de centru de studii
neoelene.

Instantanee de la Seminar: seri culturale,
spectacole etc. Actori participanţi: Liviu Manoliu,
MihaelaArsenescuWerner. Instantanee de la TVR Iaşi:
1998: Spectacolul Rigas Fereos. Instantanee de la Sala
de spectacole a Liceului de Artă „Octav Băncilă”:
„Asediaţii liberi”, după Dionysios Solomos. Prezenţe
greceşti notabile la Seminar: Hristos Alexandris, Eleni
Antoniadou, NasosVayenas, 1996, poet; Nikos Katsanis,
1995, lingvist, Univ. Aristotel Salonic; Konstantinou,
teolog, 1995, Univ. Aristotel Salonic; Tzitzilis, Univ.
Aristotel Salonic; Kostas Asimakopoulos - întâlnire la
Asociaţia Scriitorilor din Iaşi, lansare de carte „Râul
Ciocârliilor”, 2004. Prezenţe româneşti (elenişti)
notabile la Seminar:AurelRău.

„StellaOrientalis”, 1999.
, nu numai pentru umanişti: Centrul de chirurgie

cardiacă dinAtena;ArhiepiscopiaCiprului.
care au beneficiat de colaborarea

Seminarului de neogreacă: „Cronica”, cu pagina
specială „Spiritul elen - sinteze europene”, care a dăinuit
10 ani, 1990-2000, când s-a înfiinţat Lectoratul şi s-a
epuizat finanţarea paginii. Însă activitatea d-lui Andreas

Direcţii: *

*
*

*

Simpozioane:
Burse

Publicaţii ieşene

Spiritul elen în reveriile poetice ale lui Nichita
Stănescu

nmartie, Ploieştiul se numeşte
Nichita

Poezia Iotei Partheniou - o provocare lirică

Manifestările prilejuite în 2013 de aniversarea a 80 de
ani de la naşterea poetului Nichita Stănescu se regăsesc
enumerate în volumul Î

, Editura Libertas, 2014, Ploieşti. Între
numeroasele teme cu referire la opera lui Nichita
Stănescu se află eseul

, sub semnătura profesorului
Andreas Rados. Autorul reiterează o suită de accente
transpuse în versificaţia ilustrului poet, accente ce
definesc trăiri specifice spaţiului carpato-danubiano-
pontic.

Revista trimestrială de cultură poetică “Poezia”,AnXX,
nr. 1 (67), primăvara 2014, gazduieşte şi un comentariu
stilat la creaţia scriitoarei Iota Partheniou din Ioanina.

Spiritul elen în reveriile poetice
ale lui Nichita Stănescu

Amplele referiri la opera remarcabilei scriitoare, sub
titlul având
ca semnatar pe profesorul Andreas Rados, reliefează
opera prolifică a literatei elene. Traducerea textului
original, din limba neogreacă, aparţine Amaliei Voicu,
poetă şi cercetatoare la Institutul de Filologie Română
“Al. Philippide” din Iaşi.

Revista “Ramuri”, nr. 12, 2013, publică, în premieră, pe
ultima pagină, un grupaj inedit pentru literatura
grecească, sub forma a cinci hai-ku-uri. Creaţiile a cinci
poeţi neogreci: Makis Apostolatos, Nikos Grogoriadis,
Dimitris Karamblis, Ilias Kefalas şi Zisimos
Lorentzatos, tot în traducereaAmaliei Voicu, ne încântă
prin profunzimea liricii pusă înmetru nipon. Poemele, în
versiunea originală, se regăsesc în antologia
internaţională , de Zoi
Savina, apărută laAtena în 2002.

Poezia Iotei Partheniou - o provocare lirică,

Frunzele se întorc din nou pe ram

Hai-ku “Zodia rodiei - 5 poeţi neogreci
contemporani”

Ovidiu MARDARE

Caleidoscop cultural

Templul lui Apollo din Delphi

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE
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20 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

În Capul Verde am ajuns în vara lui 2013,
hotărâtă să rezolv o afacere sentimentală veche
de nouă ani. Voiam să mă împac cu duhul
Cesariei Evora şi să înţeleg cât de greu e să pleci
desculţă dinMindelo şi să ajungi divă la Paris.

Sodade

20 decembrie 2011, insula Sao Vicente,
Mindelo,CapulVerde

24 iunie 2004,Bucureşti

Un sicriu într-o cameră din primărie e
acoperit de steagul insulelor Capului
Verde. Alături, un cor de tineri cântă
(un fel de dor capoverdian). Nu e om din

Sao Vicente, nici din insula vecină, SantoAntao,
care să nu fie pe stradă astăzi. Unii plâng
zgomotos, alţii aplaudă ca la concert, atunci când
coşciugul iese din clădire pe umerii unor militari.
În el e Cize, măicuţa, diva, draga lor, Cesaria
Evora.
Antero Julio Goncalves dos Santos, zis Tey
Bateristul, i-a fost alături 20 de ani, în aproape
toate turneele mondiale. Şi-acum e aproape, se
împinge cu mulţimea pe strada care duce spre
cimitir. Din senin, oamenii încep să se oprească şi
să îşi dea jos încălţările. Pentru ea, cea care a
plimbat în jurul lumii sufletul capoverdian,
lepădându-şi pantofii.
Când Tey a intrat pe poarta cimitirului, a reuşit să
se strecoare, mic cum e, până lângă groapă. O
ultimă privire şi ca-n cântecul lor, “dacă o să mă
uiţi, o să te uit şi eu”. Zeci de mii de oameni au
început să aplaude şi să chiuie întocmai ca în acea
seară, cu zece ani în urmă, în care Cesaria a
ridicat în picioare toată salaOlympia de la Paris.
Tey Bateristul plânge lângă mormântul Cesariei.
Dă la o parte cu mâna mormanul de flori de
plastic care acoperă crucea. Îmi arată, scrie acolo,
e îngropată cu mama ei.Avorbit cu Cize cu două
zile înainte să moară.A întrebat ce mai face unul,
ce mai face altul, au râs. Era în micul spital din
Mindelo, dar ea a vrut să fie aşa, femeie mai
încăpăţânată n-a existat pe faţa pământului. S-a
îmbolnăvit la Paris, avea cei mai buni doctori,
numai că ea a ţinut-o una şi bună să o transporte în
insule. Avea ceea ce se numeşte “sodade”, dor,
nostalgie, boală după casă. Era singurul loc în
care se putea relaxa. Luau o sticlă de whisky şi
mergeau seara pe plajă. Tot timpul era
înconjurată de bărbaţi, aşa a fost de tânără, când
era foarte frumoasă. Prietene avea puţine şi zicea
că unde-s trei femei laolaltă iese o cotcodăceală.
Beau, fumau, cântau şi dansau, după cutumele
civilizaţiilor tropicale de pe coastaAfricii până-n
Caraibe.
Îl iau pe Tey şi-l car până pe plajă. Nişte băieţi
frumoşi joacă fotbal. Nişte fete frumoase îşi fac
poze. Ne înveselim de-a dreptul şi bătrânul
începe să se dea mare cu cămaşa lui nouă,
colorată, cumpărată din Senegal. Îi confirm că e
chipeş şi-i stârnesc amintiri despre România. Ce
spectacole, ce public, le plăceamult în Europa de
Est, cu vin şi cu ţuică şi cu fete frumoase. Şi divei
îi plăcea, mai ales vinul, o dată chiar i-a confiscat
o sticlă pe care o primise cadou. Nu s-a lăsat până
nu i-a luat-o, era ca un copil mic şi râzgâiat când
poftea la ceva.

văd, masivă şi liniştită, prăvălită pe o
canapea în cafenea la Marriot. Fumează
încetişor, faţa îi rămâne aproape

nemişcată, parcă cineva ar fuma pentru ea.Aşa şi
cântă, de parcă are în burtă un duh al muzicii care
îi face toată treaba, ea e doar aparatul din care se
emit sunetele. Îi întindmâna şimă prezint şi o aud
cumspune:
- CesariaEvora.
E înconjurată de mulţi oameni şi bosumflată ca
un copil mic. Nu i-a plăcut friptura, îi e foame,
unde-i coniacul, e obosită, n-are chef. Mă trage
lângă ea şi-mi explică în engleză, serioasă, cum e
prea bătrână sămeargă pe picioarele ei la maşină.
Trebuie o ambulanţă. Gata, a hotărât, dacă nu
aducemambulanţă nu vine cunoi.
Sunt producător executiv la emisiunea
“Gheorghe”, cuAndreiGheorghe, de laAntena 1.
Ammuncit luni de zile să o aduc în emisiune.Am
făcut hârţoage, am dat asigurări, m-am agitat şi-
am făcut rost de toate lucruşoarele pe care
managementul ei mi le-a cerut. Încep să dau
telefoane, găsesc ambulanţă, ne va aştepta la
studio, acum vom folosi scaunul cu roţi al
hotelului. Cesaria mormăie a supărare, se ridică,
şi-o ia spre limuzina din faţă, cu alaiul în spate.
Când ajungem la studio se aşează în scaun şi mă
întreabă dacă cel care o împinge e medic. Nu e, e
un infirmier, cărător, ceva. Pufneşte să se prezinte

,

O

medicul, apare un tinerel firav, în halat. Ea îi face
semn să o împingă. Ne conformăm şi o depunem
cu atenţie în cabină.
I-am cumpărat zeci de coşuri cu flori (Doamne,
dacă ar şti conducerea televiziunii ce risipă am
făcut,m-ar arde pe rug!) ca să împodobim camera.
Studioul e plin de angajaţi care au venit să o vadă,
s-o atingă. Cesaria însă n-are chef de nimic.
Inspectează bufetul: suc de portocale, suc de rodii,
suc de roşii, banane, mere, struguri, mango, apă
minerală, apă plată şi câteva cutii diferite de lapte,
adică tot ce ni s-a cerut să avem pregătit pentru ea.
A s i s t e n t a î i
toarnă un pahar
de lapte. Se aude
dinspre divă:
“Milk, but no
bread?”. E 10 şi
j u m ă t a t e
no ap t e a , v a l
vârtej şeful de
p r o d u c ţ i e
aleargă înspre
cel mai apropiat
s u p e r m a r k e t
n o n - s t o p .
A j u n g e ş i
pâinea, zâmbim,
a s i s t e n t a î i
întinde o bucată. “Bread, but no butter?”,răsună
întrebarea în urechile noastre. Mai e atât de puţin
până trebuie să intrăm în direct! Untul aterizează
cu maximum de viteză în cabină, în sortimente
diferite. O felie de pâine unsă stă pe o farfurioară
aşteptând să fie mâncată. “Butter, but no cheese?”
Nu glumeşte, deloc nu glumeşte, şeful de
producţie e un fel de Usain Bolt, pleacă şi se
întoarce cu punga de mâncare. Gata, avem un
sendviş întreg, cu lapte lângă. Doar că Cesariei i-a
fugit pofta demâncare.

roz şi mare, cu două etaje, o hardughie cu
nişte coloane pocite, albe. În faţă are un fel
de terasă. E casa de vedetă a Cesariei

Evora, pe care şi-a permis-o târziu în viaţă, după
ce a cunoscut succesul, în anii '90. Un cerşetor e
atârnat de poarta închisă, adulmecă ceva, parcă.
Fac poze şi intru în vorbă cu o vecină. “Nu te uita
că are casa mare, era femeie ca mine şi ca tine.”
Uite-acolo stătea, pe un scăunel, în faţă. Fuma,
poarta deschisă tot timpul. Se bagă-n vorbă şi
Nilton, băiat tânăr şi ghid turistic. “Eu intram cu
turiştii în curte şi o întrebamce face.Nepuneam la
poze, uite, chiar acolo în colţ, lângă uşă. După aia
intram în casă, oamenii erau curioşi.”
Două puştoaice care vin de la şcoală mă pun să le
fac o poză. Îmi zic cum Cesaria hrănea tot
cartierul, nu conta, sărac, bogat, dacă îţi era
foame, intrai la ea. Tot parterul casei era o uriaşă
bucătărie, avea angajate care găteau când nu era în
turnee. Voiai mâncare, primeai o farfurie mare cu
peşte, cartofi, manioc, tapioca, varză fiartă ori
fasole.Vecina confirmă.
Şi Nolito Bateristul, pe care Cesaria l-a legănat
când era mic. Aici, în cartier, Cize şi mama lui
Nolito se ajutau una pe cealaltă pe vremea când
cântăreaţa se zbătea să aibă bani cât să-şi crească
fata şi băiatul. Le lipseau atâtea, în sufletul ei a
rămasmereu flămândă, credeNolito.Acântat şi el
cu ea, când era adolescent şi Cesaria tânără.
Oftează când îşi aminteşte ce frumuseţe era, ce
femeie fermecată, ce trup, ce ochi. De dragul ei a
învăţat să zdrăngănească la chitară, mergeau prin
baruri seara şi scoteau împreună un ban. Când a
devenit faimoasă el a pierdut trenul, că a plecat în
Portugalia să facă facultatea de meteorologie. Mă
anunţă că o să am numai zile cu soare în Capul
Verde (cum altfel?), în vreme ce coborâm spre
mare, prin cartierul Cesariei, trecând pe lângă
modestul spital în care şi-a dat sufletul.

achioza, o fată blondă şi foarte
frumoasă, iese speriată din cabina
Cesariei. A împins-o, îmi jură că nu i-a

făcut nimic, că a vrut doar să o dea cu pudră. Întreb
diva dacă vrea sau nu să fie machiată, ne lămurim
că da, n-are nimic împotrivă. Sunt panicată că nu
vom ajunge în studio la ora potrivită. Vorbesc cu
emisia şi le explic că doamna Evora e un pic
dificilă. O urnesc dimpreună cu asistenta ei, o
punem în scaun, bietul medic împinge pe o rampă
de acces cu sudoare. Ajungem sus, pe platforma
unde va sta, când aud clar şi răspicat: “I don't
speak English and French. I only speak Criolu”.
Traducătorii în regie sunt de franceză şi engleză,

E

M
24 iunie 2004, Bucureşti

aşa cummanagementul ei ne-a cerut. Zâmbesc ca
o toantă dezamăgită în amor de un ticălos şi
aranjez cu asistenta ei să traducă ea din criolu în
engleză. Va fi ca la nebuni, dar va fi. Îşi dă jos
pantofii şi se trânteşte în fotoliul în care pofteşte,
nu în ăla în care trebuie. Îi dăm drumul cu doar
câteva minute întârziere. Cesaria vorbeşte,
mormăie, se foieşte. Din senin o aud că îi cere lui
Andrei Gheorghe, în mijlocul unei întrebări,
ţigări. Regizorul de platou îşi scoate ţigările şi i le
dă. Nu, alea nu-s bune, vrea ţigările ei, din poşeta
ei. La televizor, telespectatorii urmăresc asta.
Primeşte ce vrea, începe să fumeze şi pare că se
mai relaxează. Gheorghe o întreabă de bărbaţi, de
ce n-a fost măritată, de iubirea din cântecele ei.
Primeşte înapoi o privire de te poate trimite direct
pe lumea cealaltă. Se termină tot, gărzile de corp
intră în platou. Văd din regie, printre ele, un tip
imens, de culoare, care ţine poşeta Cesariei în
braţe. Am un moment de panică şi încep să alerg
înspre platou, cine e ăla, de ce e acolo, îmi

amin tesc de
braţul de hârtii
pe care l-am
semnat în care
am jurat să nu
mişc nici un fir
d e p ă r d i n
c r e ş t e t u l
cântăreţei. Până
sunt la locul
faptei, cei doi se
îmbră ţ işează
t a n d r u . E
nepotul meu,
î m i s p u n e
zâmbind. În
holul studioului

e adunată ditai galeria de angajaţi din Antenă
veniţi să o vadă. Un băiat vrea să ia un autograf de
la ea, îl refuză şi merge mai departe spre cabină.
Amşi eu unCD înmână,mi-l smulge şi scrie pe el
“Love, Cesaria”.

ram pe vremea aceea lovită de prima
dragoste devastatoare, în luna demiere, în
Provence. În teatrul antic din Arles,

printre coloane de piatră, Bregovici cu taraful
aferent ne făcea să dansăm ca nebunii. Ridicasem
deasupra noastră un nor de praf, când, deodată,
prin el, demn şi ireal, s-a auzit . Cesaria
nu era acolo în carne şi oase să ne vadă feţele
pierdute în plăcerea cântecului, uimirea din ochii
noştri la impactul cu sunetul dens, ca noaptea
aceea din Provence. Nu ştiam pe vremea aia dacă
e femeie sau bărbat, om sau extraterestru, habar
nu aveamde unde vine şi de ce cântă aşa, de parcă
trebuie să-şi posede publicul cu orice preţ. Am
aflat apoi totul despre ea, i-am învăţat piesele de
pe toate albumele, pe rând, le-am dansat şi le-am
iubit, am lăsat-o să-mi invadeze viaţa şi să se
instaleze la mine, să umple golurile dintr-o
succesiune lungă de dramolete ale tinereţii.

apul Verde e tot uscăciune. Munţii sunt
acoperiţi parcă de praf lunar. Apa e
turcoaz, casele colorate, oamenii veseli şi

frumoşi. Sunt neamuri amestecate de navigatori
şi sclavi din vestul Africii. Poartă în ei dorul de
ducă al strămoşilor lor care-au stăpânit mările şi
oceanele, negustori, exploratori, aventurieri,
piraţi. Poartă în ei ataşamentul faţă de pământ al
Africii negre, indiferent cât de sterp e pământul.
Mai mulţi capoverdieni trăiesc în afara graniţelor
decât în şiragul de zece insule din Atlantic, dar
fiecare dintre ei visează la marea întoarcere. Tey
Bateristul e bucuros că e acasă, dar trist că numai
are cu cine să plece în turnee. Îi spune Cesariei
“măicuţa bună” sau “Madona neagră”, după
statuia Sfintei Fecioare pe care a văzut-o el în

24 iunie, 1999,Arles, Franţa

26 iunie 2013, insula Sao Vicente, Mindelo,
CapulVerde
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Tropice melancolice
Cum am cunoscut-o, iubit-o, detestat-o,
iubit-o din nou pe Cesaria Evora.

Ana-Maria CAIA

Articolul a fost publicat în
Esquire, în 2013. Mulţumesc
pentru ajutor lui Nilton Soares de
la agenţia de turism Sol Tropical şi
companiei Tap Portugal România
care a susţinut proiectul Muzici şi
plaje: CapulVerde.

precum zgomotul unui tren
Care se îndep rteaz de gar .
Ne umaniz m treptat

i ne pierdem în aerul puf itor al locomotivei.
O nou Anna Karenina

Pip ie inele… spre Ora ul lui David
Rochia de dantel atrage aten ia
conduc torului de tren,
Ultima încercare…

corzile harpei amplific vibra iile
Numai tu nu prive ti înapoi TRECUTUL.
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Bianca MARCOVICI

Amurit poemul meu
încet încet

Polonia. Nu se urca pe scenă
dacă toţi ai ei, tribul, nu era
plătit şi hrănit. Dar era obosită,
atât de obosită de lume. De-aia
a murit, nu de inimă, nu de la
băut şi fumat, ci de la oboseală,
de la dorul de casă, de la
neliniştea umblatului aiurea pe
te miri unde. Numai în Capul
Verde se odihnea, numai în
insulele dulci, unde lumea se
iubeşte mult şi cântă încet,
legănat, de nu ştii niciodată
dacămuzica-i veselă sau tristă.

Medic şi grafician de excepţie, Fritz
Kahn( 1888-1968) reprezintă un
important reper în istoria graficii, el

fiind unul dintre pionierii infografismului, readus
în actualitate în monografia trilingvă( engleză,
germană, franceză), apărută de curând la Taschen.
Scrisă de Uta şi Thilo von Debschitz, „ Viaţa
extraordinară a lui Fritz Kahn, medic şi grafician
genial”( şi prezentată de Daphne Betard în „Beaux
Arts magazine” , febr. 2014) pune într-o nouă
lumină originalitatea surprinzătoarelor imagini
desenate de F.K., medic persecutat de nazişti,
imagini destinate explicării grafice a funcţionării
corpului omenesc, văzut drept „ ceamai fină şi cea
mai complexă din toate maşinile”, puternică şi
„sensibilă ca un seismograf”.
Dăruit cu o extraordinară imaginaţie, F.K. s-a
numărat printre pionierii lucrărilor de popularizare
a ştiinţei, domeniu cu totul nou în acea perioadă, el
semnând ilustrarea lor. Datorită stilului desenelor
de o indiscutabilă unicitate, în note ludice,dar cu
atât mai eficiente, el activează, stimulează
imaginaţia privitorului, invitându-l să-şi exerseze
gândirea analogică.Traducând complexe concepte
în imagini, grafica sa propune un univers
suprarealist, în care muşchii omului devin
gimnaşti, aparatul lacrimar ştergător de parbriz cu
dispozitiv automatic, legăturile neuromusculare
un circuit electric, corpul uman nefiind altceva
decât o uzină sui generis în care activează non-stop
muncitori şi laboranţi. O lume pe cât de
neobişnuită, pe atât de savuroasă, creată în aproape
jumătate de veac de activitate. De origine
evreiască, liber cugetător, pacifist convins, autor al
unei impresionante opere, din care o mare parte a
fost arsă de nazişti, F.K. a fost fiul unui medic
scriitor. A studiat medicina, ştiinţele naturii, dar şi
cele umaniste, la universitatea berlineză, a
conferenţiat pentru muncitori, iar în rarele sale ore
libere a redactat articole de popularizare a ştiinţei
pentru revista „Kosmos”. În 1914, după obţinerea
diplomei, îl aflăm chirurg ginecolog într-o clinică
privată din Berlin, după care, în timpul primului
războimondial, se înrolează camedicmilitar.
Niciodată medicul nu l-a împiedicat pe autor să se
afirme, să se manifeste. Din 1912 el scrie şi
desenează o , din care, după
război, va publica cinci volume. În care va respecta
întocmai traiectul impus de editori: accesibilitate
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Un suprarealist
al secolului XX
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generală dar şi informaţii ştiinţifice de ultimă
oră.Tandem impus de F.K. într-un limbaj grafic
de o noutate absolută. Fapt care i-a adus şi un
răsunător succes, cărţile sale fiind traduse în
numeroase limbi şi bucurându-se de numeroase
reeditări. Asta pentru că, înaintea altora, el a
conştientizat forţa precumpănitoare a imaginii în
ilustrarea comunicării unui dat ştiinţific.
Realizând omică revoluţie în planul vizualului, el
inversează tradiţionala ierarhie text-imagine,
trecând-o pe ultima în prim plan. Colaborând cu
arhitecţi, pictori şi graficieni specializaţi în ştiinţe
care lucrau după schiţele sale, el melanjează
fotocolaje , picturi şi desene în cel mai strâns
spirit modern, apropiat avangardei artistice a
vremii, mai cu seamă de Dada şi de suprarealişti.
Creaţia sa emblematică este afişul

( Omul ca un palat al
industriei), datând din 1926. F.K. reprezintă
„principalele procese vitale(...) sub forma
tehnicilor familiare, tocmai pentru a da o imagine
globală a vieţii corpului uman”. Respiraţia e
tradusă, grafic, într-un sistem de evacuare şi de
pompe de tratare a aerului. Inteligenţa e
reprezentată printr-un om citind la birou, iar
raţiunea prin alţi trei adunaţi într-o sală de
conferinţe. Surprinzândmobilitatea neîntreruptă,
specifică părţilor componente ale uimitorului
palat industrial care este omul, el insistă asupra
importanţei mişcării şi acţiunii, singurele
capabile să rezolve problemele ivite în viaţă, să
ofere forţă şi stabilitate.

iografii lui Fritz Kahn nu uită să
amintească faptul că ilustraţiile sale fac
parte dintr-un plan personal de

deschidere, conceput în aşa fel încât să asigure
noi perspective unei societăţi germane aflată în
plin marasm politic. Din păcate, istoria întârzie
realizarea ambiţiosului său proiect: o dată cu
venirea la putere, în 1933, a naziştilor F.K. îşi
pierde postul de medic şi numeroasele comenzi
din partea editorilor. Expulzat din Germania, el
emigrează, însoţit de soţie şi cei doi copii, în
Palestina şi deschide la Ierusalim studioulHayad,
specializat în grafică ştiinţifică şi industrială. În
1937 încearcă să se stabilească în Franţa, la
Neuilly-sur-Seine, publicând la editura
elveţianului Albert Müller, un bestseller
internaţional, „Viaţa noastră sexuală”. Curând
însă, în 1940, fiind bănuit de spionaj, este internat
în sudul Franţei. Ajutată deAlbert Einstein, soţia
sa îi obţine eliberarea şi întreaga familie
emigrează în Statele Unite. În Germania, numele
său este interzis, abia în anii cincizeci fiind
reabilitat. După anii petrecuţi înAmerica, unde a
publicat diverse lucrări, în 1956 se stabileşte la
Lugano, în Elveţia. Aici are în sfârşit liniştea
necesară definitivării celei de a treia versiuni a
celebrei sale opere , editată în
1965. Importanţa definitorie a ilustraţiilor în
pofida prezenţei textului îi asigură lui Fritz Kahn
un loc definitiv în istoria graficii, el deschizând
drumul infografiştilor, designerilor specializaţi în
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“(...) Am citit în jurnale ale unor englezi norocoşi
relatări ale călătoriilor lor în Italia sau înGermania,
i-am urmărit cum admirau sau cumpărau tablouri,
statui, cum se plimbau prin grădini sofisticat
compuse, cum se minunau agale mergând printre
impresionante ruine, meditând asupra sublimei
zădărnicii a existenţei(...) Şi m-am gândit atunci că
şi Bătrânul meu are dreptul la Marele său Tur. Aşa
am descoperit că tatălui meu îi plăcea mai mult
Franţa decât Italia. Îi iubea bucătăria, oraşele şi
femeile (...). Cu toate acestea am rezervat un hotel
la Florenţa numit Porta Rossa. Bănuiesc că acum,
asemeni tuturor hotelurilor de pe continent, a fost
renovat standard, dar când am fost cu tata îşi păstra
încă înfăţişarea unei pensiuni de secol
nouăsprezece. Aerul intra direct prin ferestre,
deschise doar noaptea, după cum sunau strict
instrucţiunile, cheile chiar aveau formă de cheie şi
atârnau grele de ciucuri mari de velur. Camerele,
minunat de spaţioase, dar aproape goale, mobilate
cu strictul necesar: un pat inconfortabil cu bogate
draperii, un dulap, un fotoliu de răchită şi o podea
pavată cu dale de un roşu sumbru. Televizor nu,
minibar nu, nimic de mâncare. Dar dacă priveai
plafonul acoperit cu vagi amintiri dintr-o anonimă
frescă, simţeai de îndată indignarea cu care ai fi
fost întâmpinat, tu şi întreaga ta naţiune, doar dacă
ţi-ar fi trecut prin gând să cobori pentru a reproşa
ceva portarului. Care nu avea telefon. Sigur,
asemeni lui Lucy Honeychurch, a lui E.M. Foster,
şi Charlotte Bartlett, nu aveam o cameră cu vedere,
prin fereastră intra numai imaginea unui zid din
secolul al XII-lea, dar treceam exact prin acel
moment al existenţei când faptul de a împărţi o
situaţie, chiar minoră, cu un personaj literar, părea
să fie suficient pentru ca totul să fie plăcut.
Dimineaţă, am pornit-o la drum. Plănuisem să ne
plimbăm până la grădinile Boboli. Mulţi ies din
hotel cu speranţa că vor ajunge undeva anume în
Florenţa, dar foarte puţini ajung acolo unde şi-au
propus. Intraţi într-o stradă dreaptă, cu harta
oraşului în mână, treceţi cu siguranţă prin faţa
negustorului de gelati, vă croiţi hotărât drum în
nebunia intrării de la Ponte Vecchio, o luaţi la
stânga şi vă pomeniţi într-un loc sumbru, în
apropierea unui spital de copii, unde temperatura
atinge patruzeci de grade Celsius şi unde cineva se
încăpăţânează să vă vândă o falsă poşetă Prada.
Ridicaţi ochii rugători către micii amoraşi. O luaţi
la dreapta, la stânga, iar la dreapta, iată şi Domul.
Dar l-aţi văzut deja! La Florenţa, indiferent unde
veţi încerca să ajungeţi, vă veţi regăsi la Dom, ca şi
cumacesta şi-ar schimbanecontenit locul. (...)
Harvey, fotograf talentat, prinde în obiectiv femei
frumoase în căutare de un colţ de umbră. Dau click
pe un ironic graffiti: Bun venit la Disneyland,
Florenţa. Se face tot mai cald. Unde suntem? îl
întreb pe bunul meu tată. „Piazza du Poisson”
murmură, după care continuă brusc: „ Am
sentimentul că am mai traversat acest pod.” Îmi
amintesc de acele mărunte intuiţii geografice
abătându-se asupra noastră ca o revelaţie. Ieşim
din frumosul dedal al străzilor stresante pentru a
ajunge pe o înălţime. Adică la Boboli, unde
principala senzaţie este altitudinea. Ne simţim ca
raţele britanice alergând în jurul unui labirint
medieval italian.
Trecem prin grădini ceremonioase, întreţinute cu
grijă, supradesenate, aparatele noastre foto s-au
cuminţit agăţate de gât, căci Boboli este un loc care
desfide orice cadraj. În timpul experienţei estetice
tata întervine, i-ar place să fortografieze nişte tufe
diametral opuse: „Aceasta nu-i o grădină
englezească, nu-i aşa?” , riscă Harvey în faţa unui
Bacchus rotofei aşezat pe o ţestoasă(...) Răsărind
din apele unui lac, un Neptun gol tocmai înfige un
trident într-o piatră; altundeva, un tip, necunoscut
nouă, se cabrează pe calul său, în faţa unei mări
care se pregăteşte să-l înghită în întregime. Nu-mi
amintesc nici de raţe, nici de porumbei voiajori,
nici de vreo frunză fremătând sau vreun galet care
să nu se fi aflat la locul lor. La Boboli nu veţi evada
din atmosfera urbană, nu veţi uita nici o clipă orele
de muncă incluse în forma desăvârşită a unui tufiş
care numai seamănă deloc cu un tufiş. Într-adevăr,
Boboli nu este o grădină englezească. Cinstită,
corectă, ea îşi exprimă direct opinia despre
bogăţie, despre putere. Boboli este Florenţa, ecoul
său în natură. Este singura grădină unde îmi
amintesc să mă fi simţit un pic intimidată.(...) Mai
târziu, o stradă umbrită şi discretă ne oferă un
neaşteptat răgaz nu numai din calea soarelui aprig,

ci şi a strălucirii orbitoare a monumentelor şi
turlelor vilelor. Ajunşi în cel mai înalt punct, ne
odihnim şi facem multe, multe fotografii ale
acoperişurilor roşii ale Florenţei. „ Grandios, cu
adevărat”, remarcă tata un pic mai târziu, când ne-
am oprit la o cafenea deloc grandioasă pentru a
mânca o excelentă inimă de vacă înecată în sos de
ton(...)
Puţin timp după moartea tatălui meu, m-ammutat
la Roma. Eram în doliu şi era iarnă, oraşul era
numai piatră şi ploaie oblică. Verdeaţă niciunde.
Am trecut prin Piaţa Spania, bântuită de vânturi,
fără a mă întreba unde duc scările. În primăvară s-
au arătat modeste tuşe de verde: o buclă de gazon
în jurul Castelului Sant'Angelo, mica grădină
împrejmuită de pe Via Nazionale, presărată cu
răposate grădini, unde amdat peste adânca fântână
secată, cu graffiti de adolescenţi îndrăgostiţi:
Raffaela, ti amo! Oaze verzi care se lasă
descoperite doar de un câine care le adulmecă.
Ne-a trebuit ceva timp pentru a descoperi Villa
Borghese. Locuiam într-o altă parte a oraşului, la
mai puţin de cincisprezece minute, dar, ca nicăieri
în lume, Roma nu respectă regulile. Totul este atât
de fermecător că anevoie te desprinzi de un loc
anume. Îmi amintesc că eram laMonti demai bine
de un an când am traversat fluviul pentru prima
oară pentru a explora zona Trastevere. Şi de astă
dată căţelul ne-a deschis pârtia. În vară ne-a ajutat
să ne familiarizăm cu tainele limbii italiene pentru
a urmări vorbăria altor proprietari de câini întâlniţi
în grădina împrejmuită, schimbând sfaturi
veterinare sau lăudăroşenii din lumea canină.
Niciodată nu am văzut vreo corcitură la Roma.
Toţi patrupezii par a fi ieşit din paginile „ Raselor
canine” ale enciclopediei. „ E clove possiamo
corriere con il nostro cane senza guinzaglio?”
Încercând am fost recompensată, în ciuda
gramaticii mele, cu o avalanţă de simpatice
informaţii, deşi aproape în întregime de neînţeles,
verbe percutând adjective în mare viteză, dar din
care puteam rămâne la sfârşit cu câteva nume. Cel
mai bun loc pentru alergarea câinelui fără lesă este
vila burgheză. Şi unde se află această vilă
burgheză? Chiar deasupra Pieţei Spania. Veţi
vedea o vilă, apoi un parc. Sunt şi muzee şi
biciclete şi lacuri şi un zoo care nu se numeşte zoo
ci bioparc. Che assurdo! Şi da, câini, câini peste
tot. Este un loc pentru câini.
Grădinile Borghese par o inimă dintr-o bandă
desenată, dar asta nu se vede decât pe hartă. Când
vă aflaţi aici, vă plimbaţi prin sinuoasele sale
arteriole, întâlnind când o cafenea, când un lac,
când un muzeu sau un festival de film, când capul
lui Savonarola, un carusel sau o sălbatică tuşă de
lavandă înaltă în violetul ei parfumat. Un excelent
exemplu de adevărat parc public. Înfiinţat de un
cardinal din secolul şaptesprezece, care îl
deschidea publicului, la fel ca şi urmaşii săi, doar
duminica şi în zilele de sărbătoare, el a trecut, în
secolulXX, în folosul poporului.
Ca şi Hampstead Heath, ca şi Central Park,
grădinile oferă largi alei pentru plimbare, iarbă
înaltă pentru citit şi îmbrăţişat, copii şi câini
alergând dezinvolt mai puţin îmbrăcaţi decât cei
din Londra sau New York. Într-o zi am văzut un
barzoi în galben, cu impermeabil, pălărie de ploaie
şi patru botine. Duminica, fetiţe cu bucle zglobii,
cu funde şi jupoane, băieţi în elegante bleizere, cu
cravata corect înnodată par coborâţi de pe un
podium. În locul despre care vorbim însă, unde
câinii pot alerga fără lesă, deşi fetişismul roman
pentru pentru această oroare vestimenară britanică
care este vesta Barbour apare peste tot. Suntem en
plein air ca englezii, par să spună aceste veste
unele altora, ne dăruim antrenamentului câinilor
noştri cum o fac englezii! Impozanţii pini italieni
crează o luxuriantă cale de obstacole canine, câini
eleganţi se urmăresc desenând opturi în timp ce
proprietarii lor se întind pe panta dulce privind
oamenii care-şi dezvăluie trăiri intime în loc
public.
În „Amanţii dinVilla Borghese”,Vittorio de Sica,
în cele şase episoade compuse de el, glorifică
voyeurismul, apreciindu-i capacitatea de
subjugare; viziunea sa asupra unui parc public este
aceea a unui voiaj fără hartă. În realitate, ca şi în
film, se ajunge aici cu un scop clar determinat: un
picnic într-un loc anume sau o vizită la o galerie,
dar parcul mişună de atâtea tentaţii şi ocazii
contracarate mereu de ambiţia de a ajunge din
punctul A în punctul B. Într-unul din episoadele
filmului lui de Sica, două prostituate romane
ajung, în timp ce fug, în parc, de poliţişti, la un
concurs de frumuseţe,Miss Cinema, şi participă şi
ele. Mesajul: oricine poate deveni important în
grădinile Villei Borghese. Este o tranziţie lentă
între sus şi jos, specifică farmecului locului. Fără
a-l exclude. Că toate busturile în piatră ale
oamenilor celebri au numele lor indicate clar în
partea de jos, de exemplu, ei bine, acest detaliu nu-
i decât o chestiune de gust al secolului al
nouăspezecelea, dar care-i diferenţa? Nu-i nevoie
să-l înconjori nervos, ruşinat că nu îl ştii. Orice
menajeră poate merge prin faţa lui Leonardo da

Vinci gândind: Ce pomeţi de tânără! Orice
muncitor se poate delecta cu gelato sa în faţa lui
Arhimede, privindu-l în ochii săi de piatră şi
spunându-şi că seamănă cu bătrânul Giancarlo de
la biroul poştal.
Chiar în interiorul vilei, statuile din agreabile devin
i n e g a l a b i l e , r ăm â n â n d î n s ă p e r f e c t
comprehensibile unui vizitator ocazional aflat
acolo în căutarea unui strop de umbră. Statuia lui
Apollo şi Daphne, nu este caz clasic de amor
neîmpărtăşit în parc? Capodopera lui Bernin
reiterează principala acţiune din grădini unde
băieţii privesc fetele în timp ce fetele privesc
băieţii care privesc plimbarea fetelor. Şi, după
moştenirea tatălui meu, fotograf obişnuit cu
frumoasele, ştiu, ca Apollo, în ce punct poate fi
penibil să contempli o frumuseţe umană care
niciodată nu vă va aparţine. Bernin atenuează
suferinţa dorinţei propunând o soluţie, un plan
estetic, prin care se combină sublim materiale
incompatibile unui parc public într-o unică
sculptură: carne umană, scoarţă de copac,
marmoră. Pe faţa frumoasei Daphne sesizezi şocul
metamorfozei, dar în ochii lui Apollo distingi
semnele alinării. Este un soi de pace venit din
abandonul final al vânătorii. Pentru tatăl meu, care
nu a încetat niciodată să dorească femeile care nu-l
vroiau, refuzul absolut al lui Daphne putea fi un
moment de recunoaştere. Câteodată, pur şi simplu
nu poţi avea o fată. Câteodată, fata preferă să
devină arbore.
Există o perioadă sentimentală, la început de doliu,
în care credeţi că tot ceea ce obişnuiaţi să vedeţi sau
să mâncaţi a dispărut, deşi dacă el ar fi fost viu v-ar
fi plăcut la fel de mult. Lui Harvey îi plăceau
găluştile de orez fripte. Îi plăcea Pantheonul. Ar fi
iubit-o pe tânăra cu sprâncene negre a la
Rossetti(...) Cum îmi place şi mie, şi el se uita la
noii veniţi: familii africane, cupluri indiene, fete
rome ţinându-se de mână. Aşezat în iarbă,
despachetând tacâmuri pentru picnic, aşteptând
bunul coriandru, o iarbă aromatică pe care
majoritatea băcanilor romani nu o disting de o
iarbă obişnuită, Harvey, ca şi mine, ştia din
experienţă că trebuie să treacă un anumit timp
pentru ca imigranţii să înţeleagă că un parc este un
loc public şi că le este deschis.Mamamea obişnuia
să se compătimească, exagerând un pic şi nu fără
un strop de mândrie, că ea era singura femeie
neagră cu un cărucior de copil în St. James's Park în
1975. Trebuie câteodată să treacă o generaţie
pentru ca încrederea necesară să se stabilizeze,
pentru a crede cu adevărat că această uşă se va
deschide şi pentru voi. În Italia, unde atâtea uşi sunt
închise atâtor oameni, libertatea oferită de o
grădină este un lucru nemaipomenit de frumos.
În cei doi ani petrecuţi la Roma, grădinile de la
Villa Borghese deveniseră un fel de oază
semiobişnuită, locul cel mai indicat pentru a evada
din năucitorul Monti. Şi întotdeauna am părăsit
parcul împotriva adevăratei mele dorinţe. Nu era
uşor să treci din haosul său agreabil la formalismul
adesea meschin al oraşului. Nu, nu vă puteţi pune
brânza pe vongole, nu, nu este ora de cappuccino,
da, puteţi mânca pizza pe aceste scări, dar nu
aproape de fântână. În decembrie, am mers toţi în
India, în februarie am schiat în Franţa, în
septembrie, desigur, mergem la New York. Tot
ceea ce fac romanii este perfect şi simpatic, dar
câtodată este jenant că insistă ca toţi să facă
aceleaşi lucruri în acelaşi timp. Mă gândesc că ei
raţionează cam aşa: din moment ce toate
obiceiurile noastre sunt perfecte şi simpatice, de ce
ar trebui să le schimbăm?(...) Pe de altă parte, într-o
grădină publică italiană, o britanică are tot ceea ce
iubeşte în Italia: soare, hrană, cer, artă, muzica
limbii, fără reguli incomode care să atenteze la
dreapta ei plăcere. Este liberă să se delecteze în
această extraordinară ţară, cumdoreşte(...)
Când tatăl meu a murit, am fugit la Roma lăsând
multe lucruri în suspensie. Am strâns într-o cutie
puţinul pe care l-am găsit în camera sa şi l-am
ascuns în pivniţă. Doi ani mai târziu, când m-am
întors, m-am ocupat de de ceea ce a rămas aşa cum
şi-a dorit el. Nu era mare lucru, dar avea câteva
fotografii din călătoriile făcute împreună în Franţa
şi Italia. M-am gândit că le-a făcut pentru mine. Îi
plăcea să le mărească într-o învelitoare matlasată,
asemeni cărţilor poştale.
Singura fotografie sublimă a făcut-o la
Corcassonne, alegerea sa, unde, într-un neobişnuit
mod, el oprise maşina pentru ca să revină pe jos
câţiva metri până la marginea unei văi. A prins de
acolomagnifica panoramă a colinelor, a vâlcelelor,
a pădurilor şi a câmpurilor şi a unui mic pârâu
albastru care curgea de-a lungul a tot ce se afla
acolo. Niciodată nu mi le-a trimis, dar eu le-am
găsit în lucrurile sale după ce a murit, ca şi cum nu
vroia să ştiu că iubea enormgrădinile sălbatice(...)

Pagină realizată de Virginia BURDUJA
Autoare a unor romane de real succes, răsplătite cu premii
de prestigiu, încadrată de critică printre realiştii isterici,
maximalişti, prozatoarea engleză Zadie Smith este şi
profesoară la Universitatea Columbia N. Y.
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Azi e miercuri, devreme pe planetă, iar ceasurile nu sunt
înaintate. E 4,00, poate 4 şi ceva.A sunat, bineînţeles şi
sirena uzinei . Există vreo înaltă raţiune de stat

pentru care a trebuit sămă scol ? Cred că nu. Planeta se grăbeşte,
nu eu ! Dar mă cuprinde iar acea reverie din zorii mileniului şi
voi purcede la lucru. Ascult şi de îndemnul comunist.

Cu
o deosebire, fireşte, că numi-e „condeiu-n lanţuri” (Geo ?).
Are Camil Petrescu, într-un loc, o comparaţie explozivă : cum ar
fi să opreşti un accelerat care goneşte cu 75 km pe oră, ca să-i
ceri un foc de ţigară mecanicului.Aşamă simt şi eu acum, când
tu ai griji imense cu revista, iar eu îţi tot trimit baliverne pentru
lectură particulară. Singură speranţa nu moare în zori : am
impresia că te-ar putea interesa unele lucruri, şi apoi o
corespondenţă dintre doi scriitori (dacă sunt scriitori!), este prin
definiţie o operă de artă.
Şi când te gândeşti c-am fost secretar de partid pe organizaţia
Teatrul Naţional (100 membri)! Oare când va apare la
” şi-o culegere de materiale de şedinţă (luări de
cuvânt, riposte), care să-mi aparţină ? Dări de seamă şi proiecte
de hotărâri, critici principiale. Şi bineînţeles cu o notă anexă
finală în care turnătorul V.Bobu, artist ctg III/B, să scrie (strict
autentic, amvăzut cu ochii mei!):

Poate tot drăguţul de Boia mă va imortaliza, deşi cartea lui
despre Comarnescu m-a dezamăgit şi înfuriat total: este o
adunătură de caracterizări-bârfe, perfect comestibile, culese de
pe la colegii dinUAP(unde nu a tras cu urechea şi nu s-a uitat pe
gaura cheii, fiind bine cunoscute, chiar şi de Cezara (

, pe atunci
studentă). Erau şopotite la colţ de stradă sau în restaurantul X
(pentru respectul adevărului istoric - de pe
Icoanei). Mare dezamăgire, pentru mine, care mă năpustisem
asupra cărţii, gata să-l distrug, să-l fac bucăţi-bucăţi pe bătrânul
plecat la Dumnezeu de 44 de ani, - şi nu de cancer la plămâni, ci
la laringe, d-le istoric L.B. ! Informaţie inexactă în carte. N-or
mai fi şi altele ? I s-au extirpat laringele şi evident nu mai putea
vorbi. Cu Traian ( conversa prin gesturi
stângace şi cumplit de enervat în ultimele zile dinaintea morţii.
Mai scria şi bileţele, dar chinuit şi devastat sufleteşte.Afost, ce-
i drept, un fumător atroce (pipă, ţigară, ţigaretă), încercând de-a
lungul vieţii de nenumărate ori să se lase.
Dar lectura „denunţurilor” m-a plictisit şi iritat. Aşa-zisele
„note” semnate de sursa „Anton” sunt o proză de secretar
comunal, n-au nici pe departe ferocitatea celor strict criminale,
care odată predate ofiţerului de dirijare (sau, dacă vrei,
„lucrătorului operativ”), în casa conspirativă (locul agentului),
erau urmate noaptea de „vizita” unor „rude din provincie”, în
mantale cenuşii şi însoţiţi de duba cu geamuri negre,
supranumită şi „caleaşca morţii”. Am scotocit enervat prin

sursei ANTON, ca să văd cine a fost arestat în urma
vreunei asemenea delaţiuni, dus în Rahova, torturat şi purtat
prin procese fără sfârşit, apoi aruncat în detenţie. Aiurea. Mai
toate „denunţurile” lui „Anton” au fost un soi de „literatură fals
memorialistică”, uneori conţinând portrete frumoase (doar erau
scrise de un condei exersat şi competent), şi dacă eşti îngăduitor,
par o mică enciclopedie de buzunar conţinând „caracterizări
profesionale”, unele cu ceva venin personal, fiind tot cam ce se
putea colporta în acele vremuri şi care şi azi le poţi auzi în vreo
vizită... Banalităţi. Aş putea înşira zeci de nume „ponegrite” de
Anton şi care, în afară de faptul cămulţi erau inamici de breaslă,
ori afişau idiosincrazii absolut normale înmediul artistic, în rest
n-au otravă letală. (Ba, stai puţin, este tăvălit prin sos picant, la
un moment dat, Remus Niculescu, şi apoi arestat la 17
decembrie 1959, , ci fiindcă
a aparţinut „lotului” Noica-Pillat şi nu fiindcă s-ar fi opus
regimului şi a respins realismul socialist (cum nu mai
conteneşte Anton să incrimineze, crezând că loveşte drept la
ţintă pârâtul), ci fiindcă a finanţat grupul dizident. Odurea în cur
pe măicuţa Securitate că acesta, R.N. (prin 1957), nu agrea
metoda de creaţie sublimă, dar străină nouă, cea a realismului

FILIP

„Hai, la
muncă, tovarăşi, la muncă../ împreună cu toţii să pornim.”

Humanitas”

„Sursa relatează că numitul...
duce de râpă învăţământul politico-ideologic, şi educaţia
ateist-ştiinţifică a colectivului, ţinând şedinţele doar 15-20 de
minute lunar şi dacă cineva are vreo nelămurire sau întrebare
de pus, anunţă iresponsabil : cine a pus întrebarea rămâne să-i
răspund, ceilalţi cursanţi sunt liberi să plece. Aceasta arată
valoarea d-sale de lector alCabinetului judeţean de partid”.

Cezara
Mucenic, actuala soţie a aurorului, n.m., N.T.)

„Moldova”,

fratele autorului,n.m.)

Notele

dar nu în urma denunţului luiAnton

socialist, împrumutată de la sovietici. Dar numai el nu înghiţea
metoda? Să-ţi mai amintesc de celebrele anonime semnate „un
grup de tovarăşi”? Alea erau periculoase, alea surpau existenţe
de oameni nevinovaţi, căci

şi nu caracterizările, ridicole azi, scrise de P.C., ale unor
artişti plastici ori critici (şi chiar oameni de catedră, Schilleru,
Frunzetti, Oprescu şi camarila), cu păcatele lor banale.
Seamănă, mă jur, cu „caracterizările” ce se făceau personalului
angajat, anual, de către conducere, şi din care eu şi Val (

am
redactat sute actorilor şi personalului de specialitate. (Comic:
pe-a luiVal i-am redactat-o eu, pe amea a ticluit-o el, evident cu
risipă de calificative menite unor mari pesonalităţi). Iacoban le
semna cu o strâmbătură acră, dar n-avea încotro, deoarece
corvoada asta era prevăzută exact în caietul lui de sarcini.
Contau la promovări şi creşteri de salar, lucru mult mai
important pentru salariaţi decât ce binevoia Securitatea să
reţină. Ştii c-am făcut haz cu Cezara de ceea ce a scris Anton
despre profesorul ei de la Institut, Schilleru, că după ora 10,00
era cotidian deja cherchelit hăt bine? Păi asta o ştia tot târgul,
plus studenţii. Şi ce-ar fi putut Securitatea să-i facă, odată
încondeiat deAnton? Să-i ia caii de la bicicletă? În plus,
aducea (pe neprevăzute), elogii profesorului, care chiar era
excelent. Dar şi Frunzetti era încondeiat tot pe bază de gelozie
profesională, şi ce-a păţit? Dar clanul Oprescu, bălăcărit în fel şi
chip, ani de zile?Marele Baraschi era pârât că avea lucrări peste
lucrări, şi lucra cu negri şi se dovedea lacom de bani etc.Apă de
ploaie strânsă cu emoţii negre de Boia. ”Artistul” B., care fusese
omul de servici al lui Han, grijind de atelier şi udând lucrările
încă în stare de lut, şi-a văzut mai departe de afaceri.Ar trebui
să fii foarte naiv ca să crezi că azi a dispărut bârfa din acea specie
între creatorii de orice neam.Doar că acum numai există organe
represive. Şi o ultimă strigare, răguşită : tot ce scria despre
străini, era obligatoriu de raportat în orice vizite fie particulare
(P.C. şi fâţâielile col. K.Guy Taylor), sau în instituţii socialiste,
care erau silite să remită Organelor celebrele

. Sigur că (după vizitele artiştilor polonezi şi
germani ), (ba şi maghari) la teatru, am scris şi eu rahaturi din
astea, conţinând întrebările oaspeţilor şi răspunsurile oficialilor
români. Un regizor din Occident, ştiu că m-a atacat şi pe mine
odată : (Vezi că am scris cu
picioarele, să nu râzi). Ce dracu' să-i răspunzi?

.Da, domnule, dar nu agresivă.
ar hai să mai şi râdem puţin : pentru o „caracterizare”
anuală pe care i-am făcut-o unui actor slab, interpret
doar de flecuşteţe de roluri, şi alea ca vai de ele: i-am

scris o pagină şi jumătate dibaci adusă din condei cu elogii
„nesimţite” (jucam o farsă!). Epilog: cel lăudat a citit cu grijă
textul şi a doua zi m-am trezit în birou cu o damigelă (3/4 l.) de
vin extra.
Revin la oile noastre, apropo de reveriile bătrâneţii.
Dar să nu-mi uit priorităţile. Mai întâi,

, ce nu-şi ascunde preţuirea pentru
modestul meu efort creator. Mă temeam că parabola schimbului
de făclie între generaţii (din povestirea să
nu fie înţeleasă, dar m-am înşelat: a fost admirabil „decriptată”.
O să mă-ntrebi: ce mi-a venit ? Ei bine, chiar nu ştiu cui „să-i
întind făclia” înainte de a pleca puţin şi eu. Mi-aş dori un ucenic
căruia să-i cer ritos: să ţintească în arta prozei ,
pentru a crea o operă de înţelepciune, pentru farmecul
lui vrăjitoresc, pentru sporul de
frumuseţe şi sensuri, pentru a-i oferi
cititorului deliciul de a crede că creează,
pentru tăria sevelor sale, pentru bucuria ochiului
lăuntric, pentru împlinirea
curiozităţii pentru abis, între diferite planuri pentru
a nu lăsa loc monotoniei, pentru emoţia evadării din
banal pentru tulburătoarele lor
ciudăţenii pentru plăcerea ascultării,

pentru că pur şi simplu există în viaţa
omului, aparţin existenţei umane, pentru unda care te
fură pentru că tulbură şi facilitează înaintarea în zonele
interzise ale sufletului sau în cele de tranziţie. Paf!
Era să-mi pierd respiraţia, dar zău că am dreptate şi promoţia de
azi a clasei prozatorilor ar trebui (glumesc serios!) să ia aminte
la asta. E greu de luptat împotriva „răufăcătorilor din cultură”
iar în domeniul prozei au proliferat formele degradate ale
epicului tradiţional, în scrierile de azi ale unora, ceea ce

erau luate în seamă de poliţia
politică

Val
Condurache, coleg de secretariat literar cu M.F., n. m.)

Sursa

note de
conversaţie

„Vous avez du Censure ?”
„Oui, Monsieur,

mais trés douce”

Picături pe înserate),

reflexivitatea
magicul

inefabilul şi poeticul
sugestia şi simbolul

elementul folcloric
picturalul

introspecţia difluentă sau normală
pendularea
fantasticul

, halucinaţia şi reveria
, muzicalitatea gândirea

discontinuă şi ilogismul
fluidul

, vagul

D
calde mulţumiri pentru

ultima mea apariţie în revistă

favorizează impostura. Proza fără epic e ca jocul gratuit, ca
sclipirile apei în lumina puternică a soarelui. Fără epic materia
povestirii se risipeşte. Iar Eliade scria (dându-mi dreptate), că „se
concepe cu greutate o fiinţă umană care să nu fie fascinată de
povestire, de naraţiunea evenimentelor semnificative, de ceea ce
s-a întâmplat.” Urăsc formele degradate ale epicului care (nu
pricep) ce bucurie mai poate aduce „creatorului”. Strâmbături în
oglindă.Ar putea spune cineva, cu indignare, de ce mă bag eu în
chestiuni de critică literară.Adică cum, un scriitor ştie mai puţin
despre arta naraţiunii pe care o practică de 50 de ani decât un
brav şi inteligent condeier ieşit de pe băncile facultăţii? Şi cum
adică n-aş avea dreptul ?Avea dreptul să facă critică, în schimb,
un inginer, un dentist, un construtor de poduri şi şosele, arhitecţi,
jurişti, filosofi, matematicieni şi nu un scriitor? Vezi defuncta
naraţiune onirică ori cea a dicteului automat. Nu mi-e ruşine să
amintesc nici de proza lui Ivasiuc, cumplit somnifer, despre care
cineva scria, într-un pamflet viguros, ”pot face şi recomandarea
de rigoare către Intreprinderea de medicamente din
Bucureşti, pentru omologarea produsului”. Şi ca o nedreptate
strigătoare la cer, în loc de bunele cărţi ale anilor de glorie
„Ivasiuc” (1970), i se traduceau, pe banii Uniunii, fără pic de jenă
şi măsură, în polonă şi germană, şi în
maghiară şi în rusă (prin 1975), ba a apărut şi-o versiune engleză
a pe care însă ticăloşii de insulari i-au refuzat-o pe
acelaşi motiv al lipsei de accesibilitate. Englezii cei fuduli n-au
putut înghiţi proza în care avem a face cu dictatul gândului plus
absenţa oricărui control exercitat de raţiune.
Închei: un scriitor poate să existe fără critic, criticul însă
niciodată fără scriitor.

ai să coborâm o clipă în istorie. Nu-i aşa că epicul a
devenit la Proust foarte intim şi lent, la Joyce a luat-o
razna, la Kafka a căpătat aparenţa de absurd? Dar
În zilele noastre - aproape da! şi am ajuns efectiv la
(nu şcolar, ci de lectură), întrucât simt că mă rătăcesc

literamente într-o curgere de cuvinte fără fluenţă, logică, fabulă,
eroi pe care să-i recunosc pe stradă.
Am primit, cu mari sacrificii, a tizului Cărtărescu, trei
volume semănând cu nişte cărămizi din zidul Berlinului. De la
bucuria că voi lectura o operă care circulă însoţită de chimvale şi
timpane asurzitoare de concert, mare-realizare-mare, am ajuns
într-o stare de perplexitate, nevenindu-mi să cred că-i poate trece
prin cap cuiva asemenea „povestire” care să nu mă intereseze
deloc. Aoleu, cred c-am dat în gropi, dar nu-i bai. Mai bine să-
ţi dau o informaţie hazlie : într-un număr din Cronica („Autori:
copiii!”), a „debutat” ca elev în clasa a III-a, cred că prin 1974 / 6
şi numitul Adrian Filip, azi (!) membru în Uniunea Scriitorilor,
filiala Iaşi. Pe el nu l-a uitat nea' Busuioc. Ei bine, m-am amuzat
copios, fiindcă tu ţi-ai amintit de o serie de copii care au evoluat,
dar nici unul ajuns cu adevărat scriitor...Ai ezitat să-mi primeşti
textele copilului şi atunci ţi-am adus la redacţie manuscrisul
original.Abia atunci l-ai publicat.
De fapt, altceva doream să-ţi spun, apropo de ce mă aşteaptă
„după aceea”, adică invitat în audienţă la cer. Nu-mi fac iluzii
asupra reconsiderării activităţii mele după moarte. Realizările
sunt greu de corelat şi valorificat. Uitarea e o lege iar
reconsiderarea se face, chiar la personalităţi infinit mai
merituoase decât a mea, vag, convenţional, la întâmplare.
Meritele sunt greu de reconstituit când nu mai exişti. Nu spune
Eminescu în bătaie de joc „aticismul limbii tale o să-l pună la
cântari”?
Dar - basta cu pesimismul. Dacă privim înainte putem spune:
încă se mai poate, încă steaua mai luminează, timpul mai are
răbdare câţiva ani. Eu continui să scriu, adică să fac ceea ce mă
pricep mai bine de când mă ştiu, fiindcă şi atunci când nu aveam
încă deprinderea scrisului, fabulam în prezenţa familiei şi
musafirilor „per voce” suit pe-o masă. Nici că-mi păsa, pe la trei-
patru ani, că Europa trona pe gunoaie şi prezenţa războiului se
făcea zilnic simţită în acele apariţii la mari înălţimi a
bombardierelor americane, vuind adânc şi înfricoşător. Cred că
eraumii.
„Cică Italia a jucat laMondiale !”Ha-ha !

Biofarm

Vestibul Păsările Apa

Păsărilor,

n-a
dispărut !
abandon

Orbitor

ca o cizmă

H

S-A F CUT REVOLU IE
ÎN BUCURE TI

DE C TRE GUVERN

Ă Ţ
Ş

Ă

Mircea FILIP (Pip)

scrisori întredeschise

P.S. E senzaţional că a apărut în CLnuvela - Zece seri
pe StradaMare”, cu poză pe copertă. Îl socot un gentil cadou de ziua
mea, ca şi cel la fel de senzaţional - al tău. M-am simţit iar copil al
urbei Iaşi, răsfăţat cu severă iubire, şi atenţie ce s-ar mai putea oferi
doar unui fiu rătăcitor, dar nu risipitor. !

„Calle Major

Merçi, chérie
Bucureşti, iunie 2014

Iubite amice Nick,

„

(S.R Becheanu, neguţător,
„Album memoriabil”)

3 august 1865
S-a făcut revoluţie în

Bucureşti de către guvern”.

Ana BLANDIANA, solidar cu Mircea FILIP, la lansarea volumului acestuiaă
În b taia nop ii/Convorbiri cu o floare.ă ţ
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M O M E N T

Bogdan ULMU

D-ale televizorului...
ECHINOX 45,

LITERATURA ŞI JURNALISMUL

AŞA SĂ FIE?

o aniversare trecută deja, dar
care a prilejuit rostirea , şi scrierea, unor idei de
o vie, şi dorită, actualitate. Ce înseamnă de fapt
o revistă de cultură? „Iniţiativă în cultură”,
„atelier literar şi nu numai”, „un spaţiu pentru
toleranţă şi colaborare”, „un exerciţiu de
libertate”, „un teritoriu magic al prieteniei”,
„oglindă a câtorva generaţii literare”, „un
capitol de istorie literară” ( Marian Papahagi,
într-un interviu din 1994) Cum a devenit
„Echinox”-ul emblemă a vieţii noastre literare?
Fiind o „publicaţie culturală a tinereţii fără
bătrâneţe” şi „un fenomen cultural românesc
fără asemănare: nu doar o revistă a tinerilor, ci
un eon spiritual în ecuaţia căruia intră visul
creaţiei, vocaţia prieteniei intelectuale,
imperativul judecăţii critice, cultul valorilor în
diversitate, curajul continuităţii, vitalitatea
tinereţii însetate de ceasul maturizării sub raza
exigenţei morale”. Dar şi „un teritoriu al
libertăţii unei gândiri exigente faţă de sine şi
lumea din jur, al unei cât mai vaste deschideri
spre valorile spiritului; şi, nu în ultimul rând, al
unei etici superioare a creaţiei” ( Ion Pop) La
mulţi ani, ECHINOX!

, un
festival desfăşurat la mijlocul lunii aprilie a.c.,
la Metz, a prilejuit reîntâlnirea cu lectura şi
povestirea Europei. De asemenea, TVR
naţional duce o campanie susţinută, intitulată
„Citeşte româneşte!”Eforturi vizibile, întru
totul lăudabile de redescoperire a miraculoasei
lumi a cuvântului tipărit, dar un lucru devine
din păcate tot mai limpede: aşa cum generaţia
noastră a citit mai puţin din literatura
fundamentală decât părinţii noştri, obligaţi,
printre altele să ştie cursiv şi două limbi străine
la moment de bacalaureat, tot aşa copiii noştri
citesc mai puţin decât noi, iar nepoţii noştri,
dată fiind structura sistemului actual de
educaţie, contorsionat sub avalanşe de
ordonanţe, dar şi fascinaţia lumii virtuale,
ajung să nu mai ştie nici alfabetul. Ne
reîntoarcem la pictograme?

„Astăzi nu contează cum
percepi operele de artă, ci cât de multe ai văzut.
Chiar şi cei care lucrează în industriile creative
sau cei care îşi petrec tot timpul sugând ca
aspiratoarele orice output creativ, toţi se simt
copleşiţi de presiunea de a şti tot ce mişcă sau
măcar de a pretinde că ştiu tot ce mişcă(...) arta
a devenit o extensie a shopping-ului. Estetica a
devenit o marfă(...) Am ajuns ca nişte gâşte cu
furtun în gură, prin care ni se îndeasă non-stop
cultură până când ne crapă ficatul”. (Scriitorul
şimuzicianulTomWilson, „Elle”, apr.,2013)

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

Văzurăm la ştiri şi cel mai scump din lume: costă...
160 de dolari!
De ce? Fiindcă pe lîngă homar şi caviar, mai conţine aur
(comestibil; de altfel, arghirofilii ştiu dintotdeauna că aurul se
hăpăie!)
Altfel, nu văd rafinamentul preparatului, zău...

*
Că tot suntem la culinare: tot dintr-o emisiune tv am mai aflat
că pentru o simplă cafea, se consumă... 200 de litri de !
De unde atîţia, bre?Cică se pun la socoteală şi litrii care intră în
fabricarea paharului, a zahărului, a linguriţei, rîşnitul
boabelor... mă rog, în stilul ăsta un duş ar consuma 1.500 de
litri! (dacă punem săpunul, gelul, peria, casca, prosopul,
instalatorul).

*
au cules o gafă delicioasă: crainica unui post

cunoscut a afirmat că ... de concetăţeni mor zilnic, de la
tutun.
Grav! Că-ntr-un an jumate, înseamnă că va dispărea întreaga
populaţie aRomâniei! (inclusiv nefumătorii, evident!).
Dacă nu se vor lăsa de duhănit mioriticii, ţara asta o să dispară
de pehartă.
Eu, că-s patriot,m-am lăsat de 5 zile...

*
Alte tratate ca ştiri de :
CezaraDafinescu s-a certat cuRodicaPopescu-Bitănescu: şi?
Paula Iacob se suie pe motocicletă, cam des; ramolismentul
doar are diferite forme demanifestare, nu?...
Laura Lavric a dormit într-o casă în care erau 5.000 de păpuşi:
şi?
Estonienii ne-au informat că Vlad Ţepeş e înmormîntat la...
Napoli!Or ştimai bine...
Catanga se îmbracă-n rochie de mireasă, la 50 şi ceva de ani:
şi?
ÎPS Daniel a oficiat o sfeştanie cu... trafaletul! Feţele
bisericeşti susţin că se numeşte... miruitor.Mă rog, important e
că-ţi faci treaba cu el...
InevitabilaOanaZăvoranu vrea să joace rolul unei poliţiste sub
acoperire: dacă va fi în stare. Şi dacă vreun regizor sinucigaş i-l
va da...
Liviu Guţă s-a îmbătat şi a vrut s-o violeze pe Simona Traşcă.
Ei, şi? (dacă avea tact, paţachina ceda fără ameninţări, pe o
tescovină...).
Elodia n-a fost găsită, timp de 7 ani. Norocul lui Dan
Diaconescu, care a avut subiect. Ghinionul lui Cioacă -
condamnat, definitiv. Periculos precedent, ca să fim sinceri...
Doi preoţi s-au luat la bătaie în biserică, la Râmnicu Sărat.
Enoriaşii au făcut galerie.Mă rog,Dracu nu doarme...
Mircea Băsescu e-n arest: dacă se-ncurcă cu Bercea
Mondialul! Unii, în frunte cu Călin, i-au cerut Preşedintelui
demisia.
Da ce, el e mai fraier?Azis să şi-o dea şi Tăriceanu (pe bază de
bileţel roz), şi Ponta (că-i plagiator), şi... şi... lumebună, teteo!

*
Pe TV2 o emisiune excelentă despre marea doamnă a
teatrologiei naţionale . Despre persecuţiile şi
injustiţiile la care a fost supusă această minunată universitară.
Bravo!
De altfel, postul respectiv face multe surprize oamenilor de
cultură: emisiunea luiDinescu, a lui Iaru, ...
Aici am revăzut un interesant cu Ştefan Iordache şi
recent dispărutulMateiAlexandru.

*
Un spot cam tîmpiţel (cam ca 80% dintre ele), ne
avertizează că „tenisul e fotbalul de azi!”. S-ar deduce că
fotbalul ar putea fi tenisul de ieri...
Ciclismul n-o fi...maratonul de alaltăieri?!...

*
Că tot am ajuns la sport: Simona Halep a mai bucurat românii,
cu victoriile ei răsunătoare. Bravo, Simona!
Cît despre Brazilia, ce să mai zic?! Pronosticuri imposibile,
scoruri aiuritoare, eliminarea unor echipe glorioase... Îmi pare
rău că n-am pariat 7:1 Germania-Brazilia: aveam azi 50 de
milioane-n buzunar... (un „inspirat” din Singapore, care a
prevăzut că-n meciul acesta se vor marca 8 goluri, a şi cîştigat
33.000 de dolari!).
Vezi, uneori e bine să fii oligofren, sau teribilist: poţi nimeri
scoruri ilogice!
Tragedie naţională tocma-n ţara care a organizat campionatul!
Nu-i nimic amuzant aici, zău!
Hai, România!
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Alice Voinescu
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Cîrcotaşii

Don Juan

REDESCOPERINDU-L pe BRÂNCUŞI în
newyorkezele MoMA şi Guggenheim, un
designer român îşi lasă cotropită inspiraţia de „
Domnişoara Pogany”, „ Măiastra”, „ Muza
adormită”, „ Sărutul” sau „ Coloana infinitului”
pentru o nouă colecţie vestimentară.
Motivându-şi patriotic alegerea: „ (...) ar trebui
să devină ceva permanent, să ai în garderoba ta
sau la tine în casă, elemente din folclorul
românesc, ceva din tradiţiile noastre, care să te
reprezinte.” Din moment ce Turnul Eiffel sau
Taj Mahal sunt multprintate pe orice fel de
vestminte, şi nu numai, de ce nu s-ar înălţa şi
Coloana infinitului pe o eşarfă? Şi Arta trebuie
să se adapteze, coborând de pe venerabile
socluri de neatins, motive şi teme clasice,
revenind astfel în imediata noastră apropiere.
Dar nu ne putem împiedica să ne întrebăm: oare
pentru familiarizarea tinerelor generaţii cu
mintea şi ochii lipiţi de jocurile electronice apar
în cele mai neaşteptate contexte vagi urme din
arta cea adevărată? Amintesc oare bomboanele
Mozart de „ Flautul fermecat” ? Sau cele câteva
măsuri din Bach rătăcite în coloana muzicală a
unei anoste publicităţi trezesc cumva dorinţa de
a audia vreun concert? Şi încă o întrebare:
„împrumutul” trunchiat, „ruperea” unui detaliu
din întregul artistic, îl promovează sau îl
bagatelizează? Cine doreşte să limpezească
apele excesiv de învolburate ale preluării „
creatoare” să ne răspundă pe e-mail-ul
redacţiei.

UTTER INN HOTEL

ESENŢA BALERINELOR”

. Vă doboară canicula?
V-aţi plictisit de aceeaşi vacanţă mare-munte?
Trageţi o fugă în Suedia, până înmijlocul lacului
Mälaren, undeva pe lângă oraşul Vasteras, îl
găsiţi dumneavoastră, şi acolo veţi descoperi cel
mai odihnitor loc din lume: Utter Inn Hotel.
Creaţie a sculptorului Mikael Genberg are o
singură cameră, miraculos scufundată în
albastrele ape ale lacului. Cum ajungi totuşi în
paradisul de răcoare? Te urci mai întâi într-o
barcă gonflabilă care lin te poartă până la o
terasă în mijlocul căreia se înalţă o „ casă” tipic
suedeză, din lemn vopsit în roşu bordeaux, cu
ferestrele şi uşa albe, cu acoperiş maroniu, pe
care se observă( în fotografia ...document) şi o
instalaţie solară. În camera propriu-zisă cobori
printr-un tub prevăzut cu o scară de fier. Un om,
maximum doi, pot împărţi singurătatea şi
tăcerea absolută a abisului rece străbătut doar în
zbor de aripioare crenelate ale peştilor. După
cinci sau şaizeci de minute de extaz silenţios o
curiozitate nu-ţi dă pace: oare ce s-ar mai putea
face în perfecta izolare, aleasă contra cost, drept
destinaţie a unei vacanţe de neuitat? Să bei o sută
de grame de cafea/ tărie/ suc/ apă, să mănânci o
tartină cu somon tras prin maioneză şi învelit
într-o crocantă foaie de salată? Asta bineînţeles
dacă ţi le-ai adus de-acasă. Apoi? Urci scara din
nou, te dezbraci pentru plajă, scapi un oftat: cine
îţi mai vede costumul ales în trei ore de shopping
în pustietatea asta? , inoţi un timp, peşti se
zbenguie agil pe fundul nisipos, te urci din nou
pe terasă, te aşezi pe banca lipită de peretele
minusculei case, îţi sprijini coatele pe masa de
lemn şi aştepţi să te-aurească apusul. Şi când pe
bolta neagră se-aprind astrele, mai îndrăzneşti
oare să-ţi petreci noaptea în dormitorul
subacvatic? Un psiholog pe cale de afirmare ar
proiecta, din acest punct foarte sensibil, o
serioasă temă de cercetare privind

„ se compune,
aflăm dintr-o publicitate inclusă într-o revistă
adresată doamnelor şi domnişoarelor, din emoţie
stăpânită cu o înnăscută eleganţă şi „aromă de
graţie”. La rândul ei alambicată cu „naturaleţea
moscului, accentul ludic al ambrei, prospeţimea
florilor de portocal, dulceaţa vaniliei şi a
cireşelor şi senzualitatea trandafirului”. Cu atâta
romantism infuzat nu mai auzi sacadatul pocnet
al poantelor pe „scândură”, fascinat urmăreşti
doar „esenţa balerinelor”.

Curajul vs.
Frica de ...albastru răcoros.

(A.B.)

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

(nr. 3/2014) publică o cronică la
două dintre cărţile consacrate de Călin
Ciobotari vieţii teatrale ieşene. O semnează
Mircea Morariu, care, pe bună dreptate, îl
consideră pe Ciobotari „unul dintre cei mai
serioşi, mai talentaţi şi mai profesionişti
comentatori ai fenomenului teatral românesc
contemporan”, subscriind opiniei cronicarului
ieşean potrivit căreia „Casa luiAlecsandri are o
evoluţie deloc lină, nicidecum previzibilă, cel
mai adesea contradictorie.”

, în cuprinsul apariţiei din
aprilie 2014 a revistei , nu mai
puţin de patru poze ale prezidentului
Consiliului Judeţean Galaţi, confratele nostru
într-ale scrisului Nicolae Bacalbaşa. Cu interes
se citeşte, în respectivul număr, o schiţă
„marinărească” semnată chiar de N. Bacalbaşa,
ce mânuieşte un condei spiritual, narează alert
ş i p ropune desene ca rac te r o log i ce
convingătoare.

NORD LITERAR

FAMILIA

AM NUMĂRAT
Dunărea de Jos

(Abe)

Ruinate, strâmtorate, jefuite, însingurate,
spulberate de vânturi sau prăbuşite în ele
însele, mai multe mărunte aşezări rurale
dobrogene au pierit de pe faţa asta a lumii,
chiar dacă numele lor n-au fost şterse
definitiv de pehărţi saudin enciclopedii.
De pildă, cătunul , străveche
aşezare a tătarilor dobrogeni, pe care ei o
numeau, cu ecouri de legendă, , pe
care-am descoperit-o cu înfiorată uimire într-
un golf răsăritean al lacului Taşaul, în zona
enigmaticei insuleAda,pe unde ne strecuram,
în copilărie, ca să pescuim guvizi de baltă, lin
şi roşioară cât palma. Iar asta se întâmpla în
perioada când aşezarea de vreo douăzeci de
căsuţe, din coasta cealaltă a lacului Gargalîc
nu era electrificată, n-avea căi vizibile de
acces şi părea scufundată sub coroanele
imense ale unor nuci şi salcâmi seculari, dacă
n-aş mai pune la socoteală şi mulţimea banal-
sufocantă a pomilor fructiferi obişnuiţi:
corcoduşi, vişini, pruni şi zarzări, ţesuţi între
ei printr-o plasă de liane necunoscute şi de
volbură abrosită care, după cum am avut eu
senzaţia, la început, creşteau şi pe
acoperişuri. De fapt, sătucul se scufundase, la
propriu, într-un fel de amfiteatru natural al
podişului, după ce, printr-un îndelungat
proces geologic, rocile de calcar solubile s-au
dizolvat, formând o dolină, adică o pâlnie
împietrită pe istmul îngust dintre lacurile
Taşaul şi Gargalîc, în aşa fel încât, din orice

Luminiţa

Şamanu

parte ai fi venit, îl puteai admira, mai întâi,
întreg adică, în toată splendoarea lui verde,
de oază exotică şi atemporală, părând exilat
de mult în afara civilizaţiei, deoarece, deja,
nu apărea penicio hartă cunoscută demine.
Ceea ce dovedeşte că, în proiectul de
sistematizare rurală, el nu figura încă
printre satele care urmau să fie şterse de pe
faţa pământului cu buldozerele, ci printre
cele condamnate la moarte lentă, prin
izolare, dezinteres şi descurajare. Mai întâi,
li s-a arat şi semănat izlazurile, iar când
lanurile de porumb ale C.A.P.-ului din
apropiere le-au ajuns până-n prag, au
început suspiciunile de furt din avutul
obştesc şi controalele devastatoare ale
miliţiei, urmate de tot mai insistentele
acuzaţii de braconaj piscicol şi de atitudine
ostilă faţă de transformarea socialistă a
agriculturii. În cele din urmă însă, potrivit
instinctului lor de rătăcitori ai stepelor, cei
tineri s-au risipit pe podiş sau dincolo de
Dunăre, în vreme ce câţiva dintre cei mai
bătrâni s-au mutat, se pare, în insulaAda, ca
să crească vaci, cai, sau capre şi ca să se
întoarcă la vechile lor rânduieli.
Deoarece, uneori, noaptea, se mai zăreşte
acolo luminiţa misterioasă a unui foc de
vreascuri şi se mai aude un fel de litanie
surdă, asemănătoare celor din geamiile
Orientului nostru apropiat. Certificând,
alegoric, că luminiţa nu s-a stins definitiv şi
că nevăzute minarete de fum se mai înalţă
încă prin marmura neagră a nopţilor
dobrogene.

Ioan Florin STANCIU

LUMINIŢA
cronicuţa de la mare
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