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(..........................................)
Des cercetaţi de pădureţi
În pat de rîu şi-n humăunsă,
Împărăţea peste bureţi
CraiCrypto, inimăascunsă,

La vecinic tron, de rouăparcă!
Dar printre ei bîrfeau bureţii
De-o vrăjitoaremînătarcă,
De la fîntîna tinereţii.

Şi răi ghioci şi toporaşi
Din gropi ieşeau, să-l ocărască,
Sterp îl făceau, şi nărăvaş,
Cănu voia să înflorească.

În ţări de gheaţă urgisită,
Pe-acelaşi timp trăia cu el,
Laponămică, liniştită,
Cupiei, prenumeEnigel.

De la iernat, la păşunat,
În noul an, să-şi ducă renii
Prin aer ud, totmai la sud,
Eapoposi pemuşchiul crud
LaCrypto,mirele poienii.

Pe trei covoare de răcoare
Lin adormi, torcînd verdeaţă,
Cînd lîngă sîn un rigă spîn
Cueunucul lui bătrîn
Veni s-o-mbie cu dulceaţă:

-Enigel, Enigel,
Ţi-amadus dulceaţă, iacă.

Uite fragi, ţie dragi;
Ia-i şi toarnă-i în puiacă.

-Rigă spîn, de la sîn,
Mulţumesc dumitale.
Eumăduc să culeg
Fragii fragezi,mai la vale.

-Enigel, Enigel,
Scadenoaptea, ies lumine,
Dacă pleci să culegi,
Începi, rogu-te, cumine.

- Te-aş culege, rigă blînd...

Zorile încep să joace,
Şi eşti umed şi plăpînd,
Teamămi-e, te frîngi curînd,
Lasă.-Aşteaptă de te coace.

- Sămăcoc, Enigel,
Mult aş vrea, dar, vezi, de soare,
Visuri sute, demăcel,
Mădespart. E roşu,mare,
Pete are fel de fel;
Lasă-l, uită-l, Enigel,
În somn fraged şi răcoare.

-RigăCrypto, rigăCrypto,
Cao lamăde blestem
Vorba-n inimă-ai înfipt-o!
Eude umbrămultmă tem,

Cădacă-n iarnă sunt făcută,
Şi ursul albmi-e vărul drept,
Dinumbra deasă, desfăcută,
Mă-nchin la soarele-nţelept.

La lămpi de gheaţă, supt zăpezi,
Tot polulmeuun vis visează.
Greu taler scump, cumargini verzi,
De aur, visu-i cercetează.

Mă-nchin la soarele-nţelept.
Că sufletu-i fîntînă-npiept,
Şi roata albămi-e stăpână,
Ce zace-n sufletul-fîntînă.

La soare, roata semăreşte;
Laumbră, numai carnea creşte
Şi somn e carnea, se dezumflă,
Dar vînt şi umbră iar oumflă...

Frumos vorbi şi subţirel
Laponadreaptă,Enigel,
Dar timpul, vezi, nuadăsta,
Iar soarele acuma sta
Zvîrlit în sus, caun inel.

- Plîngi, preacuminteEnigel!
LuiCrypto, regele-ciupearcă,
Lumina iute cum să-i placă?
El se desfaceuşurel
DeEnigel,
De parteaumbreimoi să treacă...

Dar soarele, aprins inel,
Se oglindi adînc în el;
De zece ori, fără sfială,
Se oglindi în pielea-i cheală.

Şi sucul dulce înăcreşte,
Ascunsa-i inimăplesneşte;
Spre zece vii peceţi de semn,
Venin şi roşuuntdelemn
Mustesc din funduri de blestem;

Că-i greumult soare să îndure
Ciupearcă crudă de pădure,
Că sufletul nu e fîntînă
Decît la om, fiară bătrînă,
Iar la făpturămai firavă
Pahar e gîndul, cu otravă

Ca lanebunul rigăCrypto,
Ce focul inima i-a fript-o,
De a rămas să rătăcească
Cualtă faţă,mai crăiască;

CuLaurul-Balaurul,
Să toarne-n lumeaurul,
Să-l toace, gol la drumsă iasă
Cumăsălariţa-mireasă
Să-i ţie de împărăteasă.
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De un sfert de veac îndată, apropiaţii bucureşteni ai lui
Vasile Lovinescu urcă în aceste zile ale verii la
Fălticeni, pemeleagurile naşterii şi stingerii din viaţă

ale Maestrului. Tot mai puţini, şi pentru că vârsta lungeşte şi
aspreşte drumul, şi pentru că unii îl caută de-acum şi-l
întâlnesc în altă dimensiune. La manifestarea intitulată
tradiţional , organizată de Primăria
Municipiului Fălticeni, Fundaţia Culturală ,,Ion Irimescu” şi
Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” pe 13 iulie 2014, în sala
,,Aurel Băeşu” a ajuns doar dr. Roxana Cristian. Amintindu-
ne că în curând se vor împlini 30 de ani de la urcarea la cer a
gânditorului esoteric, Domnia Sa a dăruit participanţilor o
rugăciune înălţată de Maestru către

,,din care reiese cui şi-a
predat sfârşitul omenesc Vasile Lovinescu”. După care dr.
Roxana Cristian a dat citire unui eseu inspirat de un verset
dintr-un paraclis al Maicii Domnului, ,,Compoziţie
geometrică pentru o comemorare”. Cum, ca şi cărţile
misteriosului şi inclasificabilului scriitor, eseul nu poate fi
nici povestit, nici rezumat, vom menţiona speranţa-sugestia
oaspetelui de a se înfiinţa şi de a funcţiona măcar lunar, la
GaleriaOamenilor de Seamă , un cenaclu literar al tinerilor.
În continuare, întâlnirea, deschisă de prof. Gheorghe
Dăscălescu, directorul Muzeului de Artă ,,Ion Irimescu”,
focalizând interesul asupra lansării unei lucrări inedite, a dat
cuvântul prof. Eleonora Bulboacă, cu un lung şi temeinic
excurs prin conţinutul proaspetei apariţii editoriale,

, Fundaţia Culturală
,,Antares” Galaţi, 2014. Lexiconul a fost scris în 1976, în

Sub semnul Lovineştilor

Fălticenii -mic lexicon cultural-turistic

Prea Sfânta Doamnă
Fecioară de Dumnezeu Născătoare,

ultimele sale luni de viaţă, de preotul şi cărturarul
, cunoscut îndeobşte ca ,,profesorul lui Nicolae Labiş”,

autor al unor valoroase volume dedicate oamenilor şi
locurilor a cu a cărei viaţă culturală s-a
identificat total. Atitudinea cumpănită, înţeleaptă a
dascălului, care se fereşte de exagerări (doar patru
superlative absolute, pentru Eugen Lovinescu,Nicolae Labiş,
Grigore Vasiliu-Birlic, Virgil Tempeanu), documentarea
atentă, rigoarea, cuprinderea, pe lângă scriitori şi artişti, a
unor oameni ai şcolii, militanţi, militari, consemnarea unor
fapte mai puţin cunoscute chiar fălticenenilor au fost doar o
parte din aspectele puse în evidenţă de Eleonora Bulboacă,
profesoara omagiind amintirea lui Vasile Gh. Popa, dar şi
efortul fiului, medicul şi prozatorul Vasile V. Popa, editor al
,,Lexiconului”, precum şi al celorlalte manuscrise rămase de
la tatăl său.
La rându-i, prof. Neculai Sturzu a dat glas unor ,,emoţii şi
uimiri” privind mulţimea, ,,hărnicia şi devoţiunea” acestor
editări la vremea când ,,credeam că începe şirul reeditărilor”,
reeditări care ,,se impun”, acum când aşezarea se pregăteşte
de sărbătoarea împlinirii a 525 de ani de atestare documentară
şi a 230 de ani de existenţă urbană, şi pe care deliberativul ar
trebui să şi le asume în numele municipiului recunoscător
pentru darul cărturăresc al lui Vasile Gh. Popa. De asemenea,
considerând că lucrarea despre oameni şi locuri din Fălticeni,
tipărită anul trecut, şi acest lexicon ar putea să dea substanţă
unui curs de istorie culturală locală, prof. Neculai Sturzu a
propus şi reeditarea lor împreună, şi introducerea acestui curs
în şcolile municipiului şi ale zonei, povestind un amănunt
grăitor pentru interesul adolescenţilor faţă de personalităţile
aşezării. Finalul intervenţiei Domniei Sale s-a axat pe
asemănările dintre Vasile Gh. Popa şi Vasile Lovinescu:
amândoi vorbeau mai multe limbi străine, preţuiau tradiţiile
populare (şi se preţuiau unul pe celălalt), amândoi găseau
locurimagice în Fălticeni.
În ce ne priveşte, punând faţă în faţă ,,Lexiconul” lui Vasile
Popa- Tatăl şi paginile despre Fălticeni din recenta carte a lui
Vasile Popa-Fiul, , am
vorbit despre darul de povestitor al amândurora, despre

Vasile Gh.
Popa

Spitalul Judeţean şi alte întâmplări

Florenţei mold ve,Sub semnul
Lovine tilorş

Doina CERNICA

Galaţi Iaşi

Celesta Curătură

(Continuare în p.22) Vasile PROCA

Cine-i Evghenii Doagă? Dar Eugen Doga? Să
recunoaştem (cu mâhnire) că prea puţini români au
auzit de compozitorul moldovean născut în sătucul

Mocra din Transnistria, autor al unor sute de lucrări de balet,
muzică de teatru şi film, melodii lirice, cvartete ş.a.m.d. Iar
Doga este recunoscut drept cel mai mare compozitor român
în viaţă! Dar nu de către noi, că nu prea ne stă în fire, ci în
mediile culturale internaţionale. Printr-o Decizie UNESCO,
una dintre piesele compuse de Doga a fost declarată „a patra
capodoperă a secolului XX”. Aceeaşi compoziţie este
considerată de Ronald Reagan „cel mai bun vals al secolului
trecut”. Numele lui Doga figurează în lista primelor 200
personalităţi ale lumii de azi! A compus muzica filmului
„Şatra”, iar piesele lui simfonice sunt incluse de prestigiosul
site History Rundown între „cele mai valoroase 200 de opere
muzicale din toate timpurile”. Cum se face că-i atât de puţin
cunoscut în România, câtă vreme în 1982 realiza muzica
filmului turnat la Buftea „Maria Mirabela” (versurile:
Grigore Vieru), iar filmul-balet „Luceafărul”, pe libretul lui
Loteanu şi muzica lui Doga, a fost inclus în repetate rânduri
în programeleTVR?Simplu: nimeni nu-i profet în ţara lui iar
ţara lui, Doga şi-o consideră România reîntregită. L-am
întâlnit prima dată prin 1991-1992: era un participant activ la
mai toate manifestările unioniste ce aveau loc la Chişinău.
Încă nu vorbea impecabil româna, din pricina accentului
„şantist” (transnistrean). Colaborarea strânsă şi prietenia cu

Vieru l-au făcut ca, în foarte scurt timp, să-şi însuşească un
vocabular şi o pronunţie românească pe care le-ar putea
invidia mulţi dintre vorbitorii noştri autohtoni. Un episodmai
puţin cunoscut: preşedintele de tristă amintire Voronin i-a
convocat pe Grigore Vieru şi pe Eugen Doga, propunându-le
onoranta şi bine remunerata însărcinare de a realiza un nou
imn al Republicii Moldova, probabil, fiindcă versurile lui
Mateevici („Limba noastră”) nu vorbesc despre „poporul” şi
limba „moldovenească”. Amândoi au refuzat, iar gestul le-a
fost urmat de toţi cei cărora, după aceea, li s-a făcut insidioasa
propunere... Să mai amintim că faimosul spectacol al
Olimpiadei de la Soci s-a deschis cu o compoziţie de-a lui
Doga, culmea, prilej de mâhnire şi indignare, fiindcă
organizatorii şi-au permis... să-i re-orchestreze creaţia, fără
să-l consulte şi fără să-i solicite acordul. „Ce să fac?” se
întreba Doga „să-l dau în judecată pe Putin?” Va trebui,
probabil, s-o facă în cazul obrăzniciei aşa zişilor „socialişti”
ai lui Dodon, care nu numai că au folosit fără încuviinţarea
compozitorului melodia „Codrii mei”, dar au mai şi inclus-o
într-un clip electoral anti-românesc şi anti-european!...Vara
asta, Doga a susţinut un concert la Iaşi adevărat triumf al
târziei (şi vinovatei) re-descoperiri a unei personalităţi
artistice de prim rang, aşezată de critica muzicală
internaţională alături de Enescu. Şi... de-a dreptul ignorată de
publicul larg dinRomânia!
Ultima oară l-amvizitat toamna trecută, acasă, la Chişinău. E-
un mic templu al muzicii acolo, în centrul capitalei moldave,
cu studio de înregistrări, bibliotecă muzicală, piane, incintă
pentru audiţii şi mini-concerte şi cu o grădină interioară în
care tronează un palmier ce dă să spargă acoperişul de sticlă.
Ca de obicei, Doga s-a aşezat la pian şi, pentru oaspeţi, a
interpretat două dintre cele mai noi compoziţii. Mi-a dăruit
DVD-ul ce cuprinde nu numai faimosul vals din filmul
„Blânda şi tandra mea fiară”, apreciat la superlativ de
UNESCO şi de Reagan, ci şi încă 49, deci, 50 de valsuri
simfonice. Le ascult unul câte unul când am răgaz, pentru a
continua să mă mir că despre o personalitate atât de
spectaculos împlinită scriu de parcă aş prezenta cine ştie ce
nouă speranţă ivită dincolo de Prut. Valsuri, muzică de film?
Nu pot fi piese demare altitudine şi rezistenţă, ar spune hiper-
esteţii noştri snobi. După cum sunt sigur că, de-ar fi fost
autorul de valsuri, marşuri şi polci Strauss român, tot cam aşa
l-am fi tratat, dacă nu şi mai rău, categorisindu-l la capitolul
de rang secund „muzică de promenadă”, bună s-o cânte
fanfara duminica, în chioşcul din parc, la ceasul plimbării
poporănilor. Noroc de reacţia reparatorie a lumii. Obiectivă,
imparţială şi decomplexată.

Mircea Radu IACOBAN

DOGA
culturalitatea condeiului lor şi despre prezenţa tatălui în
memoriile fiului.
Deoarece preocupările lui Vasile Lovinescu nu puteau să
trezească decât mefienţă după război, preotul profesor
Gheorghe Brădăţanu a evocat limitările şi întunecările acelei
vremi, relevând soarta misticii, dar şi a călugărilor, a marilor
duhovnici şi înţelepţi, pentru ca apoi să o lumineze când cu
imaginea lui Vasile Lovinescu stând la sfat cu Antonie
Plămădeală, la Râşca, pe malul iazului, când cu aceea a
Academiei de laMănăstirea Slatina în anii părinteluiCleopa.
Observaţia părintelui, atât de puternic implicat în viaţa
spirituală, literară şi culturală a zonei, legată de condiţia de
deţinut politic de care au avut parte preoţii Leonida
Gavrilescu, Ioan Lungu şi Vasile Gh. Popa, toţi trei cu un rol
anume în viaţa luiNicolae Labiş, l-a determinat pe ing.Ovidiu
Mustaţă să evoce anii de prigoană şi închisoare ai unor
intelectuali ai Fălticenilor, acuzaţi (ce absurd sună astăzi!) de
intenţia doborârii guvernului de la Bucureşti şi de schimb de
mesaje cu americanii prin intermediul crucii din creştetul unei
biserici a urbei...
Detenţia i-a fost fatală luiVasileGh. Popa, deoarece i-a afectat
grav şi ireversibil sănătatea, a povestitmediculVasileV. Popa.
Pe de altă parte, gândindu-se la o posibilă lectură-vânătoare a
lexiconului, a fost nevoit să renunţe la personalităţi foarte
scumpe inimii sale, ca învăţătorul Gavril Danielescu, cavaler
alOrdinuluiMihaiViteazul, căruia însuşi generalul Berthelot,
şeful misiunii militare franceze, i-a prins în piept Legiunea de
Onoare, osândit la muncă silnică, la Canal, după 1948. În
schimb, Lovineştii sunt aproape toţi (mai puţin Monica, de
nepomenit în 1976, la data scrierii dicţionarului), spaţiu
maxim fiindu-i acordat lui Eugen Lovinescu, ,,Cel mai mare
critic fălticenean, dar în acelaşi timp, unul din cei mai mari
critici literari ai ţării noastre”. Cu mare plăcere (plăcerea
povestitorului pentru amănuntul semnificativ, care
marchează chiar şi acest lexicon), Vasile Gh. Popa aminteşte
de tableta ,,Umbra” scrisă de EugenLovinescu pentru anuarul
Liceului ,,Nicu Gane” Fălticeni la 50 de ani de existenţă ai
prestigioasei instituţii, în care rememorează colindatul
copilului care a fost pe şantierul noii sale clădiri atunci şi
teama lui ca nu cumva muncitorii să-i măsoare umbra şi să i-o
îngroape în ziduri: ,,Târziu însă, la sărbătorirea
semicentenarului, când scriitorul însuşi avea peste 40 de ani,
constata că, cu toată grija ce a avut-o de a nu i se lua umbra
prin această măsurătoare cu sfoara, umbra lui se află totuşi în
zidurile acestei şcoli”.
Astfel că, în sunetele flautului vrăjit al lui Nicolae Maxim de
la Filarmonica Bucureşti, întâlnirea s-a încheiat cu gândul la
lecţia respectului pentru literatură şi cultură oferit de
Lovineşti prin propria viaţă şi propriul scris, adică la umbrele
lor înzidite în ceea ce Fălticenii au avut mai de seamă.
Îndeajuns de mult şi de puternic, încât la anumite ceasuri ale
timpului ei şi ale vieţii noastre, aşezarea întreagă să ne apară
magică.
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Antanta s-a constituit, iniţial, dinAnglia şi Franţa, prin
acordul din 1904, extinsă fiind apoi, în 1907, în urma
acordului cu Rusia. În anii ce au premers declanşării

primului război mondial, relaţiile internaţionale au fost
perturbate, periculos, de câteva crize politico-diplomatice: în
1905 şi 1906, cu prilejul opunerii Germaniei expansiunii
Franţei în Maroc, criză rezolvată prin Conferinţa
internaţională de la Algesiras (Spania), din 15 ianuarie - 7
aprilie 1906, ce dădea câştig de cauză Franţei, în rivalitatea
franco-germană privind Marocul; criza bosniacă, declanşată
de anexarea Bosniei-Herţegovina (1908) de către Austro-
Ungaria (februarie - martie 1909); o nouă criză marocană,
provocată deWilhelm al II-lea (1888 - 1918), în iulie - august
1911; războaiele balcanice (1912 - 1913), care au adus foarte
aproape de confruntare unele mari puteri (Rusia şi Austro-
Ungaria) şi care nu reuşiseră decât parţial să rezolve gravele
probleme naţionale existente, cu atât mai puţin reuşind
procesul de unificare a statelor din zonă, în condiţiile în care
Imperiul Habsburgic stăpânea, încă, întinse teritorii.
Adăugăm, la acestea, mişcările minorităţilor naţionale din
Balcani, eforturile unor naţiuni europene, înrobite, de a-şi
schimba condiţia, în contrast cu „sentimentul marilor puteri
europene de a fi ameninţate în integritatea lor naţională de
către vecini - un sentiment deosebit de puternic în Germania -
de vreme ce împăratul Wilhelm al II-lea se arăta convins că
războiul era inevitabil pentru că Franţa îl dorea”. (Pierre
Renouvin, , Corint, Bucureşti, 2001, p.
12). Se aştepta un pretext pentru ca războiul să poată fi
declanşat, iar pretextul l-a constituit asasinarea
moştenitorului tronuluiAustro-Ungariei, Franz-Ferdinand, şi
a soţiei sale, Sofia, la Sarajevo, în 28 iunie 1914, de Gavrilo
Princip, un tânăr patriot sârb, dar supus austriac. Încurajată de
Germania, Austro-Ungaria consideră Serbia drept autoarea
morală a asasinatului de la Sarajevo, adoptând, faţă de
aceasta, o poziţie de forţă, în ciuda faptului că atentatul „s-a
săvârşit pe teritoriul austro-ungar”. (Ion I. Nistor,

, vol. II, Editura Biblioteca Bucureştilor,
Bucureşti, 2003, p. 254). Se înţelege, atentatul, în care şi-a
pierdut viaţa moştenitorul tronului austro-ungar, a constituit
pentru guvernul dublei monarhii un pretext de a
intimida/lichida Serbia, aşa cum a şi spus-o, imediat după
atentat, cancelarul austriac Berchtold, către premierul ungur,
Istvan Tisza, anume, că are intenţia „de a profita de crima de
la Sarajevo pentru a regla socotelile cu sârbii”. (Ion I. Nistor,

, p. 254). Implicarea directă a guvernului de laBelgrad,
în atentat, n-a fost dovedită, cu toate că serviciile secrete
sârbeşti, prin colonelul Dimitrievič, fără ştirea guvernului, i-
au sprijinit pe atentatori. Aceştia aparţineau organizaţii
secrete, cu scopuri pansârbeşti, Naro Dnaia Obrana din
Belgrad, şi care a fost sprijinită logistic de numitul colonel
Dimitrievič. Gavrilo Princip, însă, aparţinea altei organizaţii
secrete, Mlada Bosnia, afiliată altei organizaţiei secrete,
Mâna Neagră, de la Belgrad. Princip era supus austriac şi nu
sârb, iar punerea tragediei de la 28 iunie 1914 pe seama
guvernului sârb, guvern absolvit de vină de însăşi comisarul
austriac Wiesner, însărcinat cu anchetarea cazului, a dus la
concluzia: „Nu se cunoaşte un caz similar, ca un guvern să
facă responsabil un alt guvern pentru o crimă comisă pe
teritoriul său şi cu atât mai puţin pentru o crimă pe teritoriul
propriilor supuşi, cum era cazul de la Sarajevo”( În
realitate, atâtAustro-Ungaria, cât şi Germania, voiau, în vara
anului 1914, războiul, aşa cum peste douăzeci şi cinci de ani,
la 12 august 1939, Joachim von Ribbentrop, ministrul de
externe al Germaniei naziste, la întrebarea lui Ciano,
ministrul de externe al Italiei, „De fapt ce vreţi, Coridorul sau
Dantzigul?” acesta i-a răspuns, cinic: „Mai mult decât atât,
noi vrem războiul!” (Jacques de Launay,

, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, vol. I, Bucureşti, 1988, p. 35)
n amândouă cazurile, adică în declanşarea celor două
războaie mondiale, în ciuda unor poziţii/argumente ce
urmăresc să ne convingă de caracterul nedorit, accidental,

al acestora, precum şi de lipsa de intenţii a Germaniei, în a le
declanşa, în ciuda unor interpretări corecte, la limită, a
documentelor probatoare, construcţia istoriografică în cauză
nu se poate susţine cu temei. Astfel, de duritatea excesivă a
ultimatumului austro-ungar înaintat Serbiei, la 23 iulie 1914,
se face responsabil şi împăratulGermaniei,Wilhelmal II-lea.
Este limpede că a stabili vinovăţiile corecte, reale, în
declanşarea catastrofei de la începutul veacului XX, nu este
deloc o problemă simplă. Dar, la fel de sigur se poate susţine
faptul că vinovăţia Puterilor Centrale, fondatoare a Triplicei,

Primul războimondial
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Mari decizii ale
celui de-al doilea război mondial
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a fost mult mai accentuată decât a tuturor celorlalte mari
puteri europene la un loc, şi aceasta în ciuda ipotezei că „nici
unul dintre guvernele europene nu a premeditat războiul
general.” (Pierre Renouvin, , p. 15) În acest sens,
lămuritoare poate fi şedinţa Consiliului de Coroană, al
Germaniei, din 5 iulie 1914, de la Postdam, unde conducătorii
celui de-al doilea Reich, în frunte cu Wilhelm al II-lea,
precum şi cei ai Austro-Ungariei, au decis conţinutul
ultimatumului înaintat Serbiei, conţinut definitivat la 14 iulie
1914, într-un alt Consiliu de Coroană. Ultimatumul a fost
înaintat Serbiei la 23 iulie 1914. În ciuda clauzelor sale
extrem de dure, guvernul sârb a dat un răspuns moderat,
acceptându-le pe toate, cu excepţia celui care viza acceptarea
de către guvernul sârb a poliţiei austro-ungare pe teritoriul
sârb, în vederea urmăririi, identificării şi prinderii vinovaţilor
de acţiuni „subversive” împotrivaAustro-Ungariei. În pofida
răspunsului, care semăna mai mult cu o capitulare a Serbiei -
şi aceasta în situaţia în care Rusia îi oferise sprijin
necondiţionat - Austro-Ungaria, împinsă de la spate de
Germania, a refuzat orice reglementare diplomatică a crizei,
declarând, la 28 iulie 1914 război, guvernului de la Belgrad.
Cei doi şefi de guverne, von Berchtold şi respectiv contele
Tisza, urmăreau, ca şiHitler, în septembrie 1939, „ca războiul
să fie unul de proporţii locale”. (Barbara Jelavich,

, vol. II, Institutul European,
Iaşi, 2000, p. 109) Nu vor fi necesare decât câteva zile pentru
a-şi da seama că s-au înşelat, şi că se aflau în postura deloc
comodă de a fi aprins vâlvătaia ce le va distruge, până la
urmă, înseşi imperiile lor.

i fără ultimatumul trufaş, imoral în cel mai înalt grad, al
Austro-Ungariei, conflictul s-ar fi declanşat, deoarece
„aspectul cu adevărat uluitor al izbucnirii primului

Război Mondial nu este faptul că o criză mai simplă decât
altele care fuseseră rezolvate a dus în cele din urmă la
declanşarea catastrofei planetare, ci că a durat atât de mult
până s-a aprins scânteia”. (HenryKissinger, , p. 173).
Declaraţia de război a Austro-Ungariei, adresată Serbiei, a
obligat marile puteri europene să ia decizii tranşante, de
mobilizare generală, făcând inutilă orice speranţă că războiul
general ar mai putea fi evitat. La începutul lunii august, 1914,
au urmat succesive declaraţii de război: Germania declară
război Rusiei, la 1 august, iar, la 3 august, Franţei. La 4 august
Imperiul britanic declară război Germaniei, pentru ca la 6
august Austro-Ungaria să declare război Rusiei. Tot pe 6
august 1914 Serbia declară război Germaniei, pe 7 august
face acelaşi lucru şi Muntenegru. Peste câteva zile, la 11
august 1914, Franţa şi Anglia declară, şi ele, război, Austro-
Ungariei. Vecina din sud a României, Bulgaria, la începutul
războiului, în 6 septembrie 1914, încheie un tratat de alianţă
cuAustro-Ungaria şi Germania, alianţă de mult pregătită, iar
în 1915 intră în război. Vor urma, la 1 - 3 noiembrie 1914,
declaraţiile de război ale statelormembre aleAntantei (Rusia,
Anglia, Serbia, Franţa) adresate Turciei, al cărei sultan,
Mohamed al V-lea, crezându-se în plin ev mediu, îşi chema
poporul la Jihad!
Nimeni, niciunul dintre conducătorii statelor care au intrat în

op. cit.
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conflict, nu credea că războiul început ar fi putut duramaimult
de câteva luni. Statul Major austro-ungar, în ton cu aroganţa
diplomaţiei vienezo-budapestane, aprecia că îi vor fi necesare
doar 3 (trei) săptămâni pentru a zdrobi Serbia! Vor reuşi să o
înfrângă nu în 3 săptămâni, ci în 2 ani, şi aceasta după ce vor
suferi înfrângeri severe, repetate, şi doar pentru că vor fi ajutaţi
de germani şi bulgari. La fel, germanii erau siguri că în cel
mult 4 - 5 luni vor reuşi să anihileze armata franceză, conform
planului Schlieffen (elaborat de feldmareşalul Moltke, şi care
urmărea încercuirea şi distrugerea armatei franceze, printr-un
gigantic Cannae). Ruşii, care, spre surprinderea Germaniei şi
Austro-Ungariei, şi-au mobilizat armatele relativ repede, în
ciuda dificultăţilor imense provocate de o logistică precară,
erau şi ei siguri de o victorie rapidă. Şi totuşi, au existat
avertismente cu privire la caracterul special al unui război în
secolul XX, avertismente, evident, neluate în seamă. Aşa,
nepotul feldmareşalului Moltke îl avertizase peWilhelm al II-
lea, în 1906, că viitorul război, dacă va fi declanşat, „va fi un
război naţional care nu va fi câştigat printr-o bătălie decisivă,
ci după o lungă şi obositoare luptă, cu o ţară care nu va fi
învinsă până ce nu va fi zdrobită întreaga ei forţă naţională
(Moltke făcea trimitere la Franţa n. n.), un război care va
epuiza la extrem propriul nostru popor, chiar dacă vom fi
victorioşi”. (Barbara W. Tuchman, Tunurile din august, Ed.
Politică, Bucureşti, 1970, p. 43) Oricât ar părea de ciudat,
Primul Război Mondial a început într-o notă de uşurare
generală, iar entuziasmul multora, că războiul începuse, se
manifesta din plin. Aşteptările tuturor, cu privire la durata
conflictului declanşat în vara anului 1914, vor fi date peste cap
în mod dramatic. În acest caz a cântărit decisiv faptul că
„politica externă abdicase în favoarea strategiei militare” (
HenryKissinger, , p. 177), iar aceasta, odată elaborată şi
pornită, devenise autonomă, punând în mişcare „maşinăria
Judecăţii de Apoi militare”. ( p.173) La începutul
războiului, Germania declanşează ofensiva în vest, la
începutul lui august 1914, încălcând, după o sută de ani,
neutralitatea Belgiei, conform planului îndelung elaborat de
Statul Major German, planul Schlieffen, plan ce urmărea o
puternică şi nimicitoare ofensivă împotriva Franţei, de-a
lungul Canalului Mânecii, ofensivă care trebuia să ducă, în
viziunea strategilor militari germani, la încercuirea şi
distrugerea armatei franceze. Siguranţa, în reuşita acestui
plan, devenise lege, pentru germani, de vreme ce, atunci când
cardinalul belgian Mercier reproşase generalului von Bissing
încălcarea neutralităţii ţării sale şi distrugerea unor vechi
centre urbane (Gand, Bruges), acesta îi răspunde cinic: „Dar,
părinte, noi, biruitorii, vom face istoria”. (N. Iorga, , p.
117). Şi totuşi, speranţa Germaniei într-o victorie rapidă,
împotriva Franţei, va fi spulberată de extraordinara tenacitate
a armatei franceze, care reuşeşte să reziste, e adevărat, la
limită, formidabilei presiuni germane, şi aceasta în pofida
„celei mai minuţios pregătite ofensive militare din istorie”.
(BarbaraW.Tuchman, , p. 110).
n august 1914 armata franceză pierde „bătălia frontierelor”
(A. J. P. Taylor, ,
Polirom, Iaşi, 1999, p. 5), dar reuşeşte să evite marea

învăluire urmărită de flancul drept german, iar în septembrie
acelaşi an obţine marea victorie de pe Marna. Din toamna
anului 1914 frontul de vest se stabilizează, războiul
transformându-se într-unul de poziţii. Şi în est, după câteva
succese iniţiale ale ruşilor, frontul se va stabiliza, temporar,
după ce Rusia va suferi câteva înfrângeri majore, precum cele
de la Tannenberg şi Lacurile Mazuriene. În scurt timp,
conflictul se generalizează, constrângând/determinând şi alte
state să-şi definească poziţia, unele optând pentru neutralitate,
iar altele, în funcţie de interesele lor naţionale, pentru o tabără
sau alta.
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Primul r zboi mondial - un conflict
îndelung a teptat (II)
ă
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Gică MANOLE

istorii de tranziţie

Liturghie la Episcopie, în Catedrala Mare. Desupra tuturor,
pe flancuri, un dublu drum al Crucii: al lui Cristos,
înveşnicit în esenţa plăcilor de piatră şi, în registru secund,
scene din viaţa şi martiriul Fericitului Anton Durcovici. O
uşoară vibraţie a pânzelor. Din laturele altarului, paşi,
mişcare. Paşii apăsaţi, sigilii în marmură - Episcopul şi, în
oglindă, complementari, eterici,monseniorul. Liturghia.
Încerc să înving surditatea tot mai confortabil instalată dar
nu auzul mă supără ci un altceva, o prezenţă dureroasă, o
rană pulsând sincopat, un halou înnăbuşit, suferinţă. Şi mă
absoarbe brusc Cearcănul Durerii din care pupilaMartirului
se prăbuşeşte în mine. Ciudată stroboscopie: copilul trece
spre adolescent, se recompune submitra episcopală, lumină
de veghe din care o scintilaţie, un semnmăobligă să translez
în nouăzeci de grade spre altar undeMaicaMaicelor aleargă
într-o tornadă de culori, alergare ţipată şi ochii, cearcăne cât
durerea unui întreg Univers. Tusea învecinată mă
recompune, un spaţiu de sunete, cuvinte şi ceva care
explodează în creier: periplul laşităţii. ”Torţionarul,
argumentează clar preotul, şi-a explicat sălbăticia animalică

prin frică. Din frică a rupt ligamentele aproapelui, din frică a
smuls bucăţi vii din trupul deţinutului. Frica de a dovedi
ascultarea, supoşenia”. Ciudată scoatere de sub anatemă a
monstruozităţii unuia sau altuia. Şimă ridic saumi se pare că
mă ridic pentru a privi, eu însumi cearcăn, la oamenii din jur,
la bărbaţii în vârstă. Care dintre aceştia va fi fiind cel care,
dintr-o laşă întârziere, a mărturisit propria Golgotă,
înfingerea suliţei în trup de trup, cum soldatul roman în
coasta lui Isus?!
Bancheta de aşteptare la scaunul de spovadă e goală. Uşa
confesionalului deschisă, un cearcăn fără pupilă. Cui să-i
mărturisesc propria frică de a fi învecinat călăului? De a-i
accepta prezenţa aici, sub dublaCale aCrucii?
Dinspre altar, caldă, armonioasă, vocea: ”Dăruiţi-vă
Pacea!” şi palmele se întreţes pe geometrii variabile, o
textură vie a iertărilor.
Sub cearcănul îndurerat al episcopului martir întind palma,
ating degete eu, păcătosul care nu am puterea de a ierta
torţionarul.
Nu te odihneşti cât trebuie, spune soţia, împărtăşindu-mi irul
agheasmei. Ai ochii încercănaţi. Ce te doare? Sufletul,
răspund. Mă doare sufletul şi gândul că frica, laşitatea nu
sunt scrise între păcatele capitale.

Aurel BRUMĂ

Cearcăn



4 cronica veche

CRONICA VECHE

Cercetarea, indiferent de tematica ei, rămâne o acţiune
pasionantă, doar dacă parcurge acei paşi constructivi,
dublaţi în primul rând de responsabilitatea lucrului bine

făcut, fondat pe documente. În acest sens, un exemplu credibil ni-l
oferă profesor Livia Ciupercă, într-un exerciţiu ascendent, de trei
decenii, având în vedere debutul său publicistic, în 1982. Dintre
numeroasele studii publicate de-a lungul timpului, aprecierea
criticii literare s-a dorit entuziasmată la apariţia monografiilor,
care compun un excurs detaliat al vieţii şi operei unor cunoscute
figuri literare, amintind doar studiile monografice:

(1996), (2010),
(2011),

(2012), (2013). Şi recenta diplomă, ce i-a
fost conferită, în cadrul PremiilorU.Z.P.R. 2013, o confirmă.
Recent, în luna februarie 2014, ieşea de sub tipar, cu
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei, o altă monografie:

. Tipărită la
Editura „Doxologia” din Iaşi, această lucrare impresionează prin
bogăţia de elemente inedite care compun viaţa şi activitatea
scriitoruluiAlexandruLascarov-Moldovanu (1885-1971).
Despre Alexandru Lascarov-Moldovanu se ştie că a absolvit
Facultatea deDrept (Bucureşti, în 1906), a profesat ca jurist, dar s-
a implicat şi în învăţământul primar şi secundar (colaborând la
editarea de manuale şcolare), cunoscut ca scriitor, publicist,
memorialist, traducător etc. Român vertical, cu dragoste de ţară şi
de credinţa strămoşească, Al. Lascarov-Moldovanu a dus o viaţă
„exemplară”, iar prin opera sa, „s-a învrednicit a se faceDomnului
slavoslovitor”.
Studiul monografic realizat de profesor Livia Ciupercă
evidenţiază, pe de o parte„travaliul” vieţii unui intelectual român,
cu aripile-i frânte în anii maturităţii depline (începând din 1945 şi
până la sfârşitul vieţii), iar pe de altă parte o „incursiune”, ce se
doreşte exhaustivă în opera acestui scriitor prolific.
În ceea ce priveşte opera literară, autoarea monografiei, face o
distincţie între creaţia edită (începând din 1915) şi cea inedită
(conservată în diferite arhive). Creaţia edită abordează teme
variate, în funcţie de preocupările tinereţii juristului Alexandru
Lascarov-Moldovanu.Aşadar, experienţa sa de slujitor al statului,
îl va însufleţi să scrie lucrări de specialitate, dar mai ales proză
inspirată, edificatoare, cu substrat etic: „Hotare şi singurătăţi...”
(1922), „Nopţi de Moldova” (1926), „Pe drumuri de ţară...
Amintirile unui fost subprefect...” (1930), „Drumuri...” (1938),
„Amintiri cu învăţători” (1943) etc. Experienţele de pe front, din
cele două războaie mondiale, vor rodi, prin amintiri emoţionante,
în volume precum: „Zile de campanie. Iunie-august 1913” (1915),
„Cohortelemorţii” (1930), „Scrisori de război” (1941) etc.
Şi cum scriitorul a abordat specii şi stiluri variate, autoarea acordă
un binemeritat şi egal spaţiu şi pentru literatura pentru copii
(„Romanul Furnicii”, 1936), literatura de evocare (omagiu lui
Apostol D. Culea sau N. Iorga), „elogiul familiei creştine” prin
romanele: „Biserica năruită” (1932), „Mamina” (1934),
„Întoarcerea luiAndrei Pătraşcu” (1936), „Tătunu” (1937).Un loc
aparte o reprezintă proza cu temă creştină („Un tăciune şi-un
cărbune...”, „Casa din pădure”, „Flori creştine” etc.) sau
prelucrările sau traducerile cu aceeaşi tematică („Concordanţă a
NouluiTestament...”, „ViaţaSfinţilor...” etc.).
Avem a recunoaşte că partea monografiei în care curiozitatea şi
interesul cititorului poate atinge punctul culminant este capitolul
dedicat volumelor inedite, semnate Alexandru Lascarov-
Moldovanu. Toate aceste volumemanuscris „odihnesc” înArhiva
Bibliotecii Sfântului Sinod şi nu le putem cunoaşte (deocamdată)
decât prin intermediul acesteimonografii, ea însăşi inedită. Pentru
fiecare volum în parte, autoarea ne oferă o privire de ansamblu, cu
citate şi succinte comentarii pe text.
Un capitol atotcuprinzător, la fel de interesant este
„Traducătorul”, din care reţinem că „în nobila sa activitate de
popularizare a învăţăturii creştine şi de toleranţă faţă de toate
cultele, lui Al. Lascarov-Moldovanu i-au slujit şi traducerile...”
prin familiarizarea cititorului român cu lucrări de valoare din
literatura universală şi patristică, scriitorul fiind un bun
cunoscător al limbilor franceză, engleză, germană şi rusă.
De o valoare literară şi patristică de necontestat sunt: romanul
istoric „Buga” (publicat în 2002) sau monografia „Fecioara de la
Vladimireşti” (publicată în 2004). La acestea adăugăm
manuscrisele: trilogia „Fiul risipitor”, o piesă de teatru, precum şi
un număr impresionant de volume cu tematică exclusiv patristică,
din care amintim doar o parte: „Convorbiri între un anahoret şi un
ucenic”, „Cei zece leproşi”, „Despre Smerenie”, „<Eu sunt... ,
„Fericiri şi vaiuri în Sfânta Scriptură”, „Evanghelia povestită
tinerilor băieţi şi fete”, „Plante, animale, lucruri, locuri şi cetăţi din
Sf. Evanghelie”, „Scrisorile bătrânului Terţiu către strănepoata sa
Cristina”, „Iubirea în Noul Testament”, „Schiţe şi flori
duhovniceşti”, „Laudă Maicii Domnului”, „Laudă Mântuitorului
IisusChristos” etc.
Recomandăm monografia „

” în primul rând pentru acele texte inedite
de literatură patristică pentru că ar putea constitui subiect de
dezbatere pentru elevii seminarişti, pentru studenţii teologi,
pentru masteranzi, pentru profesori, pentru toţi cei care vor să
dobândească un plus de evlavie şi înţelepciune, ascultând vocea
auctorială: „

!”
(„Evanghelia povestită tinerilor băieţi şi fete”)

I. Al.
Brătescu-Voineşti Pe urmele lui Paul Bujor
Dominic Stanca Scriitori gălăţeni de ieri şi de azi

TeodorAl. Munteanu

Alexandru-
Lascarov-Moldovanu. Încorsetările unei vieţi

>”

Alexandru Lascarov-Moldovanu.
Încorsetările unei vieţi

Mă uit la tine, scumpă tinereţe, din vârful înalt al
anilor mei... şi mă rog pentru tine: Ai grijă, Doamne, de această
tinereţe creată de mâna Ta puternică, şi n-o lăsa în voia ei

Nicolae PANAITE

O monografie inedită

Ne-a părăsit, de curând, cam odată cu schimbarea de
crug calendaristic, una din figurile emblematice ale
culturii române din ultima jumătate de secol, criticul

de artă şi cărturarul de elită Dan Hăulică. S-a stins pe un pat de
spital, după o lungă suferinţă, poate spre a-şi ajunge din urmă
soţia plecată nu demult pe acelaşi drum. A survenit „marea
trecere” tocmai când trebuia să se afle din nou la Mănăstirea
Putna, unde în ultimii ani a organizat nişte colocvii tematice,
în amintirea altei figuri demarcă, ZoeDumitrescu-Buşulenga,
al cărei mormânt se află acolo, lângă Părintele Iachint al
Putnei, fiind vorba de monahia Maica Benedicta. N-a fost să
mai fie. Noua rundă de „exerciţii spirituale” va avea loc în
absenţa entuziastului şi savantului moderator, cel care ştia atât
de bine să nască impulsuri benefice, sub semnul interogaţiei,
al cunoaşterii celuilalt şi al autodepăşirii. E un veritabil
sistem axiologic ce se regăseşte, ingenios articulat, în

, ultima publicaţie de care Dan Hăulică s-a ocupat,
în vremea din urmă, cu pricepere şi nobilă pasiune.
Entuziasmul său cărturăresc, născut dintr-o mare devoţiune
pentru valorile perene, ne va lipsi mereu, de aici încolo, cărţile
şi revistele sale păstrând abia nişte ecouri din truda
polihistorului. Ce aş putea spune, personal, la această
despărţire, la una din formele despărţirii?
Între figurile de prim rang cu care mi-a fost dat să-mi întretai
semnificativ paşii, Dan Hăulică ocupă, neîndoielnic, un loc
aparte. L-am întâlnit, mai întîi, pe la mijlocul anilor 50, în
Iaşul formării noastre comune: el ca filolog, de curând
licenţiat şi afându-se la început de palmares didactic, la

; eu ca proaspăt absolvent la Istorie şi
cercetător la Institutul de resort. Ne vedeam, din întâmplare,
pe culoarele Universităţii şi mai des în săli de lectură,
îndeosebi la Biblioteca Centrală Universitară, înainte de a se
muta în capitală unde a făcut o specializare în Istoria Artei,
devenind iute un critic de vază. Un timp, a lucrat sub
„bagheta” lui G. Călinescu, „divinul critic” sensibil la sinteza
monumentală şi la dialogul modern al artelor. I-am pierdut
însă urma, pe neştiute, în
împrejurări cu totul speciale
pentrumine. Condamnat la o
lungă recluziune silnică, am
fost pus în libertate abia în
1 9 6 4 , c â n d r e g imu l
„democrat-popular” a iniţiat
o anume relaxare, una plină
de consecinţe şi în plan
cultural. Dan Hăulică a fost,
din generaţia sa (n. 1932)
unul din cei care au ştiut să
profite de noul context
p e n t r u a s e îm p l i n i
profesional şi uman, vădind
însuşiri care au stârnit
destule animozităţi în epocă.
Filolog şi om al artelor,
activând într-un mediu ce stimula performanţa şi
autodepăşirea continuă, acolo unde mai activau încă un I.
Frunzetti sau un G. Oprescu, moldoveanul care debutase în

(1953) a ştiut să se impună în orice ipostază a
trudei sale, ca un spirit de amplitudine, ingenios şi entuziast,
unul capabil a-şi pune în valoare, optim, marile însuşiri de
umanist devotat comunităţii sale. A profitat abil de şansele
„deschiderii” socio-culturale şi politice din anii 60, pentru a se
împlini, ca specialist în istoria artelor, domeniu vast, de
necuprins, pe care înţelegea să-l integreze în ceea ce Braudel
numea, în epocă, ,
adunând sub aceaşi cupolă „umanioarele” de altă dată.
Extensia continuă de orizont cultural şi artistic se potrivea cu
spiritul său deschis, receptiv, integrator, manifestat ca atare în
studiile proprii, ca şi în revista , de care s-a ocupat
intens, imprimându-i un spirit inconfundabil, din 1963, timp
de câteva decenii.
S-a impus repede şi peste hotare, prin lucrări de prestigiu
( I-II, 1963-1965;

1967; ,
1971;
1982), ca şi prin activităţi de coordonare pe plan mondial, ca
preşedinte (apoi onorific) al Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor deArtă, membru alAcademiei Europene de Ştiinţe,
Litere şi Arte, al Societăţii Europene pentru Cultură etc,
organisme în cadrul cărora a ştiut să promoveze, fără excese
patriotarde, valorile spaţiului carpato-danubian. După
abolirea dictaturii comuniste, a ajuns chiar să reprezinte
România, ca ambasador, la UNESCO. Peste tot, în orice
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ipostază, el a reuşit să imprime acelaşi spirit, în care
cunoaşterea cât mai deplină a faptelor se îmbina deminune cu
zborul înalt al ideilor, analiza minuţioasă cu sinteza
integratoare.
Din variata şi greu definibila sa operă, se cuvine a menţiona
măcar (1967), (1973),

(1981),
(1992), celemai la îndemână care îi definesc orizontul ideatic,
ambiţiile creatoare, strădaniile adecvării la marile valori ale
lumii. „Dialectica artei, observa într-un studiu de tinereţe,
vrea aceasta: cu cât mai mult artistul se reînnoieşte, inteligent
şi acut, cu atât mai adânc se împărtăşeşte din valorile ce
alcătuiesc fondul ireductibil de tradiţie şi sensibilitate al unui
popor. ” Este spiritul în care afirma, tot pe atunci, că e nevoie
să se ţină seama totodată de „aspra exigenţă a sintezelor
moderne” . Trecutul, valorizarea lui înţeleaptă impune o
atitudine activă, dinamică, de sincronie perpetuă, un dialog
continuu între multele „veacuri de trude, suferinţe şi lucrare a
poporului român asupra lui însuşi”, cum socotea la timpul său
Bălcescu , în acord cu marii corifei ai paşoptismului nostru,
generaţie responsabilă de atâtea iniţiative benefice şi în planul
culturii, una cu care distinsul critic vădea anumite afinităţi. Se
înrudea cu ei prin multitudinea iniţiativelor, însă şi printr-o
dăruire de sine aparte, ca om al cărţii şi ca iniţiator de
vernisaje, dezbateri,mese rotunde, colocvii pe teme nespus de
diverse. Nimic nu pare să fi rămas dincolo de curiozitatea lui
insaţiabilă şi de puterea lui de a se pune, cumodestie, în slujba
comunităţii apartenente.
M-am bucurat eu însumi, de-a lungul anilor, de o certă
simpatie intelectuală, pe seama căreia m-a făcut să public, în

câteva eseuri de specialitate, scriind anume despre
Pârvan, Nietzsche, discursul istoric contemporan etc. Mi-a
trimis, din când în când, invitaţii la diverse expoziţii, însă şi
felicitări la zile mari, distinsul critic fiind în mod firesc şi un
om pentru care asemenea uzanţe nu erau deloc formale. L-am
întâlnit adesea în Aula Academiei (era membru al corpului

savant din 1993), unde
a locuţ i i le sa le , mereu
inspirate şi de efect, erau
primite cu atâta interes,
inclusiv la seria de colocvii
francofone ,
de care şi-a legat numele ani
de-a rândul. Emisiunile sale
r a d i o f o n i c e s a u d e
televiziune erau evenimente
pentru multă lume interesată
de cultură, artă, istoria
ideilor, ca şi de elocinţa cu
totul aparte a vorbitorului.
Ideile sale, riguros formulate
ş i exp re s i i l e puse î n
c i r c u l a ţ i e , a d e s e a
surprinzătoare, constituie

deja un patrimoniu la care posteritatea e datoare să facă apel,
cu gratitudinea cuvenită pentru un de o asemenea
pondere. Mai presus de toate, trebui reţinut îndemnul său la o
cunoaştere de sine cât mai deplină, condiţie necesară a
oricărui progres real. În numele

de ale
cărei rosturi s-a ocupatmereu,DanHăulică a ţinut să remarce,
preţios testimoniu, la simpozionul din 22 august 2011, că „ne-
am învăţat cu o perspectivă de perpetuă deschidere, care
însoţeşte eforturile noastre şi aş spune chiar şi ideaţia noastră,
asfel încât nu am sentimentul că efectuăm un ritual astăzi, că
ne găsim sub semnul unui protocol convenit, în momentul
acestui exordiu. Pentru că, într-adevăr truda noastră,
respectuoasă faţă de valorile fundamentale ale tradiţiei,
încearcă, în acelaşi timp, mereu, deschideri noi de gândire şi
relaţii noi între domenii care uneori păreau pentru totdeauna
distante.”
Să sperăm că un asemenea îndemn va rodi, pe măsura
eforturilor depuse, cu ştiinţă inegalabilă şi devotament civic,
de ilustrul defunct!
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5cronica veche

CRONICA VECHE

Marele spirite sunt hărăzite, prin opera lor, eternităţii. Dar
oricât de elocventă şi cuprinzătoare ar fi această
moştenire, ceva se pierde iremediabil, dispare odată cu

sfârşitul omenesc al acestor "nemuritori". E acel fel de a fi, acea
prezenţă unică şi pecete indelebilă. Se păstrează poate în parte
aromele acestora în amintirile contemporanilor, dar nu-i, dacă e să
fim sinceri, decât boarea unei existenţe. Cu siguranţă că

, eruditul, gânditorul de statură universală, lasă în urma sa,
în literă şi, chiar în documente audio şi filmice, semnele roditoarei
sale lucrări spirituale de o efervescenţă cuceritoare. Dar sclipătul de
diamant pur şi rar al strălucitoarei lui minţi, ce lua forma verbului
miezos şi minunat rostuit, nu are cum dăinui decât în memoria
noastră, ce nu-i infinită şi, vai!, nici perfect fidelă..
Una dintre ipostazele în care acest spirit se exprima cu elocinţă
inegalabilă era cea a vernisajelor de expoziţii din ţară şi străinătate.
Au fost cu sutele şi sutele de-a lungul vieţii sale. Izbânda la care eram
martori de fiecare dată nu era doar rodul înzestrării generoase din
părinţi în părinţi, al culturii vaste şi capacităţii asociative ce avea
drept rezultat sinteza superioară, ci şi rezultatul unei asumări totale a
momentului şi acelei stări speciale, asemănătoare cu cea prin care
trec preoţii înaintea oficierii la altar. Criticul, a cărui excelenţă în
materie îi adusese meritata preşedinţie a Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor deArtă, se pregătea laborios, sacrificând nopţi ce le dedica
lecturii şi reflecţiei şi consacrând multe ceasuri în zile succesive
panotării expoziţiilor pe care urma să le prezinte. Migăloasa
operaţiune de aşezare pe simeze a lucrărilor de artă se transforma pe
de-a întregul într-o operă critică. Piesele erau dispuse în aşa fel încât
prin vecinătăţi de confruntare, sau complementare, contrapunctice,
să-şi dezvăluie privitorilor tâlcul cel din adânc, ce poate scăpa altfel
şi unui ochi exersat. Cum spunea pictorul Constantin Flondor în
cuvântul rostit la căpătâiul lui Dan Hăulică în ziua de miercuri 20
august 2014, la prohodirea din Biserica Sfântul Spiridon Nou a
Bucureştilor, tablourile în modul acesta rânduite dobândeau parcă
noi înţelesuri chiar şi pentru creatorii lor.

m trăit acest sentiment participând în câteva împrejurări la
asemenea momente cu adevărat irepetabile, al căror
protagonist a fost Dan Hăulică. Unul dintre acestea, cu

adevărat memorabil pentru mine, s-a petrecut în octombrie 2008,
mai exact în ziua de 14, când s-a inaugurat Galeria "Dana" din strada
Cujbă 17 şi în zilele ce-au precedat evenimentul. Cu acel prilej s-a
organizat Retrospectiva "Craiu 100" şi s-a editat Albumul "Craiu",
pe care l-am pregătit vreme de peste doi ani de zile. DanHăulică ne-a
făcut onoarea să patroneze cu autoritatea sa solemnitatea. Dar, ca de
obicei, nu s-a limitat numai să cuvânteze la vernisaj.Apregătit până
la ultimul amănunt partitura. De la aeroport a mers întins la Galerie
să vadă lucrările şi să le orchestreze în aşa fel încât să dea seamă
despre creaţia artistului în toate articulaţiile acesteia de era cu
putinţă. Odată intrat în febra preparativelor, Dan Hăulică a uitat de
masă, de odihnă şi, cu o putere demuncă nebănuită la un om aparent
fragil, a trudit ceasuri în şir, până noaptea târziu, liniştindu-se doar
atunci când a simţit că lucrurile intraseră în matca lor şi lucrările se
rânduiseră cu sens tâlcuitor, coerent. A doua zi a revenit şi a mai
îndreptat din ceea ce în veghea nopţii i se păruse nepotrivit gândului
şi ideii sale. La ora vernisajului şi-a făcut apariţia înveşmântat ca un
senator roman în togă şi a glăsuit apoi de parcă ar fi fost în forum.
Cuvânta şi senzaţia noastră era aceea de banchet spiritual.
Înregistrarea acestui cuvânt există şim-amgândit să-l transcriu şi să-
l încredinţez tiparului ca un omagiu adus corifeului criticii de artă
româneşti şi universale acum la trecerea sa la cele veşnice şi spre a
retrăi spectacolul ideilor şi arta retoricii, ce l-au definit pe acest
admirabil semen al nostru.

Dan
Hăulică

A

"… avea independenţa de
spirit a celor sortiţi unui destin
cu adevărat important”

Banchete spirituale

Grigore ILISEI

Introducerea domnului Ilisei a cuprins o binevenită întorsătură destil, care mi-a rămas. Domnia sa spunea:”Să deschidem balul”.
Şi i-a revenit deschiderea balului. Vedeţi, într-o împrejurare

hotărâtoare pentru istoria Europei,în ajunul bătăliei de la Waterloo,
18 iunie 1815, lucrurile au fost organizate într-un fel destul de
uimitor. Wellington a programat în acea zi un bal, la care au venit,
rând pe rând, toţi ofiţerii Armatei britanice. O întâlnire pregătitoare
pentru bătălia din zori. În aşa fel gândită încât să nu se ştie.
Generalul, care era o paradigmă a perseverenţei, cu asta a biruit şi l-a
biruit şi pe Napoleon, pusese la cale această surpriză, o petrecere, un
bal, să pregătească de faptmersul direct la luptă şi la victorie. Eu cred
că, fiind vorba de o manifestare inaugurală aici, la Galeria “Dana”,
putem să-i prezicem şi noi un mers spre victorie, dar care să nu se
ascundă sub o asemenea stratagemă, ci, iată, să se ofere deschis unui
public încrezător, cu buna obişnuinţă de a onora aceste vernisaje cu
un fel de fervoare aproape religioasă, pe care nu am decât să o
aplaud. Perseverenţa este de această dată a celui care a alcătuit
Albumul “Craiu”, domnul Grigore Ilisei, şi a mers din casă în casă,
îndrăznesc să spun, pentru a recompune o colecţie ameninţată să se
disperseze. Cel care fusese un adevărat TheoVanGogh, un protector
şi confesor al artistului, fratele său, nu i-a supravieţuit decât câţiva
ani, aşa că erau foarte multe şi grele lucruri de înfăptuit. Celălalt
exemplu de norocoasă perseverenţă este domnulMihai Pascal, care
a reuşit să pună laolaltă nişte locuri de manifestare, ce încep să
devină, după o vorbă celebră în ultimii 20 de ani, locuri de memorie.
Aşa cum se remarca, istoria nu se face numai în locuri unde s-au
semnat tratate şi s-au dus bătălii, ci şi în locuri umile, în care însă a
germinat un destin de cultură. Şi mie mi se pare că aceste galerii
încep să se constituie ca nişte locuri de memorie, menite a aduna nu
numai amintirile noastre directe.
Cum să nu vă spun cât sunt de emoţionat când este vorba de un artist
caVictorMihăilescuCraiu, care a locuit în Sărărie, unde amcopilărit
şi eu. Dincolo de aria noastră subiectivă, avem de a face cu o
memorie a noastră, a tuturor, a Iaşului, de atâtea ori năpăstuit, cu
Academia de Arte desfiinţată, cum ştiţi, în anii 50, cu câţiva"
supravieţuitori" rămaşi aici, ducând un fel de rezistenţă eroică pentru
a impune nevoia culturală şi artistică a unei capitale din nordul ţării,
cum fusese şi trebuia să rămână Iaşul. Sunt toate lucrurile care ţin de
o memorie colectivă, o memorie a lucrurilor înfăptuite împreună,
cum spunea Renard în definiţia unei naţiuni, dar şi cu un proiect de
viitor, menit să unească. Şi, iată, încep a se înfiripa acum semnele
unei încrederi spornice în destinul cultural al locurilor şi al artiştilor
care-l susţin.
E un nedreptăţit, cum spunea bine domnul Ilisei, artistul pe care-l
sărbătorim acum. Mihăilescu Craiu era mai degrabă o prezenţă
cordială. Nu patetiza. Prezenţa sa rămânea destul de discret
acoperită şi în orice caz nu s-a bucurat cât a trăit de o considerare pe
măsura meritelor sale. Nu pontifia. Când a fost să pozeze pentru
portretul pe care vroia să i-l facă Dan Hatmanu, se întindea la
nesfârşit la poveşti, la un taifas care să-l scoată din postura actorului
situat în centrul observaţiei şi omagiului.Asta nu înseamnă că, artist
lucid, nu avea conştiinţa valorii sale. Eu cred, în orice caz, că această
valoare trebuie judecată în raport cu un context. Şi a făcut bine
domnul Ilisei invocând aici împrejurări legate de Petru Comarnescu.
Acesta trecea el însuşi prin momente dificile. I se ceruseră încă vreo
cinci versiuni modificate la textul despre Luchian şi nu mai semăna
cu ceea ce scrisese în anii '30. Comarnescu ştia bine ce însemnau
vicisitudinile epocii şi faptul că s-a aplecat cu voluptatea surprizei
asupra cazului Mihăilescu Craiu spune mult. Există în textul lui
Comarnescu o observaţie ce numi-o scot dinmemorie. Descrie casa
din Sărărie, modestă, dar plină de reavănă cordialitate. Printre altele
remarcă pământul frumos greblat. Azi, când vedeam pregătirile din
curtea Galeriei, cum se aşeza pământul în jurul florilor, întâi m-am
gândit la o grădină Zen, dar după aceea mi-au venit în minte
tradiţiile locale. Nu e cazul să exotizăm ca să vedem care sunt
rădăcinile unei asemenea aplecări meticuloase şi tandre la o realitate
ce se constituie în preajma manifestării. Pentru că evenimentul nu
trebuie să fie un fapt rece, aruncat cumva în existenţa cotidiană a
oraşului, ci o realitate ce se lasă absorbită de tot ceea ce este organic
şi adevărat în fiinţa şi trecutul acestuia.

unt astăzi discuţii teoretice foarte complexe despre ceea ce a
constituit patrimonialitatea. Numere întregi de reviste savante
sunt consacrate unei asemenea teme, ceea ce dovedeşte că

umanitatea de azi numai are o legătură destul de limpede şi destul de
simplă şi categoric expresivă cu trecutul, de vreme ce are nevoie de
astfel de sofisticate cercetări. Pentru noi ar fi imoral să ne lansăm în
discuţii oţioase în legătură cu aceasta, deoarece patrimonialitatea
este raţiunea noastră de a exista. Existăm prin faptul că îndărătul
nostru se află o zestre spirituală care ne impune şi ne reaşează în
Europa mai mult decât pretenţia politică şi decât slaba noastră
activitate economică. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le uităm nici
o clipă. Gândiţi-vă că biografia lui Mihăilescu Craiu are un fir care
conduce departe în urmă, prin strămoşii paterni, înspre Războienii
bătăliei lui Ştefan au fost un fel deTermopile românesc, unde amurit
floarea aristocraţieimoldovene. Peste 20000 de victime,mai ales din
elita ţării, din marea boierime. O bătălie nefericită pentru Ştefan,
care n-a putut fi fericită nici pentru învingătorul său, Mehmet al II-
lea, cuceritorulConstantinopolului.N-a avut cumprofita. Uzat de un
război de gherilă, a fost nevoit să se retragă fără profit. Vreau să spun
că biserica de la Războieni este un fel de raclă pentru acest imens
sacrificiu. Asta obligă enorm. E vorba de nişte lucruri care nu sunt
mici accidente de notat în chip livresc. Există în fiinţa ireductibilă a
unui neam şi a unei culturi. În felul acesta patrimoniul nostru este
unul al trăirii şi nu simplu ornament intelectual.Aşa încât eu cred că,
pe căi scutite de orice retorică, Mihăilescu Craiu n-a făcut pictură de
istorie, cum se cerea la ”Cântarea României” şi cum gândea
Ceauşescu. El a realizat pictura constatului imediat despre
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frumuseţea şi adevărul peisajului şi al oamenilor care-l populează,
dar cu o revelaţie adâncă, cu precedent doar la Luchian. Vă amintiţi
de scrisorile lui Luchian care vorbesc de sărăcia de suflet a unor
oameni cu mijloace, plecaţi,de pildă, în vilegiatură în timpul verii,
întorşi cu nici o impresie autentică. Nu observaseră măcar unul
trecerea norilor pe cer sau boabele de rouă pe iarbă.Adică tot ceea ce
este ireductibil şi factor de cristalină uimire în această poetică a
imediatului.Aici eu nu sunt de acord în întregime cu prietenul nostru
Paul Gherasim. Nu numai cultura Domnului e frumoasă, dar şi ceea
ce Domnul a dat artiştilor ca să fie în stare s-o dubleze. Se spunea
până la Renaştere: ”Creatura non potest creare”. Creatura umană nu
poate să creeze aidoma Domnului. Ori, tocmai în Renaştere
perspectiva s-a întors şi marii artişti ai timpului au fost consideraţi
divini, aşa cum i se spunea, de pildă, şi luiMichelangelo, nu în sensul
unui superlativ neînsemnat, ci pentru că era o putere care se întorcea
asupra umanităţii, puterea de a fi demn de această forţă a Creaţiei, a
Genezei dintâi. Încât eu cred că uimirea în faţa bobului de rouă, toată
această sfinţenie în faţa Creaturii participă din aceeaşi sursă. Sunt tot
forme ale unei divine revelaţii. Şi eu cred că tocmai asta trebuie să-i
subliniem unui artist care a stat departe de retorică, de avantajele
complezenţei în anii grei, în anii ‘50, şi a înţeles să continue acest
filon de text sau de narativitate. Uitaţi-vă la acest tablou, o
compoziţie a unei cărămidării, ce ne duce cu gândul la seria de la
Moineşti a lui Luchian. Este o învăluire a formelor ce păstrează
volumetria şi în acelaşi timp realizează un fel de fluidă continuitate.
Nu ascultă de reţete impresioniste, ci merge mult mai departe. De
altminteri s-a vorbit în Album cu sagacitate despre dialogul lui cu
impresionismul, dar el nu se supunea poncifelor şi punctelor
programatice. E mai degrabă un joc al vibraţiei interioare şi al
personalităţii sale intime. Şi de aceea am convingerea că acest artist,
aşezat la omargine de ţară, avea independenţa de spirit a celor sortiţi
unui destin cu adevărat important.
Aţi vorbit înAlbumnu numai de peisaj şi naturi moarte. Comarnescu
şi Frunzetti aveau o idee destul de restrictivă cu privire la importanţa
naturilor moarte. Îi spuneau lui Craiu să nu mai facă”aprozare” , în
ideea că acest gen era inferior în raport cu cel al compoziţiei. Asta
vine de la ierarhia genurilor, care avea vizibilitate în secolul al
XVIII-lea, când mari artişti erau consideraţi a fi de mâna a doua
pentru că făceau naturi moarte. Dar unii dintre marii artişti ai
secolului al XX-lea n-au pictat decât câteva ulcele. Atât şi nimic
altceva. Este cazul luiMorandi, de exemplu.Nimeni nu poate spune,
din pricina obiectului neînsemnat şi în aparenţă umil, că pictorul nu
era mare şi nu atinsese o altitudine sublimă. Trebuie să ne desfacem
de această identificare, de o astfel de ecuaţie prea simplă între
obiectul picturii şi calitatea ei. De aceea cred, în cazul luiMihăilescu
Craiu, răspunsurile la realităţi au putut trece şi prin exemplul unor
profesori ca Ştefan Dimitrescu, cu această uscăciune între ghilimele
a desenului şi cu voinţa de aspru adevăr, ce duce spre expresionism.
Apoi Tonitza. De asta am aşezat în centrul Retrospectivei această
piesă, portretul unei copile, de o excepţională frumuseţe,
numită,după buna inspiraţie a domnului Ilisei ,”Tandreţe”, care are o
admirabilă,mătăsoasă fluiditate şi, bineînţeles, propune un dialog cu
Tonitza. Mai puţin decorativism ca la Tonitza. Adică avem de a face
cu o picturalitate care respiră aici prin toţi porii, cum se întâmplă
numai în momentele bune ale lui Tonitza. Sunt, deci, lucruri care
arată că un artist aşezat într-o aparentămargine de arie culturală, dacă
vreţi, poate să se situeze într-un dialog de echivalenţe perfecte cu
realizări de pe toatemeridianele (...)
Iată, vedeţi că soarta nu ne uită. Îşi punemintea să ne aducă aminte că
aşa a fost şi existenţa pictorului, cu pâlpâiri şi cu ameninţări nu o dată
şi să nu considerăm că am făcut totul cu această expoziţie şi nu mai
avem încă multe de înfăptuit pentru a-l aduce în plină lumină.
Deocamdată este, cum să spun?, omăduvă de lumină într-un cuprins
de întuneric. Să luăm lucrurile aşa.Astfel a fost anunţată apariţia sa în
1934. O sclipitoare frumuseţe radioasă. Deci, s-a pus accent pe
revelaţie luminiscentă. Datoria noastră este de a o consolida într-un
fapt de opinie şi de memorie nu numai pentru cei care l-au apucat în
viaţă, dar şi pentru tinerii ştiutori a mult mai puţine despre ceea ce-a
fost arta noastră până în 1989.Aici avem o datorie comună. Noi, mai
vârstnicii, am avut insuficienţe de ordin pedagogic în transmiterea
unor cunoştinţe indispensabile celor mai tineri uneori în ceea ce
priveşte aria de curiozitate, dar cred că nu se poate constitui o cultură
cu orgoliu legitim, firesc, al existenţei şi identităţii sale, fără o
cunoaştere trecând de la o generaţie la alta, realizând o
permeabilitate. Altfel, dacă ne situăm în straturi fără comunicare
între ele, nu putem să înaintăm. Nu avem cum să-i spunem lumii: ”
Iată, aceştia suntem noi”. Ar fi ca o cultură franceză, care, ştiind de
Proust, n-ar avea habar de Racine, despre ceea ce-a fost îndărăt. Sunt
lucruri care trebuie să intre în reflexele noastre imediate, precum
această normalitate superioară, pe care vă siliţi să o realizaţi aici şi
prin atâtea emisiuni de televiziune. Noi am lucrat împreună, am făcut
două ediţii la Putna închinate memoriei doamnei Zoe Dumitrescu-
Buşulenga. Filmele domnului Ilisei au fost mărturii de mare
importanţă în această direcţie. La Putna a pictat şi Mihăilescu Craiu.
A ajuns şi acolo în peregrinările sale în cuprinsul României şi toată
această trecere prin îndatoririle de spiritualitate, care ne definesc, se
cere reamintită. Niciodată să nu obosim în a spune că existăm prin
spirit şi vigilenţa faţă de ceea ce ne-a premers. Craiu!Aţi făcut o aşa
de frumoasă introducere, care se joacă asupra sensurilor. Şi
epigrama lui Lesnea se joacă între grai şi crai .Crai ne duce departe la
Eminescu, la “Călin Nebunu”,de pildă. Craiu este un fel de apariţie
mitologică puţin hâtră. Deci, nu este bazileul hieratic, rece, solemn,
ci o înfăţişare de statură populară, în care se adună contrariul, o
labilitate superioară. Este bătrânul înţelept, care nu exclude humorul
obiectiv al istoriei. Există şi această dimensiune înMihăilescuCraiu,
cu toate aspectele uneori de retractilitate psihotică, ce putea să le
aibă, dar era şi o plăcere a retragerii în sine şi o putere de a glumi pe
seama universului. Şi în sensul acesta Craiu, foarte simpatica
apelaţie adăugată numelui printr-un accident, cum ştiţi, nu deştepta,
dar deştepta printr-o nevoie de a citi mult mai suplu,mai labil această
existenţă. Nu e o parafă orgolioasă pusă pe un nume, ci este un fel de
element arătând dinamica interioară a talentului şi a situării noastre
faţă de o asemeneamoştenire.Vămulţumesc.

Publicăm alăturat cuvântul rostit de la vernisajul
Retrospectivei "Craiu 100" şi lansarea Albumului consacrat
pictorului, semnat de Grigore Ilisei, la 14 octombrie 2008, ziua
inaugurăriiGaleriei "Dana" din Iaşi.

DanHĂULICĂ

Dan HĂULICĂ



CRONICA VECHE

6 cronica veche

„Misterele onomastice”
ale Ia ilor (III)ş

Nu rămân dator cititorilor ultimului episod din serialul
acestor „mistere”, astfel încât împart din nou dreptatea ...
etimologică, având măsurariul experienţei toponomastice

şi greutatea argumentului documentar, pentru a-i da regretatului
medievist C. Cihodaru partea sa de câştig şi a-i lua ceea ce nici nu-i
mai trebuie, de altfel, din afirmaţia potrivit căreia, după armenii şi
saşii aşezaţi în târgul Iaşilor de prin veacul al XV-lea, au venit şi
grupuri mici de români transilvăneni şi de maghiari, specialişti în
viticultură, de la primii rămânând numele dealului , de la
ceilalţi toponimele , şi ( , I,
1980, p. 54). Trebuie să discern pasajul, alegând grâul de neghină,
Copoul fiind boaba cea bună, iar celelalte sămânţă de dispută
nefolositoare, căci o comunitate ungurească de catolici a existat în
Iaşi (v. la Marco Bandini, , 2006, în anii 1646-1648), dar nu
grupată pe o uliţă, precum cea armenească, săsească sau rusească, şi
nu de vieri, care locuiau prin cătunele din apropierea viilor bisericii
catolice, dintre care, la 1648, două fuseseră vândute, iar trei erau în
paragină, pe colina Iaşilor (p. 272), desigur în fundătura dealului
Copou, mai sus de biserica Sf. Atanasie a lui Vasile Lupu. Fiindcă
nici la Ţicăul de astăzi şi nici pe Ciurchi nu au fost vii şi nici numele
de persoane nu sunt ungureşti, trebuie să scormonim după alte ...
rădăcini etimologice. Şi rădăcinile nu pot fi găsite decât în adânc, în
trecut.
Câteva ispisoace domneşti de la începutul secolului al XVIII-lea
menţionează Fântâna lui Ciuc (anii 1705, 1710), Fântâna lui Ciuchi
(1712) şi Fântâna lui Ciurche (1712, 1713), ca reper în hotarnica
unui loc din hotarul târgului Iaşi, loc al Mănăstirii Sf. Ioan Zlataust,

Şorogari
Ţicău Copou Ciurchi Istoria oraşului Iaşi

Codex

Mircea CIUBOTARU

unde erau atunci grădini de zarzavat, care au rămas până astăzi în
memoria toponimică prin numele străzii Grădinari, cf.

(DIOI), ed. Ioan Caproş, III, p.
260, 343, 373, 381, 390, 393. Fântâna trebuie să fi fost în perimetrul
actual al căminelor studenţeşti din complexul „Tudor Vladimirescu”.
Documentele sunt originale şi, ca urmare, formele , şi

nu sunt nişte variante grafice rezultate din copieri succesive
neatente, ci reflectă o pronunţie nesigură a unui nume mai vechi, din
veacul anterior, care este, poate, , la origine un cuvânt comun (cf.
şi “vârf de munte”, “măciulie”), forma ulterioară fiind
rezultatul unei contaminări cu numele “vacă slabă”, “curcă”,
“pui de găină” sau cu omonimul , din bg. “greier”. Se va
impune acest nume, pe o Safta Ciurchioaia, pe copiii ei Maria,
Gheorghe şi ŞtefanCiurchi şi pe nepoţii Lupaşco găsindu-i mai târziu
la Bucium, între 1754 şi 1781, ca vânzători sau cumpărători de vii
(DIOI, V, p. 511, VI, p. 373, 665, VII, p. 408, VIII, p. 38). Cu aceste
atestări, devine improbabilă etimologia propusă de Al. Obreja şi
Const. Turcu pentru numele cartierului Ciurchi, anume ometateză de

Documente
privitoare la istoria oraşului Iaşi

Ciuc Ciuchi
Ciurche

Ciuc
ciucă Ciurche

Ciurcă
Ciurcă čurka

la turc. “cojoc”, un chiurci-başa, staroste al cojocarilor din
Iaşi fiind atestat în secolul al XVIII-lea (

, 1977, p. 96). Ca nume demahala a Iaşilor,
este cunoscut numai începând din anul 1803.
ici cu nu a fost prea ... norocos C. Cihodaru, indus în
eroare probabil de asocierea cu entopicul (cu varianta

) “vârf stâncos”, acesta având etimonul în magh.
“stâncă”, şi de finala - , care nu indică obligatoriu un etimon

unguresc (ca la , , , şi altele). Mai întâi,
constatăm că numele Mahalalei Ţâcău este mult mai nou, apărut în
nomenclatura oficială abia la 1854, ca denumire a unei părţi a
Muntenimii de Jos, azi Sărăria, în zona străzii Scăricica, fiindcă
bojdeuca lui Creangă era situată înŢicău.Ca şi în alte cazuri de nume
de străzi sau mahalale vechi ( , , ,

), care sunt toponime personale, cu indivizi identificabili
documentar la originea denominaţiei populare, motivaţia este
similară: aceştia erau locuitori de frunte ai uliţei respective, cu casele
lor cunoscute de toţi mahalagiii (căci înainte de 1864 nu a existat o
nomenclatură stradală oficială, adică artificială, onorifică sau
comemorativă). La 1862, Mahalaua Ţicăul era „mahalaua devale de
casele numite a lui Ţăcău”. Putem presupune cu mare probabilitate
că acele case erau pe strada Sărăriei, în capătul străzii Scăricica, şi că
proprietarii lor notorii nu puteau fi decât acel Ştefan Ţicău, copistul
de la 1785 al unei compilaţii de cronici moldoveneşti (aşa-numitul

, aflat la Arhivele Naţionale Iaşi), ajuns ulterior stolnic
(dacă Maria Ţicău stolniceasa, cunoscută din documente ale
Vistieriei dintre 1820 şi 1827, a fost soţia sa, văduvă în acei ani), şi
apoi vel serdarul Costachi Ţicău, probabil fiu, care mai trăia încă
prin 1852 înmahalaua sa, după ştiinţa lui N.A. Bogdan ( ,
ed. 1914, p. 83). Alţi Ţicău nu mai sunt în recensămintele Iaşilor, în
perioada „gloriei” lor toponimice.
De la bojdeuca celestă, coborând pe Sărărie, ne reîntâlnim în Târgul
Cucului. Luna viitoare.

chiurci
Asupra denumirii vechi a

cartierelor din oraşul Iaşi
Ciurchi

Ţicău
ţiclău

ţiglău
szikla ău

Bacău Ceahlău Hârlău Rarău

Albineţ Bucşănescu Bularga
Frecău

Codex Ţicău
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Suntem trataţi ca statistici în ţară şi aici. Am ajuns să spun că
(străini, în italiană) suntem în Italia dar şi acasă tot ca
suntem priviţi. Când mergi în vacanţă în România deja

auzi vorbind pe lângă tine: "au venit italienii…". Când te duci la
(oficiul de evidenţă şi plasare a şomerilor în Italia)

şi-ţi spune că nu sunt vărsaţi banii pentru şomaj pentru că
contractul nu stipula aşa ceva, rămâi un pic ( -
păcălit, în italiană). Acum lucrez cu o coop. (excrement,
în italiană) care ne dă 5 euro la ora cu un contract de rahat de
(asociat, în italiană) care nu ai nici un drept. E posibil să mă

(concedieze, în italiană) după un an şi unsprezece luni de
muncă pentru că am făcut chirurgical (o operaţie, în
italiană) şi am stat 20 de zile în concediu medical? Cine ştie cum

(varză, în italiană, aici cu sensul de ) îşi trăiesc
viaţa acolo. Măcar dacă făceam (o muncă, în italiană)
mai (distractivă, în italiană). SuntMaria; şi eu lucrez ca

(badante - îngrijitoare bătrâni, în italiană) dar în Austria.
Aici se spune ( îngrijitoare bătrâni” în
Austria). Nu e uşor şi de cele mai multe ori nu le spunem nimic
celor de acasa ce înghiţim. Dacă nu vorbeşti sau nu înţelegi bine
limba te cred (tâmpit, în italiană), indiferent ce ai făcut în
viaţă. ( îţi dăruiesc, în italiană) eu o
(scheda - cartelă, în italiană) telefonică. Eu am auzit că legal este
liber de sâmbătă (după-amiază, în italiană) până
duminică seara în cazul în care nu lucrezi duminica. Cât se plăteşte

(salar, în italiană) dacă locuiesc cu ei?

Am lucrat cu acte în regulă, apoi

Sunt de ceva timp în Italia
şi am văzut destul de bine cum sunt, cum se comporta cu noi şi ce
vorbesc în spatele nostru. De fiecare dată (formulare
în italiană: ) pe cineva parcă au masca pe
faţă, cu un zâmbet toţi zic: oooo, ? (ce mai faci?),

? (e în regulă?), (arăţi bine), etc.Abia te întorci
cu spatele, (te înjură) şi

( ) de proşti şi înapoiaţi ne cred.
D.p.d.vd psihologic eu cred că am regresat, dar viaţa trebuie să
continue şi să ne-o îmbunătăţim cum putem. Aşa că "

"... (mergem înainte cu răbdare, în italiană)
( “vă salut pe voi toţi”) care aţi avut

această (stupenda “minunată”, în italiană) idee!

stranieri
stranieri

collocamento

fregată
demerda

soccio

licenţieze
un intervent

cavolo
un lavoro

divertente
badantă

flegerina

deficient
Îţi regalez schedă

pomeriggio

la un stipendiu
să-mi iau appuntament

cassa integrazione

în comune
de

lavoro în afit

o
capară

feria
tredicezima

tutte le volte incontri
come stai

ti vedo bene
ti manda a fare in c.....o

per non parlare

andiamo
avanti con pazienza
Ciao a toţi voi

stupendă

fregato

cum naiba

ti regalo

întâlneşti

să nu mai vorbesc

ciao a tutti

pflegerin “

Aş vrea să
aflu dacă trebuie (să mă programez).

din cauza crizei am intrat în
(şomaj în italiană) de la această fabrică.

Daca am rezidenţa în Italia şi vreau să merg definitiv în
România, trebuie să declar (la primărie, în italiană)
Aş dori să aflu ce avantaje ai să fii angajatul unei Agenţii

(Agenţie de plasare a forţei de muncă). Stau (in
affitto - cu chirie, în italiană) de un an. Menţionez faptul că la
începutul contractului de chirie i-am dat proprietarului şi

(caparra - garanţie, în italiană) egală cu 3 luni de chirie.
Lucrez cu contract de muncă în Italia, patronul meu îmi
spune că nu am dreptul să primesc (ferie - concediu, în
italiană) şi (la tredicesima - al treisprezecelea salar,
premiu anual), aşa cumamcerut eu.

tutto
apposto

că

la cât

che

a quanto

Cum mai vorbesc
românii din str in tateă ă

De la lume adunate i iar i la lume date deş ăş

Prezenţă discretă la o lansare de carte, în Iaşi, Florentina Niţă
- despre care nu ştiam absolut nimic - m-a uimit, mai apoi,
prin relatarea cu miez cronicăresc a acelui eveniment şi prin

prestaţia ei culturală şi lirică, deopotrivă în spaţiul românesc şi
italian. Solicitându-i, pe net, cîteva minime date de identificare,
aflu că:

Mai exact, la Centrul Cultural Româno-Italian din
Milano, ceea ce explică prezenţa / implicarea sa în prestigioase
evenimente spirituale, cu participare românească. Într-o astfel de
împrejurare l-a cunoscut, probabil, pe Adrian Munteanu,

, căruia îi dedică un… sonet, tentînd a
deveni ea însăşi o ”îmblînzitoare de sonete”, aşa cum cartea de faţă
o şi demonstrează. Dar referinţele ei vinmai de departe, din spaţiul
moldav, unde sonetistul prin definiţie, Mihai Codreanu, încă nu şi-
a pierdut prestigiul.

- se întreabă Florentina şi ne întrebăm
şi noi, citindu-i placheta recent apărută la editura
Timpul. G e un canon,
mai mult încă, o fiară pe care trebuie a o îmblînzi, o furtună ce

”…mi-ampetrecut primii treisprezece ani din viaţă într-un
sat de pe malul Siretului (…); … de cîte ori am ocazia, trec prin
Iaşi, de care mă leagă cei mai frumoşi ani de viaţă, din perioada
studenţiei. (…) am publicat două volume de poezii la Roman,
pentru că acolo am trăit pînă la vîrsta de patruzeci de ani. (…) am
bucuria să întîlnesc, în Italia, poeţi români, pentru că aici locuiesc
de cîţiva ani.”

îmblînzitorul de sonete

Poemele încrustate ard făclii - / Cum s-au
aprins, cine semai întreabă?

Sonete şi fum,
lasul care-ţi toarnă-n urechi asprele şoapte

răscoleşte adîncurile fiinţei creatoare:
De aici, o anume revoltă faţă

de imposibilitatea stăpînirii acesteimaterii incongruente şi chiar un
ton polemic apropos de -ismele care abat poezia actuală de la
vechile canoane:

Dar autoarea însăşi pare a fi bucuroasă cînd reuşeşte a ieşi din
canon, în (titlu de subcapitol), cînd caută
cînd

Cîteva
, din ultima secvenţă a cărţii, ne dovedesc că

FlorentinaNiţă a trecut într-o altă etapă şi-ntr-o altă vîrstă a poeziei,
în care libera desfăşurare a versului e tot o osîndă, la fel de greu de
ispăşit:

Ce altă veste mai bună ar fi, decît aceea că, sonetistă sau
verslibristă, FlorentinaNiţă e poetă.

În lung şuvoi se rânduie în
minte / Neîmpăcate şiruri de cuvinte.

În versuri albe orişice încape,/ Cu stilul clasic
rareori ne-mbie/Canoanele ştirbind din libertate./De-ar fi să le
îngâne o melodie/Ar suna fals. Scriu astăzi toţi, de toate,/Puţini să
mai citească ce se scrie.

Spaţiu liber Spaţii afine,
se scrie / ca într-o carte deschisă / mirosind / a cerneală

proaspătă / de tipografie / şi a crengi înflorite/de iasomie.
Pilule de stres

dar nu te am decât pe tine/înşelătoarea mea osândă/şi
cum, ajunsă aici,/parcă am pierdut ceva/din hotărârea cu
care/venisem să te-ameninţ,/te iert încă o dată/şi vreau să te
întreb:/ai poate pentrumine/vreo veste de acasă?

Şi punctum.

Îmbl nzitoarea de soneteâ

Nicolae TURTUREANU

La început a fost un titlu. Unul prea scurt, am cârtit, încât să
înghesuie laolaltă două verbe care preferă înmod normal să se
salute de la distanţă.Undéja vu pedos, dată fiind alăturarea, la

mustaţă, cu ceva mai consacrata formulă "Mă gândesc să visez că e
vis” marcă înregistrat Gellu Naum. Un titlu, în fine, fără de care e
puţin probabil ca drumurile noastre, almeu şi-al volumului semnat de
tânărul Dan Horaţiu Oprean, să fi avut şansa unei intersecţii în fapt.
Dar, s-a-ntâmplat...
Apărut sub egida , e o
întreprindere poetică, cu (stă menţionat negru pe alb, în prefaţă)
deschidere la viaţă. Un gând simplu, sincer, pe alocuri "ecosez", atât
cât trebuie de incert şi care, post lectură, s-a confirmat discret. Poate
că nu e o carte genială. Nu în sensul în care să te lase mut de la prima
frază, dar, dincolo de inerentele până la urmă stângăcii, dacă e să ai în
vedere contextul general, când poezia tânără e fie redusă la
confidenţe hipocondre, fie la revolte opulente, dar fără nici o legătură
cu "afacerile" afectiv- interne, se numără printre cele care, merită
cert, un vot de încredere.
Atuul său fundamental stă cred în stilistica coerentă şi o serie de
licenţe poetice ce, în ciuda versului fluctuant, în încărcătura sa
ideatică, au clar puterea de a te atinge şi provoca. Precum te uimeşte,
de pildă, reflecţia omiprezentă a unor emoţii vii, de multe ori totale,
dar, într-o măsură sau alta, întotdeauna cerebrale. Aluzia din titlu,
bănuită iniţial a fi unmoft (care dădea bine, bine de tot!) nu e, a trebuit
să admit, chiar deloc. Cartea aceasta e dacă vreţi un bilet de
despărţire. O descotorosire la ceasul "

Dar, o descotorosire de ceva ce te-a definit, care în
fond nu te-a supărat cu nimic, ţi-a fost companion pe plac şi mai mult
decât atât parte din fiinţa ta. Poeme ca

confirmă delicat teoria asta.
Bine, acum, un divorţ definitiv de e în fond nimic altceva decât un
compromis inutil şi agresiv. Nu însă şi de a pune temporar
punct unei etape şi a o ambala frumos, înainte de a o uita, pentru cine
ştie câtă vreme îi va fi dat, pe dulap. Şi cum poţi încarcera flacoanele
cu angoase, interogaţiile adolescentine şi sentimentalismele hrănite
de nesiguranţă, necunoscut şi încercări pripite de-a gusta "fructe"

Editurii 3D Arte "Visez să gândesc"

Micul bătrân, Înainte şi-
napoi,Cunoscun copil,

vis
gândul

Când eşti sătul de aşteptare/ Şi
somnul vise numai are/ Când te-ncălzeşti cu despărţire/ Şi te alinţi
cu-o amintire.. "

oprite, într-o cutie, cu striaţii fictive, decât prin poezie?Aşa nici nu
mai e nevoie să fie îngropată ci doar lăsată să acumuleze ceva praf,
pe capac, în aceeaşi odaie în care, de mâine, tu cel care-ai fost, nu
mai eşti azi.
Cartea aceasta e dacă vreţi o decizie. De-a nu mai visa la călătoria
iniţiatică ci de-a o (pentru Dumnezeu!) iniţia. "

. Pas imposibil, nu-i aşa (aviz amatorilor, care vor să-şi
amintească cum au sărit într-un picior pe poteca asta, odată) fără un
prealabil inventar. Unul mai curând optimist, deşi, n-am putut
cumva să-mi reprim senzaţia că pentru el s-au plătit nu puţine
sufleteşti poliţe şi deopotrivă încasat, aş înclina să cred cu tact,
câteva uşi trântite neprotocolar în nas.
Cel al lui Dan Horaţiu Oprean (inventarul, zic!) e ofertant. Semn că
în ciuda interogaţiilor sale numeroase(

) şi-a asumat veştile, tentaţiile şi simulările ivite în cale,
maimult decât bănuia.
Sunt adnotate, cu rimă perfectă, în catastif, de toate. De la fatalităţi
temporare : „

, la asumate confuzii
metaforice, induse de iubire şi potenţate cu şfichiuri de chiar
inteligentă autoironie: „

De la studiul propriilor
vertijuri emoţionale: „

la antiteze
filosofale: "
sau panseuri erudit plămădite: "Ş

Astfel încât în ciuda rezervelor de
melancolie, există un declic în versul tânărului Horaţiu care, te face
să-l reciteşti. Cel care întoarce franc macazul şi pune dubiilor frâne,
îndemnându-te să revitalizezi şi tu nebunia de-a sări în ziua de
mâine, fără regret, ca într-un tren, dinmers. Evadarea nu emeticulos
gândită, dar nu ai nici cea mai vagă urmă de îndoială că ar fi dorită.

nu e în fond doar o staţie, ci o destinaţie pândită de
fatalitate. O urmezi cu sau fără sete, până la compromis (vezi Naum)
când "te gândeşti să visezi că e vis". Şi-abia atunci jocul s-a-nchis.

Dar ce e visul dacă
nu/ Un strop de amintire?/Cine spune cănupoţi/ S- alergi prin vis
cu mine?"

Să-ţi vorbesc de lumi mai bune/ N-are rost.../ Căci
mâine-s doar ruine/ Rămân un prost! "

Te văd cum te-am văzut şi înainte/
Întotdeauna orb şi fără minte/ Îţi aud vocea cu sunete fireşti/
Întotdeauna surd când îmi vorbeşti „.

zbor, să alerg, să scriu, să citesc/ Sămerg,
să ascult, să plâng, sămă îndrăgostesc/ Să mint, să plec, să văd, să
nimeresc/ Să pot, să vreau, să ştiu şi să iubesc" ,

Zbier la viaţă ca un mut/ Alerg prin viaţă ca un orb"
tii ce nu înţeleg?/ Nu înţeleg cum

dacă nu te privesc/ Tu mă priveşti/ Nu înţeleg cum dacă nu te
iubesc/ Tu mă iubeşti". ,

Ce sunt?, Crezi?, De ce?,
Care oare?

Să

Visez să gândesc

Visez s gândescă

Sofia RALU
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CRONICA LITERELOR

STATE DRAGOMIR PUBLICIST(II)

istorie literară

În ultima zi a congresului, era citită o scrisoare a unui studentbasarabean , în care se cerea să nu se uite că e nevoie de activitate
culturală în rândurile poporului nu doar în direcţiaTransilvaniei, ci şi

în aceea a teritoriului dintrePrut şiNistru, şi se discuta un fel de program
de măsuri întru intensificarea mişcării cultural-naţionale. În
conformitate cu acest program, „mişcarea cultural-naţională“
studenţească de la Iaşi, animată de fostul deportat siberian, culmina la
21 noiembrie 1893, cu înfiinţarea Societăţii „Datoria“, în al cărei
comitet era ales şi State Dragomir, societate ce îşi propunea să
„lumineze“ masele largi, şi în primul rând ţărănimea, prin şcoli de
adulţi, conferinţe de popularizare a ştiinţei, editare de cărţi şi gazete
apropriate destinatarilor etc. Studentul-actor nu se lasa antrenat, în
schimb, la cealaltă mare întreprindere a grupului din jurul lui C. Stere,
gazeta săptămânală „Evenimentul literar“, scoasă la 20 decembrie
1893, poate din lipsă de timp, poate şi pentru că tendinţele acestui
hebdomadar s-au apropiat, în practică, prea mult de mişcarea socialistă
(mai ales în cadrul polemicii purtate cu revista „Vieaţa“ a lui A.
Vlahuţă). Totuşi, în mai 1894, când C. Stere era insultat de ziarul
„Naţionalul“, pemotivul colaborării sale la „Evenimentul literar“, State
Dragomir iscălea manifestul de protestare al studenţilor ieşeni.
Participa, de asemenea, la congresul studenţesc ţinut în acel an la
Constanţa, între 11 şi 14 septembrie, la care asistă două grupuri
numeroase, unul al bucovinenilor de la Cernăuţi, altul al ardelenilor. La
congres, a ţinut conferinţa , prezentând, în fond,
activitatea societăţii întemeiate în noiembrie 1893 . Nu este exclus ca,
încă o dată, conferenţiarul să-şi fi asumat şi rolul de „corespondent“ al
ziarului „Evenimentul“, iscălind însă acum dările de seamă cu
pseudonimul Stih. Congresul de la Constanţa a avut şi o urmare, ce a
întreţinut mult timp controverse aprinse nu numai în presa vremii, ci şi
în Parlamentul român. El se termina la 14 septembrie cu o manifestaţie
nocturnă în Bucureşti, ce a luat o turnură antiguvernamentală şi ca atare
a fost reprimată de poliţie, manifestaţie pe care studenţii ieşeni au
dezaprobat-o. Cum în această luare de atitudine C. Stere avusese un rol
important, ziarul liberal ieşean „Evenimentul“ l-a învinuit a fi o
„unealtă a poliţiei“, ceea ce a avut drept consecinţă provocarea la duel a
directorului său, G.A. Scorţescu, de către fostul deportat siberian. Unul
dintre cei doi martori ai lui C. Stere a fost State Dragomir, care, de
asemenea, lua cuvântul la întrunirea studenţească, în care se hotăra
publicarea unui noumanifest de protest . Dacă ieşirea pe teren nu a avut
loc, fiindcă, motivase G.A. Scorţescu, partea adversă nu respectase
codul de procedură , în schimb, martorul nu a mai putut semna câţiva
ani la rând în „Evenimentul“.
State Dragomir a participat şi la congresul studenţesc din anul 1895,
ţinut la Câmpulung Muscel, fiind ales de astă dată preşedinte. Anul
următor, 1896, iarăşi, se număra între cei şase studenţi ieşeni ce asistau
la conferinţa generală a Partidului Naţional Român din Transilvania şi
Ungaria, ţinută în iulie tot la Sibiu .
Grupul „poporanist“ părea să se risipească în 1897, când majoritatea
membrilor săi îşi încheia studiile universitare; tot atunci a încetat practic
şi activitatea Societăţii „Datoria“. În fapt, coeziunea lui s-a menţinut,
ceea ce a făcut posibil să revină în primul plan al vieţii culturale, dar şi
social-politice, către sfârşitul anului 1905, când încep preparativele în
vederea scoaterii unei mari reviste „literare şi ştiinţifice“, care va fi
„Viaţa românească“. Din păcate, însă, State Dragomir nu mai făcea
parte din acel grup şi lua un alt drum. Încă din primăvara anului
respectiv, începea să colaboreze mai asiduu la vechiul ziar
„Evenimentul“, devenit între timp organ al Partidului Conservator. Se
întâmpla acest lucru după ce revoluţia, izbucnită laMoscova, începuse a
zgudui din temelii Imperiul Ţarist, trezind din lunga letargie şi
provinciilemarginale, cumeraBasarabia.
De data aceasta, State Dragomir îşi semnează articolele .
În Iaşi, mai toată lumea ştia cui aparţinea pseudonimul, astfel încât
folosirea lui avea mai puţin rostul de a ţine secretă o colaborare, de a
ocoli eventualele răspunderi, cât pe acela de a afirma o identitate,
anume cea basarabeană. Aceasta transpare şi din povestirea
autobiografică , iscălită cu pseudonimul menţionat şi
publicată în „Evenimentul“ din 1 şi 2 septembrie 1905. În ea, autorul
narează întâmplările datorită cărora, în copilărie, a aflat că satul Roşu,
aflat la câţiva kilometri de târgul Cahul, în care locuiau părinţii săi, ar
putea foarte bine să fie Roşcanii, unde a luptat şi a murit Ioan Vodă cel
Cumplit. Intenţia demonstrativă e vădită, însă, în pofida ei, textul
păstrează o valoare documentară (prin informaţiile biografice şi social-
politice inserate), precum şi una literară, realizată în viziunea uşor
ironică a memorialistului matur asupra copilului care a fost, precum şi
în figura personajului titular, „popa din Roşcani“, pe numele său Vasile
Balan.

âteva zile mai târziu (la 4 septembrie 1905), cotidianul ieşean
dădea la lumină, sub aceeaşi semnătură, o dare de seamă asupra
cărţii , a lui N. Iorga, tocmai

atunci apărută. Recenzentul constata în incipit disproporţia uriaşă dintre
atenţia dată în România celor două mari provincii subjugate,
Transilvania şi Basarabia, disproporţie pe care lucrarea marelui istoric
venea să o diminueze întrucâtva. Recunoscându-i autorului meritele, în
latura cunoştinţelor relative la evenimentele trecutului şi la
monumentele lăsate de vremuri, precum şi cele legate de stilul său,
bogat, plastic, De la Roşcani îi reproşa totuşi, într-un chip foarte discret,
cantonarea la ceea ce este vizibil şi, ca atare, nu de adâncime, nu de
ordinulmentalităţii, al interiorităţii sufleteşti.
În cursul anului 1906, State Dragomir, devenit, pare-se, redactor al
ziarului „Evenimentul“, întrucât colaborările sale se înmulţesc,
întrerupe şirul textelor consacrate fenomenului teatral, pentru a
semnala, la 1 iunie, apariţia la Chişinău a ziarului în limba română
„Basarabia“. Abţinându-se să comenteze părţile din articolul program
influenţate de doctrina social-democrată, revoluţionară (cu care,
desigur, nu era de acord), el sublinia importanţa întreprinderii întru
deşteptarea conştiinţei naţionale a moldovenilor dintre Prut şi Nistru.
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Datoria noastră

Popa din Roşcani

Neamul românesc în Basarabia

De la Roşcani

C

Revenea, la 29 septembrie, cu articolul
, în care aproba folosirea provizorie a literelor chirilice şi

recomanda omaimare claritate şi simplitate în limbaj, acesta trebuind să
fie adecvat publicului vizat, încă puţin cultivat chiar şi atunci când nu era
reprezentat exclusiv de ţărănime.
Din păcate, State Dragomir nu şi-a exprimat public opiniile cu privire la
alte două întreprinderi majore ai căror promotori erau ieşeni, cunoscuţi
deci lui, anume C. Stere şi Dumitru C. Moruzi. „Scrisorile din
Basarabia“ ale celui dintâi, publicate mai întâi în ziarul bucureştean de
limba franceză „L'Indépendance roumaine“, apoi în „Universul“ şi, în
sfârşit, în revista „Viaţa românească“ (aici, sub pseudonimulM.Costea)
nu găsesc niciun ecou în „Evenimentul“ (care, reamintim, era în acea
vreme ziar conservator). În schimb, cartea lui Dumitru C. Moruzi,

, era recenzată în trei numere consecutive (în zilele de 22, 23 şi
25 iulie 1906), dar de altcineva, care iscălea cu iniţialeleN.P.
StateDragomir dădea la lumină doar articolele , la
20 august, , la 10 octombrie,

, la 4 noiembrie (cu prilejul deschiderii tipografiei eparhiale),
precum şi mai multe proze cu parfum memorialistic ( , la 23
august, , la 29 septembrie, , la 7 octombrie
1906). Anul următor, pe fondul răscoalelor ţărăneşti din martie şi al
frământărilor politice care au urmat, actorul şi profesorul de
declamaţiune îşi spaţiază colaborarea la la „Evenimentul“. Dintre
articolele sale, e de reţinut, în ordinea de idei ce ne interesează aici, doar
unul (din 28 august 1907), consacrat basarabeanului B.P. Hasdeu, care
se stingea atunci din viaţă. El se distinge demultele texte de acest gen din
presa vremii prin o serie de informaţii asupra stagiului petrecut de
marele dispărut la „tribunalul civil“ din Cahul, asupra relaţiilor sale cu
personalităţile locale, îndeosebi cu „bătrâniiKara-Vasile şi Sokoloff“.
În schimb, în publicistica dată la lumină de State Dragomir în cursul
anului 1908, locul cel mai important îl ocupă o „însemnare“ a călătoriei
pe care o face, primăvara, pe itinerariul Iaşi-Chişinău-Bender-Reni-
Cahul, „însemnare“ găzduită în coloanele „Evenimentului“, între 21
septembrie şi 16 noiembrie, sub titlul şi

. „Însemnarea“ a apărut în acelaşi an şi în volum, fără
indicarea locului ori a editurii, având drept autor pe .
În introducerea ei, autorul mărturiseşte că mai fusese „în ţara [sa]“ în
urmă cu patru ani“, dar atunci „întâmplarea [...] era aşa de tristă, că nicio
clipă nu [se] putea gândi să-[şi] aştearnă pe hârtie impresiile ce [i] le
putea sugera locul unde [s]-a născut, oamenii cu care [a] trăit“. Prilejul
fusese, desigur, înmormântarea tatălui său, în ultima decadă a lunii
noiembrie 1904.

ebutând cu o discuţie asupra mărginirii capacităţilor raţionale,
prin care omul îşi conduce viaţa, autorul trece apoi la concepţia
pesimistă în genere, aici actorul şi profesorul de declamaţiune,

care fusese o vreme şi profesor de filosofie, distingând între pesimismul
individual, sol fertil pentru creaţii lirice (precum a lui Eminescu), şi cel
colectiv, care e nociv, împiedicândmulte realizări ale unor popoare, între
care şi românii. Pesimismul românilor din Regat, se afirmămai departe,
s-a manifestat îndeosebi faţă de românii din Basarabia, care au fost
consideraţi „pierduţi“ totalmente şi pentru totdeauna. Consecinţa a fost
un fel de „nepăsare“, care, în condiţiile persistenţei românităţii între Prut
şi Nistru, e pur şi simplu „criminală“. În această ordine de idei, autorul
îşi propune un obiectiv precis: „Voi încerca în rândurile ce urmează să
redau, în limitele puterii mele de observaţie, impresiile pe care le-am
cules asupra stării sufleteşti româneşti din câteva colţuri mai importante
aleBasarabiei.Voi pune în cumpănă această stare de suflet cu alta demai
înaintea ei şi voi arăta camce rămâne de făcut nouă, celor dinRegat.“
Nu era nevoie însă numai de un spirit de observaţie obiectiv, rece.
Menţionând un precedent, cel al lui N. Iorga, State Dragomir adaugă la
cele spuse în recenzia sa din 1905 că marele istoric „a trecut numai prin
Basarabia [...] Nu s-a putut pune în contact direct sufletesc cu diferitele
pături sociale şi n-a putut culege impresia sufletească dominantă cea
adevărată“. Necesară era deci o investigaţie mai adâncă şi
comprehensivă, pe care , vădit , apar tenenţa originară
(„basarabenismul“) o facilitează în chip esenţial.
În conformitate cu „metoda“ schiţată, de veritabil reporter, călătorul va
căuta fără odihnă să „intervieveze“, să discute, să converseze cu
tovarăşii de compartiment, cu unii călători întâlniţi pe peroanele gărilor,
cu „tregheri“ (hamali), cu hotelieri, cu oameni de pe stradă, între care
sunt şi aparţinători ai altor etnii decât cea română, ruşi, polonezi, evrei.
Fireşte, State Dragomir nu avea o experienţă propriu-zisă în domeniul
reportajului şi al interviului, însă cert este că acea lacună a fost suplinită
în bună parte de capacităţile inerente actorului de o anume „artă a
conversaţiei“ şi de memorie. Datorită îndeosebi acesteia din urmă,
sutele de dialoguri reproduse în volum sunt în majoritatea lor realist
prinse, de o mare naturaleţe, cu particulărităţile fiecărui vorbitor. Este şi
ceea ce fereşte de monotonie, mai ales că, inevitabil, discuţiile ajung de
multe ori în domeniul arid al ideologiilor.
Năzuind să fie, aşa cum s-a văzut, mai ales o radiografie a stării de spirit
a celor ce locuiesc în teritoriul dintre Prut şiNistru la anul de graţie 1908,

mai conţine totuşi şi altceva. În paginile ei se întâlnesc
şi o sumăde instantanee ce surprind câteva locuri caracteristice: gara din
Ungheni, stradaAlexandrovskaia şi parcul central din Chişinău, centrul
târgurilor Bender (Tighina) şi Reni. La acestea se adaugă un veritabil
scurt metraj filmat la Cahul şi în împrejurimile acestuia. O apreciere a
valorii strict documentare a acestuia ar fi desigur şi necesară, şi
interesantă. Operaţia, însă, necesitând un control riguros, o comparaţie
cu lucrări similare, va trebui amânată deocamdată. Până atunci, rămâne
să ne mulţumim cu neştirbita coeziune a imaginilor, din care se naşte
impresia unei perfecte verosimilităţi. Şi se mai întâlnesc în paginile
lucrăriimăcar două emergenţe ale „timpului pierdut“, două „amintiri din
copilărie“, care interesează atât ca document al unei epoci (cea din
timpul şi de după războiul din 1877-1878), dar şi ca unul uman (relevând
trăirile „copilului universal“, cum spunea G. Călinescu) şi, în sfârşit, ca
unul ce aruncăo lumină asupra biografiei autorului.
Într-atât credem că nu ne înşelăm dacă vom afirma că

„Basarabia“ şi limba
românească

Ruşii
şi românii

Kerashkoff (Kerescu)
Cântecul moldovenilor la Port Arthur În

Basarabia
Tot aşa

Norocul lui Ion Castelana

„Din Basarabia“

„DinBasarabia“

„Din Basarabia“
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a lui StateDragomir are dreptul la atenţia posterităţii tot atât cât şi cărţile
tipărite de D.C. Moruzi ( , 1905) şi de N. Iorga (

, 1905), precum şi „scrisorile din Basarabia“
date la iveală, între 1906 şi 1910, în „Viaţa românească“ mai ales de C.
Stere, dar şi deunPan.Halippa şi deunA.Nour.
ntre ianuarie 1909 şi iunie 1914, State Dragomir este prezent în
paginile „Evenimentului“ cu o seamă de creaţii dramatice originale
şi traduse: (1909), (1914),

(1914), deShakespeare, precumşi cu relativ
puţine articole pe teme teatrale. La începutul toamnei 1914, însă, pe
când se anunţa un nou consiliu de coroană ce avea să fixeze conduita
României în contextul evenimentelor politico-militare internaţionale (şi
care a fost, de fapt, amânat până în 1916), i s-a încredinţat, pare-se, rolul
de prim redactor al vechiului ziar ieşean, care acum este organ al
grupării conservatoare conduse de D.A. Greceanu, grupare ce-l susţine
pe N. Filipescu şi combate, deci, pe aceea de sub direcţia lui Al.
Marghiloman. Între sarcinile ce-i revin, cea mai importantă, mai
importantă chiar decât lupta contra partidului advers, cel liberal, aflat la
guvernare, este sarcina de a face să precumpănească în opinia publică
din ţară curentul favorabil intrării ţării în război de partea Antantei,
curent al cărei exponent va deveni mai întâi Acţiunea naţională, apoi,
Federaţia Unionistă. Se va achita dând aproape zilnic editoriale (iscălite
cele mai multe cu iniţiala D.), al căror cuprins e sugerat suficient de
titluri: (11.IX), (12.IX) ),

(13.IX), (14.IX), (17.IX),
(19.IX), (20.IX),

(21.IX), (23.IX), (27.IX),
(28.IX), (2.X), (5.X),

(17.X), (4.XI), (5.XI),
(13.XI), (18.XI), (19.XI),
(21.XI), (25.XI), (29.XI),

(3.XII), (11.XII), (17.XII),
(18.XII), (20.XII),

(30.XII), (31.XII),
(23.I.1915), (27.II), (1.III), Un singur front
(13.III), (27.III), (28.III),

(14.IV), (16.IV),
(18.IV), (21.IV), (29.IV),

(2.V), (10.VII),
(16.VII), (22.VII),

(28.VII),
(26.VIII), (25.IX),

(2.X), (18.X), (29.X)
ş.a.m.d.
În câteva dintre aceste articole, în pledoarie sunt aduse identitatea lui
basarabeană, amintirile copilăriei sau experienţele mai recente (din
1904 şi 1908).
Tot cu iniţiala D. mai iscălea State Dragomir o amplă pledoarie în
favoarea dramaturgului Vasile Alecsandri, „denigrat“ de G. Ibrăileanu,
şi, în afara versificării pomenite a poemului al lui
Alecu Russo (în 1915), o serie de poezii ocazionale (dedicate Regelui
Carol, la deces,Regelui Ferdinand, la întronare, RegineiMaria etc.).
Debitul acestei producţii se micşorează într-o măsură în primăvara
anului 1915, în condiţiile unei deteriorări a stării de sănătate, care îl face
pe directorul Teatrului Naţional să propună pensionarea „societarului“
State Dragomir, neacceptată însă, în urma protestelor din presă, de
comitetul teatral. Din coloanele „Evenimentului“ numele îi dispare cu
totul abia în august 1916, când intrarea României în conflagraţie
impunea şi reducerea spaţiului tipografic la două pagini, din care omare
parte revenea comunicatelor de război.
Colaborarea lui State Dragomir la „Evenimentul“ era reluată abia în
noiembrie 1918 , când Chrysale (dacă el este, cum bănuim, cel ce se
ascunde sub pseudonim) dă glas bucuriei pe care i-o provoacă

! În 1919, sub iscălitura Costa N. Galia, îi mai apar o însemnare
de călătorie la Târgu Bujor şi trei medalioane de artişti (Blanche
Pierson, Fanny Tardini şi Theodor Popescu). Mai bogată, desigur, nu
putea fi, căci boala lui State Dragomir se agravase pe fondul lipsurilor şi
al suferinţelor fizice şimorale îndurate .
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Probabil, a lui C. Stere.
„D-sa se spunea în darea de seamă aduce laude studenţilor ardeleni şi bucovineni
pentru interesul ce arată poporului român şi cu deosebire ţăranilor. Arată crudul
adevăr că studenţimea noastră, în mare parte, nu cunoaşte deloc starea ţăranului. Şi
cu toate acestea atâta de mizerabil se găseşte ţăranul, încât, departe de a fi
naţionalist, el rosteşte cu durere: «De-ar veni ruşii să ne facă dreptate...» Ţăranul
nostru s-ar face şi chinez şi tătar în schimbul unui trai mai omenesc. Prea mult
zgomot şi prea puţină treabă face studenţimea noastră: «Când potcoava
clempăneşte, lipseşte un cui...» Nu faceţi prea mult vuiet, pentru că aceasta arată
lipsa bunei intenţiuni. Sfătuieşte pe studenţii bucureşteni să imiteze pe cei din Iaşi,
cari au întemeiat societatea «Datoria», au deschis şcoli de adulţi, au arătat multă
dragoste pentru poporul de jos. Stăruieşte asupra , unde românii stau
mult mai rău decât în Transilvania şi Bucovina, unde conştiinţa naţională e cu totul
înăduşită. «Ţi-i dor de Moldova?»«Mi-i dor, d-le, că tare-i bun rachiul în
Moldova.»Astfel răspunde ţăranul romândinBasarabia celor care se interesează de
dânşii.“ („Evenimentul“, anul II, nr. 474, din 17 septembrie 1894, p. 3.)

, în „Lupta“, anul V, nr. 2.407, din 4 octombrie 1894; a mai apărut în ziarul
bucureştean „Constituţionalul“ şi în gazeta socialistă „Munca“.
Vezi Victor Durnea, , în
„Transilvania“, nr. 2, 2009, p. 30-46; vezi şi C. Stere, vol. I, 1893-
1905, ediţie îngrijită deVictorDurnea, Iaşi, Ed.Univ. „Al.I. Cuza“, 2010, p.
Ioan Georgescu,

, în „Eranouă“,An. IV, nr. 199, dum. 25 iulie 1896, p. 3.
Un român care a adus o contribuţie la îmbogăţirea culturii ruse.

, vol. II, afirmă că pe s-ar afla numele real,
State Dragomir, fără să precizeze dacă acesta e tipărit sau scris de mână (de autorul
însuşi ori de vreun bibliotecar). Oricum, paternitatea lui State Dragomir este
incontestabilă. Publicând, în „Neamul romănesc“ (anul VII, nr. 53, din 18 mai
1912), volumului său (ed. a II-a), N. Iorga scria: „Un
talentat artist ieşean, născut şi crescut în Basarabia, d. State Dragomir, descriind în
cuvintemişcătoare cele ce s-au petrecut în ziua despărţirii celei din urmă, ni dă însă
ştiri mângâietoare despre păstrarea atmosferei româneşti din epoca noastră, pănă la
cântecele la modă atunci, care se cântă şi astăzi, şi ne asigură că «gândul şi vorba
romănească în Basarabia nu sunt pierdute».“ O notă de picior preciza: „Frumoasa
carte se cheamă şi a apărut la Iaşi în 1908.“ În „Evenimentul“ mai
sunt iscălite apoi cu acelaşi pseudonim Ispas alte câteva articole, precum

(în 13 decembrie 1908), (în 25 decembrie),
(în 30decembrie), (în 31decembrie).

Rudolf Suţu, în lucrarea sa (II, 1928), îşi amintea că „după
întrarea trupelor româneşti în Basarabia, State Dragomir a zburat în provincia sa
natală, de unde reîntorcându-se ne-a adus o sumă de ştiri bune asupra Basarabiei.
Pare că revederea, de astă dată liberată, a provinciei sale natale, l-a înviat. Era
fericit, fericire aşa după cumnumai dânsul o simţea.“ Ştirile vor fi fost date ca atare,
fără vreo semnătură, căci nu le-amputut găsi.
Între acestea, şi moartea fiicei sale Jeana, la 19 ani.
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Basarabiei

Din Iaşi

C. Stere şi „afacerea sa de onoare“ din 1894
Publicistică,

Delegaţiunea Studenţilor Universitari Ieşeni la Conferenţa
Naţională de la Sibiu

Bibliografia română modernă

Epilogul Basarabia noastră

Din Basarabia
Cursuri de

dicţiune Naşterea lui Crist Arta lui
Novelli Expresia şi vorba.Novelli şi Kean

Iaşi de odinioară

copertă

Victor DURNEA



CRONICA LITERELOR

8 cronica veche

Pe Doamna Literelor ieşene o cunosc din vremea în care,
abia venită dintr-un sat sucevean pitit între dealuri şi
păduri, şi după patru ani de , primul semestru

al facultăţii s-a dovedit o adevărată piatră de încercare a
puterilor. Cursul Domniei-Sale, incomod pentru unii şi alţii
dintre studenţi, mi-a deschis cu adevărat o fereastră spre o altă
lume. Cărţi, mereu cărţi, iarăşi cărţi, cu idei multiplicându-se,
iradiind dintr-una într-alta. Îndemnul la plăcuta şi cea mai de
folos zăbavă continuă, atent selectată,mi-a dezvăluit frumuseţea
şi perenitatea începuturilor. Literatura română veche, acel spaţiu
fabulos al căutărilor şi asumărilor, al incertitudinilor şi
izbânzilor, al supunerii limbii la mlădieri şi frângeri, pe nedrept
îngrămădită (mai ales de programa universitară actuală) între
etichete peiorative şi ostentativă nebăgare de seamă, privită cu
atenţie dinăuntru îşi desfăşoară bolţile de forme şi de structuri
până în zilele noastre. Mai târziu, privilegiata reîntâlnire cu
Doamna Elvira Sorohan a constituit o altă cotitură a destinului
meu, o deschidere spre drumulmult visat al cercetării ştiinţifice.
Publicând constant în presa literară şi dând la iveală, cu
înţeleaptă parcimonie, câte un volum cu greutate, criticul literar
nu abdică nicidecum de la principii de independenţă, care se
regăsesc destul de rar astăzi în peisajul cultural.

(Editura Junimea, Iaşi 2014) nu face excepţie de la regula
autoimpusă. Adunând texte de referinţă publicate de-a lungul
ultimilor ani în „Convorbiri Literare”, demersul hermeneutic
complex se concentrează asupra autorilor

, singularizaţi de valoarea intrinsecă a operei şi
nu de varii conjuncturi sau opinii exterioare actului de creaţie şi
interpretare. Exerciţiul de lectură a volumului pe întregul său,
după elementele mensuale din prestigioasa revistă, aduce un
plus de înţelegere a viziunii integratoare a autoarei, declarat în

:
ab initio

Partea introductivă a cărţii se constituie într-un veritabil mesaj
de avertisment ce priveşte raportul criticii cu literatura şi locul
ambelor în societatea actuală.

se/ne întreabă Elvira Sorohan,
zugrăvind un tablou în culori sumbre, prefigurat încă de la
începutul secolului al XX-lea de Charles Maurras. Într-adevăr,
societatea zilelor noastre, focalizată pe explozia
comunicaţională, în care artele au rol de , ameninţă
să tolereze doar o specie inadaptabilă de
exponenţi ignoraţi ai unei forme de comunicare considerată
depăşită. Însă, demonstrează autoarea,

Renunţând la lectură,
omul actual riscă o depersonalizare puternică, tăindu-şi cu bună
ştiinţă principalele posibilităţi de cunoaştere a lumii, a semenilor
şi a propriei fiinţe.
Parţial, destinul literaturii e determinat de actul critic, afirmă cu
certitudine cercetătoarea în celelalte două eseuri -

şi .Modelul
declarat şi urmat, G. Călinescu, este cel care trasează un drum
(puţin bătătorit în prezent) jalonat cu exigenţe principiale.
Condiţia esenţială a demersului critic de calitate este

. Criticul de vocaţie e singurul care poate avea autoritatea
de a educa cititorul în receptarea corectă a valorii şi non-valorii,
iar armele specifice necesare sunt

Cel de-al doilea capitol,
, analizează cu atenţie

creaţiile în proză a zece autori, fiecare cu personalitatea şi
povestea proprie.
Elvira Sorohan stăpâneşte cu măiestrie tehnici de analiză şi
sinteză a textelor narative, unul din punctele forte ale analizei
lucide şi convingătoare fiind retragerea elegantă din faţa
ademenitoarelor capcane ale structuralismului şi integrarea
operei literare în diferitele contexte care au contribuit la apariţia
ei.
Cu siguranţă, alegerea textelor nu a fost una uşoară. Într-un
spaţiu literar aglomerat până la sufocare şi impostură, ce refuză
uneori recunoaşterile valorice, misiunea criticului este de a
descifra şi aduce în faţa publicului larg ceea ce durează şi se
impune ca fundamental. Pierderea cvasigenerală a interesului
pentru valoare şi profunzime poate fi contrabalansată de raftul

mate-fizică

Salon literar cu prozatori contemporani români şi străini

de raftul întâi, cu
merite distincte

Cuvântul înainte Am intitulat volumul „Salon literar” ca să se
înţeleagă, , că tot ce intră în el e pe alese.

Ce rol mai are esteticul, în
comunicarea zisă literară, cel care îi conferă valoare şi produce
efect asupra receptorului ?

cenuşăreasă
cerşetori literaţi,

literatura nu e ştiinţă a
comunicării, ci arta însăşi a comunicării şi cea care
intermediază metaforic lectura lumii.

Doctrina
criticului Critica literară ca subiect de roman ironic

conjuncţia
sau sinteza între spiritul analitic abstract şi fantezia criticului de
talent

aptitudine şi intuiţie critică,
gust estetic, cultură literară, severitate a punctului de vedere
dezinteresat, obiectivitate în limitele regimului special al artei,
independenţa punctului de vedere, siguranţa lui, verificată în
timp, şi, nu în cele din urmă, creativitate.

Proza românească de la eros fantastic
la ironie, parabolă şi „dragosteură”

C R O N I C A

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

Simfonia

destinului

creator

Florin FAIFER

din bibliotecă ce cuprinde volumele lui Mircea Eliade (
), Mihail Sebastian ( ), Matei Vişniec

( ), Nichita Danilov (
), Gabriela Adameşteanu ( ), Marta Petreu

( ), Varujan Vosganian
( şi

), Mircea Diaconu ( ). Lista e
completată cu ample analize asupra a doi scriitori diferiţi, dar
care au mai multe în comun decât se vede la o primă şi inevitabil
superficială privire:Alice Botez (

) şi Petru Cimpoieşu (

).
Cu prestanţă şi rigoare, Elvira Sorohan demonstrează o abilitate
specifică de a ajunge în centrul de foc al operei, descifrând
opţiunile personale ale autorilor, atitudinile artistice, marile
teme ale destinului uman, formule narative, noutăţile tehnice şi
de viziune, memoriile suprapuse, vocile auctoriale, texturile
estetice, accelerări sau ruperi de ritm, semnificaţii de ansamblu
şi detalii relevante.

Noaptea
de Sânziene Femei
Dezordinea preventivă Ambasadorul
invizibil Provizorat
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului
Cartea şoaptelor Jocul celor o sută de frunze şi alte
povestiri La noi, când vine iarna

Cartea realităţilor fantastice -
Jurnal, Dioptrele sau Dialog la Zidul caucazian. Evocare
istorică, Iarna fimbul, Pădurea şi trei zile, Eclipsa, Emisfera de
dor Firesc, Simion Liftnicul, Christina
Domestica, Nouă proze vechi. Ficţiuni ilicite, Un regat pentru o
muscă

Criticul literar îşi configurează cu grijămaximă discursul, fiecare
cuvânt găsindu-şi locul potrivit în structuri atent constituite, într-
o interdependenţă ideatică ce reliefează punctele forte:

Autoarea nu ezită nicio clipă să amendeze drastic agresivitatea
vulgarului, a urâtului ostentativ, a libertinajului povestirii, a
vocabularului trivial şi comercial, etichetând franc povestirile lui
Mircea Cărtărescu adunate sub titlul , în
opoziţie de esenţă cu volumul lui Mihail Sebastian:

O atenţie specială o acordă autoarea lui Alice Botez, intelectual
de fineţe şi forţă deopotrivă, cu un destin ciudat, venită dintr-o
generaţie irepetabilă în cultura română, al cărei angajament s-a
păstrat vertical, în ciuda multiplelor dificultăţi. Marcată decisiv
de o istorie potrivnică, pe scriitoare au salvat-o ,

. Obsesiile,
sublimate într-un sistem simbolic propriu (oglinda, timpul,
lumea care se dizolvă, lumile virtuale, al
lucrurilor, labirintul, antinomiile întuneric/lumină,
muzică/tăcere, evadarea în personaje) dau un puternic relief unei
scriitoare la ale cărei cărţi critica s-a dovedit a fi ,
după sintagma consacrată de Roland Barthes. Cu o cultură
polivalentă, aşezată pe baze solide, cu un spirit şi o imaginaţie
debordante, refuzând alinierea la literatura
momentului, Alice Botez încă îşi aşteaptă cititorii şi receptorii
mesajelor, ai îndrăznelilor estetice, ai efectelor de expresivitate,
căci, conchideElvira Sorohan,

.
În ultimul capitol,

, cercetătoarea ieşeană
pledează pentru paradigmele diverse ale literaturii universale,
fără excepţie, propunând lecturii prozatori de prim rang: Italo
Calvino, Milan Kundera, Paulo Coelho, Carlos Ruiz Zafón,
Andrew Davidson, Simon Toyne, Amélie Nothombe, Amos Oz,
James Joyce. Orizontul de aşteptare al cititorilor împătimiţi nu va
fi dezamăgit, cu aceeaşi consecvenţă Elvira Sorohan oferind
lecţii de şi de argumentată demonstraţie.
La temelia acestei cărţi stă o foarte bogată experienţă a lecturii şi
a scrisului, deopotrivă. Autoarea integrează cu eleganţă şi total
neostentativ concepte fundamentale ale criticii universale şi
româneşti şi stabileşte conexiuni surprinzătoare cu celelalte arte
frumoase, într-un regal literar care, sperăm din toată inima, nu va
fi nicicum anunţat în subtitlu.
Fragmentar la prima vedere, volumul demonstrează o unitate
conceptuală şi o constanţă de invidiat, o plăcere a cititului şi o
necesitate a întâlnirii permanente cu povestitorul

. Îi urăm Doamnei Profesoare să-
şi continue stagiunea în concertul fără constrângeri al creaţiei
literare, cu aceeaşi distincţie a ţinutei şi vocii critice şi cu
generozitatea nutrită de optimismul cunoaşterii.

Romancierul ascultă, trăieşte şi scrie. (…) De multe ori se
întâmplă ca titlul să fie trădat, după cum şi invers se întâmplă.
(…) Foarte incitant şi promiţător pentru cititorul iubitor de idei,
titlul romanului, cum rar se întâmplă, se prelungeşte vizual,
întocmai cu sensul, în desenul de pe copertă, pregătindu-ne
pentru realismul sumbru al celor peste 450 de pagini.

De ce iubim femeile
Pândit de

pericolul grafomaniei, ca mulţi alţi publicişti, Cărtărescu face
abuz de favoarea tiparului, publicând tot ce-i iese de sub condei.
Tocmai pentru că nu avem de-a face cu o carte de literatură, deşi
se vrea a fi, paginile ei suportă greu şi povara directă,
inexplicabilă adesea, a unei biblioteci cu nume chemate din toată
literatura universală. …poate pentru că nu intenţionează
literarul, Cărtărescu nu face nici cel mai mic efort de a-şi
transcende structura interioară, scriind şi pentru ceilalţi, altfel
decât este el.

metafizica
neamestecul în realitatea imediată şi un anume egocentrism,
înţeles ca reflex temperamental de izolare de lume

fantasticul semn

mută şi oarbă

rar întâlneşti în literatura română
de dupăEminescu un scriitormai intens preocupat de implicarea
dimensiunii temporale în existenţa umană

Proza universală despre roman şi riscurile
ironiei, despre misterii şi religia prieteniei

captatio benevolentiae

concertul de închidere

afectiv,
seducător, misterios-metaforic

românească a

O întâlnire fericită, poate chiar un miracol. Două suflete
sortite unul altuia... Impresia tulburătoare pe care o lasă
romanul ce poartă titlul şi subtitlul

(Iaşi, Timpul, 2013) este că Mark şi Igena,
„măştile” livreşti ale luiMircea Filip şi aleCezareiMucenic, au fost
mânaţi unul către celălalt de o surâzătoare (şi doar câteodată
adumbrită) fatalitate.Aşa a fost să fie şi altfel n-ar fi putut fi.
Coborând în trecut şi suportând anevoinţele de zi cu zi, Mark îşi
deapănă trăirile din care s-a ţesut o tinereţe pândită de eşecuri. Să
fie vorba de neşansă, de alegeri neinspirate? De încercări ale
destinului?... După câte s-au întâmplat, evocările sunt surprinzător
de calme, de echilibrate, într-o curată dantelărie de metafore.
Tânărul e un singuratic, deşi nu iubeşte singurătatea. Amintirile îi
fac suită, visurile îl învăluie. Şi,mai ales, un vis de dragoste. Iubirea
e minunea după care tânjeşte. O minune care, precum într-o
poveste, stă să se petreacă. Dintr-o lume de speranţe şi de
închipuiri, eroul descinde într-un real care, aruncând punţi spre
mâine, îşi are magia lui. După frustrări ce s-au ţinut lanţ, zbucnind
în scene de coşmar cu o muiere maşteră, un liman se întrezăreşte.
Încrezător, dar şi nerăbdător, Mark îşi găseşte rostul păşind pe
tărâmul râvnit, unde ivitu-s-a o „crăiţă” care cine ştie de când îl
aştepta.
Prilej de euforii nestăvilite şi de proiecte zămislite cu o bucurie care
se cere împărtăşită. Confesiunea stârneşte confesiunea.
Mărturisirile, în care zvâcnesc uneori temeri ascunse, se întreţes
misivă cu misivă şi, pe negândite, între ieşean şi bucureşteancă se
înfiripă, sub condeiul celor doi autori, Mircea Filip şi Cezara
Mucenic, un adevărat roman epistolar.Mark îndeosebi are antenele
erecte, gata să capteze fluxul aventurii în imaginar. Accente de
senzualitate, într-un nesaţ al iubirii, pulsează în filele de jurnal.
Drăgălăşenii ce pot da farmec clipei, săruturi îndrăzneţe (mai mult
în gând...), mângâieri răscolind fiinţa, îmbrăţişări prelungi care
păcat că nu pot să dureze... Un regat al voluptăţilor!
Şi atunci, de ce atâta tristeţe?Un „an al tristeţii” (Igena).Melancolii
nesfârşite, oftaturi care dezvăluie nevoia unuia de celălalt, o
mâhnire care parcă se propagă dintr-o epistolă în alta. Care o fi
leacul frustrărilor amare? Vorba duioasă, gesturile de tandreţe,
înlănţuirea toridă a trupurilor ce se doresc? Chibzuitul Mark şi
înţeleapta Igena tânjesc după o intimitate adevărată, nu doar una
imaginată. Deşi, uneori detenta imaginaţiei face ca anumite scene
să pară a fi aievea. Iar scrisul, cu ceremonialul său, înveşmântează
impulsurile cu greu stăpânite ale celor doi, pecetluind, într-o
„sărbătoare princiară”, o „comuniune sufletească unică”.
Sunt şi cuvintele o mângâiere, arcuind o punte de inefabil între o
„voce” şi alta, fiecare cu timbrul, cu melodicitatea ei. Dacă viitorul
se scaldă în raze de lumină, sunt deprimante întoarcerile în timp.
Unele secvenţe din prima căsătorie sunt halucinante. Ducă-se pe
pustii! Păcat de atâta afecţiune risipită în van.
Nici prezentul, cu mizeria umilitoare a „epocii de aur”, nu-i ferice.
Iar depărtarea dintre parteneri nu se micşorează. Cât despre nuntă,
care va încununa iubirea „regelui” Mark cu „domniţa” Igena,
mereu se amână, Dumnezeu ştie până când. Şi între timp se
întâmplă lucruri rele şi foarte rele. Dispar oameni apropiaţi, acum
când ziua îndelung aşteptată se apropie totuşi. N-or să fie cu toţii
împreună în clipele sfinte ale cununiei. Scrisorile, cele ale Igenei,
se înnegurează, se înlăcrimează.
Dacă realul pare ostil, scoţând în faţă încercări după încercări,
imaginarul se arată prietenos. Creează un spaţiu securizant, de care
îndrăgostiţii au trebuinţă. Intensifică plăcerile domestice.
Stimulează pofta de lucru. Igena se luptă din greu cu o lucrare care
va trebui neapărat să-i satisfacă exigenţele, Mark îşi compune
mângâioasele misive oficiind într-o anticameră a prozei, deloc
indiferent la performanţa narativă.
Titluri inspirate (ex. ) sugerează o
existenţă inconfortabilă, dominată de frig şi de lipsuri. Oare când se
vor termina toate astea? E greu să le suporţi de unul singur. Cuplu
virtual, Mark şi Igena respiră „sub zodia dragostei”, cătând la
„împărăţiaminunată a viitorului”. Suntem, încă, în lumea fanteziei.
Dar nu se poate vieţui doar printre închipuiri.
Sunt semne de schimbare, vestind un alt anotimp, sub bolta
albastră. Comunicarea intră într-o altă tonalitate şi nu ne mai
întâmpină, vorba Igenei, acel „continuu vaier”. Tristeţea se
risipeşte şi chiar şi vremea, până acum ostilă, prinde a se îmbuna.
Nu e un miraj, ci adevărul adevărat, chiar dacă îndrăgostiţii, în
secvenţele lor de transfigurare, ar voi să pară un „menestrel” şi o
„domniţă”.
Tristeţile sunt izgonite, făcând loc încântărilor fel de fel. Dorlotări,
trebăluiri, chemările mesei de scris, irezistibile îndeosebi pentru
Mark, care se întreabă candid: „Oare de la ce neam îndepărtat al
familiei am moştenit talentul ăsta de povestitor?” Mark e fără doar
şi poate un omfericit şi, dacă el e aşa, aşa e şi Igena.

În bătaia nopţii
Convorbiri cu o floare

Salutări din stepa calmucă

“Sub

zodia

dragostei”
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Amintiri dintr-o copilărie furată

least
interne

(Cronedit, Iaşi, 2014) e
titlul sub care, în puţin peste optzeci de pagini, autorul,
medic, distins universitar şi, ca şi fratele său Hortensiu,

remarcabil colecţionar de artă, îşi poartă condeiul şi gândul către
timpuri, oameni şi tot felul de „întâmplări”, legate de vârsta
deschiderii ochilor spre lume. Nici un fel de încărcare, nici stilistic,
nici „epic”. Intuiţia, temperamentul şi deloc , identitatea unui
caracter fidel „normei” proprii, , l-au apărat, îl apără de orice
sterilă umplutură verbală.
Venire pe lume în „casa boierească” a părinţilor, dar şi o moştenire
mai de preţ decât orice avere (deşi e vorba de „moşie”, conac etc.), şi
anume, rădăcinile din neam de mocani transilvani (Săcele) trecuţi în
Regat, cu ethosul lor de gospodari robaci şi nebeţivi, nerisipitori,
preţuitori de carte, de studii înalte, de rectitudine şi onestitate a
caracterelor, calităţi care îi fac şi pe descendenţii lor să evite drumul
politicii, alegându-l pe acela al unui profesionalism - garanţie sieşi: a
temeiniciei, a non-versatilităţii, a demnei şi sobrei distanţări de orice
cameleonism. Prime, vechi amintiri, de la cutremurul din 1940
(trupul tatălui apăsîndu-l în încercarea de a-l ocroti), asasinii lui Iorga,
legionari, împuşcaţi, lăsaţi aşa în stradă, dar şi suferinţele rănitului
„de război” (la origine: „schija” unei oliţe, de lut, crăpate), ori
„isprava” fratelui „Nuşu”, aplaudat „artist amator”, care le cîntă
ruşilor „încartiruiţi” în casa familiei despre aviatorul Agarici, mare
doborâtor de…„bolşevici”. Şi vremurile, cu dominantele lor fixate în
memoria copilului de atunci: bombardamentele americane ţintind
rafinăriile, strada Văleni, „covor de bombe” ce-i „mătură” casele,
urletul de alarmă al sirenelor, jocurile periculoase ale copiilor cu
„macaroanele” extrase din obuze. Urma lăsată de reacţia părinţilor la
ştirea radiofonică a abdicării Regelui Mihai, „nesuferita” bulină de
chinină leac frigurilor, în refugiul de la Costeşti, în grija bunicilor
materni, cîte un succint „releu” de digresiuni (de la poetul I.U. Soricu,
frate al bunicii, la Octavian Goga şi „listele negre”, de triere a…
„moştenirii culturale”), basmele citite copiilor de bunicii lor
(Ispirescu, fraţii Grimm, Collodi), zvonuri de tîlhării şi violuri ale
ruşilor „eliberatori”, sărăcirea bătrînilor, seceta din '46-'47...
Normal, semnele şi urmele unor vremi marcate adînc de istoria în
derulare „reconfiguratoare” (geopolitic) şi răsturnătoare de repere
morale, cu efect pervertitor, nici „azi” dispărut cu totul, ba chiar
agravat de „noi vicleimuri”, nu lipsesc şi nu pot fi şterse, „uitate”:
oameni „dispăruţi” (arestaţi) pe neştiute, între ei şi cunoscuţi, rude
uneori, cîte un învăţător, mai tîrziu profesori, acuzaţi ca „duşmani ai
poporului” în focul „ascuţitei” lupte de clasă. Atmosferă de
suspiciune, timorare, prigoană, percheziţii în căutare de „cocoşei”
(aur), de decoraţii declarate „culpabile”, siluete de delatori, zeloşi
securişti şi viitori nomenclaturişti, inflaţia şi „stabilizarea”,
confiscările, exproprierea, „chiriaşi” băgaţi cu forţa, tot felul de

Adrian Aldea, pe urmele
„copil riei furate”ă

Nicolae CREŢU

Încă o apariţie editorială datorată octogenarului: , o
carte cu intenţie polemică, menită să combată „miopia crasă a

celor incapabili să vadă colosala ironie exprimată de romanul lui
Mihail Sadoveanu, roman al unor cutremurătoare întâmplări” (n.n.:
paricid, duble sinucideri ş.a.). Care va să zică, ar fi o eroare de optică
hermeneutică să se considere spaţiul naraţiunii sadoveniene un „loc
unde nu se întâmplă nimic” dar aşijderea şi Paşcanii, cum sugerează
venerabilul autor, cetăţean de onoare al urbei de pe Siret. Drept
pentru care un număr de 11 schiţe şi un interviu (care, la drept
vorbind, nu-şi prea află locul între cele două coperţi) îşi propun să
demonstreze existenţa unui autentic Macondo păşcănean, cu eroi, de
ce nu, mari şi de fapte, şi de patimi. Este, se pare, o intenţie de-a
dreptul obsesivă, câtă vreme o putem desluşi şi-n alte cărţi ale lui
Gavriliu, în bunămăsură autobiografice, cu întâmplări ordonate de-a
lungul unor cursuri de apă: „Aventuri pe Siret” (2001), „Aventuri pe
Jijia şi Bahlui” (2005), „Aventuri pe Bega şi Dâmboviţa şi la Apa
Sucevii” (2006), „Aventuri pe Bega, Dâmboviţa şi Mureş” (2009).
Teza ar fi aceea că locul unde nu se întâmplă nimic nu există, ca şi
trăirile molcome, cvasi-inerte, atribuite târgului moldovenesc, titlul
sadovenian urmând să fie interpretat ca derutant-ironic.Din cartea lui
Gavriliu aflăm despre ghinionistul Ion Ursu, asaltat crunt de reclame
şi rătăcitor dezorientat prin labirintul Kaufland-urilor, atât de agresat
de dezmăţul publicitar încât era să fie accidentat la trecerea străzii,
despre telefono-surpriza Lenţei, râvnitoare la „dezmierdarea cu
vorba”, despre aventurile automobilistice ale lui Pişpirică, îl
cunoaştem pe Toader Bâcu, „omul care şi-a pescuit moartea”
atingând cu lanseta firele de înaltă tensiune, suferim alături de autor
pentru moartea maidanezului Cuţulache (excelentă şi impresionantă
această schiţă, adevărată bijuterie!), mai departe ni se povesteşte cum
a căzut elevulHriţac submasă, victimă a unui idiot concurs de ingerat
„tării”, apoi luăm cunoştinţă despre virtuţile poantei epigramistice,
urmărim peripeţiile de-a dreptul fantastice ale unui „revelion cu vin
de Răcăciuni”, după care şi aventurile unor şoferi cărora viscolul le-a
temperat pornirile erotice, suntem luaţi martori ai degradării umane
la care a ajuns, total neaşteptat, doctorul Băbău, şi, în fine, suntem
iniţiaţi în misterele stabilirii unei paternităţi în mahala. Ceea ce,
desigur, se poate petrece şi la case mai mari, numai că puţin
spectaculoasele evenimente capătă proporţii mitice în mentalul
eroilor lui Gavriliu, în ultimă instanţă demonstrându-se că marile
bucurii şi marile decepţii se consumă la aceeaşi temperatură
sufletească şi cu la fel de nebănuite consecinţe, indiferent unde GPS-
ul stabileşte locaţia (oribil termen!) respectivelor trăiri. Este o carte
scrisă cinstit, fără farafastâcuri, cu acut spirit de observaţie, cu
subînţeleasă compătimire şi pentru cei „umiliţi şi obidiţi”, dar şi
pentru „realizaţii” vremurilor de altădată şi de acum.

Leonard
Gavriliu „Întâmplări din locul unde nu s-a întâmplat nimic”

La Paşcani, într-o
mahala...

Radu SUCEVEANU

I
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oan Tudor, autorul volumelor de versuri (1998) ,
(2001) şi (2010) s-a

exersat remarcabil şi în eseistică, proză, în monografia etnografică şi
reportajul literar. Despre poetul Ioan Tudor s-au exprimat cu acuitate,
aplicat, stabilindu-i identitatea, timbrul inconfundabil optzecistul
excesiv, regretatul prozator şi teoretician literar Gheorghe Crăciun, apoi
publicistul cunoscut IoanPopa şi poetul IoanSuciu.
Poet solitar, apucând drumul frumos al singurătăţii, IoanTudor nu e ispitit
de tendinţele cunoscute ale liricii de azi de la noi, neîncadrarea în acestea
nemicşorându-i însă autorului imaginaţia - lucrarea literară fără de
spontaneităţi prelucrate, deja capacitatea de a procesa liric cotidianul.
Îmbinarea prozaicului cu livrescul, intertextualitatea, tonul uşor
probozitor, dacă nu şi ironic sau persiflant îl apropie totuşi pe Ioan Tudor
de poezia postmoderniştilor (aş spune, lunediştilor) români de astăzi, de
care e ataşat, dacă numă înşel, şi prin vârstă.
Nu dezmint nici acum, la al patrulea volum de poeme al scriitorului
braşovean, aceste observaţii cu care l-am recomandat pentru Uniunea
Scriitorilor dinRomânia.
Există, mai ales în prima secţiune a volumului de faţă (
Editura Garofiţa Pietrei Craiului, Zărneşti, 2014) poeme în care
receptivitatea, cum s-ar spune, a cotidianului e, de regulă, consecinţa
implicării, a transferului auctorial în text; cu alte cuvinte, o dialectică a
implicării. Şi vom întâlni, prin urmare, aci nu doar descripţia neutră, fiind
vădită însă cu precădere atitudinea - poetul nu doar despică analitic
aspectele realului, fără adică de nici o reacţie, le va supune dimpotrivă
sancţiunii ideologice (în sensul bun, nedidactic al termenului, vasăzică
fără de didactica aceea partidică/partinică); se încadrează deci, ca să zic
aşa, militanţei inteligenţei critice peste care, nici la noi, nu a trecut încă,
definitiv, estompa politicilor conformiste. Iată, în această ordine, poema

, remarcabilă în multe privinţe: ,,Azi am poposit în
ploaia îndoielii/ca un incaş care a învăţat mersul pe jos/numărând stelele
de pe cer, noaptea,/în urma animaleleor de povară./Soare şi frig în inima
mea, călugăr/ infamal stepei ucrainene, în pelerinaj/la catedrala Sf.Ştefan
dinViena./În Duminica ispitei/ne-am desăvârşit patimile/iar ruga noastră
către Cel Ceresc/am uitat-o/din necredinţă/din ignoranţă./La uşa noastră
am pus lăcomia/pentru bani şi mâncare./În sufletul nostru a înflorit
mândria/şi lauda de sine/iar inima Blândului Mântuitor/am vândut-o
popilor haini/ce huzuresc în maşini elegante/în palate de cleştar./În
Duminica ispitei/pe altarul bisericii/zornăie banii/gâlgâie vinul/iar
pâinea săracului/rămâne neîmpărtăşită./Azi mă îndrept trist spre casă/ca
un incaş care a învăţat mersul pe jos/numărând stelele de pe cer,
noaptea/în urma animelelor de povară.” O , dedicată
autorului (e vorba desigur deA.E.Baconsky) îmi
întăreşte impresia că poetul e convins de menirea textului (a spiritului
purtat de literă) de a interveni dezvelindu-i aceluia relele şi precarităţile
în cursul lumii; a interveni, adică a pune parsifalian întrebarea dreaptă, a
corecta lumea prin mărturisirea şi sub porunca adevărului; sau măcar a
căuta prin scriitură (deja prin demnitatea ei) o justificare, confirmarea:
,,S-au dus cu valurile timpului/formele alungite ale cuvintelor magice/ca
o corabie cu neputinţă/de a fi oprită vreodată/dansul cu lupi de la
revoluţie/s-a estompat într-o lovitură de stat/gata să explodeze în
mâinile/sinucigaşilor care au făcut pe judecătorii/patimilor noastre
ateiste./Şi ce greu ne trezim acum/din adormirea nefastă a
şarpelui/mândria naţională pe care/o moştenim ca pe o sinecură/a
ortodoxiei noastre provinciale./Dansul de cuvinte nepotrivite/ca un somn
al raţiunii/ne întunecă şi în prezent/minţile ca nişte alcooluri tari/ale
democraţiei noastre originale./ , dragă prietene,/s-a
îndepărtat ca o fantomă/în negura timpurilor pe care/le-am visat
amândoi/şi încă o aşteptăm/cape obinecuvântare.,,

ână aici, adică în marginile primei secţiuni a volumului (titlul
acesteia, , e întins la întreaga carte şi e însoţit de un
motto din francezul Paul Bourget cu o definţie paradoxală a

revoluţiei), autorul e încă, aşa cum se vede, în contingenţa istorică,
socială şi politică. Scriitura poetului va lua de aceea, mai peste tot,
aspectul poeziei, aşa-zicând, de stradă (întâlnită la moderniştii târzii,
preocupaţi de omul rătăcit sub vremuri), un aspect, altfel spus, de
mărturie, de depoziţie. Întâlnim frecvent va să zică decupaje nemijlocite
de cotidianitate. Poemele vor apuca acum o mişcare abruptă, uneori
rostirea lor e indiferentă la rafinamentul formal; sunt prozoase, salvându-
se însă prin nota epistolară (unele pasaje sunt rescrieri cărturăreşti),
confesivă (,,dragă prietene...,,), mărturisitoare. O poemă demonstrativă
în această direcţie e :
,,Pe drumul de întoarcere/de la Moscova la Milano/Giovanni Papini se
gândea/la Lenin/şi la marea lui sinceritate:/,,-Comunismul, domnule, nu-
i decât/ o mare puşcărie !,,/Cemare filosofie poate fi/o mare puşcărie ?/se
întrebă îngândurat Papini./,,-Şi dacă te vei apuca să scrii/aceste lucruri
despre mine...,,/a continuat V.I.Lenin,/marele gânditor comunist:/,,nu te
va crede nimeni” . /1991:marea puşcărie s-a deschis/dar nu pentru toţi
oamenii./Lenin mai visează/la marea sa filosofie/ca şi cum/totul s-ar
rezuma/la barba sa, care/continuă să crească laKremlin”.
Următoarele două secvenţe ale volumului (

) ar părea să nege registrul în care e gândită secţiunea
dintâi. Dacă în aceasta, cum am văzut, poetul e încă în contingenţa
istorică (poezia vizând aci un real în deconstructivitate sub larma şi
împunsătura politicului), următoarele îl arată prins, de regulă, în regimul
anistoricităţii: vom afla aci, prin urmare, dincolo de sentimentul
impenetrabilităţii istoriei, fiorul în faţa atemporalităţii divine, mistica
clipei; tăcerea în proximitatea tainei, a sacrului. Ioan Tudor încearcă
acumo structurare sau (cu un termen ce face carieră în postmodernitate) o
destructurare de coduri, de cifruri religioase, scripturistice, culturale, în
fond temele sempiterne ale poeticului, ale cântului. Ispitele se vădesc însă
şi în acest cadru, ele nu ne părăsesc, întărind, e convins poetul, credinţa,
chiar dacă trecerea spre vecia grea a morţii e cu neputinţă a fi oprită.
Poetul braşovean ni le dezvăluie, iată, cu forţa lirică a unui Ioan
Alexandru, marele poet creştin. Poema lui Ioan Tudor e impresionantă:
,,Cu aripile frânte de tristeţe/s-au sculat din văgăunile
pământului/călugării pustiei, veghetorii,/cum nici o armată a lui
Dumnezeu/n-a biruit pe Satan, nebiruitul/patimile şi ispitele acestei
lumi/zise moderniste, postmoderniste/o zi de apocalipsă/ca un război cu
Diavolul/care ne cere inimile pentru plata/păcatelor multe, scheletice
fantome/de pustie,/de putreziciune/mădulare vinete, inimi triste/de
călugări ai pustiei care se bat/cu neputinţă de a-şi învinge somnul/de
veci.” ( )

Poemele Arcadiei
Fals tratat de fericire Poeme în alb şi negru

Patimi şi Ispite,

Duminica ispitei

Ispită a optimstului
Corabiei lui Sebastian

Patimi şi ispite

Puşcăria lui Gog

Pelerinajele sufletului,
Viaţa-umbră şi vis

Acolo, în pustiaAthonului

Corabia lui Sebastian

In memoriam Giovanni Papini

A.I.BRUMARU

Ispitele poetului
umilinţe şi nedreptăţi, nu numai materiale, ci încă şi mai dureroase,
cele de ordin moral. Arestarea tatălui, domiciliul forţat la Râmnicu-
Sărat, impus familiei, stratageme de supravieţuire, aspra şcoală a
„copilăriei (da) furate”. Viaţa pe „cartele” şi „puncte”, creşterea
ameninţătoare a clădirii Securităţii, „ctitorie” comunistă a unui regim
represiv, sufocant.

dată cu intrarea în şcoală încep să apară succinte „portrete”
(mai bine: „siluete”) de profesori, de pildă, învăţătorul,
„domnul Diaconeasa”, mort pe şantierul canalului Dunăre-

Marea Neagră, „gulag” dejist, după model sovietic, stalinist. Mici
crochiuri, de asemenea, ale unor colegi şi prieteni, de joc (şah, fotbal),
de joacă... Un salvator (pentru tatăl arestat) „securist tuciuriu”,
marginalizarea celui fără cravată roşie de pionier (dosarul!). Destule
mostre de „selecţie” inversă, subliniindu-se în schimb izbânzile
muncii, talentului şi caracterului, în „slalomul” maturizării treptate,
comunista segregaţie social-politică (armata la „Diribau”, unităţi de
muncă, accesul în universităţi).
O carte onest scrisă, fără infatuări, nici făţarnică „modestie”, în stare
astfel să evoce un drum existenţial, al consecvenţei cu sine (caracter,
ethosul muncii, lupta bărbătească, nu văicăreală) şi al „şcolii” lumii
(diversitate, nivele, timpuri, măşti, „prostocraţie”), care dispune de şi
fructifică bine tonul, derularea unor … sobre, neeroizate şi
de aceea sută la sută credibile.
În auctorialul , aproape „telegrafic” şi deloc „pozeur”,
gândul de „prag” al … merge spre datoria de a depune
mărturie despre ce au fost cu adevărat comunismul şi vremea lui în
România, cu un rost anume, de a le deschide ochii (spre o realitate
istorică lor necunoscută direct) tinerilor, născuţilor de „după”.Aş zice
că (şi cele de mai sus o arată bine) cel puţin tot atât de utilă e şi
exemplaritatea unei existenţe ghidate de un caracter, de o onestitate şi
un ethos ale muncii, profesionalismului şi silei de oportunisme de tot
felul. Poate nu atât o descoperire (de către semnatarul evocator) a
„eului ascuns” (Valeriu Stancu, prefaţatorul-editor), cât o edificare şi
consolidare a identităţii în spiritul unei „construiri din intern” (Lucian
Blaga, în unul din aforismele sale), dar o interioritate, ca „materie
primă” selectiv receptivă, pe axe ale raporturilor ei cu „lumea”, cu
timpurile, cu „ceilalţi”, pentru care toate situaţiile, experienţele şi
„contextele” evocate au avut valenţe de test modelator (între „polii”
pro- şi contra-). Omărturie „vertebrată”/ articulatămoral şi ideatic, nu
epic, frumoasă necalofil, în organica ei austeritate.

O

Amintiri

Cuvânt înainte
Amintirilor

“ - Aici, în lunca pârâului Drislea, e fosta vatră a satului nostru.”
spune Nea Vasile, în timp ce mâna caii prin căldura verii peste
dealurile ce despart Ionăşeniul de gara Truşeşti. “- Boierul Ionaşcu,
conducătorul satului, l-amutat în pădure, la adăpost de barbari.”
În 1223, mongolii lui Ginghis Han zdrobesc o alianţă a cumanilor
albi şi a cnezilor ruşi. Îngroziţi, cumanii albi vin la fraţii lor din
Moldova, cumanii negri: - Fugiţi, vine prăpădul!”
Cumanii, stăpânii locului, caută scăpare. Trec în Transilvania, prin
PasulOituz, la regelemaghiar. Dar foartemulţi, conducătorii satelor,
se retrag în pădurileMoldovei.
Şi urgia vine. După moartea lui Ginghis-Han, mongolii se reped
asupra Europei. “Carmenmiserabile” a călugărului Rogerius, evadat
din prizonieratulmongol, descrie prăpădul.
Boierul Ionaşcu, şeful satului, este poate la origine cumanul Ionaş,
romanizat de legenda în Ionaşcu.
Fuga sătenilor a avut loc între victoria mongola împotriva ruşilor şi
cumanilor (1223) şi invazia asupra Europei din 1241. Refugiaţii
botoşăneni din lunca Drislei au construit în noua vatră o bisericuţă
din lemn. O inscripţie descoperită de bunicul meu, preotul Petru
Palaghiu, cu ocazia restaurării totale a bisericii atesta anul 1234 ca
fiind al construcţiei.
Interiorul e din altă lume, cu lespezi de piatră şi fără picturi,
păstrându-se şi câteva dintre vechile cuie de lemn. Iar liliecii din
podul bisericii sunt la fel de blânzi precumcorbii dinTurnulLondrei.
Boierii Balş, noii conducători ai satului la 1776, vor construi o altă
biserică din piatră, acum cimitir: “Ca noi au fost, ca ei vom fi”, iar
Părintele Costinescu (bunicul regretatului medic ieşean Vasile
Costinescu) va fi după 1900 ctitorul unei noi biserici, mai mare,
pictura fiind realizată de ucenici ai lui Ştefan Luchian, zugravul din
Ştefăneşti.
Povesteau bătrânii că, oricât de bine ai cunoaşte pădurea care
înconjoara satul, existau locuri în care te rătăceşti şi, tot mergând, te
trezeşti ca în vis în altă parte.
E plin de căprioare, de iepuri şi de turme de mistreţi care fac ravagii
în porumbul şi cartofii sătenilor. Trăiau cândva şi lupi, dar au
dispărut din zonă. Dealurile cu iarbă măruntă lasă să vină din Rusia
frigul iernii, acel ger moldovenesc pe care nu îl cunosc decât
localnicii, care pătrunde în suflet şi cheamă în jurul focului.
În ultimii ani, oamenii au construit case cu etaj, cu banii câştigaţi în
străinatate. Cei încă în putere ţin animale şi lucrează pământul pe
care sunt proprietari.
Anul Nou aduce urătorii cu clopoţei şi căpriţe şi după lăsarea
întunericului benzile lui Bujor şi Terinte, haiduci din vremuri vechi
prinşi de poteră. Au ramas în poveşti chiar dacă nu există vreo
dovadă că ar fi dat la săraci ce au prădat de la bogaţi pentru că e mai
interesantă viaţa de bandit decât cea de agricultor.
Pe 13 mai a fost prima ediţie a festivalului “Fiii satului”,
organizându-se concursuri de călărie şi un festival de muzica şi port
popular. Satul trăieşte, sărăcia botoşănenilor exista doar în
discursuri.
Parcul Kiseleff, loc de plimbare fermecător, cu arborii săi seculari,
Cişmigiul sau Calea Victoriei, dar mai ales pulsul şi provocările
Bucureştiului nu lasă loc unei întoarceri.
Ca moldovean însa, oriunde ai fi în lume, nu poţi să nu visezi la
Moldova aceeamiraculoasă care există într-un timp nedefinit şi unde
va fi, probabil, şi ultimul popas.
Ionăşeniul e satul meu de la capătul lumii, iar casa în care am trăit e o
poveste. Laurenţiu FAIFER

Ion eni -
povestea satului meu

ăş
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Grigore Ilisei: Avem plăcerea de a dialoga cu doamna profesor
universitar doctor Elvira Sorohan. La Litere, distinsul dascăl predă o
disciplină fundamentală a învăţământului filologic, Literatura
românească medievală, cum e denumită mai nou în programă
Literatura română veche, titulatură sub care figura acest capitol de
istorie literară în timpul studiilor universitare depână în 1989.
O să-mi îngăduiţi o indiscreţie. E o întrebare pe care nu i-am adresat-
o omului de la catedră când luam loc în sala de seminar la ”Istoria
literaturii române vechi”. A fost acest domeniu unul spre care v-aţi
simţit atrasă, sau întâmplarea a făcut să ajungeţi la această
disciplină? Mai mult, dacă hazardul a jucat un rol, cum a fost cu
putinţă să construiţi o legătură atât de durabilă cu perioada, să vă
pătrundeţi chiar de frumuseţea acesteia?

Rupte de context.

De neamul moldovenilor De Italia

Aţi ajuns să predaţi Istoria literaturii române vechi printr-o doză de
întâmplător, dar v-aţi ataşat domeniului, fără să rupeţi legăturile,
trebuie subliniat acest lucru, cu celelalte perioade ale acestei istorii.
În ce măsură această cunoaştere dinăuntru a literaturii române a
începuturilor vă ajută să percepeţi mai nuanţat vârstele ulterioare
ale fenomenului literar românesc şi în special cel contemporan,
asupra căruia vă aplecaţi cu o anume consecvenţă şi pasiune de la un
timp?

Elvira Sorohan: E mai degrabă vorba de întâmplare, deşi aş putea
găsi şi un alt termen pentru ceea ce ar fi întâmplarea. În momentul
când am fost invitată de profesorul Dima să dau un concurs la catedră,
postul de asistent, liber pentru acel concurs, era acesta. Ca tot
intelectualul care eram încă în formare atunci şi vroia să se devoteze
lucrului, m-am ataşat încet, încet, şi am căutat să descopăr acolo ce
anume poate fi valoare, spre a fi preluat într-o Istorie a literaturii
române, şi săpând, să zicem, cu dăruire în acest domeniu, am găsit cu
adevărat lucruri care pot fi considerate elemente de gândire perenă.
Foarte interesant să constaţi că extremdemulte scheme de gândire ale
luiMironCostin sau IonNeculce sunt perfect actuale şi în expresia lor
stilistică, dar mai ales în forma mentală, cea autohtonă, care le-a
alimentat. Şi m-am apropiat nu sentimental la început, ci din obligaţie
profesională, dar treptat, treptat, mi-am dat seama că acolo există
valori care trebuie neapărat aduse la lumină într-o anumită manieră,
mai atractivă şi în permanentă asociaţie cu valorile asemănătoare
europene. Niciodată n-am crezut că valorile mentalităţii şi stilului în
care era exprimată mentalitatea medievală românească pot fi privite
în sine.

Cel puţin de contextul sud - est european şimaimult decât atât, pentru
că Miron Costin a deschis porţile spre Italia. Una din cele mai
frumoase descrieri ale Italiei, făcută de un om din secolul al XVII-lea
românesc, fără să fi văzut această ţară, Italia visurilor, cea imaginată
de el, este opera lui Miron Costin. Încât Ramiro Ortiz, prin 1935,
italienistul care a trăit la Bucureşti, a fost îndemnat să traducă un
capitol din , capitolul intitulat , să-
l traducă în italiană. ”Este ţara Italiei plină de frumuseţi ca o rodie”
şi… tot elogiul continuă pe acelaşi ton.

Probabil n-o să vă surprindă dacă am să vă spun că în textele acestea
ale cronicarilor am găsit sursa unor forme literare care sunt actuale.
De pildă, mă ocup la unmoment dat de ironie. Găsesc ironie laMiron
Costin, la Grigore Ureche şi foarte multă la Ion Neculce, care era un

Grigore Ilisei în dialog cu Elvira Sorohan

”Nu facem altceva decât să mergem pe linie
călinesciană, să încercăm interpretarea
fenomenului vechi literar românesc din

perspectivă estetică.”

În 1961, când am intrat la Filologie, între asistenţii care mi-
au atras luarea aminte a fost şi titularul seminarului de
Istoria literaturii române vechi, disciplină predată ca din
amvon de bunul nostru dascăl I.D.Lăudat. "Codana", cu un
semn talismanic pe chipul meşterit dăltuit, ce i-a adus în
rândurile noastre supranumele de "jderoaica", izbutea să
învie duhul cel adormit al buchiilor bătrâne printr-un patos
mai domol decât al Lăudatului şi cu o privire mai proaspătă
asupra domeniului ce-i fusese hărăzit la acel început de
carieră, devenit în timp, din responsabilitate primită, una
asumată. Doamna Elvira Sorohan, distinsul profesor
universitar de azi, vădea încă de atunci un interes viu pentru
celelalte fermecate tărâmuri ale literaturii române, lucru
exprimat cu autoritate şi har şi de cronicile publicate
frecvent în presa literară, dar şi prin cărţile tipărite. Această
deschidere i-a fost, totodată, de folos şi în abordarea din
perspectivă modernă a scrisului vechi, menită a desfereca
tâlcuri şi valori ce altfel ar fi rămas ascunse. Despre acest
mod nou de predare a obiectului, îndeobşte nu prea
atrăgător pentru studenţi, şi privitor la multe alte cestiuni
ale umanioarelor, am tăifăsuit, în anul 2002, la emisiunea

, pe care o realizam laTVR Iaşi.
Încredinţez tiparului convorbirea acum, în 2014 - când
Doamna Elvira Sorohan rotunjeşte o vârstă patriarhală -
ca un semn al preţuirii, simţământ ce-şi are, desigur, izvorul
în acea fericită întâlnire din vremea seminarului de
Literatură română veche.

Divanuri duminicale

spirit foarte ironic. Încât partea asta veche a literaturii nu este total
ruptă. Exact acesta este orizontul pe care-l deschid studenţilor şi îi
atrag într-un fel în studiul acestei literaturi de început, pentru că acolo
sunt rădăcinile. Sunt scheme narative, sunt idei foarte multe, o
anumită tendinţămoralizatoare pe care literatura română a întreţinut-
o de la începuturi până azi. Nu putem nega că în proza contemporană
există un filon, mai ascuns, sau mai la suprafaţă, un filon moralist.
Există în naraţiunea românească acest continuummoralist de care nu
ne putem desprinde. Rădăcinile lui sunt acolo, în ceea ce-au narat
cronicarii. O realitate pe care au trăit-o sau evocat-o. De exemplu, le
pot demonstra foarte uşor studenţilor că Sadoveanu este un fel de
Miron Costin redivivus. În ce măsură? În măsura în care el vede în
evenimentul istoric o anumită esenţă umană, ceea ce este viu în
istorie.

Ca teză, dar ca structură oricând se poate demonstra că el nu este un
om gata de blestem ca Neculce, nu este cel care aruncă anatema
asupra contemporanilor în modul în care o făcea cronicarul, e mai
meditativ, un reflexiv, mult mai asemănător în structura sa intimă cu
Miron Costin. Declaraţia aceea a lui Sadoveanu, pe care a făcut-o la
primirea în Academie, era o declaraţie de moment, ce nu se
regăseşte, sau cel puţin n-o găseşte un cititor foarte atent, în structura
intimă a scriitorului. Ştiţi cum, Miron Costin este pretutindeni şi
nicăieri în opera lui Sadoveanu? Dacă citeşti , sau

, e ca şi cum ţi-ai aduce aminte de ceva ce
pluteşte în scrierile lui Miron Costin. Dar trebuie să fii un cititor
specializat, profesionalizat chiar, aş zice aproape de rutină, ca să
sesizezi aceste asemănări de fond.

Sigur, acesta este limitat. Vorbesc ca un om lucid şi care nu are cum
ignora realitatea. Dar în momentul în care studentului i se
demonstrează că nu poate înţelege istoria internă a literaturii române
fără să aibă această bază, atunci el se îndreaptă spre anumite texte. E
interesat, de exemplu, de problema pragmaticii textului vechi. De ce
punmâna pe condei aceşti scriitori? Orice scriitor se aşterne la lucru
pentru ceva. Cu ce scop scrie? Acesta este unul în vechime şi altul
mai târziu, nuanţându-se la 1848 în funcţie de vârstele istoriei
literaturii. După aceea, se mai studiază foarte mult retorica textului,
revelându-se care suntmijloacele stilistice ale acestui discurs narativ
de ordin moralist, clar mai ales pentru cronicarii moldoveni. Ei ţin să
facă morală şi o şi declară. ”Vreau să vă învăţ ceva: cum să trăiţi.”
Neculce, plin de emfază, îşi încheie la cronică cu
formula: dacă mă veţi citi pe mine, veţi fi mai înţelepţi în a da
răspunsuri la sfaturi de taină. Numai dacă mă citiţi pe mine. E un
orgoliu al autorului acolo.După cumapare un foarte subliniat orgoliu
şi în fraza cu care el îşi prefaţează ... ”Citiţi-le dacă vreţi,
citiţi-le! Le credeţi, nu le credeţi, mie îmi este indiferent”, spune el cu
alte cuvinte, ceea ce înseamnă:miemi-a plăcut să le povestesc.

Da, dar este şi unmodde a atrage la lectură.

Ca să crezi sau să nu crezi trebuie, înainte de toate, să citeşti. Este
aproape unmodde a impune lectura.

La noi, la Universitate, la catedră sunt cel puţin doi tineri, care fac
seminarii la Literatură română veche şi la Teoria literaturii.
Interesant este că, pornind dinspre teoria literaturii spre textul vechi,
învăţând foarte bine teoria naraţiunii, problemele retoricii, studenţii
se apropie cu alt gust şi cu alte instrumente de textul vechi.
Călinescu, care, ştiţi, a citit foarte bine textele vechi, e cel dintâi în
istoria literaturii care foloseşte perspectiva estetică şi recuperează
numai ceea ce este valoros pentru istoria naraţiunii şi nu-l interesează
exactitatea istorică. Ori, pe acest aspect se punea accent atunci când
şi Dv. eraţi student, ceea ce genera cel puţin o anume rezervă faţă de
obiect. Se acorda excesiv demultă importanţă istoriei.

Acum aproape că ignorăm istoria. Problema de istorie este a
istoricului, problemele de limbă, de amănunt, până la chestiuni de
ordin dialectal, le aparţin lingviştilor, iar noi ne ocupămde structurile
narative, de retorica naraţiunii, de pragmatica acesteia, de modul în
care a apărut personajul literar. Facem cursuri şi seminarii speciale
pe problema diferenţei sau distanţei care se creează între persoana
istorică şi personajul din pagina scrisă, pentru că nu se poate vorbi
despre o reproducere fotografică a persoanei istorice în textul literar.

DarSadoveanu se revendicămaimult de la IonNeculce.

Zodia Cancerului
Nunta Domniţei Ruxanda

În vremea studenţiei mele, când eraţi asistentă, am constatat că nu
exista un mare interes pentru literatura veche, medievală, cum e
denumită acum în programă.Mărturisesc că nici eu nu eramatras de
scrierile perioadei, deşi am parcurs cursul cu o anume sârguinţă,
mai ales cămateria se preda în anul I. Atunci totul se iamai în serios.
Dar n-am aflat acea dedulcire a lecturii, care te prinde. Prin
modalitatea aceasta nouă de predare, al cărei promotor sunteţi, ce
pune accent pe tehnicile narative, mentalitate, credeţi că a crescut
interesul studenţilor?

Predoslovia

Legendele

Eo convenţie la urmaurmei.

Un şiretlic.

V-am întrebat mai înainte dacă noua modalitate de predare a
disciplinei a dus la creşterea interesului pentru literatura română
veche, dar merită de ştiut, totodată, cât de interesaţi sunt azi tinerii
să se formeze ca specialişti ai domeniului.

Eramai ales factologie.

E o fiinţă de hârtie. Cronicarul a scris după mentalitatea lui, după
gustul, simpatia sau antipatia faţă de persoana despre care scrie.
Atunci începe să se nască, puţin câte puţin, personajul, istoric, e
adevărat, unul care a existat în istorie. Cu asta trimitem la romanul
istoric, la drama istorică, la poemul istoric. Aici sunt rădăcinile, în
naraţiunea veche.

Da, există la noi tendinţa supraevaluării, dar nu e cazul aici. Cumnu e
şi în ceea ce-l priveşte pe Miron Costin. Numele acestuia n-a rămas
numai în Moldova. Dacă veţi deschide o enciclopedie polonă, veţi
descoperi acolo câteva rânduri consacrate lui Miron Costin, care a
scris două opere în limba polonă. Dar nu despre poloni, ci despre
români. Este trecut în istoria literaturii polone şi în enciclopedii cu
aceste două lucrări. Un primmoment de ieşire în afară ar fi acesta. În
legătură cu Dimitrie Cantemir, lucrurile stau cu totul altfel. Este o
realitate faptul că cel puţin şi

au fost traduse în limbi europene. E adevărat, nu în timpul
vieţii. Este cărturarul care, cât a trăit, s-a bucurat de elogii europene.
Există nişte memorii ale unui fost ofiţer belgian, care a lucrat alături
de Petru cel Mare şi a fost la Stănileşti cu ţarul rus şi cu domnitorul
Moldovei. Întorcându-se acasă, a publicat în 1719, laAmsterdam, în
limba franceză, o carte de memorii. A apărut cu patru ani înainte de
moartea lui Dimitrie Cantemir. În paginile acesteia se face elogiul lui
Cantemir. E de presupus că Dimitrie Cantemir a putut citi acest
elogiu. În al doilea rând, s-a tipărit în
traducere rusească. Ca prefaţă figurează două ode în limba latină,
splendide, care făceau elogiul lui Dimitrie Cantemir. Îndată după
moarte, fiul său,Antioh, a dus în Europa
şi a fost tradusă, în 1734 în engleză, în 1743 în franceză şi în 1745 în
germană. Scriitori ca Victor Hugo au folosit-o în ediţiile respective.
O sută de ani a fost considerat celmaimare orientalist al Europei.

Fatalmente ceea ce se întâmplă cu o personalitate care are o operă
datată, s-a petrecut şi cuDimitrie Cantemir. În perioada Luminilor, în
Franţa, contemporan cu Dimitrie Cantemir, Montesquieu a scris o
istorie a Romei, , pe
aceeaşi idee. Sigur, astăzi, în Franţa, nu semai discută despre aceasta.
A fost o vreme când se făcea filosofia istoriei pe teoria aceasta a
creşterii şi decăderii, , dar înmomentul de faţă istoria e
privită altfel. E caracteristic tuturor personalităţilor cu opere datate,
care sunt importante ca momente de trecere de la o perioadă la alta.
Acelaşi lucru e valabil şi pentru opera literară a lui Dimitrie
Cantemir. Noi astăzi îl valorificăm mai mult pentru beletristica sa
decât pentru partea de istorie. Istoricii, ce-i drept, i-au editat şi
tomurile de istorie. Virgil Cândea, academicianul, a realizat o ediţie
critică la La Bucureşti şi alţi istorici s-au ocupat de
alcătuirea de ediţii critice. Pe noi, fiind vorba de o catedră de
literatură română, ne interesează în primul rând creaţia literară. Ceea
ce constatăm e că, în istoria unei literaturi, sunt momente marcante,
de mare schimbare, de întorsătură. Cantemir reprezintă această
întorsătură. este prima operă propriu-zis literară,
pentru că foloseşte ficţiunea. Personalităţile istorice, figurile epocii,
toate sunt mascate sugestiv sub obrăzar animalier. Cantemir apelează
la un procedeu uzitat pe atunci de foarte mulţi autori din literaturile
europene şi orientale, deopotrivă. Sursele sale pentru

sunt mai ales orientale. Este , sunt cărţile
indiene, cărţi de alegorie. Cantemir produce prima ruptură în fluxul
narativ românesc.

Cum să nu.Azi, când spui Struţo-cămilă, ce înţelegi? O personalitate
hibridă, compusă dintr-o mulţime de fragmente de caracter. Sau
Cameleonul.Un simbol foarte actual şi care a fost actual întotdeauna.

Ţiganiada

- figurează în cursul meu de Istoria literaturii române
vechi, medievale şi începutul perioadei Luminilor. Chiar zilele
trecute, având examen de licenţă, o studentă s-a ocupat de ironia din

. Am fost toţi cei din comisie uimiţi să realizăm câtă

Există prejudecata că mari valori, cu o rezonanţă europeană, nu au
apărut în perioada aceasta a literaturii române vechi şi românii, cum
se chemau ei, moldoveni, munteni, transilvăneni, se găseau într-o
întârziere faţă de ceea ce se întâmpla în Europa. Expresia acestei
întârzieri e dată şi de puţinătatea operelor din acest segment de timp.
Totuşi, unii dintre reprezentanţii scrisului medieval românesc s-au
dovedit a fi spirite înalte, rafinate. Aţi invocat chiar Dv. erudiţia lui
Miron Costin. Dimitrie Cantemir, de a cărui operă v-aţi ocupat, este
un alt strălucit exemplu. Dar se poate spune că cei doi, şi poate alţi
câţiva, constituie excepţia de la regulă. Este Dimitrie Cantemir un
fenomen singular sau rezultatul firesc al unui climat ce l-a generat?
S-a exagerat la noi în ceea ce priveşte statura lui universală?

Istoria Imperiului Otoman Descriptio
Moldaviae

Sistema religiei mahomedane,

Istoria Imperiului Otoman

Azi cemai reprezintă în cultura universalăDimitrieCantemir?

Creşterea şi decăderea Imperiului Roman

corsi et ricorsi

Divanul…

Istoria heroglifică

Istoria
hieroglifică Fiziologul grec

Şi poate fi socotit un filon din care s-au inspirat mulţi alţii după
aceea.

Dar unele dintre aceste opere fundamentale nu numai pentru
perioada respectivă nu s-ar putea număra şi în prezent printre
lecturile favorite? Cu atât mai mult cu cât au multe conexiuni cu
contemporaneitatea.Mă gândesc de pildă la lui Ion Budai
Deleanu.
Ţiganiada

Ţiganiada
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actualitate există în această creaţie.

Sigur, aşa, între ghilimele pus, pentru că, totuşi, postmodernismul e
mai recent. Dar şi şi apelează la
alegorie ca joc estetic. Fiecare dintre cei doi autori se explică în
prefaţă. Noi facem un studiu special al paratextului, adică elementele
care înconjoară textul şi îl explică. are două prefeţe, un
titlu foarte dezvoltat, personajele acelea din subsol, care comentează
textul. E o scriitură foarte complicată şi cine face o lectură rafinată cu
siguranţă că preţuieşte această scriere. Îi trebuie, bineînţeles, mai
multă răbdare să citească o pagină din , dar când
pătrunde bogăţia de idei de acolo poate fi fascinat. Călinescu spunea
că un spirit în stare să înţeleagă literatura română veche este doar
acela rafinat cu multe lecturi. După ce eşti obosit de o literatură din
asta cum se mai scrie azi, întorcându-te acolo unde există nişte
permanenţe, poţi să ai anumitemomente de preţuire sinceră a textului
vechi.

E o problemă pe care ne-o punem la nivelul catedrei. Cumorganizăm
predarea literaturii române în funcţie de ceea ce sunt manualele de
acum? E vorba de manuale ce nu urmăresc fenomenul literar în
istoria lui, cu perioade rupte, făcând să nu se înţeleagă că literatura
este un continuum. O dezvoltare de la
simplu la complicat. Sunt fragmente care
se prezintă în manuale, cu foarte multe
preţiozităţi, cu gratuităţi, ce nu pun în
evidenţă valoarea cu adevărat. Se ignoră
faptul că literatura este un obiect formativ.

De-ar fi măcar prezentarea de curente şi
genuri literare. Am citit manuale de clasa a
noua, de clasa a zecea, de clasa a
unsprezecea, şi n-am găsit un criteriu care
să le dea coerenţă. Cred că a primat dorinţa
de înnoire. O înnoire cu orice preţ, dar fără
metodă. Noi, în momentul de faţă, ne
punemproblema la catedră, cum să predăm
literatura română, ca cei pe care-i formăm,
viitori profesori, să poată folosi aceste
manuale. Am ajuns la concluzia că trebuie
să prezentăm istoria literaturii aşa cum se
cuvine şi să-i modelăm pe studenţi pentru a
fi capabili să se desprindă uşor demanuale,
să aibă o viziune mai originală şi să
împlinească ceea ce nu este împlinit în
manual.

Aşa se şi întâmplă. De exemplu, mi s-a trimis de la minister un
manual de clasa a noua, foarte bun, al unei profesoare din Bucureşti,
care a fost studenta noastră, şi am avut surpriza unei materii cevamai
organizate. Am văzut apoi tot manualele acestei profesoare de la
clasele următoare, minus clasa a douăsprezecea, şi am spus că dacă
într-un liceu, sau în toate liceele s-ar preda literatură română după
această schemă, noi ar trebui să refacem totul la universitate, ca să
putem pregăti profesori capabili să predea. Manualele erau foarte
inteligente, dar fărămetodă.

La şcolile normale de învăţători nuvin numai tineri cu vocaţie, pentru
că didacticul este o vocaţie. Categoric. Eu constat, în experienţamea,
care nu este puţină şi nici scurtă, că am colegi lipsiţi de talentul
comunicării. Ştiu foarte multă carte, sunt foarte învăţaţi, dar n-au
dialog. Dialogul cu amfiteatrul este unul de factură specială, unul
tăcut. Nu trebuie să întrebi, dar dezvoltând o anume retorică a
întrebărilor, pe care ţi le pui în faţa amfiteatrului şi-ţi răspunzi
spontan la aceste întrebări, dai naştere unei forme de dialog. Cel care
audiază îşi pune le rându-i o problemă.

I-am învăţat pe studenţi să folosească un limbaj al semnului. Când
înţeleg perfect ceea ce spun, să facă un anume semn, când nu prea
înţeleg, altul, iar când nu înţeleg de loc, să reacţioneze prin semnul
negaţiei. Nu prea au îndrăznit cu acest din urmă semn, dar am
convenit împreună că trebuie să fie foarte prezenţi şi activi la cursuri.
Cei care vin la cursuri, pentru că acum cursurile, nefiind obligatorii,
le frecventează doar cei într-adevăr interesaţi, aceştia se prezintă
foarte bine şi la examen. Cei care nu vin la curs au un limbaj mai
străin de ceea ce-ai predat şi-i simţi imediat înstrăinaţi. Să
recunoaştem că la toate facultăţile există destui studenţi care nu au
chemare pentru carte. Se manifestă acest fenomen mai ales odată cu
dispariţia admiterii şi intrării pe baza notelor din ultimii ani de liceu
la obiectele respective.

Pot fi nişte note false, sau foarte diferenţiate în funcţie de nivelul
şcolii de unde provin candidaţii.

Da. Foarte variate şi sigur nimic nu ne descurajează, nu încetăm să
credem că aluatul este tânăr şi poate fi modelat. Şi cum există
posibilitatea să se dea de mai multe ori un examen, studenţii mai
încearcă, mai învaţă. Am avut cazuri de studenţi care ni s-au adresat
cu sinceritate, cerându-ne să-i ajutămcuometodăde învăţare.

Evident. Însă a-ţi iubi meseria de profesor este un lucru ce nu poate fi
dobândit. E într-adevăr un dat. Îmi amintesc că făceam, când eram
studentă, practică pedagogică cu un strălucit profesor de română de

L-am putea chiar include pe acest autor în rândul
postmoderniştilor...

Istoria hieroglifică Ţiganiada

Ţiganiada

Istoria hieroglifică

Ştiu că aveaţi nişte nemulţumiri şi insatisfacţii legate de modul în
care azi în şcoală se predă literatura română. Au rămas de
actualitate?

Care credeţi că au fost raţiunile autorilor
de manuale pentru o astfel de abordare,
renunţându-se la periodizare şi
prezentând literatura pe curente şi genuri?

Ieşirea din impas o vedeţi prin cultivarea
spiritului creativ al viitorilor dascăli?

Dv. aţi urmat şcoala normală…, o şcoală vocaţională în viziunea
întemeietorilor. La noi s-a pus la un momente dat, după 1989, chiar
problema desfiinţării acestor aşezăminte şi, oricum, acestea nu mai
sunt demult ce-au fost odinioară.

Iţi dai seamadin reacţia sălii dacă comunici sau nu cu ei.

Ceea ce, desigur, nu-i totdeauna revelator.

Aţi avut experienţe amare.

Harul didactic are, de bună seamă, şi o componentă genetică. Ne
este dăruit. Posibilităţile de însuşire au nişte limite?

la Liceul "Negruzzi", profesorul Constandache, care mi-a spus:
"Profesor trebuie să devii şi nimic altceva, pentru că aici este vocaţia
ta."

Da, îmi plăceau mult copiii. Simt nevoia comunicării, nevoia de
anturaj, nevoia de a ajuta pe cei din preajma mea. Am o dispoziţie
specială, unii o numesc chiar generozitate, dacă nu-i preamult spus.

Vrând, nevrând, câştigăm foarte mult în dialogurile noastre cu
tinerii. Ei nici nu ştiu cât elan ne pot împrumuta, ori dacă sunt mai
rezervaţi ni-l pot tăia. Mi s-a întâmplat odată un asemenea lucru.
Nişte studenţi mai puţin interesaţi m-au descurajat într-o asemenea
măsură încât un anumit curs nu l-ammai putut preda la nivelul la care
doream.

Există întotdeauna o proporţie. Într-o grupă de studenţi, de exemplu,
de 25 de studenţi, 5, 6 constituie elita. Cu aceştia poţi lucra şi la
seminar, se observă şi la curs, sunt foarte activi, sunt şi în biblioteci şi
urmărindu-i după aceea, remarci că au făcut ceva. Nu sunt foarte
mulţi.

Sau au un temperament care nu-i serveşte. Sunt interiorizaţi unii. Se
cere să-i ajuţi. Eu le-am spus mereu că seminarul este un laborator în
care se formează şi de aceea trebuie să vorbească, să-şi dobândească

un discurs. Un profesor de română fără un
discurs, care să atragă clasa, nu este un
profesor deplin.

La urma urmei este vorba de generaţii.
Generaţiile Dv. erau mai rezervate. Nu mai
fricoase, dar…

Acum suntmai dezinhibaţi tinerii. Vin şi cer
cărţi. Multe din cărţile bibliotecii mele au
ajuns, dacă îmi permiteţi un termen mai
colorat, mai plastic, aproape nişte
terfeloage, cu coperţile îndoite, boţite…

Unii dintre aceşti cititori au fost frapaţi de
însemnările mele. Eu am o bibliotecă nu
foartemare, dar o bibliotecă citită. Nimic nu
e decorativ în rafturile acestei biblioteci.
Obişnuiesc să fac multe însemnări
marginale. Studenţii, când îmi aduc cărţile,
îmi spun cănotaţiilemele le-au fost de folos.
De pildă, într-un loc unde e un pasaj mai
umoristic, pun pemargine un "Ha, Ha!", sau
adaug unmic comentariu şi acestea devin un
îndreptar de lectură.

M-a atras înainte de toate.

Şi mai mult decât atât. Am citit şi eu interviul. Nemoianu spunea că
România ar fi fost, graţie acestor scriitori, altfel cunoscută şi
apreciată în contextul Europei deRăsărit.

Am început lectura lui I.D.Sârbu plecând de la scrisori. A fost un
foartemare epistolier, cu un stil aşa de colorat, aşa de inteligent, încât
am citit pe nerăsuflate un volum cum este , o
carte cât o cărămidă, şi m-a incitat să iau la lectură tot ceea ce
publicase acest autor. Am descoperit că, în 1973, a apărut la Iaşi, la
Editura "Junimea", un volum de nuvele, , în care
se află cea mai interesantă nuvelă, , despre manipularea
maselor. După aceea a apărut , publicat deMarin Sorescu la
Craiova. Poetul a fost destul apropiat de Sârbu, dar s-a şi distanţat de
el, pentru că era considerat un personaj primejdios, printr-un discurs
foarte deschis şi contra. E semnificativ ceea ce mi-a povestit Eugen
Negrici, colegul meu de la Bucureşti, care a fost multă vreme decan
la Craiova, în vremea când I.D.Sârbu, ieşit din detenţie, era secretar
literar la Teatrul craiovean. Avusese întâi domiciliul obligatoriu în
Valea Jiului, după care i s-a îngăduit să se stabilească la Craiova.Mi-
a spus Negrici că l-a invitat la Universitate, să ţină o conferinţă
studenţilor, care au fost fascinaţi să-l asculte. După acea conferinţă
şi-a făcut apariţia în cabinetul lui Negrici un personaj obscur, care i-a
cerut să nu-l mai cheme, fiind o persoană periculoasă pentru tineri.
Apoi am citit romanele, în primul rând. Despre acesta,
Nemoianu afirmă că, dacă ar fi fost tradus într-o limbă europeană,
altfel ar fi fost văzutăRomânia.

Ştiţi de ce? Pentru că Sârbu, spre deosebire de un scriitor ceh, care
merge la Paris, publică cărţile sale în franceză, a rămas acasă. O carte
mult mai bună decât multe ale altor scriitori din Est, traduse in
vremea respectivă înOccident, a rămas necunoscută.

Deoarece o asemenea carte e strâns legată de context.
, un alt roman, reprezintă o metaforizare a realităţii ceva

mai generală, mai abstrasă de contingent.. e o carte
foarte legată de eveniment şi riscă să rămână aşa. Reciteam de

Deasta, probabil, aţi ales să urmaţi şcoala normală?

Se spune că e o şansă să fiimereu inmijlocul tinerilor.

Există, potrivit observaţiilor Dv., destui tineri cu vocaţie şi mai ales
dornici să îmbrăţişeze cariera didactică?

Darnu toţi aceştia au vocaţia catedrei.

Dialogul studentului cu profesorul lui este
acum mai apropiat decât în vremea
studenţiei mele?

Erao perioadăa crispării.

Ceea ce e, de fapt, o bucurie.

Dv. nu v-aţi cantonat în arealul literaturii
române vechi. Sunteţi deschisă generos şi

spre alte orizonturi ale beletristicii. Nu numai că vă folosiţi în
predarea cursului de cunoaşterea întregului peisaj literar, ceea ce vă
îngăduie contextualizări şi tâlcuiri din perspective inedite ale
scrisului epocii, dar vă dedaţi comentariului critic privitor inclusiv
la contemporaneitate. Unul dintre scriitorii de care v-aţi ocupat cu
pasiune, aş zice, este I.D.Sârbu.

Aţi scris şi o carte consacrată suferinţei spiritului captiv. Am citit nu
de mult un interviu al lui Virgil Nemoianu, apărut în revista
"România literară”, în care profesorul american de origine română
spune că Steinhard şi I.D.Sârbu ar fi fost percepuţi, de ar fi apărut cu
operele lor în anii '80, când le-au scris, la o cu totul altă scară, nu
numai înRomânia.

Ce v-a atras în scrisul lui I.D.Sârbu?

Traversarea cortinei

Povestiri petrilene
Şoarecele B

Jurnalul

Adio Europa

Şi în altă cheie privită intelectualitatea românească şi reacţia
românilor faţă de totalitarismul comunist.

Şi vedeţi că difuzarea târzie numai are acelaşi efect.
Lupul şi

catedrala
Adio Europa

curând cartea lui A.E.Bakonsky, , tot o parabolă
despre totalitarism, dar mult mai puţin legată de eveniment. E
valabilă pe tiparemai generale.

Istoria heroglifică

…cu inconştienţă chiar, ca să fimmai blânzi…

Probabil ceea ce spuneţi este punctul de vedere al acestui domn, pe
care nu-l cunosc şi nici nu doresc să-l cunosc, dar nu este adevărat,
pentru că această carte a fost lansată în luna decembrie într-un
amfiteatru, la Bucureşti, în prezenţa lui Dan Horia Mazilu, care a
făcut prefaţa, textul meu fiind în poziţia de postfaţă. Dan Horia
Mazilu este şi el specialist Cantemir şi în prezenţa lui s-a prezentat
cartea şi a fost acolo şi a vorbit Aureliu Goci. Sigur, el trebuie să
găsească o scuză să-şi spele păcatul asta, care este însă preamare. 55
depagini, nu una, nuun fragment.

Editura şi-a cerut scuze prin soţia directorului, spunând că-i vina
unei doamne care a lucrat la calculator. I-am replicat că asta-i o
explicaţie pentru naivi, nu mi se putea da mie. Mi s-a trimis după
aceea postfaţa mea, cu o semnătură care, pretindea editura, nu e a lui
Aureliu Goci şi alături o altă încercare de postfaţă a acestuia,
apropos de acelaşi subiect, plină de aberaţii. Poate cineva a văzut că
ceea ce oferise Aureliu Goci era cum era, o aberaţie, ştiinţific
vorbind, şi atunci a preferat să ia de undeva un text de-a gata. Dar
falsul semnatar a fost prezent la lansare şi trebuia să spună că nu-i
aparţine postfaţa.

În general, eu când iubesc un subiect şi mă umplu de el, scriu, public
şi după aceea mă ocup imediat de altceva. Pot să vă spun aşa ceva
sincer, dacă ne aflăm la ora sincerităţii, deşi nu suntem singuri, nu
mi-a păsat foartemult de asta. Num-am simţit profund afectată.Mi-
am zis că este problema lui Aureliu Goci, este foarte urât, n-am
folosit nici termeni foarte duri. E adevărat, în presă a apărut o mai
severă admonestare a personajului acestuia, dar eu m-am distanţat
puţin de lucrurile acestea.

Da. Şi la un graddestul de înalt s-a întâmplat.

Măcar în cultură.

Respirabil.

Biserica neagră

Aş vrea să încheiem cu o privire asupra năravurilor lumii în care
trăim. E parcă o lume care şi-a pierdut busola morală. E pilduitor
ceea ce vi s-a întâmplat chiar Dv. Un text pe care l-aţi publicat,
prefaţă la cartea lui Cantemir, , a fost preluat cu
neruşinare, acesta poate ar fi cuvântul potrivit…

…într-o ediţie apărută la Gramar, îngrijită de Aureliu Goci, care îşi
aşează semnătura pe prefaţa scrisă de Dv. Într-un Consiliu al
Uniunii Scriitorilor, la care am luat parte, s-a pus în discuţie acest
caz şi s-a descoperit, lucru hilar, dar şi grav, că de fapt nu Aureliu
Goci e autorul ediţiei, că vina este a editurii, cea care a folosit
prefaţa Domniei Voastre şi a uitat să înlocuiască numele celui cu
care se înţelesese iniţial să realizeze lucrarea.

Asta nu-i o dovadă că nici editurile nu au rigoareaminimă în atât de
importantul lor demers cultural?

Poate ar trebui să încercaţi în numele unor principii să nu lăsaţi să
semuşamalizeze acest scandal.

Însă aceste lucruri nu trebuie tratate cu uşurătate, pentru că vor
prolifera.

Să sperăm că astfel de năravuri vor putea fi înlăturate din mediul
nostru public.

Să respirămunaermai curat.

Elvira Sorohan s-a născut la 21 august l934, Vaslui. Licenţiată
în Filologie,Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi. Carieră universitară
prodigioasă, de la asistent la profesor universitar şi conducător
de doctorat. Calitatea carierei didactice recunoscută prin
diploma de acordată de Senatul
Universităţii ,,Al.I.Cuza ”. Debut eseistic în l965.
A publicat peste 200 de recenzii, eseuri, studii în:

a Institutului ,, G.Călinescu ”
Bucureşti, ,,Al.I.Cuza” Iaşi,

Autoare a volumelor:
(Editura Universităţii Iaşi, l974 ) ;

(Minerva, Bucureşti, l978);
(Minerva,

l982 ) ; (Minerva,
l984);
(Junimea, Iaşi, l995);

(Editura Universităţii ,,Al.I.Cuza” Iaşi, l997.Ediţia a
doua, revăzută, l998);

(Junimea, l999);
(în colaborare), (Junimea, 2000.

Ediţia a doua, revăzută, 2001); (
Editura Universităţii ,, Al.I.Cuza ” Iaşi,2004 );

(Timpul, Iaşi, 2007). Premiul Asociaţiei
Scriitorilor Iaşi, pentru critică şi istorie literară, în anii l978 şi
l997. Premiul pentru critică al revistei ,,Convorbiri literare ”, în
anul 2000;

(Junimea, 2014). Autoare a numeroase şi întinse
prefeţe/postfeţe la ediţii ale operelor lui Miron Costin, Ion
Neculce, D. Cantemir, V. Alecsandri, C. Negruzzi, I. Creangă,
Machiavelli publicate laMinerva, Junimea, Institutul European
(Iaşi). De asemenea, a publicat un volum de texte amplu
comentate, (Junimea, l986 ).Acolaborat, cu
un articol de prezentare a scriitorului Ion Budai-Deleanu, la

, Belgia, l998 şi cu numeroase
articole, la publicat
sub egidaAcademiei române. Autoare a numeroase comunicări
ştiinţifice şi conferinţe pe teme de literatură română, prezentate
în ţară şi la Debrecen, Cernăuţi, Chişinău. A susţinut dialoguri
radio difuzate şi la T.V.R.Iaşi.
Creaţia ei a beneficiat de numeroase receptări critice, în
periodice şi în cărţi/dicţionare de critică şi istorie literară.

Profesor Emeritus,

Iluminismul
transilvan Cantemir în
cartea hieroglifelor Ipostaze ale
revoltei la Heliade Rădulescu şi Mihai Eminescu

Introducere în opera lui IonBudai-Deleanu
Miron Costin. Permanenţe ale mentalităţii româneşti

Introducere în istoria literaturii
române

I.D.Sîrbu sau suferinţa spiritului
captiv Naratori şi modelare umană în
medievalitatea românească

Singurătatea scriitorului
Călinescu în

autoportret

Salon literar cuprozatori contemporani români şi
străini

Cartea cronicilor

Patrimoine littéraire europeen
Dicţionarul general al literaturii române,

Iaşul literar,
Revista de

istorie şi teorie literară
Analele Universităţii România

literară, Convorbiri literare, Jurnalul literar, Adevărul literar şi
artistic, Cronica, Ateneu, Vitraliu, Cultura, Dacia literară,
Dialogue (Montpellier) ş.a.
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BUCHAREST JAZZ FESTIVAL
Festivalul organizat de Arcub a fost, înainte de toate, un cadou. Timp de 6 zile (1-6 iulie) publicul a avut ocazia să asculte

muzică multă, să vadă o expoziţie, să cunoască în amănunt producţia de carte şi disc din România, să urmărească patru
documentare video reprezentative pentru fenomenul jazz-istic din America de Nord, din ţara noastră şi din Polonia.

Totul, fără bilet. Concertele în aer liber (Piaţa “George Enescu”), colecţia de afişe, întâlnirile editorilor (hanul Gabroveni, din
centrul vechi al Bucureştiului) au deschis toate porţile spre universul pe care îl numim jazz, un idiommuzical ce şi-a câştigat o
nouădimensiune globală.
Argumentul acestei afirmaţii apparent exagerate este simplu şi evident. Dacă jazz-ul a fostmai întâi un genmuzical răspândit în
aproape toată lumea în formele de limbaj şi expresie concretizate vremedeun secol pe întinsul federaţiei americane, începândcu
anii '60 s-au şlefuit “vocile” zonelor etno-culturale dinEuropa, dinAsia. Fără a se fi pierdut din actualitate stilurile acreditate de
istorie, mai mult saumai puţin comerciale, s-a ajuns la o combinare a tradiţiei americane ştiute cu tradiţiile ne-americane. Mai
multe tipuri de folclor, aceeaşi bază a improvizaţiei, armonii moderne, combinaţii instrumentale inedite, orientarea spre
straturile spirituale - astfel arată, concentrat spus, jazz-ul contemporan.
Arcub şi curatorul festivalului, muzicianul Lucian Ban, au respectat legile fundamentale ce asigură succesul de public.

. De la funk, rhythm&blues&electronic devices ( ), de la evergreen-urile americane
din perioada interbelică ( - SUA), de la “bătrânul” şi încă fermecătorul blues admirabil exprimat de
pianistul sârb , de lamaniera cool inspirată deMiles Davis, excelent preluată şi adaptatămelodiei demuzică uşoară
clasică românească de (cu al său ) - la aranjamentele sofisticate marca ,
deplin şi creator însuşite de (leader şi trompetist în ), la trăsături expresioniste (

- Danemarca, Anglia), la modernismul temperat dar incitant, cultivat de ( SUA) la
profunda, emoţionanta întâlnire a improvizaţiei de tip american cumelodica romantică europeană de secol XIX şi cumelopeea

Oferta
stilistică a fost diversă John Scofield Uberjam

Carmen Lundy Quartet
Mike Krstić

Emil Bîzgă Acacia Flower Quartet Peter Herbolzheimer
Sebastian Burneci Bucharest JazzOrchestra Julia

Hülsmann Quartet Dave Douglas Quartetun fenomen global

Lucian BAN: JAZZ-ul,

Care a fost prima experienţă importantă din viaţa ta ca
muzician de jazz?

După 1980, când discurile lui au început să circule şi în
România, mi s-a părut, un timp, că muzica lui era oarecum
esoterică.Mă înşel?

Dintre jazzmen-i români din generaţiile dinaintea ta, sau
congeneri, cine te-a impresionat, cine te-a influenţat?

De ce?

Înmomentul când ai ajuns în StateleUnite aleAmericii, ce te-a
frapat, ce ţi s-a părut că e nou, ce îţi era cunoscut pe plan
muzical?

Poţi să dai câteva exemple?

Atunci, te întreb dacă fenomenul acesta global mai înseamnă
prezenţa jazz-ului, cu elementele sale melodice, ritmice şi
expresive cunoscute din istorie şi apreciate de milioanele de
ascultători, cum se întâmpla în perioada interbelică a secolului
trecut, până prin anii '40-'50.

Cred că a fost descoperirea acestei muzici, datorită unui
pianist din Africa de Sud. Pe vremea aceea, numele lui era
Dollar Brand, care, între timp, a trecut la islam, şi se numeşte
Abdulah Ibrahim. Cred că a fost chiar prima experienţă, prima
întâlnire cu acest genmuzical.

L-am şi cunoscut pe Abdulah Ibrahim. E indisolubil legat de
Africa de Sud, de universul muzical, social şi politic de acolo. În
anii apartheid-ului, a tot venit şi plecat din Capetown, şi până la
urmă, a trebuit să emigreze. Muzica lui e legată de muzica
africană în mod definitoriu. Nu ştiu dacă e esoterică în sensul
introvertirii. Eu o găsesc foarte…, foarte cald-umană. E o
muzică foarte spirituală. Chiar am vorbit aseară cuDarrylHall,
basistul cântăreţei Carmen Lundy. Hall a lucrat patru sau cinci
ani cu Abdulah Ibrahim prin '90, şi amândoi am folosit, fără să
ne înţelegem, acelaşi cuvânt “spiritual”. Muzica lui e mai
degrabă spirituală, foarte ancorată în ritmica song-ului sud-
african. În muzica aceea percusivă care, de fapt, era definitorie
pentru viaţa socială a comunităţii. El vorbeşte despre asta.
Muzica pe care o practicau ei era o muzică a comunităţii însăşi,
nu omuzică intelectuală, a sălii de concert.

Oschanitzky.

Originalitatea şi brilianţa. E, poate, singurul muzician român
de jazz care stă “pe picioarele lui” în lume. Nu vreau să
diminuez contribuţiile celorlalţi, în nici un fel. Avem muzicieni
foarte serioşi, de la DanMândrilă, la Gondi, la Mircea Tiberian
ş.a.m.d. Cred că Oschanitzky a rămas un true original, cum se
spune, şi a fost atunci, când generaţia lui era, încă, în umbra
jazz-ului american.

Am găsit o mare parte din ceea ce îmi închipuiam că va fi. Am
avut şi multe şocuri, la care nu m-am aşteptat, nivelul era mult
mai înalt decât credeam, breasla e mult mai permeabilă, într-un
sens comunitar, de la o perioadă la alta. Există un respect foarte
puternic pentru cei de dinaintea ta, îi cauţi ca să ai cu ei o relaţie
mentor-discipol. Am avut şi eu şansa să lucrez cu unii dintre
muzicienii care activau în anii '60…

… Bob Stewart, Barry Altschull, Junior Mens care mi-a fost
profesor de pian, el a avut o mare influenţă asupra mea. Cu Bob
Stewart şi cu BarryAltschull lucrez în continuare. New York-ul a
rămas capitala jazz-ului mondial, chiar dacă ce s-a schimbat în
timp este că restul lumii s-a umplut extraodinar de jazz: există
jazz european, există jazz japonez, există jazz înAmerica de Sud.
E cu adevărat un fenomen global, altfel decât a fost în anii '50-
'60, când muzicienii americani au început să circule în lume.
Acum, jazz-ul este un fenomen global în sensul că restul lumii,
prin comunităţile locale, contribuie la perpetuarea şi
dezvoltarea idiomului jazz-istic.

Jazz-ul nu mai este muzica populară din anii '40, când swing-
ul era muzica zilei, care se asculta la radio , fiind şi o muzică de

dans. În acelaşi timp, jazz-ul a devenit o muzică globală. În
perioada istorică la care ne-am referit, jazz-ul nu era o muzică
globală, ci eminamente americană, care a cucerit încet-încet
restul lumii. Astăzi este cu adevărat globală. Chiar dacă a
devenit o muzică de nişă, dacă este să ne uităm la cifrele de
audienţă şi de vânzări de bilete la concerte şi discuri, totuşi sunt
500 de festivaluri de jazz doar în Franţa! Asta spune ceva. Dacă
în Franţa sunt 500 de festivaluri pe an, în lume sunt mii. La fel în
America… Este o muzică de nişă, dar o nişă foarte largă, aş
spune. S-a văzut şi aici, la ”Bucharest Jazz Festival”, în fiecare
seară au fost la concerte câte 2000 de oameni. În calitate de
curator al Festivalului, am înţeles de la bun început ce fel de
festival de tip “outdoor” se poate organiza în piaţa “George
Enescu”. Nu poate fi un festival prea experimental, dar asta nu-i
o problemă pentru mine, fiindcă jazz-ul este o muzică foarte
largă, în jazz este aşa de multă muzică bună, accesibilă, încât
poţi să alegi cu uşurinţă. Cine poate spune că John Scofield nu e
nici accesibil, nici unul dintre cei mai mari chitarişti din istoria
jazz-ului? La fel şi Dave Douglas, care e, poate, mai puţin
accesibil decât, să zicem, Paul Scofield, sau cântăreaţa Carmen
Lundy. Dar publicul a reacţionat extraordinar! Deci, cred că
astăzi, jazz-ul îţi permite să faci o muncă de curator adecvată
locului şi publicului căruia te adresezi.

pe compoziţia
spontană

jazz simfonic
Cred că nu! Sunt două lumi oarecum diferite, care
funcţionează după legi proprii. Asta nu înseamnă că nu se pot
întâlni. Thirdstream, Oschanitzky, Günther Schuller, John Lewis
şi toţi urmaşii lor, până la John Hollenberg, Maria Schneider
(dacă aş sta acum să mă gândesc, aş putea da peste 50 de
exemple) chiar dacă eu consider că lucrările lor nu sunt lumi
care se întâlnesc, se suprapun, la fel cum nu consider că stilul
etno se suprapune cu jazz-ul, repet, sunt lumi diferite
funcţionând după reguli diferite. Totuşi, se pot întâlni în anumite
puncte. Iar anumite sinteze pot fi mai reuşite, pot fi un succes.
Incursiuneamea în genul jazz-simfonic, pemarginea proiectului
“Enescu Re-Imagined”, care a fost o comandă a Festivalului
“GeorgeEnescu”,mi-a adus anumite provocări.Mie personal şi
muzicienilor cu care am colaborat, co-liderului, contrabasistul
american John Ebert, cum putem să abordăm creaţia unui
compozitor genial reprezentând ceea ce numimmuzica clasică a
secolului XX, în relaţie cu jazz-ul, cu noi înşine, şi să fim sinceri
cu noi înşine. Fiindcă pe mine nu m-a interesat niciodată să fac
ceea ce au făcut Jacques Loussier sauEugenCiceu.Mă consider
unmuzician de jazz cu anumite…

… aţi fi surprins. Se poate. Ajunge să iei temele lui într-o altă
selecţie, poţi să abordezi Rapsodia Română în stilul lui Eugen
Ciceu. Dar eu am ales, în mod deliberat, alte lucrări. Unele,
neterminate, altele de o complexitate care mi-a spus ceva, de
exemplu,Octetul de coarde, parteamarţială din Simfonia a IV-a,
neterminată…

Aici sunt şi eu de acord. Însuşi Enescu nu era foarte fericit în

Vorbeai mai înainte despre RichardOschanitzky.Acum, se ştie
că a fost un herald al împăcării conceptului componistic
academic european, al muzicii pre-determinate cu jazz-ul,
produs american bazat pe improvizaţie,

(şi cred că alăturarea acestor două cuvinte nu ar
trebui să contrarieze). Exemplificatoare sunt Dublul Concert
pentru pian, saxofon tenor, orchestră simfonică şi bigband,
Variaţiunile '71 şi alte lucrări ale sale.Ai semnat, la rândul tău,
câteva opus-uri interesante, incluse în Festivalul internaţional
“GeorgeEnescu”, sub titlul “EnescuRe-Imagined”.Crezi că s-
a ajuns la o combinare viabilă, încât să putemvorbi în siguranţă
despre genulmuzical de sine stătător ?

… în cazul lui Enescu, s-ar putea folosi tehnicile celor doi?

… eu cred că acestea sunt temele din muzica lui Enescu, care îl
reprezintă cu adevărat, şi pot intra mai bine în lucrări de jazz cu o
anumită complexitate, vizând tocmai apropierea despre care
vorbeam, a jazz-ului demuzica clasică europeană.

privinţa Rapsodiei Române. Chiar se întreba ce poţi să faci cu
folclorul în muzică? Câteva variaţiuni, înfrumuseţări, să-l
armonizezi puţin. Şi dacă ne uităm atent, elementul folcloric în
muzica lui Enescu este cel pe care el l-a compus de la zero. E
transfigurat prin inspiraţia enesciană, dacă ne referim la Sonata
a III-a pentru pian şi vioară. Nu există o temă, o melodie din
repertoriul popular, este o compoziţie întreagă a lui Enescu.
Transfigurată prin ceea ce el cunoştea despre folclorul
românesc. La fel şi celelalte lucrări, cum sunt “Impresiile din
copilărie”. Şi nu este doar folclorul muzical urban, pentru că a
scris o Sonată în fa diez minor, pe care nu am inclus-o pe disc,
dar noi am prelucrat-o şi am cântat-o în concerte ulterioare.
Lucrarea aceasta este exact ca o bucată de Paul Bley. Enescu
spunea că s-a gîndit la câmpiile întinse ale Moldovei. După
părereamea, este acolo unmotivmelodic ce se poate naşte dintr-
unmotiv de blues.

Având în vedere rezervele mele faţă de thirdstream, un gen pe
care, totuşi, l-am abordat…Am fost în discuţii cuMatMannneri,
unul dintre membrii formaţiei “Enescu Re-Imagined”, cu care
am continuat să lucrezmult şi am dezvoltat o relaţie muzicală, să
mai facem o incursiune în creaţia lui Enescu prin “Oedip”. Ce
ne-a atras, a fost elementul vocal. Cred că dacă o sămai fac asta
(dacă se va concretiza comanda, ca să spun aşa) mă voi îndrepta
spre “Oedip”, să văd ce aş putea să fac în privinţa combinării. În
definitiv, noi trăim aici într-o epocă postmodernă, comentariul
nostru e un comentariu pe marginea altui comentariu al unei
opere. Însuşi “Dave Douglas Riverside Quartet” este o re-
imaginare a muzicii lui Jimmy Giuffre. Facem toţi asta,
muzicienimai cunoscuţi saumai puţin cunoscuţi. Cred că este un
semn al epocii, nu un semn al lipsei de creativitate. Dimpotrivă.
Dacă există ceva de substanţă în postmodernism, este exact
aceastămetodologie de a comenta asupra unei opere anterioare.
Acţiunea de a comenta este, după părerea mea, o mostră de
creativitate, pură, dacă vreţi.

Nu cred că este o reţetă, ci a fi la momentul potrivit în locul
potrivit, şi, evident, muzica ta să se potrivească oarecum cu
universul luiManfred Eicher. El face foarte multe lucruri, totuşi,
nu a editat niciodată albume de jazz mainstream . Pentru că
există foarte multe case de discuri care fac asta foarte bine,
muzicienii aceia sunt extraordinari, dar “ECM” (Editions of
Contemporary Music) nu reprezintă acest tip de muzică.
Manfred este un căutător, un curios, şi acum, după 45 de ani de
când a înfiinţat prima casă de discuri. Este producătorul a 60 de
discuri pe an, în fiecare săptămână e în altă parte a lumii.

Crezi că ar intra în universul tău muzical şi alte lucrări de
compozitori români? Ai amintit de întinderile moldoveneşti,
există “Priveliştimoldoveneşti” deMihail Jora…

Eşti singurulmuzician român care a pătruns în zonade interes a
concernului discografic “ECM” condus deManfred Eicher.Ai
putea devoala “reţeta” unui asemenea succes?
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balcanic-orientală ( - România, Olanda, Suedia), totul a permis publicului să cunoască, să admire pe îndelete
mixul de stiluri ce reprezintăastăzi jazz-ul.
În fiecare seară, pe un timp frumos care te chema la plimbări sau reverii prelungite pe terase, aproximativ 2000de ascultători de
vârste diferite au optat pentru concertele din piaţa “George Enescu”. Foarte puţini au plecat pe parcurs. Cei mai mulţi au
ascultat în linişte, au aplaudat când s-a cuvenit, auapreciat călduros.
Altmerit al curatorului, al echipei de laArcub a fost . E bine să
se ştie că, după 1989, s-au publicat în România volume de istorie, eseu, colecţii de teme, manuale, o monografie. S-a discutat
despre situaţia discului de jazz, despre cât de mult rămâne de făcut pentru recuperarea documentelor audio-video care mai
există, despre cum ar trebui sprijiniţi muzicienii români să înregistreze la ei acasă, cum reuşesc să ajungă la public (cu ajutorul
caselordediscuri, sau caproducători editoriali ai propriilorcreaţii).
Exemplul Poloniei în tot ce înseamnă stimularea artei jazz-ului şi eficienţa promovării a fost evident pe două paliere: expoziţia
de afişe ilustrând istoria de aproape şase decenii a acestui fenomen artistic în ţara lui Wajda şi Komeda, prin documentarul
video “Miłość” (“Iubire”) realizat de regizorul Filip Dzierźawski, despre mişcarea ideologico-artistică “Yass” din anii '90.
Institutul Polonezadovedit, cade atâtea ori, ce ofertă culturală importantă are ţarape care o reprezintă.
Documentarele videodespre istoriaFestivalului de jazz de la Sibiu (Doru Ionescu) şi despreRichardOschanitzky (AlexVasiliu),
realizate la Societatea Română de Televiziune, au pus în lumină mărturii inedite privind realizări de patrimoniu ale jazz-ului
românesc.
Am scris cuvântul “ ”, şi îl repet, spre lauda organizatorilor. Obiectivele asumate -

au fost atinse cu admirabil profesionalism spre asigurarea condiţiilor optime pentru toţi
participanţii: autorii programelorde concert, cercetători, producători, public.

Alex SimuQuartet

informarea publicului şi în privinţa producţiei editoriale româneşti

eficienţă informare, audiţie, comentariu al
fenomenului jazz-ului autohton -

Indubitabil, “ECM” a definit sound-ul jazz-ului în a doua
jumătate a secolului XX. Alături de alte case de discuri, nu
trebuie să cădem pradă unei idolatrizări a instituţiei “ECM”,
“Blue Note” a făcut enorm de multe lucruri, la fel “Black
Saint”, “VerveRecords”,mergând până în anii 2000. Evident că
sunt onorat să am un disc editat la aceeaşi casă de discuri unde
au înregistrat Keith Jarrett, Paul Bley şi toţi muzicienii geniali
carem-au influenţat.

Dacă e să credem cuvintele lui Manfred, el vrea să înregistreze
cu mine un nou duet şi un cvartet. Totul e o problemă de timp
fiindcă, realmente, el este de neoprit. Am vorbit cu unii dintre cei
care lucrează la “ECMRecords”, şi ei ar vrea să-l stopeze puţin,
pentru că numai fac faţă.

… Da, ar trebui să ne uităm la Polonia, ce a realizat cu
Szymanowski. Se pot face foarte multe lucruri. Am vorbit mai
înainte de Richard Oschanitzky, un muzician pe care îl admir
foarte mult. Cred căOschanitzky ar trebui susţinut aici, acasă la
el, unde lucrările lui ar trebui înregistrate din nou, cu interpreţi
din generaţia de astăzi, imprimările lui ar trebui re-editate.

jazz cameral etno
bossanova jazz simfonic

Dacă cineva mi-ar face o comandă, eu aş porni un nou proiect,
“Re-imaginarea luiOschanitzky”.

Evident. Asta este una dintre marile metehne ale României.
Dar artiştii pleacă, îşi realizează în străinătate producţiile,
concerte sau discuri, şi astfel creaţiile lor circulă.

…dar leaderii şi instituţiile publice trebuie să se ocupe de asta.
Institutul Cultural Român a început să lucreze în acest sens,
deocamdată nu e clar ce se întâmplă acolo. Chiar “Enescu Re-
Imagined” a fost ulterior un parteneriat cu ICR, albumul şi
anumite turnee, deşi proiectul a fost o comandă a Festivalului
“George Enescu”. Trăgând linia, cred că toate instituţiile pot să
facă mai mult pentru talentele care există în România, şi pentru
a le expune în afara ţării.

Nu ştiu spre ce mă îndrept eu,
ca muzician de jazz. Sunt idei care percolează în mintea mea. În
ciuda unor comentarii, cred că, în lume, jazz-ul este foarte viu în
toate ipostazele sale. Eric McPherson, un baterist cu care am
lucrat, întrebat fiind “va dispărea vreodată jazz-ul?”, a
răspuns: “va dispărea vreodată omul?”

Va mai fi un proiect al tău publicat la această prestigioasă
editură de discuri?

Producţia nestăvilită de discuri, datorată infatigabilului
Manfred Eicher, discuri bine răspândite în lume, care au reuşit,
cum ai spus şi tu, să reprezinte mult din creaţia muzicală de
după al doilea război mondial, ar trebui să fie un exemplu
pentru producătorii de fapte culturale din România, aparţinând
statului sau independenţi. Dar nu numai germanul Eicher poate
fi luat dreptmodel…

S-a făcut un prim pas în 2006, publicându-se prima data pe cd o
parte din creaţiile lui în domeniile , ,

şi . Este în pregătire “Romanian Jazz
Masters. Richard Oschanitzky, volumul II”, ambele ediţii
având marele avantaj că lucrările respective au fost cântate cu
participarea sa ca aranjor, orchestrator, pianist şi conducător de
formaţii/ansambluri. Importantă ar fi, bineînţeles, punerea în
valoare a compoziţiilor lui din perspectiva interpreţilor de
astăzi.

Acţiuni culturale care, e adevărat, trebuie începute aici, dar au
nevoie de circulaţie internaţională.Maimulţi critici muzicali şi
interpreţi din Europa, chiar din America de Nord, au fost
încântaţi, uimiţi de valoarea muzicii lui, mirându-se de ce nu
este cunoscută în lume. Şi nu a fost cazul doar cuOschanitzky.

Asta este o rezolvare pur individuală, dar…

Ai călătorit mult, ştii ce se întâmplă în lume în privinţa jazz-
ului, concertezi frecvent înRomânia, totul este atât de fluctuant
şi în lumea artei. Spre ce crezi că se îndreaptă jazz-ul?
[După o tăcere de şase secunde]

Care credeţi că sunt apropierile, similitudinile, diferenţele
dintre arta jazz-ului şi arta teatrului?

Sunteţi un iubitor şi un analist al jocului, al imaginii de pe
scenă: găsiţi în jazz expresivitate plastică ce ar putea atrage
imaginaţia ascultătorului?

Similitudinile sunt, aparent, destul de puţine. Însă, în
profunzime, s-ar putea să se găsească mai multe elemente
comune. În primul rând, un fel de libertate pe care, dacă artistul
o ia foarte în serios, poate să devină fundamentul pentru un act
artistic de calitate. Când spun “libertate”, mă gândesc nu la
lipsa unor repere, ci la puterea de a fi liber în interiorul actului
creaţiei. Şi mă gândesc în primul rând la improvizaţie, o zonă în
care cele două arte ar putea să interfereze. Aceastămetodă este
foarte importantă, evident, pentru jazz, în care eu nu sunt deloc
o specialistă, dar dă rezultate foarte interesante şi în teatru.
Foarte mulţi regizori au folosit o serie de exerciţii de
improvizaţie, unii chiar şi-au construit metode personale de
constituire a acestor exerciţii, pentru ca, la final, actorii să se
simtă cumva eliberaţi de constrângeri, eliberaţi de ceea ce au
învăţat în şcoală (pentru că asta uneori devine un balast) şi
capabili de a reinterpreta anumite roluri, de a se reântâlni cu
tipologiile dintr-o perspectivă total nouă. Tipologiile
personajelor pe care le interpretează. Aşadar, improvizaţia este
foarte importantă şi pentru teatru, mai puţin vizibilă decât în
jazz, dar extrem de importantă pentru consolidarea
spectacolului.

O, da. Mi-aduc aminte de un concert al lui Keith Jarrett în
care, realmente, el ca performer era un spectacol. Pe lângă
muzică, exista acea dimensiune vizuală şi chiar coregrafică.
Aveai impresia că e vorba chiar de o coregrafie: la un moment
dat sărea de la pian, sau cânta în picioare, sau se oprea brusc şi
spunea ceva la microfon, se întorcea la pian. Nu cred că era o
coregrafie în sensul clasic al cuvântului, nu cred că îşi gândise
acele momente, dar exista o tensiune interioară în el, ca artist,
care îl făcea să treacă dincolo de limitările genului, să zicem
aşa, şi să devină un performer mult mai complex. Era,
realmente, un spectacol. Şi sunt convinsă că există, de fapt, am
mai văzut, poate nu atât de evident ca la Keith Jarrett, momente
în care spectaculozitatea concertului trecea dincolo de limitele
artei jazz-ului, devenind importantă şi vizual. Asta crează o

Cristina MODREANU:
Dincolo de limitele artei

Jazz-ului

foarte puternică legătură cu publicul şi, cumva, traversează
dimensiunea strictmuzicală.

Cred că da. Poate fi atras de vorba care umblă despre un
muzician sau un grup ce constituie un spectacol dincolo de
muzică. Şi partea bună mi se pare că se întâmplă atunci când
acel public atras de altceva decât de muzică, descoperă
muzica. Pentru că muzica în sine, fiind ceva foarte abstract, s-
ar putea să atragă mai puţini oameni într-o sală unde se
ascultă mai ales jazz. Un gen, să zicem aşa, mai de nişă, mai
special. În orice caz, nişa s-a mai lărgit. Dar odată ajuns în
sală, ori în locul în care se întâmplă evenimentul, s-ar putea ca
ceea ce l-a adus inţial să conteze mai puţin, şi muzica să aibă
mai multă importanţă. Ceea ce, evident, e un beneficiu pentru
muzică.

Pentru că stăm de vorbă după ce am văzut filmul pe care l-aţi
realizat despre Richard Oschanitzky, nu pot să nu mă refer la
ceea ce el spunea: până la urmă, e vorba despre muzică bună
saumuzică rea, şi oamenii îşi dau seama,mai devreme saumai
târziu. Îşi dau seama prin vibraţia, prin tensiunea pe care o
transmite muzica respectivă, chiar dacă este mai greu de
decriptat pentru nespecialişti. Îşi dau seama de calitatea
muzicii. Într-adevăr, la “Bucharest Jazz Festival”, atât de
multă lume fiind de faţă, e clar că acest tip de muzică poate să
atragă tipuri foarte diverse de public. Şi, până la urmă,
contează foarte mult expunerea oamenilor la acest fel de
muzică. Aşa, nişa se va lărgi, nu va mai fi o nişă, prin expunere
sistematică la acest gen, şi creşterea, tot sistematică, aş spune,
a nivelului calitativ şi a nivelului de experiment din aceste
concerte. Pentru că, iarăşi, există, şi asta face legătură cu
lumea teatrului, această prejudecată că experimentul ar putea
respinge publicul, că spectacolele mai de avangardă ar putea
să îndepărteze publicul de teatru. Problema nu este niciodată
la public. Problemaeste la cei care fac aceste evenimente, şi nu
îşi asumă nişte riscuri. Pentru că publicul, dacă este expus la
spectacole sau concerte diverse, diferite de ceea ce cunoaşte,
s-ar putea să fie foarte încântat de ele. Dar dacă nu le vede, nu
are de unde să le cunoască. Mai mult, dacă-l întrebi ce îşi
doreşte, nu va face referire decât la ceea ce a văzut, pentru că e
firesc. Important e ca organizatorii acestor evenimente să
construiască, să formeze un public pentru tipuri diferite de
teatru, pentru tipuri diferite demuzică. Dacă tu construieşti un
public, publicul va veni după tine. Aşa se va îmbogăţi, şi va
cunoaşte ceva nou.

Nu poţi să-i consideri nici pe antici învechiţi, pentru că
teatrul porneşte de la oameni, de la societate, de la ceea ce se
întâmplă important pentru noi. Dacă este construit pe acest
fundament esenţial, va fi, va rămâne relevant. Cei pe care i-am
menţionat, poate şi alţii, au rămas relevanţi pentru că pot fi
recitiţi dintr-o perspectivă contemporană. Asta este realmente
esenţial, să-i recitim din perspectiva noastră. Aşa, ei vor
rămâne importanţi şi vor putea avea ecou în ceea ce trăim şi
gândim.

Mi-aţi devansat întrebarea, pentru că există şi publicul care
vine la teatru pentru a vedea, vorba lui Caragiale, “comediile
de le joacă Ionescu”. Poate exista şi publicul care participă la
un concert de jazz pentru că a auzit că e interesant, că e
altceva, ori să vadă pur şi simplu ce se întâmplă? Poate fi
atras publicul de acest tip când ascultă jazz?

E bine că spuneţi că nişa s-a mai lărgit, pentru că unii repetă
prea mult, în necunoştinţă de cauză sau din dorinţa de a
marginaliza jazz-ul, că este o artă elitistă, pentru un public
foarte restrâns. Iată, s-a dovedit, a câta oară, la festivalul de la
Bucureşti, că un public numeros, de vârste diferite, care
poate nu ştie prea multe despre jazz, a rămas ore bune să
asculte şi o muzică mai dificilă, cum au fost, de pildă,
programele ansamblului condus de Sebastian Burneci şi ale
cvartetuluiDaveDouglas.

Aş încheia în mod simetric: dacă jazz-ul se reinventează
mereu, într-o sută şi ceva de ani de existenţă a trecut prin
atâtea etape stilistice, condensând, cu alte tehnici, o întreagă
istorie milenară a întregii muzici, la fel este şi în teatru, care
porneşte tot timpul de la o bază. Nu mă refer acum doar la
teatrul antic. Este, dejá, o idee unanim acceptată că
Shakespeare rămâne veşnic actual.

Comentarii şi interviuri
Alex VASILIU
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Radu Ghilaş (Swedenborg)

Există oameni la uşa cărora baţi şi nu-ţi deschid. Există
oameni la uşa cărora baţi şi îţi deschid. Dintre aceştia
însă puţini te invită să intri. Călin Ciobotari a bătut, a

intrat şi a trecut mai multe praguri în casa actorului şi
profesorului Emil Coşeru, praguri ale amintirilor şi ale
intimităţii emoţionale. Din întâlnirile lor prelungite s-a născut
o carte (Opera Magna, Iaşi,
2014). Cartea-dialog, a patra de acest fel din 2010 încoace, se
integrează unui proiect mai amplu prin care Călin Ciobotari
propune memoriei colective umplerea unor goluri din istoria
(încă nescrisă) a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din
Iaşi.
Cronicarul dramatic opreşte clipa, o fixează, înfruntând
efemerul şi uitarea, înregistrând pulsaţiile spectacolelor şi
gândurile celor care le construiesc. Volumul de faţă este, de
fapt, un portret al artistului la maturitate. Actor de teatru şi
film, societar şi director adjunct (1990-1992) al Teatrului
Naţional ieşean, profesor la Facultatea de Teatru a
Universităţii deArte „George Enescu”, Emil Coşeru ocupă un
loc distinct în ceea ce aş numi patrimoniul viu al scenei, al
Iaşului cultural.
Bănuiam doar, până la lectura acestei cărţi, care sunt energiile
ce îi locuiesc interioritatea vulcanică, dar şi privirea reflexivă.
Am aflat acum de unde vin generozitatea şi dăruirea de sine,
arderea, tumultul, dorinţa de a se implica, de a acţiona. Şi, mai
presus de toate, am simţit nuanţe. Nuanţele ce dau contur
apăsat portretului „oficial”. Detaliile neştiute ale lui „ieri”
care îl explică pe „azi”. Astfel, recuperarea etapelor unui
destin, ale unei istorii individuale permanent integrată
meandrelor istoriei mari se transformă pe nesimţite într-o
confruntare cu timpul, cu „frica de moarte”. Şi într-o
meditaţie discretă, conţinută, asupra sinelui. Dar, pentru a
reuşi, autoanaliza are nevoie de asumare, de inteligenţă, de
sinceritate, de aşezare, de neuitare, de autoironie şi uneori de
umor ponderat. Le găsim pe toate în evocările şi mărturisirile
lui Emil Coşeru, dincolo de abordarea cronologică a
biografiei şi a rolurilor sale, a întâlnirilor cu regizori şi actori
importanţi ai teatruluiNaţional din Iaşi (şi nu numai!).
Parcursul existenţial-artistic, presărat cu imagini perfect
decupate vizual, capătă înţelesuri specifice confreriei teatrale,
graţie gândurilor despre relaţia actor-regizor, despre
parteneriatul scenic, despre relaţia cu textul, despre
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dramaturgia românească şi universală, despre lucrul la rol.
Sunt pagini revelatoare pentru cei care doresc să înţeleagă
cum funcţionează lăuntric un actor de calibru şi ce se
întâmplă în laboratorul unui spectacol, pagini trăite efectiv de
profesor împreună cu studenţii săi. „Împreună cu…”, iată o

expresie ce ni se pare a-l caracteriza pe Emil Coşeru, cel care
exclamă cu francheţe: „Cred în dialog!”. Căci, de-a lungul
cărţii, rareori dai peste un fragment în care să nu existe referiri
la oameni care au contat şi care contează, care l-au marcat, cu
care a colaborat, care au strălucit pe scenă şi cărora le
recunoaşte valoarea, cu generozitate şi respect. Emil Coşeru a
primit şi a oferit prietenie adevărată, mai ales în momente şi
vremuri de cumpănă.Dar a cunoscut şi nereuşita şi neprietenia
despre care vorbeşte fără resentimente, cu amărăciune
strunită.
Măsura şi echilibrul în răspuns, piruetele ludice şi autoironice
în faţa unor întrebări deloc timide, luciditatea şi nostalgia cu
surdină, tandreţea splendidmărturisită pentru doamna sa artist
şi partener de discuţie, la rându-i, cea fără de care ar „cădea în
gol” dau puls frazei, autentifică permanentul balans între
durata interioară şi timpul cronometrabil, între atunci şi acum.
Trecerile acestea, interferenţele vibraţiilor trecute şi prezente
nu ar fi fost însă posibile în afara unui schimb de idei adevărat,
provocat de un intervievator iscusit. Călin Ciobotari este,
indubitabil, un excelent iniţiator de dialog, un atent observator
al subiectului său, pe care îl studiază cu luciditatea observaţiei
critice înainte de a-i adresa întrebări documentate, punctuale.
E însă şi un bun ascultător, flexibil în comunicare, cu ştiinţa de
a nu insista asupra unor puncte pe care le simte ca fiind prea
sensibile, de a se adapta la discursul celuilalt şi de a improviza
întrebări neprevăzute în planul iniţial al discuţiei.Aş spune că
întrebările lui Călin Ciobotari sunt, pentru intervievat, nişte
„madeleine” declanşatoare de întoarceri în timp şi de
introspecţie. Dar ele conţin şi opinii relevante ale criticului
despre oameni de teatru şi spectacole, devenind astfel părţi ale
portretului la tinereţe încă al cronicarului. Că e Călin
Ciobotari un abil comunicator o spune chiar Emil Coşeru care
îi recunoaşte, în plus, o calitate de care mulţi s-ar mira: aceea
de a avea un „umor încântător”.
Dintr-o complicitate răbdător construită pas cu pas, pagină cu
pagină, s-a zămislit o carte-reverenţă, simplu şi frumos
intitulată . Într-adevăr, Emil
Coşeru este al nostru.Actorul nostru, profesorul nostru.
Punctele de suspensie îi aparţin, îl aşteaptă, deschise spre ce
va fi…

Emil Coşeru, actorul nostru…

Anca-Maria RUSU

„Cred în dialog!”

Am primit recent, de la Târgu-Mureş,
un pachet cu trei cărţi de teatru - toate
apărute cu prilejul frumoasei

aniversări optzeciste a colegului şi prietenului
meu Zeno Fodor. Cum eu însumi am trecut, nu
demult, printr-o situaţie similară, am trăit un
sentiment de solidaritate şi un plus de afecţiune
faţă de confratele în-totul-lui-tot minunat, faţă de
colegul cu care vreme de vreo patru decenii am
împărţit bunele şi relele din teatrul românesc şi din
cinematografie - domenii cărora s-a întâmplat să
le fim amândoi pasionaţi slujitori şi comentatori şi
cărora le-am dedicat mii de pagini scrise sau
vorbite. O parte din aceste pagini ale lui Zeno au
fost adunate acum în cărţile pe care tocmai le-am
primit şi pe care le prezint acum cititorilor şi
iubitorilor de teatru. Nu mai e, cred, nevoie să
spun cu câtă plăcere le-am citit şi cu câtă bucurie
fac această prezentare.
Cea dintâi dintre aceste trei cărţi e intitulată

. De pe coperta ei ne priveşte Zeno
însuşi, cu obişnuita-i expresie liniştită, inteligentă
şi uşor, abia observabil, ironică, o figură luminată
de o rază a echilibrului interior impecabil, întru
totul conformă cu cele ce stau scrise în paginile ce
urmează. Şi paginile ce urmează, vreo sută
douăzeci, sunt scrise şi semnate de personalităţi
ale vieţii culturale, teatrale în special, dar nu
numai, care l-au cunoscut peZeno, au lucrat sau au
colaborat cu el, ori pur şi simplu l-au întâlnit în
diverse situaţii profesionale şi care, preţuindu-l,
ţin acum să o spună - neobligaţi de nimeni, deci cu
atât mai sincer. Sunt, printre semnatari, regizori,
actori, dramaturgi, scenografi, sunt apoi scriitori,
profesori de teatru, pictori, jurnalişti. Din
însumarea opiniilor lor rezultă un portret complex,
dinamic, viu colorat care e Zeno însuşi aşa cum îl
cunoaştem toţi cei din breaslă. Ar fi plăcut şi, mai
ales, edificator să pot reproducemăcar câte o frază
din fiecare; cum însă aşa ceva nu e posibil în acest
spaţiu de revistă, sunt nevoit să aleg (aproape la
întâmplare). Zice, de pildă, regizorul Alexa
Visarion: „Zeno Fodor trece prin biografia
fiecărui artist român - indiferent că l-a cunoscut
direct, au colaborat sau numai a auzit despre
domnia-sa - trece ca o puternică senzaţie de
apropiere; Zeno e aproape de cel care face teatru.
Orice om care face teatru sau care iubeşte teatrul
sau care doreşte să se mărturisească prin teatru e
un prieten al lui Zeno Fodor”. Completându-şi
opinia, distinsul regizor adaugă: „Calitatea de
bază a lui Zeno Fodor este - o discreţie
care pulsează tot timpul o inteligenţă
intelectuală”.

Zeno Fodor-80

discreţia

Referindu-se la faptul că Zeno şi-a desfăşurat
întreaga activitate într-o zonă a ţării în care
funcţionează teatre în limba română şi în limba
maghiară, scriitorul Dan Culcer remarcă rolul
semnificativ pe care l-a jucat în apropierea şi
colaborarea dintre acestea: „Om de teatru, Zeno
Fodor a încurajat teatrul bun în două limbi de
cultură. Merit imens într-o lume în care se făcuse
totul ca să fim împiedicaţi să devenim cu adevărat
prieteni, buni vecini, într-o Românie a
vecinătăţilor interioare”.
Trebuia s-o fi spus de la început, dar nu-i

târziu nici acum să spun că volumul acesta a fost
organizat şi coordonat de poeta şi cercetătoarea
Daniela Gîfu, din a cărei opinie reţin un fragment
revelator pentru activitatea desfăşurată de cel
sărbătorit: „Zeno Fodor este [...] umanistul a
cărui învăţătură a devenit cordialitate şi din cărţi
şi-a construit o cetate căreia îi poţi deschide
porţile cu sentimentul că eşti nu numai aşteptat,
dar şi chemat. Timp de 20 de ani (1980-2000) a
fost un remarcabil profesor la Universitatea de
Artă teatrală din Târgu-Mureş, unde a predat
cursuri de Istoria teatrului universal,
Management teatral şi Cultură cinematografică.
A publicat aproximativ 2000 de cronici şi studii
teatrale şi cinematografice, a tradus aproximativ
50 de piese de teatru, multe dintre acestea fiind
montate la diverse teatre din ţară sau publicate la
editurile Eminescu, Unitext, Viitorul românesc,
Lyra şi ne-a lăsat un important
volum

”. Concluzia
semnatarei e că destinul lui Zeno
Fodor „se împleteşte cu istoria
Teatrului din Târgu-Mureş”. De
fapt, cu istoria contemporană a
teatrului românesc aş adăuga eu,
având ca argument, între altele,
cea de a doua carte din pachetul
primit:

. Sunt adunate între
c o p e r ţ i l e a c e s t u i v o l um
numeroase cronici, articole,
profiluri ale unor oameni de teatru,
comunicări prezentate la diverse
colocvii, interviuri, etc., scrieri
care ni-l arată pe criticul, istoricul
şi teoreticianul de teatru. De real
interes şi actualitate sunt unele

Teatrul românesc la Târgu-
Mureş, 1962-2002

Zeno Fodor, Scrieri
teatrale

eseuri precum „Eminescu - critic teatral”,
„Shakespeare în România”, „Valenţe creatoare
în interpretarea creaţiilor lui I.L. Caragiale”,
precum şi interviurile cu unii mari creatori
precum Liviu Ciulei sau profilurile unor actori
remarcabili ca Loránd Lohinzsky, Cornel
Popescu,MihaiGingulescu ş.a.
Cronicile semnate de Zeno Fodor sunt

întotdeauna la obiect, promovează idei originale,
analizează actul teatral în toate aspectele lui, de
la text la regie, scenografie şi interpretare
actoricească, circumscriu spectacolul comentat
într-un context de cultură teatrală şi se adresează
atât creatorilor cât şi beneficiarilor, adică
spectatorilor. De un profesionalism impecabil,
întotdeauna încărcate de gândul profund şi cu
deschidere spre actualitatea teatrală imediată,
scrierile teatrale ale lui Zeno Fodor slujesc un
ideal de teatru care este al său şi al tuturor
slujitorilor acestei arte. Descoperim acest ideal
în frazele pe care autorul le aşează pe coperta a
patra: „Toţi marii oameni de cultură, toţi filosofii
şi esteticienii, dramaturgii şi slujitorii scenei au
văzut şi văd în teatru o tribună de luptă socială, o
şcoală de educaţie cetăţenească, un focar de
răspândire a culturii [...] Teatrul care abdică de la
concepţia că distrând trebuie să educe, că prin
lacrimi şi hohote de râs trebuie să răspândească
marile idealuri umaniste ale omenirii, nu se
poate numi teatru, nu are dreptul să aspire la

Trei c r i „optzeciste”ă ţ condiţia de instituţie artistică”. Era absolut
necesară această precizare din partea unui om
care slujeşte teatrul de şase decenii şi care şi-a
căpătat astfel dreptul de a spune lumii ce înţelege
prin teatru şi cum vede misia teatrului. Era
absolut necesar să o spună mai ales acum când
prea mulţi creatori din generaţiile mai tinere
aleargă entuziaşti şi fără busolă pe alături de
idealulmilenar al teatrului.
În sfârşit, cea de a treia carte primită de la

Zeno este una a traducătorului. Ea cuprinde cinci
piese ale dramaturgului György Méhes adunate
sub titlul comun (acesta fiind,
de fapt, titlul celei dintâi dintre piesele traduse).
Foarte bun cunoscător al limbilor română şi
maghiară, traducătorul oferă teatrelor româneşti
cinci lucrări dramatice impecabil traduse şi bine
alese din creaţia autorului:

(aceasta
fiind inspirată din nuvela omonimă a lui I.L.
Caragiale), şi . Pentru
cititorii care nu-l cunosc pe dramaturg,
traducătorul oferă la începutul volumului câteva
date: György Méhes este pseudonimul lui Elek
Nagy, născut la Odorheiul Secuiesc în 1916 şi
mort la Budapesta în 2007. Cea mai mare parte a
vieţii şi-a trăit-o la Cluj. Este o figură
reprezentativă a literaturii maghiare din
România. În 1987, Editura Eminescu i-a publicat
un volum în colecţia .A tradus în
limbamaghiară din dramaturgia luiCaragiale.
Toate cele trei cărţi la care ne-am referit au

apărut înEdituraNICOdinTârgu-Mureş.

Capriciu bizantin

Capriciu bizantin,
Trâmbiţele Ierihonului, Kir Ianulea

Tu cine eşti? 33 de anonime

Teatru comentat

Ştefan OPREA
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Povestea fermecătorului Prinţ care a trăit şi a murit ferice
în indiferenţa lui faţă de semeni, dar şi-a răscumpărat cu
multă căinţă şi putere de sacrificiu păcatul nepăsării, nu

osteneşte să înduioşeze astăzi, ca şi odinioară, sufletele reci ale
multor oameni. Încredinţată basmului, frumuseţea plină de
întristare a trăirii poetice este în stare să înceţoşeze privirea cea
mai apatică, tulburândmetabolismul cinismului afişat.
În basmul fără egal, supuşii i-au ridicat Prinţului o statuie, şi,
de la înălţimea soclului, placat cu aur, purtând două safire în
loc de ochi şi un rubin la sabia de la şold, alesul veghează
vecinătăţile. I se înmoaie inima demilă, văzând “taina adâncă
a mizeriei”, pe care nu o bănuise mai înainte, iar lacrimile îi
şiroiesc pe obraji, stârnind curiozitatea, apoi mila
Rândunelului, păsăroiul care se rătăcise de stolul pornit spre
ţinuturile calde ale Egiptului. Aciuat la picioarele statuii, află
de rostul lacrimilor şi nu ezită o clipă să-i urmeze îndemnul.De
trei ori Rândunelul cel neastâmpărat reuşeşte să aducă bucurie
unor nefericiţi, pentru ca, în cele din urmă, să cadă răpus de ger
la picioarele statuii. Într-un gest de rămas-bun, pasărea sărută
mâna de plumb a Prinţului. Acesta şi-a pierdut frumuseţea,
safirele, rubinul şi plăcuţele de aur s-au dus să acopere sărăcia
supuşilor. Onorabili concetăţeni constată că prinţul este
jerpelit acum, arată ca un cerşetor, drept care va fi dat jos de pe
soclu. Statuia se dă la topit, însă inima se încăpăţânează să nu
se topească, şi va fi aruncată la gunoi. Cruzimea situaţiei va fi
îmblânzită de justiţia divină.
Am depănat firul poveştii , pentru a putea comenta, mai
argumentat, spectacolul de la Teatrul “Luceafărul” din Iaşi.
Putem bănui că, la sugestia regizorului (Radu-Alexandru
Nica), autoarea dramatizării (Daniela Magiaru)a păstrat
segmente însemnate din partea explicativă, pentru a nu
sacrifica inefabilul poetic al descrierilor şi explicaţiilor
autorului, iar soluţia aleasă de regizor serveşte inspirat
momentele. Nu o singură voce deapănă povestea, ci rând pe
rând, toţi actorii se prind în joaca de-a spunerea poveştii.

F t-Frumos-din-Lacrima-lui-Oscar Wildeă
Vorbele trec din gură în gură, frazele se întregesc cu spusele
celorlalţi, iar discursul se încheagă neaşteptat şi eficient.
Ramele decorului în care semişcă protagoniştii, cu sugestii de
vitralii ornate cu elemente vegetale, bogat colorate, trimit la
Jugendstil-ul specific sfârşitului de secol XIX (scenografia:
Ioana Popescu). Pe muzica originală a lui Vlaicu Golcea,
interpreţii se mişcă la “comanda”experimentatului coregraf
Florin Fieroiu. Este o adevărată încântare să-i urmăreşti pe
tinerii şi foarte tinerii actori , articulând cu graţie şi gingăşie
posturi şi gestică desprinse din povestea Prinţului. Florin
Fieroiu ştie ce şi cât să le ceară pentru a trece pe neobservate
din ceata copiilor răutăcioşi în grupul trestiilor bătute de vânt
ori în stolul de păsări gata de plecare (Beatrice Volbea, Ioana
Iordache, Ioana Corban, Minodora Lungu, Adrian Diaconu,
George Cocoş). Alex Iuraşcu, interpretul Rândunelului,
umple realmente scena - şi sala, cu răsfăţuri de păsăroi , apoi
cu tristeţi dramatice (“Adio! Lasă-mă să-ţi sărut mâna. Nu în
Egipt plec, ci în palatul morţii…” spune el.) Dumitru
Gorgescu este prinţul pe care orice trupă cemontează un basm
şi l-ar dori: frumos, elegant în statuaritatea lui, armonios în
gestică) expresiv şi în tăceri.
Spectacolul pe care l-am văzut poartă marca sigură a unui
regizor ce gândeşte fiece situaţie cu siguranţă şi calcul précis
al mişcărilor şi plasticii decorului. Nimic “uitat” în scenă,
nimic întâmplător. Radu-AlexandruNica a dat câştig de cauză
umorului subţire, englezesc, ca şi laturii inocent senine a
textului pentru scenă. Tristeţea, câtă e, se atenuează uşor,
pentru a nu dezamăgi aşteptările publicului fraged. Destule
ironii răzbat la publicul calificat, rămând,probabil,
neobservate de cei mici. Secvenţele în care Oscar Wilde
aruncă săgeţi deloc nevinovate la adresa utilitarienilor,
convinşi de lipsa de folos al frumosului şi artei , fac bună
coeziune cu tonalitatea întregului spectacol. Reprezentaţiei cu

de la Iaşi, pe care nu ezităm să o numărăm
printre cele mai temenic şi bine gândite spectacole , i-ar
Prinţul fericit

prinde bine totuşi un plus de atenţie faţă de rostirea scenică a
majorităţii interpreţilor: emisia sunetului, volumul vocii, în
condiţiile unei acustici deficitare, diminuează efectul de
mare poezie al textului urcat pe scenă. Dobândind o pondere
egală cu grija pentru latura plastic-vizuală, rostirea ar ridica
producţia la date de excelenţă.

Sorina BĂLĂNESCU

Plouă în Colonos. Auzi ploaia lovind frunzele măslinilor despre care
se vorbeşte şi un vag ecou de Grădină Ghetsimani îţi dă târcoale.
Oidip, bătrân şi înfrânt, umbră a regelui de odinioară, a ajuns, însoţit
de fiicele sale, în cetatea lui Tezeu, dumbrava sacră în care îşi doreşte
să moară…Aşa începe spectacolul lui Silviu Purcărete, „Oidip”, cu
premiera în Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, o
întoarcere, cum spune regizorul, lamai vechile sale preocupări pentru
tragic.
E un Sofocle adus în plin secolXX. Greu de spus când anume, însă cu
siguranţă în post-belic. Poate în anii 50, cu o „societate”
omniprezentă, îmbrăcată în parpalace cenuşii, cu pălării şi bastoane,
subtilă trimitere către Siguranţa statului şi către practicile de
supraveghere cetăţenească. Impresia este întărită de frânturi dintr-o
muzică ce aminteşte de songuri ale anilor 60 (muzica spectacolului o
semnează Vasili Şirli), dar şi de alte elemente ce ţin în special de
costume. E foarte complexă simbioza ce se produce între trecutul
recent, familiar, în tonuri vintage, şi trecutul străvechi, cel al
personajului sofoclian. Ca şi cum, în faţa unui televizor, ai urmări un
documentar despre o cronică a familiei tale, cu un Oidip pe care îl
simţi ba ca pe un bunic, ba ca pe un părinte, ba ca pe un călător din alte
vremuri, rătăcit într-un timp incert şi irelevant, dar înrudit cu tine prin
cine ştie ce ironie a sorţii.
De ce Oidip, şi nu Oedip? Pentru că, spune regizorul, forma aceasta
ce dă numele spectacolului este mai apropiată de numele originar,
grecesc. Este, din nou, o situaţie paradoxală: un personaj eminamente
grec, bulversând apele şi aşa agitate ale unui secol XX.M-am întrebat
adeseori, pe parcursul spectacolului, dacă nu cumva însuşi acest secol
încetează să se comporte ca timp, apărându-ne mai degrabă ca topos,
o Tebă a noastră, a tuturor, cu dezastrele sale, cu războaiele sale, cu
vinovaţii fără de vină, cu ucigaşi şi victime, cu orori şi, mai cu seamă,
cu un omenesc ieşit din matcă, revărsat peste ruinele unui univers din
care provenim … Farmecul spectacolului ţine şi de libertăţile
hermeneutice pe care ţi le dă, alimentându-ţi imaginaţia cu diverse
scenarii, potenţându-le şi niciodată negându-le.
„Oidip” începe şi se termină cu paravanul specific teatrului de
animaţie, înfăţişându-ne personajele de la brâu în sus, de parcă mai

multe mâini, nevăzute, ar mânui aceste păpuşi care ne vorbesc. E un
efect puternic, o metaforă a predestinării, însă, în acelaşi timp, ai
senzaţia, privind decupajele corporale, că urmăreşti ecranul unui
televizor, iar cineva a setat imaginile în formatul acesta. De altfel,
cum însuşi Purcărete sublinia, componenta cinematografică a acestei
montări este semnificativă. Într-adevăr, ai frecvent impresia unei
succesiuni de cadre, o fluiditate a scenelor lucrate parcă de un regizor
montajist.
Adus la zi printr-o traducere proaspătă (Constantin Georgescu,
Simona Georgescu, Theodor Georgescu), textul lui Sofocle îşi
scutură asperităţile arhaice. Nimic strident, nimic nearmonios,
fiecare cuvânt fiind integrat într-un ansamblu cu sens. E o simplitate
frumoasă, ce nu atentează cu nimic la mizele profunde ale textelor
iniţiale („Oedip Rege” şi „Oedip la Colonos) şi care, mai mult,
potenţează pe alocuri o poeticitate remarcabilă. O tragedie antică
scrisă …recent. Spectacolul debutează, cum spuneam, cu începutul
celei de-a doua piese, continuă cu „Oedip Rege” şi se încheie,
circular, cu moartea eroului la Colonos. Nu este inedit acest mod de
a-l livra pe Oedip în întregul destinului său. La Iaşi, bunăoară, în
1994, Mircea Marosin propunea un scenariu similar, realizat prin
contopirea celor două piese (cuEmilCoşeru în rolul luiOedip).
O constantă notă de familiaritate domină spectacolul. Povestea
aceasta a lui Oidip şi a nefericirii sale uriaşe te implică. Discret,
aluziv, aproape pe furiş! Cert este că nu poţi asista detaşat la
înlănţuirea de fapte scenice. Eşti rezervat la început, poate nu ai fost
niciodată la Colonos, poate nu te privesc pe tine toate astea, poate
semnele nenorocirii, aşa cum se manifestă ele în cetatea tebană nu au
nimic de-a face cu viaţa ta ordonată, de om al cărui singur oracol este
cursul valutar sau fluctuaţiile de la bursă, poate tot arsenalul de
sunete şi şoapte te ocoleşte… Treptat, însă, scena se prelungeşte, iar
tu, spectatorul, devii unul dintre orăşenii care privesc din spatele
ferestrei, înghesuindu-se, cu voluptate şi îngrozire, să fie martorii
celuimai nefericit dintre concitadinii săi. Scenele se succed una după
alta, figuraţia acţionează uneori coral, alteori se desface, eliberând
câte un personaj cu funcţie particulară (păstorul, Tiresias, vestitorul,
petrecăreţii de la Colonos, trimişii Tebei veniţi să-l readucă pe Oidip
în cetatea natală etc.); aerul e încărcat nu doar de nenorocire, ci şi de
tensiuni erotice nezăgăzuite, traduse în metafore intense, precum
şampania ca lichid seminal, o Iocastă de carne şi tremur, făcută
pentru a iubi şi a fi iubită, apoi cele trei dame de companie sumar
îmbrăcate, scena masturbatorie ce intensifică grozăvia incestului,
senzualitatea lutoasă a eriniei ce îi dă târcoale lui Oedip şi aşa mai
departe. O conjuncţie fatală de eros şi thanatos traversează neîncetat
spaţiul de joc.
Zeii lipsesc din Teba şi din Colonos. Omenescul, „prea omenescul”,
cum spuneaNietzsche, îşi poartă singur de grijă. Una dintre liniile de
forţă este superba progresie a îndoielii, cu suişurile şi coborâşurile
unor adevăruri a căror evidenţă finală va fi devastatoare. Purcărete
optează pentru întruparea fizică a acestei îndoieli: un personaj cu
trăsături indistincte (Eriniile), fără de sex, asemenea unei mumii
sumbre, îi dă târcoale lui Oidip. Stările psihologice ale
protagonistului sunt fidel oglindite de relaţia acestuia cu făptura
nelumească; o urmărim cum i se urcă în spate, cum trupul ei îl
copleşeşte, cum gura ei caută să muşte din creştetul lui Oidip, cum se
retrage şi revine, asemenea unui dureros flux de conştiinţă.
Decorul lui Dragoş Buhagiar este exact ceea ce trebuia să fie, o
prelungire fizică a gândurilor regizorale. Fie că e minimalist, ca în
scenele de spaţiu închis, cu o cişmea, un pat, o fereastră, o uşă ce se

întredeschide arătându-ne un copac întunecos, fie grandios, ca în
secvenţele în care scena se deschide în adâncime, lăsându-ne să
privim bacantice depravări, pădure foşnindă, natură ce dublează, în
contrapunct, natura umană.
În Oidip, Constantin Chiriac face probabil cel mai important rol de
până acum. În mare parte, sentimentul de familiaritate despre care
scriam mai sus i se datorează. E multă sinceritate în jocul său, un
firesc şi o căldură umană care decid aproape într-un sens creştin
personajul. Actorul nu face risipă de mijloace, chiar şi în momentele
de maximă intensitate. Îi simţim, însă, concentrarea, forţa,
sensibilitatea şi, mai ales, credinţa. Multă vreme după spectacol m-a
urmărit ideea unui Oidip christic, ispăşind pentru poporul său
vinovăţii ce nu-i aparţin. Între ochii însângeraţi ai lui Oidip şi palmele
sfârtecate de cuie ale lui Hristos se decide destinul unei lumi. Iar
imaginea în care, pe fundalul unui monumental apus, Oidip trage
după sine, mergând spre mormânt, un copac, poate trimite cu gândul
la crucea înfrunzită şi ofilită a lui Iisus. Oidip nu va învia, însă, a treia
zi. Mai mult, nimeni nu va şti unde este mormântul său. Poate pentru
că Oidip a fost mai om decât Hristos. Distanţarea de paradigma
christică unde totul este iertare se face la finalul spectacolului:
proiecţii video ne înfăţişează prăbuşiri ale „cetăţii” moderne,
consecinţă a blestemului, a neputinţei de a ierta şi de a înţelege…
Revenind la Chiriac, o componentă esenţială a jocului său actoricesc
mi se pare a fi vocea. O voce caldă, poetică, dar percutantă, ce
transmite fiecare nuanţă într-unmod direct, o voce care, înainte de a fi
adresată publicului, îşi este adresată sieşi, întoarsă spre cel ce
vorbeşte. În fine, lui Chiriac i-a mai reuşit o foarte fină îmbinare între
solemnitatea rostirii versului antic şi firescul cerut de prezent. Un
personaj greu de uitat…
Îl secondează, în dublu rol, Ofelia Popii. Mai întâi, o Iocasta în care
femeia e definită ca eros, apoi o Antigona smerită, făcându-şi, cu
fruntea plecată, datoria de fiică, îndurând umilinţele, însă, foarte
discret, părând, într-o secvenţă pasageră, tentată de viaţa depravată de
la curtea lui Tezeu. O ereditate problematică şi complicată…Nu cred
cămai surprinde pe cineva această actriţă atât de specială, capabilă să
performeze în absolut orice rol, o actriţă universală cum rar cred că se
mai găseşte în teatrul românesc actual.
Întreaga distribuţie evoluează prompt, fără greş, reconfirmând cât de
diversă şi valoroasă este trupa teatrului sibian.
Conchizând, aş spune că, mai mult decât despre fatalitate şi
predestinare, spectacolul lui Purcărete este un ciudat, fascinant studiu
antropologic, un eseu despre om, despre singurătate, despre vină şi
lut. Tocmai de aceea rănile lui Oidip ne dor, de parcă ar fi rănile
noastre, deşi numai el, cel care „nu a făptuit cât a îndurat”, le poartă.
Sângele său, crud, aprins, mânjind decorul auster, grafică trandafirie
a păcatului şi a ispăşirii, este şi sângele nostru. Ne este atât de milă de
el, încât ni se facemilă de noi înşine. Cel puţin asta cred că a vrut să ne
transmită Silviu Purcărete. Sau cel puţin asta mi-a transmis mie
spectacolul său…

Oidip, eseu despre om…

Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu - „ ”. Scenariul: Silviu
Purcărete, după „Oidip Rege” şi „Oidip la Colonos”. Traducerea:
ConstantinGeorgescu, SimonaGeorgescu şi TheodorGeorgescu. Regia:
Silviu Purcărete. Scenografie şi light design: Dragoş Buhagiar. Muzica
originală: Vasili Şirli. Distribuţia: Constantin Chiriac, Ofelia Popii,
Diana Văcaru Lazăr, Diana Fufezan, Cristian Stanca, Adrian Matioc,
Florin Coşuleţ, Ioan Paraschiv, Eduard Pătraşcu, Pali Vecsei, Emoke
Boldizsar, Veronica Arizancu, Cristina Stoleriu, Cristina Ragos. Data
premierei: 13 iunie 2014
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16 cronica veche

CRONICA ARTELOR

La Galeriile Dana se vând, în plin sezon estival, bilete
imaginare pentru un spectacol unitar. Şi, desigur, real.
Revenite pe simeze, viziunile artistice ale Dianei

Condurache au darul de-a ascunde în ele un veritabil joc de iele, în
sensul că nu mai sunt de mult expuneri plastice efemere, ci portaluri
incandescente spre una saumaimulte lumi paralele. Ţi-e devoalat un
"Cirque du Soleil" vizual, în care (sur)prins de caruselul emoţiilor
pozitive, te dedai extravaganţelor exacerbat-decorative, în căutarea
unui foarte plauzibilmiraj.
Că vei avea parte de unul, culoarea stă gaj. Puternică, voit exagerată,
fără nici un motiv de-a păstra sau a impune acrilice limite, promite.
Ce? Iniţierea, primul pas.Acela prin care eşti confiscat realităţii mai
înainte dea-ţi fi configurat premisa unui acord măcar. Culoarea
aceasta vibrantă, cu vecinătăţi precise, dar şi armonii cromatice uşor
atipice, deţine controlul esenţelor şi senzaţiilor tari. Pe fondul ei, o
dată declic-ul de stare reanimat eşti oarecum pregătit să laşi

incantaţia, amestec subtil de mesaj, design şi frenetic supliciu
artizanal, să-ţi fure inima, cum şi prin cemijloace va ştimai bine ea.
Una dintre trăirile pe care le preiei din mers e că te plimbi printre
ilustraţiile cu tentă medievală ale unei cărţi de poveşti, cu sau fără
aventuri cavalereşti. Variantă pe care, la o adică, nici autoarea nu o
dezminte, cu precizarea clară că n-ar fi rău să acuplezi şi satira sau
comicul de situaţie, ca teorii adjuvante cu supliment de sens.
Schiţate figurativ, chipurile, majoritar feminine (gest de protecţie
afectivă poate şi, deci, subiectivitate) amintesc ce-i drept de
personaje din sau intrate în legende, basme şi alte scrieri afiliate.
Astfel Hera, Alice (cu a ei Ţară a Minunilor), ţiganca Kyra, Maria
Magdalena, Zâna Zânelor şi fata bună a moşului ( supranumită aici
neaoş, Catinca) se ghicesc relativ facil printre exponate. Totuşi,
impulsul de a le socoti ca atare, ar fi în fapt o mică şi ingenuă
fatalitate. Rolul lor e mai curând cel al unui manechin. E de dorit să
fie estetic, empatic, expresiv chiar, dar nu în măsura în care ar putea
epata fineţea şi linia veşmântului, preţiozitatea minuţios redată a
podoabelor şi accesoriilor sau veridicitatea unui scenariu jucat.
Similar fotomodelelor ce pozează, la propriu, în (alt)ceva.

-ul Dianei are o misiune ambivalentă. Pe de o parte, e
clar pretextul autoarei de a se juca vizual şi a valoriza, prin mijloace
tipice dar creativ reabilitate, o lume care să-i poarte inteligent
deopotrivă mesajul şi plastic vorbind...amprenta. O lume pe care,
interesant lucru, o poţi decripta plastic în cinci minute şi semantic în
cinci ore. Vânătoarea de indicii e pasionantă în sine şi vine în
întâmpinarea unui al doilea scop, acela de a satiriza, după originale
canoane, scăpările contemporane.
Primul demers e asumat practic, ritmic, aplicat, nu ţine cont de
planuri sau tipare. Cu cât mai neaşteptat şi fantezist filonul asociativ,
cu atâtmai exuberante reacţiile.
În lucrarea aleasă şi drept interfaţă a expoziţiei, celebrul

rusesc accesoriul de cap în formă de semilună purtat de
rusoaicele măritate) e valorizat estetic de podoabe peruane sau
chiliene şi-o capă de blană. Obiect vestimentar spre care, ceva, un
anume fler te îndeamnă sămai priveşti o dată. Însemnele tipice blănii
de râs depăşesc conturul capei, infiltrând astfel ideea de picături de
sânge şi deci, prin prelungire conotativă, de sacrificiu. Iată doar un
exemplu, valid şi asumat, demesaj prin care artistul plastic deplânge
şi acuză aspectele întunecate şi de cele mai multe ori nejustificate,
dar, fluturate încă, pe podiumurile de defilare.
Ideea e potenţată de prezenţa unei pisici albe, simbol, ar zice cititorii
în zodii şi semne,

. Coincidenţă? Puţin probabil...De
altfel, parcă pentru autentificarea suplimentară a mesajului, felina
este ţinută de o aşamanieră, încât ţi-e greu ca privitor să decizi dacă e
vorba deprotecţia sau dimpotrivă, de condamnarea sa.
Dincolo însă de finalitatea actului comunicaţional, non verbal,
minuţiozitatea detaliilor şi setea de decorativ sunt un argument în
sine vizavi de tendinţa de-a eticheta expoziţia drept una epatantă.
Fiecare volan al rochiei are câte un imprimeu personalizat, demn de
răbdarea şi migala unui miniaturist versat. Aceeaşi, vădită în fusta
lunga şi plisată, ochiurile covorului ţesut din fâşii colorate de
bumbac, firul roşu împletit în părul unei femei, basmaua cu buline,
salba sau boabele de porumb ( în întregul oraş sau

Wonderland

Amoremio,
(

Dau în boghi);

kokoshnik

al unei credinţe false, al unei fantezii de care
cineva se face direct responsabil

Grigore ILISEI

ŢARA MINUNILOR

peisajul nocturn, creionate în detaliu, nu doar schiţate pe rochia
fetiţei din .
Enumerarea poate generos continua cu motivele decorative, fineţea
aproape tactil resimţită a transparenţelor din , luciul
zalelor, ornamentele scuturilor, emblemele medievale, coafurile
doamnelor, din sau pălăria-mantră
( ), aripile fluturelui sau rubinele coroanei din
sau împletitura cosiţelor şi cusăturile iei ( Detaliul atinge
un veritabil apogeu al expresivităţii sale decorative graţie inserării,
pe suprafaţa fondului pictural, a unor elemente de design vestimentar
(nasturi sidefaţi, paiete, cercei, sclipici) ce adaugă volum, strălucire
şi, de ce nu, un plus dehaz dupa caz.
Haz regăsit şi în formul(are)a planul(ui) tematic al lucrărilor. Plan
secundar, dacă e să-l alături debordantei imaginaţii de "rit" artizanal,
dar fără îndoială tenace şi surprinzător în demersul său de-a apela la
aspecte şi idei evidente, recognoscibile în planul social actual.
În de pildă, se realizează cu cinism o paralelă între
petrecerile de club şi vechiul turnir. Gătitele doamne căutau şi atunci
şi acum cu privirea chipul potrivit din arenă, delectându-se cu
încleştarea forţelor masculine. Iar dacă, cavalerii de ieri mizau pe cal
şi luptau într-o mai mare sau mai mică măsură pentru un ideal,
victoriile de azi au, vezi bine, la bază un Jaguar (aluzie evidentă la
binecunoscutamarcă auto) .
În aceiaşi ordine de idei, vine să evidenţieze rocada
priorităţilor în teatrul social. Lucrarea, compartimentată în trei
secvenţe, ironizează evidentemetehne. Teoretic, poveştii de iubire şi
uniunii prin Sfânta Cununie ar fi trebuit să-i succeadă instinctul
maternal, practic însă a treia secvenţă surprinde printr-un tablou cu
mult mai...aglomerat. Morala ? Cine mai crede azi în ursit şi
maternitate ca fiind una dintre legile universale, când n-ai nevoie
decât de-o alegere meşteşugit sucită pentru o introducere rapidă şi
eficientă în cercuri sociale speciale?
Oricum, din toată povestea cu n-a mai rămas decât
calul. Ea nu mai aşteaptă nefericită şi îmbufnată, ci preia frâiele unui
matriarhat ciudat, de carton, în care trupul e monedă de schimb şi
accesoriile de firmă etalon ( ). lipsite
de scopul crucial creator de dileme şi alergice la orice stimul
sentimental.
Un motiv în plus, nu-i aşa, să mizezi pe naturaleţe şi un dram de
introvertită frumuseţe ( ) şi să refuzi pe cât se poate, oferta
unor standarde false.

, o ţară a minunilor sau patrimoniu cinic privit cu
nedisimulată uimire?Ce se vrea în fond a fi expoziţia Dianei
Condurache? Cumul de poveşti reale în aşteptare, poate. Poveşti
surprinzătoare prin indiciile lor estetice şi lecţiile de altfel permisive
demoralitate. (Nu ştiu dacă s-a observat, dar până şi semnătura sa îmi
pare pecetea unui indiciu camuflat-- simbol păgân ce se poate
interpreta ca

.
Un posibil curs aşadar despre cum să creşti şi un
joc al formelor cu rod, decorativism activ şi candoare. Senzaţie pe
care nici o teorie minimalistă nu ţi-o va putea vreodată pune la
picioare.Detaliul n-a fost nicicând trend.Doar...argument.

Nuvreau să crescmare

En vogue

Disqueteque Cavalerele,
Chanel Fairy Queen

Catinca).

Disqueteque,

Pomul vieţii

Făt-Frumos

Cavalerele Marii Magdalene

Catinca

Wonderland

o secţionare a viziunii reale asupra perspectivelor
viitoare de viaţă)

fără să te faci mare

Raluca Sofian-OLTEANU

Îl vedeam mereu în sălile de expoziţii. Era nelipsit de la toatevernisajele şi părea un rugător cuminecându-se la Liturghie. Îl
bănuiam un iubitor de artă din cei mistuiţi de pasiunea lor, dar pe

care o trăiesc discret, în taina tainelor. Figura acestui bărbat fin,
subţiratic, visător precum eroul lui Mihail Sebastian, profesorul
Miroiu, îmi atrăgea de fiecare dată luarea aminte. Într-un târziu am
aflat că de fapt aveam de a face cu un artist din cei veritabili, un
meşter al liniei, culorii şimodelării lutului, un dascăl la ceamai înaltă
şcoală de arte a Iaşilor şi doctor în estetică al Universităţii "Al.
I.Cuza". Acest fel de a fi, de a se purta îl cam singularizează în
breaslă. Nu doarmodestia, care, se ştie, nu prea îi prinde pe artişti, cei
mai mulţi aflaţi la polul opus, dar şi deschiderea generoasă spre arta
confraţilor, interesul şi respectul pentru producţia lor nu-s chiar
lucruri obişnuite în tagmă.
Incitat de aceste prime vestiri, ce-mi veneau dinspre acest semen al
nostru, m-am adâncit în cunoaşterea lui, profitând şi de calda sa
invitaţie de a-i vizita atelierul. , căci despre el e vorba,
născut în 1953 şi absolvent în 1978 al Institutului " Nicolae
Grigorescu" de la Bucureşti, clasa profesorului Costel Badea,
lucrează într-un spaţiu ce-mi răscoleşte amintiri, cel al maestrului
Constantin Radinschi, unde am poposit adesea un amar de vreme să
mă împărtăşesc din frumuseţea poeticilor plăsmuiri în acuarelă şi în
egalămăsură sămă fericesc ascultând verbul cu aromemoldoveneşti
din vechime al celui care evoca inegalabil vremuri şi oameni care au
fost.
Trecerile mele prin atelierul lui Mihai Pamfil, deşi scurte şi nu foarte
multe, mi-au oferit posibilitatea să-l citesc în ceea ce are definitoriu
creatorul şi mai ales să-i descopăr unele din liniile de forţă ale
portretului interior. În acele frânturi de timp i-am privit lucrările, de
care-i plin atelierul, şi am tăifăsuit aşezat, sfătos ca în Fântâna
Blănarului, satul din părţile Vasluiului de unde e originar artistul. Mi
s-a revelat cu plăcere un om profund, adânc ştiutor al domeniului
căruia i s-a consacrat, un spirit critic viu şi am întrezărit în făptura sa o
putere lăuntrică demodelare în pas cumersul artelor şi în consonanţă
cu resursele proprii.
Mihai Pamfil a ştiut să înalţe solide temelii. Pe acestea şi-a construit
şi îşi construieşte opera. Este în primul rând un desenator de
virtuozitate. Mâna lui se mişcă cu dezinvoltură pe hârtie.
Tehnicitatea e dublată de un spirit imaginativ fremătător, fertil şi
debordant. Tratează, când desenează, cu largheţe subiectele, deşi nu
se îndepărtează de la rigoarea ce-l caracterizează. Lasă însă slobodă
închipuirea, trage expresionist linia, dar are în minte şi bătrânele
scrijelări din peşterile străvechimii. Totodată, izbuteşte să încarce cu
poezie de loc edulcorată păinjenişul ieşit de sub tuşul său, ceea ce
conferă desenelor fior mitic şi un mister ce se cere descifrat. Aceste
grafisme au fineţea caligrafiilor orientale, dar şi o corporalitate ce
duce cu gândul la tridimensionalul sculpturii sau ceramicii. În plus,
sunt învăpăiate de un duh ce le întrupează ca fiinţe. Se vede dintr-o
ochire că artistul desenează cu voluptate şi pentru dânsul

Mihai Pamfil îndeletnicirea reprezintă un ritual. De asta Mihai Pamfil apelează la
desen nu numai pentru a crea structura picturii, ci şi pentru a da
naştere unor lucrări de sine stătătoare. Desenele lui Mihai Pamfil,
prezentate în mai multe dintre cele 11 expoziţiile personale, în cele
colective, interne şi internaţionale, au găsit răsunet atât în rândul
publicului, cât şi al unora dintre cei mai exigenţi exegeţi. Magda
Cârneci remarca în 1983, într-un articol din revista "Arta" că
:"desenele sunt adevărate stenograme sugestive şi expresive ale
unor stări interioare exterioare, de cuprindere de sine şi de lume,
mărturisind fulguraţii intuitive complexe asupra spaţiului şi
atmosferei, asupra mişcării luminii şi stărilor afective, într-un tot
unitar ce se susţine convingător la nivelul imaginii." Iar Val
Gheorghiu, câţiva ani buni mai târziu, îl situa într-un articol din
ziarul "Monitorul", din 16 decembrie 1996, în descendenţa unor
Jackson Pollock sau Hans Hartman, înclinând să-l alăture mai
degrabă caligrafilor asiatici.
Apoi, Mihai Pamfil este un colorist din cei rafinaţi. Se înscrie din
acest punct de vedere în marea tradiţie a şcolii ieşene, una prin
excelenţă de colorişti. Dar şi pe acest plan pictorul vine, în tablourile
sale, cu o notă personală. El caută şi găseşte game în lăuntrul
aceleaşi culori, cum ar fi griul sau ocrul, ce mi se par cele preferate.
Are meritul să fi reuşit să imprime apăsat fiecărei culori pecetea
proprie. Calea pe caremerge e aceea a aspririi cromaticii, ce îmbracă
aspectul fin grunjos al pământului pregătit să primească sămânţa. Se
produce prin acest demers un transfer fericit dinspre ceramică, artă
cultivată de artist cu bune realizări. Poate şi pe această cale se ajunge
la acea febrilitate a culorii, remarcată cu bună intuiţie şi admiraţie de
pictoriţa Zamfira Bârzu. Mihai Pamfil s-a individualizat şi printr-un
efort statornic şi prelung şi în ceea ce priveşte compoziţia şi viziunea
asupra lumii înconjurătoare. De la figurativul începuturilor, artistul
a trecut cu naturaleţe, organic, aş spune, la o pictură a limbajelor
neconvenţionale. Nu s-a desprins cu totul de expresia tradiţională.
Apelează într-o manieră proprie la recuzita clasică, fără a fi însă

fidel obiectului, ci substanţei ideatice şi de simţire.Transpare aceasta
mai ales în temerarele sale acorduri cromatice. Muzicalitatea din
vechime n-a fost pierdută, dimpotrivă s-a păstrat, e drept într-o formă
nouă. Pictorul a epurat prisosurile şi s-a axat pe un registru cromatic
mai restrâns, în care a izbutit să împreuneze culori care altfel greu
consonează. Compoziţional Mihai Pamfil se dovedeşte adeptul
sugestiei prin revelarea esenţialului şi punerea subtil în valoare a
virtuţilor decorativului. Aidoma felului de a fi al omului, creaţiile
sale grăiesc în semitonuri, dar ceea ce spun are un răsunet profund şi
îndeamnă la contemplaţie meditativă. Arta sa se distinge ca una a
temeinicilor tocmiri tehnice, dar şi creuzet al unor trăiri
consubstanţiale. Pictura sa are şi ea preţuitori, iar Premiul "Mihai
Grecu" al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, primit
la Saloanele Moldovei, ediţia din 2013, a venit să dea temei
instituţional acestei bune şi calde receptări.
Artistul trăieşte, în acel fel particular al său de a fi, discret şi
comprehensiv cu semenii, bun până şi cu neprietenii, o mâhnire,
aceea că nu-şi poate pune în valoare harul de ceramist vocaţional,
coborâtor din seminţiile de olari cu izvoare cucuteniene, neexistând
azi la Iaşi mediul prielnic acestei nobile îndeletniciri artistice. Dar
regretul cel mai mare este că nu-i poate învăţa pe cei tineri
meşteşugul, cei care ar putea duce mai departe una din formele de
expresie ce ne-au rânduit în elitamişcării artistice universale.
Mihai Pamfil face parte din lumea tăcută a creatorilor, categorie nu
foarte numeroasă în seminţia artistică. E însă, cu siguranţă, acea
falangă a promotorilor principiului benedictin" Ora et labora". Din
această zbatere ies la lumină semne durabile ce merită mai multă
atenţie şi înţelegere din partea noastră. Când avem norocul, cum mi
s-a întâmplat mie, să cunoaştem atelierul faur al unui asemenea
creator, ni se dăruiesc din belşug satisfacţii desfătătoare.

Întâlnire
cu un
artist

benedictin
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Am mai avut ocazii fie de a comenta,
fie de a prefaţa cărţi semnate de Ion
Moldovan. Sunt, aşadar, oarecum în

situaţia de a repeta cel puţin un lucru ce ţine
de personalitatea autorului.
Pe vremea când era tânăr, proaspăt absolvent
de liceu, Ion Moldovan şi-a dorit să devină
actor. Habar nu am cât de înzestrat pentru o
astfel de profesie era ori ar fi fost ziaristul,
scriitorul, animatorul cultural de azi. Nu ştiu
nici de câte ori a dat admitere .
Comisiile de admitere de atunci, în condiţiile
de atunci, când în ţară erau doar două şcoli de
teatru şi locuri foarte puţine, i-au pus la
îndoială opţiunea şi, la un moment dat, l-au
determinat să renunţe. La o eventuală
profesiune, nu şi la o pasiune reală.
IonMoldovan a făcut o cu totul altă facultate,
şi-a croit în viaţă un cu totul alt rost, dar de
teatru nu s-a despărţit niciodată. Deşi a mai
avut de înfruntat un impediment. Acela de a
locui într-un oraş nu foarte mare, cu
important trecut cultural, cu semnificativ
blazon istoric, cu şcoli celebre, nu şi cu un
teatru profesionist. A învins handicapul. Nu
s-a mulţumit să vadă doar spectacolele venite
în turneu la Blaj ori la Alba Iulia, a pornit el
însuşi prin ţară, pe bani proprii, în căutare de
spectacole bune. A ajuns să fie cunoscut de
actori, aceştia l-au acceptat şi adoptat, ba
chiar l-au îndrăgit. Pe unii i-a convins să vină
cu spectacole, în turneu, la Blaj. I-a
intervievat, a reunit discuţiile cu ei în volume.
Despre alţii a scris cărţi. Le-a tipărit, tot pe
bani personali, cu eforturi, dar mai ales cu
iubire, la editura dinBlaj.
În urmă cu vreo cinci ani, IonMoldovanmi-a
telefonat, rugându-mă să scriu o prefaţă
pentru o carte dedicată actriţei Adela
Mărculescu. Am făcut-o din preţuire pentru
protagonistă, din admiraţie pentru eforturile
autorului. Dar şi pentru faptul că de Adela
Mărculescu, de un spectacol de teatru tv, cel
cu , după frumoasa, dar şi
nedreptăţita piesă a lui Camil Petrescu,
spectacol regizat de Miron Niculescu în care
Adela Mărculescu o juca pe Ioana Boiu-
Dorcani, mă leagă unele dintre primele mele
amintiri teatrale. Acum vreo două-trei luni,
am primit un alt telefon de la acelaşi Ion
Moldovan, doritor să verifice corectitudinea
adresei la care locuiesc spre a-mi trimite
iarăşi o carte. O carte despre Adela
Mărculescu. L-am întrebat dacă e vorba,
cumva, despre vreo reeditare. Nu, nici vorbă,
m-a încredinţat interlocutorul meu. E vorba
despre o carte nouă, o continuare, un
supliment la prima, scrisă în colaborare cu

la Teatru

Bunavestire

Suflete tari

Adela MĂRCULESCU
crede, iubeşte,
dăruieşte...

Olga Mărculescu, sora binecunoscutei
actriţe.
Substanţa de bază a acestei a două cărţi,
intitulată

, apărută în 2013 la aceeaşi
editură , e dată de un consistent
interviu cu Adela Mărculescu. Interviu în
care sunt recapitulate, evocate, comentate
fapte de viaţă şi spectacole în care a jucat şi
joacă Adela artista, mai cu seamă din 1990
încoace. Cartea poate fi citită, aşadar, şi ca
povestea unei adaptări. Aceea a adaptării
unei “actriţe de modă veche” (folosesc
sintagma în sensul ei cel mai bun cu putinţă)
la un alt mod de a face, de a juca teatru, de “ a
vinde” spectacolul teatral. Căci, oricât de des
şi nu chiar pe nedrept, spunem că, din punct
de vedere instituţional, teatrul românesc
finanţat de la buget, nu s-a prea schimbat,
lucrurile nu sunt riguros aşa. Schimbări au
fost, unele au fost bune, altele, dimpotrivă.
Timpul a curs altfel din 1990 încoace, mai pe
repede-nainte şi asta a însemnat şi un preţ.
Decontat, nu chiar favorabil, în respectul faţă
de munca actorului, în respectul faţă de
colegi, în respectul faţă de spectatori, în
respectul faţă de
Despre bunele şi relele din cariera ei de după
1989, din viaţa Teatrului Naţional din
Bucureşti căreia i-a rămas fidelă din 1964
până azi, dar şi din aceea a Teatrului

unde joacă în calitate de actriţă
invitată vorbeşte mai cu seamă în noua carte
AdelaMărculescu.Dar nu numai despre asta.
Vrând-nevrând, adică fiindcă aşa a vrut
intervievatorul, pentru că aşa a impus-o firul
amintirilor, deoarece aşa a cerut-o logica
internă a cărţii,

ne întoarce în trecutul de
dinaintea lui 1990. Ocazie de a ne reîntâlni cu
spectacole de referinţă, cu mari actori, cu
maeştrii, cu colegi, cu prieteni preţuiţi de
AdelaMărculescu. Unii dintre aceşti prieteni
joacă acum pe alte scene, în alte lumi.Alţii s-
au retras şi, câteodată, fiindcă aşa sunt
vremurile, parcă prea favorabile uitărilor
nedrepte, numele lor nu mai spun mare lucru
generaţiilor ceva mai tinere. Nu doar de
spectatori. Din păcate. O a treia categorie e
reprezentată de artişti ce încă sunt pe afişe şi
pe scene. Citind cartea, avem ocazia de a-i
reîntâlni.
Nu aş vrea însă deloc să se creadă că

ar fi o carte eminamente nostalgică. Sau
preponderent nostalgică. Nici vorbă. Nu
putea să fie astfel, fie şi numai pentrumotivul
că, aşa după cum aflăm dintr-un , în
stagiunea în curs Adela Mărculescu joacă în
două noi spectacole. În , la Teatrul
Metropolis, în spectacolul lui Victor Ioan
Frunză, alături de actorii lui tineri şi foarte
talentaţi, dar şi în ,
la Teatrul Naţional din Bucureşti, unde
făcând echipă şi cu mai vechi colegi, actriţa
evoluează împreună cu tinerii şi foarte
talentaţii Lari Giorgescu, Florentina Ţilea,
RăzvanOprea.

Să crezi, să iubeşti, să dăruieşti..
AdelaMărculescu

Bunavestire

spectacol.

Metropolis

Să crezi, să iubeşti, să
dăruieşti…

Să crezi,
să iubeşti, să dăruieşti… Adela Mărculescu

adagio

Tartuffe

Omul care a văzut moartea

Văzut la mai bine de 7 luni de la
premieră, adică după ce Nicoleta
Hâncu, excelenta interpretă a

Elmirei şi-a adjudecat pe bună dreptate
premiul UNITER pentru cea mai bună
actriţă în rol secundar, spectacolul cu

, şi , dar şi Moli at de
Victor Ioan Frunză la Teatrul Metropolis din
Bucureşti, are pentru mine semnificaţia unei
extremdeutile, dar şi de benefice recuperări.
Felul în care regizorul, scenografa Adriana
Grand şi echipa de actori se apropie de una
dintre cele mai cunoscute, mai studiate, mai
discutate de istorici şi de exegeţi literari, mai
înscenate scrieri ale marelui clasic mi se pare
exemplar. Nu fiindcă montarea s-ar dori una
de tip lecţie, nu pentru că directorul de scenă
şi cei ce s-au asociat proiectului ar intenţiona
să arate că şi s-ar mai putea
monta azi în chip interesant şi râzăreţ o

Nu. Cred că lui Victor
Ioan Frunză nu îi plac lecţiile, vreau să spun
datul de lecţii, ci pe plac îi este cercetarea. Iar

la Teatrul Metropolis este un
spectacol-cercetare, aşa cum au fost

, sau
la Centrul Cultural pentru

UNESCO“NicolaeBălcescu” dinBucureşti.
ă

ă

ă

ţ
ă

ă
ş ş

, Însă, spre a nu-i lăsa
chiar pe profesioniştii istoriei
literare, regizorul le oferă o compensaţie.
Prima apariţie a lui Tartuffe şi a
remarcabilului interpret al acestuia, George
Costin, se consumă undeva într-un plan
îndepărtat al scenei (spaţiul scenic e decupat
în trei de excelenta scenografie a Adrianei
Grand), e fără cuvinte, dar cu sunet de toacă.

pare a spune la un
moment dat, tot fără cuvinte, printr-un dans
spasmodicOrgon, rol în care SorinMiron are
o evoluţie impecabilă. Acompaniamentul de
toacă şi zgomotul produs de hârtia folosită în
final când totul se ambalează pentru ca
Tartuffe şi adjutantul său Laurent (Mădălin
Bradea) să intre în posesia definitivă a casei
lui Orgon sunt unicele comentarii
“muzicale” din spectacol.
Regizorul lasă în schimb, şi până la un
anumit moment lasă să se răsfeţe în deplină
libertate, muzica versului clasic. Şi-
surpriză!- rostirea acestuia nu le pune nici un
fel de probleme nu doar Adelei Mărculescu,

Tartuffe după de

aşa doar aşa

scriere monument.

Tartuffe

Furtuna Familia Tót Scene din viaţa
insectelor

entartuffiés.
sur leur soif

Asta-i muzica ce-mi place!

ère, regiz

Tocmai de aceea Victor Ioan Frunz , ajutat,
din câte se pare de tân rul actor Adrian
Nicolae, a întocmit propriul lui scenariu de
spectacol. Unul ce concentreaz la
maximum piesa lui Molière. E vorba despre
un concentrat care nu le mai dã satisfac ie
istoricilor literari ce par a nu obosi niciodat
tot invocând faptul c Tartuffe nu apare decât
în actul al treilea i, cu toate acestea,Orgon i
Doamna Pernelle sunt demult, vorba lui
Genette

merituoasa interpretă a doamnei Pernelle
(momentul din final e savuros jucat de
actriţă), în al cărei palmares figurează multe
roluri din marele repertoriu, dar nici mai
tinerilor ei colegi, celor deja menţionaţi
alăturîndu-li-se Adrian Nicolae (Damis),
Irina Bucescu (Marianne) şi Elena
Ghimpeţeanu (Filipote). Numai că, pe
n ea ş t ep t a t e , “ poez i a ” ş i c ad en ţ a
alexandrinului sunt scurtcircuitate de vorbe
transferate din cotidianul nostru condimentat
de comentarii şi aluzii pipărate.
Nu, nu cred că serveşte la ceva să încerci să
aproximezi în care timp, în care deceniu
anume a transferat Victor Ioan Frunză
acţiunea concentrată şi necenzurată,

ă

ş ş ă

ă ţă

ş ţ Sorin Miron,
Adrian Nicolae ori Andrei Huţuleac.
Minciuna, impostura, cupiditatea, excesiva
frenezie a simţurilor ca şi traficarea acestora,
naivitatea, prostia sunt boli mereu de
actualitate ale omenirii. Drept pentru care ele
se mai etalează o dată într-o bufonadă riguros
controlată, niciodată cenzurată, dar nici
murdar exploatată ( a se vedea şi a se savura
scena din prefinal dintre Elmire şi Tartuffe, cu
Orgon ascuns sub masă) în spectacolul de la
Metropolis. Care încă o dată atrage atenţia
asupra talentului a doimari creatori (ce să fac,
asta e,AdrianaGrand şiVictor IoanFrunză nu
vor scăpa niciodată de “blestemul” norocos al
binomului !). Un talent împărtăşit cu actorii
şi care astfel potenţat ne e împărtăşit şi nouă,
spectatorilor. Ba chiar şi criticilor.

necompletat de finaluri fericite acum
eliminate ale textului lui Molière.
Costuma ele cu volane i toc ale lui Pernelle
sunt, de altminteri, cumva contrazise de cele
purtate cu rafinat elegan de Nicoleta
Hâncu ori de Irina Bucescu sau de hainele din
piele cu care sunt înve mânta i

Teatrul METROPOLIS din Bucure ti-
TARTUFFE de Molière; Versiunea scenic i
regia artistic : Victor IoanFrunz ; Scenografia:
Adriana Grand; Cu: Adela M rculescu, Sorin
Miron, Nicoleta Hâncu, Adrian Nicolae, Irina
Bucescu, Andrei Hu uleac, George Costin,
M d lin Bradea, Elena Ghimpe eanu; Data
reprezenta iei: 4 iunie 2014
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ASTA-I MUZICA
CE-MI PLACE!

Pagină realizată de Mircea MORARIU

Adela Mărculescu şi Damian Crâşmaru în “Quartet”
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Dealul Galata aparţine Coastei Iaşilor şi se întinde pe
malul drept al râului Bahlui, la sud de terasa
inferioară pe care a apărut şi s-a dezvoltat nucleul

medieval al oraşului Iaşi. Dealul are aspectul unui platou ce
se înalţă în pantă lină către sud-vest, atingând înălţimea de
186 m la Miroslava. Panta nordică, abruptă, domină şesul
Bahluiului şi vadul de la Podul Roş apărut în urma
intersectării conului de dejecţie al râului Nicolina cu
glacisurile coluviale de la baza terasei oraşului. Existenţa
vadului de la Podul Roş a fost esenţială pentru evoluţia
oraşului Iaşi, prin acest punct făcându-se tranzitul spre
părţile demiazăzi ale ŢăriiMoldovei.
Potrivit călătorilor străini, de la Galata se putea admira
întregul oraş, Curtea domnească, bisericile şi mănăstirile din
târg, precum şi împrejurimile, iar pe la poalele acestui deal
trecea marele drum împărătesc ce lega Iaşii de capitala
ImperiuluiOtoman.
Avantajele oferite de dealul Galata au determinat pe domnul
Petru Şchiopul să construiască aici, în anul 1582, omănăstire
cu case domneşti. În timpul celei de a doua domnii a lui
Grigore Ghica (1735-1741) biserica a fost reparată şi s-a
ridicat zidul de incintă. Cu acest prilej, potrivit

, domnul a făcut şi „casele cele prea frumoase
de lamănăstireaGalata pentru odihnă şi petrecere”.
La începutul veacului al XIX-lea, domnul Constantin
Ipsilanti (1799-1801) a zidit un palat cu două nivele „în
vârful dealului Galata din faţa Iaşilor, spre miazăzi, pentru
care a realizat şi un pod peste Bahlui ce poartă numele
Ipsilanti şi astăzi”, după cum a consemnat cronicarul
Manolache Drăgici. Palatul lui Ipsilanti nu a avut o existenţă
îndelungată, el fiind mistuit de un incendiu puternic în anul
1814.Abia în timpul domniei lui Mihail Sturza, în anul 1847,
domniţa Ruxandra, sora domnului, a transformat „zidurile

Cronicii
Ghiculeştilor

PALATUL LUI
CONSTANTIN IPSILANTI
DE PE DEALUL GALATA-IA IŞ

drepte şi afumate de flacăra focului, într-un şir de case mici,
dar frumoase şi de bun gust”.
Marea majoritate a autorilor care s-au ocupat de istoria
mănăstirii cu hramul „Înălţarea Domnului” de pe dealul
Galata au plasat în incinta aşezământului şi palatul construit
de domnulConstantin Ipsilanti.
Însă analiza atentă a documentelor din epocă ne arată altă
repartiţie a construcţiilor pe dealul Galata. Pe un plan rusesc,
întocmit în anul 1806, izolat de oraş, la vest de mănăstire este
redat un complex de clădiri sub numele de „casa principelui
Ipsilanti”. Aceeaşi situaţie e întâlnită şi pe planul trasat de
Giuseppe von Bayardi în 1819 (Fig. 1). La vest de ctitoria lui
Petru Şchiopul e schiţat un palat de formă dreptunghiulară, cu
o mare curte interioară. La nord de această construcţie, pe un
povârniş lin este înfăţişată o grădină cu alei orientate spre vale
şi în mijlocul căreia pare a fi o fântână. Redarea grafică se
potriveşte cu descrierea lui Manolachi Draghici: „sub curtea
lui Ipsilanti, acolo unde coborau drumurile în grădină, se află
renumitul izvor al Galatei cu apa cea mai uşoară şi limpede
din Iaşi. Acolo îşi petrecea Ipsilanti vara, precum şi mai toţi
boierii din oraş, fiind acest obicei al plimbărilor până în anul
1806, după venirea din nou a ruşilor”.
Prezenţa a două complexe de clădiri separate - mănăstirea lui
Petru Şchiopul şi palatul lui Constantin Ipsilanti - a fost
remarcată şi de călătorii străini Vince Batthyany, Johann
Daniel Ferdinand Neigebaur sau Gustav Adolf Ramsay. Şi
poetul Vasile Alecsandri, într-o scrisoare către Mihail
Kogălniceanu, intitulată , pomeneşte în treacăt
mănăstirea Galata, „lângă care se află ruinele palatului
Ipsilanti”.
După dispariţia domniţei Ruxandra, reşedinţa a fost
cumpărată, în anul 1853, de domnul Alexandru Grigore
Ghica de la Petrache Mavrogheni. Din actul de embatic din 5
iulie 1861 se arăta că „au fost cumpărate casele răposatei
vornicese Ruxandra Mavrogheni aflate în apropierea
mănăstirii Galata, închinată Sfântului Mormânt, de la
vornicul Petru Mavrogheni, fiul răposatei”. Ajunse în
proprietatea Statului, casele domniţei Ruxandra au fost
tansformate, prin hrisovul din 26 iulie 1855, într-un „ospiciu
pentru bătrâni săraci şi infirmi pentru a stârpi necuviinţa
cerşetorilor de prin uliţe”, administrat de Casa Spitalelor Sf.
Spiridon. Clădirile nu erau chiar potrivite cu noua
întrebuinţare, de aceea domnul Grigore Alexandru Ghica a
poruncit arhitectului Kugler să întocmească un plan pentru
„un ospiciu îndemânatic şi chibzuit, în potrivire cu regulile
ospitaliceşti”.
Ospiciul ctitorit de Grigore Alexandru Ghica pe ruinele
palatului lui Constantin Ipsilanti şi a caselor domniţei
Ruxandra, a avut o existenţă destul de îndelungată. Pe planul
moşiei Galata întocmit în jurul anului 1880, se poate vedea la
vest de mănăstire un grup de patru clădiri, aşezate în careu,

Iaşii în 1844

Fig. 1. Mănăstirea Galata şi Palatul lui Constantin Ipsilanti. Fragment
din planul oraşui Iaşi întocmit de Giuseppe von Bayardi în anul 1819.

desemnate a fi (Fig. 2). În curtea şi grădina azilului,
potrivit mărturiei lui C. Chiriţă, autorul

(1888), mai puteau fi zărite ruine
din vechiul palat al lui Ipsilanti.
La începutul secolului al XX-lea, ospiciul a fost renovat şi
extins, lucrările derulându-se între 15 iulie 1912 şi 13
noiembrie 1913 (Fig. 3.).
Astăzi, în casele fostului azil pentru bătrânii săraci şi infirmi,
la vest de mănăstirea Galata, pe strada Azilului nr. 1,
funcţionează mai multe secţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Iaşi. O parte dintre
clădiri au fost reparate şi extinse. Alte edificii, printre care şi
un paraclis cu pictură frumoasă, aşteaptă să intre în
consolidări. Probabil alte construcţii vor fi ridicate în grădina
complexului, acolo unde au fost semnalate ziduri şi pivniţe
vechi. Pentru a mai salva ceva din palatul lui Ipsilanti se
impune clasarea de urgenţă a sitului în

, astfel încât lucrările de construcţie să poată fi
supravegheate arheologic.

ospiciu
Dicţionarului

geografic al judeţului Iaşi

Lista Monumentelor
Istorice

Fig. 3. Mănăstirea Galata şi Ospiciul pentru bătrâni (clădirile din partea
dreaptă) la începutul secolului XX.

Fig. 2. Mănăstirea Galata şi Ospiciul pentru bătrânii săraci şi infirmi.
Fragment din Planul moşiei Galata din 1880.

Bobi APĂVĂLOAEI

"Dragii mei coconi iubi i,
L sa i somnul, v trezi i
Armele vi le g ti
C pe noi ne-a-nconjurat
Pa a cel neîmp cat,
Ieniceri cu tunuri mari,
Ce sparg ziduri cât de tari".

Bine vorba nu sfâr eau
Turcii-n casa nev leau
Pe to i patru mi-i prindea
i-i ducea de-i închidea
La Stambul, în Turnul Mare
Ce se-n l a lâng mare,
Unde zac fete domne ti
i soli mari împ r te ti.
Mult acolo nu z cea
C sultanu-i aducea
Lâng foi orul lui,
Pe malul Bosforului.

"Brâncovene Constantin,
Boier vechi i domn cre tin
Adev ru-i c-ai chitit
Pân' a nu fi mazilit
Sa despar i a ta domnie
De a noastra-mp r ie,
C , de mult ce e ti avut,
Bani de aur ai b tut
F r' a ti de mine teama,
F r' a vrea ca s -mi dai seama ?"
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"De-am fost bun, r u la domnie
Dumnezeu singur o tie.
De-am fost mare pe p mânt
C t-acum de vezi ce sunt!"

"Constantine Brâncovene,
Nu-mi gr i vorbe viclene,
De i-e mil de copii
i de vrei ca s mai fii
Las legea cre tineasc
i te da-n legea turceasc !"

"Fac Dumnezeu ce-o vrea,
Chiar pe to i de ne-a i t ia
Nu m las de legea mea!
Fac Dumnezeu ce-o vrea,
Chiar pe to i de ne-a i t ia
Nu m las de legea mea!"

Sultanul din foi or
De-te semn la Imbrohor.
Doi geala i veneau curând
S biile fluturând
i spre robi dac mergeau
Din coconi î i alegeau
Pe cel mare i frumos
i-l puneau pe scaun jos
i pala-i repezea
Capul iat -l reteza,
Brâncoveanu greu ofta
Si din gura cuvânta:
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"Doamne, fie voia Ta!"
Geala ii iar i mergeau
i din doi î i alegeau
Pe cel ginga , mijlociu
Cu p r neted i g lbiu
Pe scaun îl punea

i capul îi reteza.
Brâncoveanu greu ofta
i din gura cuvânta:
"Doamne, fie voia Ta!"
Sultanul se minuna
i cu mila se-ngâna:

"Brâncovene Constantin,
Boier vechi i domn cre tin
Trei coconi tu ai avut
Din trei, doi ai pierdut
Numai unul i-a r mas
Cu zile de vrei s -l las
Las legea cre tineasc
i te d -n legea turceasc !"
"Mare-i Domnul Dumnezeu
Cre tin bun m-am n scut eu

Cre tin bun a muri vreu.
Mare-i Domnul Dumnezeu
Cre tin bun m-am n scut eu
Cre tin bun a muri vreu.
Taci, dr gu , nu mai plânge
C -n piept inima-mi se frânge
Taci i mori în legea ta
C tu ceru-i c p ta !"

Imbrohorul se-ncrunta
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Geala ii se-nainta
i spre blândul copila
Dragul tatii feciora
La p mânt îl arunca
Si zilele-i ridica.
Brâncoveanu greu ofta
i cu lacrimi cuvânta:
"Doamne, fie voia Ta!"
Apoi el se-ntuneca
Inima-i se despica
Pe copii se arunca
Îi bocea, îi s ruta
Si turbând, apoi striga:

"Alelei, tâlhari p gâni
Alelei, feciori de câni,
Trei feciori eu am avut
Pe to i trei mi i-a i pierdut!
Dar-ar Domnul Dumnezeu
S fie pe gândul meu,
S v terge i pe p mânt
Cum se terg norii de vânt.
S n-ave i loc de-ngropat
Nici copii de s rutat!"
Turcii crunt se o eleau
i pe dânsul t b rau:
"Câini turba i, turci, lifta rea
De-a i mânca i carnea mea
S titi c-a murit cre tin
Brâncoveanu Constantin!
S ti i c-a murit cre tin
Brâncoveanu Constantin!”
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BALADA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

(Autorul este cercetător, arheolog Academia Română - Filiala Iaşi,
Centrul de Istorie şiCivilizaţieEuropeană)

(din volumul V. Alecsandri: “Poezii populare
ale rom ”)ânilor
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“RIGAS FEREOS”

“DIMITRIS ŞI ELENI GRIGORIADIS”

Ne aflam pe o corabie, dar nu cea de la Delos, ci doar în
corpul vechi al Seminarului de Neogreacă. Cursurile de
aici aveau loc la ore târzii, de obicei pe la 6 seara, sfârşind

către 8, după o zi întreagă de alte activităţi obişnuite ale vieţii de
student. Cu toate acestea, noi, cei 10-20 de cursanţi, le urmam de
vreo două ori pe săptămână, fascinaţi de limba, cultura şi civilizaţia
neogreacă.
Deşi eram destul de obosiţi, intram într-un fel de transă
intelectuală, aceste studii însemnând o adevărată oază de linişte şi
de revigorare a spiritului. De fapt, existau două cursuri, cel
propriu-zis de limbă neogreacă, în 30 de lecţii, susţinut de
profesorul Andreas Rados, şi cel complementar, de cultură şi
civilizaţie neoelenă, care ne deschidea orizonturile.
Observată de afară, minuscula clădire a Seminarului, cu cele
câteva luminiţe ale ei, neştiută de prea multă lume, cu pupitre
,,antice”, semăna într-adevăr cu cochilia unui vas grecesc... Dacă
cineva ar fi privit din exterior, ar fi remarcat doar ferestrele
luminate, la acele ceasuri întârziate - un univers deschis, lumea din

lui Kavafis, însă răsturnată - ,,S` autes tes skoteines
kamares pou pairno/Meres baries epano kato trigirno/ gia na vro ta
parathira...// Ma ta parathira den vriskontai/ i den mboro/ ego na ta
vro.// Isos to fos tha einai mia nea tirania !// Pios xerei ti kainourgia
pragmata tha deixei”, în traducere personală - ,,În aste odăi ca
smoala unde îmi duc/ vechile zile, mă învârtesc încolo şi încoace/
ca să dau de ferestre.// Ferestre însă nu-s sau nu sunt eu în stare să le
găsesc...// Poate lumina fi-va vreo nouă tiranie// Şi cine ştie ce
lucruri noi ar scoate la iveală...”
La aceste întâlniri, îmi place mie să cred, veneau cei mai pasionaţi
studenţi din toată Universitatea ,,Alexandru IoanCuza” din Iaşi. În
mare parte erau de la Litere, diverse specializări - Română-
Engleză, Română-Franceză, chiar Engleză-Franceză, şi desigur,
Limbi Clasice etc.; apoi, soseau încet studenţi de la Teologie, care
sperau să se apropie de valorile hristice şi la propriu, prin
intermediul pelerinajelor la locurile sfinte ale Greciei - la Sfântul
MunteAthos sau la mânăstirile de laMeteora; mai erau studenţi de
la istorie, interesaţi îndeosebi de arheologie, sau de valorile
democraţiei ateniene, ori altele asemenea...
Lecţiile de limba neogreacă se desfăşurau simplu, fără prea multe
complicaţii…Cred că orice cursant care a fost student al domnului
profesor Rados nu va uita niciodată prima lecţie - aceea cu

(pisică-pisoiaş), (lapte-lăptişor), şi
bineînţeles, nelipsita (bunica). Dincolo de joacă, limba
aceasta era/ şi este foarte dificilă…Cine se aştepta să o asimileze în
doi timpi şi trei mişcări, se înşela; de aceea, unii s-au lăsat pe
parcurs şi au plecat de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni. Anumite
expectanţe, perfect justificate în cazul altor limbi moderne
(franceza, engleza), interactivitatea de pildă, erau contrazise în
oarecare măsură de spiritul homeric al profesorului. Cu alte
cuvinte, la început era ca şi cum un tip jovial şi volubil s-ar fi
adresat unui grup de surdo-muţi. ,
aceasta este, de fapt, lecţia fundamentală de însuşire a limbii
neogreceşti, (auto-)motivaţia şi metacogniţia având, de asemenea,
un rol foarte important. Altminteri, unora poate li se părea hilară
acea imagine supra-codificată cultural, despre fragmente întregi
din şi , rostite pe de rost, sau despre cumplitul
meşteşug, cum zice Creangă, al gramaticii, de data asta al limbii cu
pricina.

altfel

Ferestrele

gata-
gataki gala-galataki

giagia

Repetitio est mater studiorum

Iliada Odisseea

Preţioasa moştenire a antichităţii elene cuprinde, alături de idei şi
sugestii (filozofice, morale, ştiinţifice, artistice, politice etc.)
capitale pentru dezvoltarea culturii europene, un concept esenţial

pentru teoria artei, katharsis, care a cunoscut o posteritate extrem de
fecundă. În definiţia pe careAristotel o dă tragediei („imitaţia unei acţiuni
alese şi întregi, de o oarecare întindere,… care stârnind mila şi frica
săvârşeşte curăţirea acestor patimi”), Stagiritul nu precizează nici ce este
tragicul şi nici cum se realizează purificarea acestora. Ce-i drept, noţiunea
avea, la început, o sferă mai largă, întrucât cuprindeamedicina (operaţii de
eliminare a corpului) şi viaţa religioasă desfăşurată sub auspiciile
ritualurilor pitagoreice (curăţirea sufletului de impurităţile pricinuite de
senzualitate). Pentru prima oară, Aristotel o aplică artei, punând-o în
legătură cu tragedia şimuzica.

umorilor

În cartea a V- a , ocupându-se
de efectele pe care le are muzica în
educaţie, Aristotel constată că anumite
melodii, caracterizate printr-o
descătuşare frenetică a simţurilor, au
darul de a „purifica” sufletele prin
influenţa pe care o au asupra celor
milostivi, fricoşi şi pasionaţi. În mod
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Leonida MANIU

KATHARS I S

Muzica - sublima artă a sunetelor, reprezentată în mitologia
greacă de Eutherpe - însoţeşte, din imemoriale timpuri, atât
ritualurile religioase, cât şi manifestările folclorice, laice. În

domeniul cultului religios, muzica are un rol deosebit de important,
deoarece evidenţiază, prin mijloacele ei specifice, sensul textului
liturgic, al rugăciunii şi facilitează astfel comunicarea credincioşilor cu
Divinitatea. De origine bizantină, monodia psaltică practicată în
bisericile ortodoxe orientale (greacă, română, sârbă, rusă) reprezintă o
valoare de patrimoniu universal, recunoscută ca atare.
Muzica psaltică din România se află într-o perioadă fastă, datorată
reînfiinţării, după 1990, a seminarelor teologice şi specializărilor de
muzică religioasă din cadrul universităţilor cu profil artistic de la
Bucureşti şi Iaşi. O consecinţă importantă a reluării activităţii de predare
a muzicii psaltice într-un cadru instituţional de stat este şi apariţia, în
ultimele două decenii, a numeroase formaţii psaltice, care promovează
repertoriul liturgic tradiţional, în biserică sau pe scenele diferitelor
concursuri şi festivaluri de profil din ţară sau din străinătate.
Unul dintre aceste nou înfiinţate ansambluri este şi corul psaltic
„Floralia”, al specializării Muzică religioasă, din cadrul Facultăţii de
Interpretare, Compoziţie şi StudiiMuzicale teoretice, de la Unversitatea
„George Enescu”. Înfiinţat în anul 2008, sub îndrumarea pr. conf. dr.
Florin Bucescu, renumit profesor, folclorist şi bizantinolog ieşean,
fondator al specializării Muzică religioasă (în anul 1992), „Floralia”
asigură studenţilor cadrul necesar interpretării în contexte diverse,
liturgice sau concertistice. Formaţia are ca dirijori pe lector univ. dr.
Irina Zamfira Dănilă, şi pe prep. univ. drd. Adrian Sîrbu, ambii cadre

didactice titulare la specializarea „Muzică religioasă” a Universităţii de
Arte „George Enescu”. O notă specifică a ansamblului este şi
componenţa vocală mixtă a acestuia, mai rar întâlnită, deoarece
formaţiile psaltice sunt alcătuite, aproape exclusiv, fie din voci
masculine, fie din voci feminine.
Ansamblul „Floralia” a susţinut producţii artistice în cadrul Universităţii
de Arte “George Enescu”, la diferite evenimente importante, precum
Simpozionul Internaţional de Bizantinologie (noiembrie 2008) sau
lansarea volumului pr. conf. Florin Bucescu,

(martie 2010). În fiecare an, în Postul
Crăciunului, „Floralia” interpretează concerte de colinde psaltice şi
folclorice în biserici din Iaşi; de asemenea, are numeroase participări la
Concertul de muzică psaltică organizat anual de Centrul de Studii
Bizantine din Iaşi în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Sucevei
(2008-2013). ”Floralia” a avut activităţi interpretative specifice la ediţii
recente ale Masterclass-ului de Cânt Bizantin, organizat de Asociaţia

Cântarea psaltică în
manuscrisele moldoveneşti din secolul al XIX-lea. Ghidulmanuscriselor
din Moldova - sec. XIX

Culturală „Byzantion” în colaborare cu Mitropolia Moldovei şi Sucevei,
unde s-a bucurat de îndrumarea şi aprecierea renumitului maestru elen,
Lykourgos Angelopoulos. Între activităţile interpretative sau ştiinţifice
de înaltă ţinută ale ansamblului „Floralia”, menţionăm participarea ca
formaţie invitată la Concertul „Lumina Crucii”, organizat şi susţinut de
Corul academic „Byzantion” al Universităţii de Arte „George Enescu”,
dirijat de prep. univ. drd.AdrianSîrbu, înCatedralaMitropolitană din Iaşi
(în aprilie 2012) şi activitatea de tip workshop coordonată de lect. univ.
dr. Irina Zamfira Dănilă, la Conferinţa Internaţională de Muzicologie -
IMC 2013, organizată de Universitatea de Arte „George Enescu” sub
egida Institutului Internaţional deMuzicologie (iulie 2013).
Repertoriul liturgic promovat de „Floralia” este unul autentic psaltic,
preluat din sursele tipărite, dar şi manuscrise, repertoriu care reflectă cu
fidelitate spiritul elen al muzicii de tradiţie bizantină, trecut prin filtrul de
limbă şi sensibilitate al compozitorilor români consacraţi: Macarie
Ieromonahul, Nectarie Frimul, Anton Pann, Dimitrie Suceveanu,
Theodor Stupcanu ş.a. De asemenea, membrii corului „Floralia”
interpretează cu bucurie şi cântece laice, , atât de îndrăgite
la noi, ca şi în lumea întreagă. În acest sens, trebuie amintită prestaţia
interpretativă a anasamblului „Floralia” cu ocazia aniversării a 40 de ani
de activitate a Seminarului/Lectoratului deNeogreacă (12mai a.c.) când,
în finalul primei sesiuni de comunicări, a susţinut un microrecital vocal-
instrumental de muzică folclorică elenă, care s-a bucurat de aprecierea
unanimă a auditoriului.

τραγουδια

un concept fundamental al esteticii:

„Floralia” - promotoare
a spiritului muzicii elene

la Ia iş

Z.B.D.

identic, prin tensiunea pe care o declanşează, katharsis-ul tragic pare să
opereze în acelaşi chip. Altminteri spus, capacitatea de impresionare,
graţie participării la dezlănţuirile melodice sau la acţiuni imaginate (ca
tragedia sau comedia) sfârşeşte prin a avea drept efect, datorită eliminării
unui surplus de energie, o limpezire a sentimentelor, care se poate
interpreta ca un veritabil echilibru interior. „Mila excesivă - scriu autorii
unei trebuie înlăturată de forţa expulsivă a unei
experienţe emoţionale epuizante… După această teorie, o forţă turbulentă
e covârşită de o forţă turbulentă similară, dar superioară.” ( Katharine
EverettGilbert şiHelmutKuhn,
În consecinţă, informaţiile extrem de lacunare din textele Stagiritului nu ne
permit să vorbim şi de pe care au produs-o atari reprezentaţii,
graţie realizării artistice. Din aceste raţiuni,Aristotel se opreşte în imediata
apropiere a hotarului care mărgineşte domeniul estetic. Convingerea
aceasta poate fi întărită şi verificată totodată prin situarea chestiunii în
ambianţa culturală a vremii. După o perioadă în care a plătit tribut poeziei,
Platon încearcă să impună ideea că arta, adresându-se părţii iraţionale a
sufletului omenesc, nu face decât să trezească şi să potenţeze instinctele şi
pasiunile josnice ale omului. Filozoful devenea astfel primul mare cenzor
al alcătuirilor create de imaginaţie. lui Aristotel, dimpotrivă, se
recomandă ca o replică subtilă la adresa unui asemenea punct de vedere:
„Unii oameni sunt mai stăpâniţi de această pornire decât alţii. De aceea îi
şi vedem, după ce şi-au lăsat sufletul pradă muzicii, potoliţi de melodiile
sacre ca şi cum ar fi avut parte de o vindecare sau purificare.”( V)
Ca atare, prin participarea emotivă la cântec sau la spectacolul dramatic,
pasiunile se ostoiesc realizând armonia lăuntrică a sufletului spectatorilor.
Astfel, „dacă pentru Aristotel operele dramatice şi muzica urmau să fie
agenţi terapeutici, ele erau chemate să restabilească în această calitate a lor
funcţionarea echilibrată a unui complex suflet-trup afectat de o deficienţă
sau de un exces.”( , op. cit. ) Datorită, aşadar, katharsis-ului,
arta expulzată din lui Platon, primea, prin Aristotel, dreptul de a
locui în cetate. Prin urmare, apărarea acesteia nu se face - aşa cum am
constatat şi mai sus - dintr-o perspectivă etico-estetică, ci din una
psihologico-terapeutică.
În linii mari, în veacurile care au urmat, destinul conceptului a fost strâns
legat de comentarea lui Aristotel sau de consideraţiile dedicate
tragediei. Printre personalităţile de primă mărime care au abordat acest
subiect amintim, în primul rând, pe Pierre Corneille, unul din creatorii
tragediei clasice franceze.Acesta considera că pe lângă înalta semnificaţie
morală pe care trebuie să o aibă tragedia, ea avea şi menirea de a produce
spectatorului „fie emoţiamilei, fie emoţia fricii şi că a fi purificat înseamnă
a fi abătut de la înfăptuirea unui act similar cu cel la care ai asistat”.(

op. cit.)Totodată, concomitent cu asemenea afecte, tragedia era
datoare să stârnească şi admiraţia. ”Le but de la tragédie, pour Corneille,
est de produire, non la terreur et la pitié,mais l'admiration.” (RenéDoumic,

) În acest punct, facemun pas către sfera
esteticului, căci admiraţia nu survine numai din caracterul eroilor şi
acţiunile pe care ei le determină, ci este şi rodul expresiei artistice şi al
organizării componentelor într-un tot unitar.

Istorii a esteticii -

Istoria esteticii )

încântarea

Poeticai
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Statul

Poeticii

Istoria
esteticii,

Histoire de laLittérature française

În epoca luminilor, întemeietorul teatrului naţional german, Lessing,
reluând interpretarea textului aristotelic, era de părere că Stagiritul avea
în vedere nu o succesiune de emoţii pricinuite de frică şi milă, ci o stare
sufleteascămai complexă, constând din îmbinarea celor două afecte ce ne
fac să simţim apropierea unei nenorociri iminente, care, când îi loveşte pe
alţii, produce compasiunea. O asemenea trăire are drept consecinţă
„transformarea pasiunilor în înclinări virtuoase.” (

Faptul nu devine posibil decât prin implicarea unor
caractere distincte şi pasionate într-o acţiune unitară şi tensionată, adică,
sugereazăLessing în ideile sale despre dramă, printr-o veritabilă realizare
artistică. Principiul etic coexistă, în cazul de faţă, în chip lipsit de orice
dubiu, cu cel estetic.
Într-un astfel de context, teoreticianul „poeziei pure”, abatele H.

Dramaturgia
hamburgheză )

Bremond, pare să refacă, peste
veacuri, legătura cu tradiţia
religioasă pitagoreică. Dincolo de
elementele raţionale din poezie
(intenţii morale, filozofice, politice
etc. ) şi chiar dincolo de sensul
cuvintelor, simpla aşezare a
acestora în vers deşteaptă în sufletul

nostru o stare de graţie, similară cu cea produsă de rugăciune. „Toate
artele aspiră, prin intermediarele magice care le sunt proprii, cuvintele,
notele, culorile, liniile ele aspiră toate să ajungă la rugăciune.” (Tudor
Vianu, În aceste condiţii, este
efectul stării poetice identificată cu ceamistică.
În secolul trecut însă, prin contribuţia lui Croce şi Lukacs, katharsis-ul a
devenit un factor al receptării estetice, iar efectele lui se
referă nu numai la tragedie, ci la artă în genere. Afirmând caracterul pur
mental sau imaginar al intuiţiei şi independenţa realizării sale materiale,
Croce separă expresia estetică de cea practică, ajungând, precumKant, la
caracterul „dezinteresat” al celei dintâi. „Referitor la katharsis - scrie
acesta - căci pe noi ne interesează exclusiv conceptul modern, care (fie el
o dezvoltare a conceptului aristotelic, fie o corectare sau chiar o
răstălmăcire a lui) poartă acum această denumire, şi anume: detaşare de
pasionalitate şi înălţare deasupra ei, prin intuiţia poetică activă.”(
Cu alte cuvinte, prin activitatea estetică, desprinzându-ne de sentimentele
şi interesele particulare, ne ridicăm pe treapta contemplaţiei şi a
universalităţii.
Dintr-o altă perspectivă, opusă idealismului filozofic crocean,
esteticianul marxist G. Lukacs ne dă, printr-o extensiune a sferei
conceptului în afara artei, ceamai completă şimai profundă interpretare a
fenomenului kathartic.Având o sferămai largă decât cea a creaţiilor artei,
răsfrângerea kathartică nu este proprie numai unui moment al plăsmuirii
artistice, ci se înscrie printre puterile formative ale receptării estetice a
realităţii, devenind un factor de purificare a vieţii sociale. În consecinţă,
în procesul creaţiei sau al receptării estetice, are loc o detaşare de
sentimentele imediate, specifice personalităţii umane integrale, şi, graţie
unui proces de ordonare, transfigurare şi înălţare a lor, se produce o
înflorire a acestora, de o calitate superioară, în tiparele sufleteşti ale
personalităţii omeneşti integrate. „Transformarea omului întreg în omul
integrat - scrie Lukacs - produce deci o lărgire şi o sporire a vieţii lui
sufleteşti, atât în conţinut, cât şi formal, atât în fapt cât şi potenţial. Noi
conţinuturi năvălesc în el, care-i măresc comoara de trăiri.” ( )
Sub imperiul emoţiei estetice, aşadar, conştiinţa umană înnobilată devine
un stimulent pentru acte morale, „o atare zguduire a subiectivităţii
receptorului, încât pasiunile lui din viaţă dobândesc noi conţinuturi, o
nouă orientare pentru ca astfel purificate, să devină baza sufletească a

Cu alte cuvinte, prin estetic
deschidemdrumul spre etic şi, de aici, spre viaţa socială.
În concluzie, demersul nostru nu a avut în vedere inventarierea tuturor
textelor în care a fost utilizat conceptul şi nici a tuturormetamorfozelor pe
care acesta le-a cunoscut de-a lungul timpului, ci, reţinând pe cele mai
importante, am ţinut să subliniemmodul în care spiritul grec a fecundat şi
impulsionat gândirea europeană despre artă. În acelaşi timp, am relevat şi
contribuţia acesteia din urmă la îmbogăţirea conceptului, prin
transformarea lui dintr-o noţiune cu încărcătură psihologico-terapeutică
într-o - după formularea definitivă a lui Lukacs -

Istoria esteticei în texte alese). purificarea

sine qua non

Poezia).

Estetica, I

unor dispoziţi virtuoase.” (Estetica, I)

categorie generală a
esteticii.

Pagină coordonată de Andreas RADOS şi Valentin MARDARE
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jurnal minimalist de c l torieă ă

Spania în câteva file
Un circuit turistic, oricât de bine ticluit ar fi şi-n ciuda comodităţilor de natură administrativă evidente e un compromis din start, iar
răspunsul la un eventual de ce? îl deţin, cred, toţi acei ce-au optat pentru unul, cel puţin odată. De la afinităţile îndoielnice reglate cu
vecinii de autocar şi iminentele diferenţe dementalitate (amavut de pildămaimulte solicitări pentru oprirea la El Corte Ingles decât
la oricare alt obiectiv dintre cele programate) , până la senzaţia resimţită, după câteva zile de "rulaj", că numai eşti în vacanţă, ci ai,
cu orice preţ, unmaratonde terminat, sunt situaţii şimomente de comentat.
În contrapartidă însă, un circuit poate fi soluţia perfectă pentru unprimperiplu printr-un teritoriu nefamiliar şi stimulentul necesar
unui spirit mai puţin sprinţar de-a nu i-a reuşi, dacă tot a venit, să vadă cât mai mult (nu şi aprofundat) într-un
timp limitat.
Iată de ce, acest minimalist jurnal e mai curând un condice al memoriei fotografice, al instantaneelor mentale şi sufleteşti care au
supravieţuit şi deci de la sine decantat. Pentru indicii strict realiste, un ghidprofesionist e probabil,mai nimerit de consultat.

trage mâţa de coadă ş

Madrid - contraste şi caste
Să zicem doar că n-a fost tocmai dragoste la prima vedere şi nici că l-
aş vota la categoria oraş preferat. Cu aglomeraţia (vorbim totuşi de al
treilea cel mai populat oraş european), traficul tipic unei capitale şi
destule voci puse pe harţag, mi-a dat iniţial senzaţia unei descinderi
într-un imens şi zgomotos bazar. Nici măcar oriental. În plus mult
trâmbiţatul El Escorial, cu aerul său angoasant-protocolar, cripta
funestă, camera de tortură şi obsesia pentru oseminte a monarhului
Filip al II-lea mi-a lăsat, cu excepţia bibliotecii, un gust duplicitar.
Oraşul are însă, atuurile lui, recuperează pe parcurs şi, da, mi-au ieşit
în cale câteva locuri şi poveşti, pe care, o dată parcurse, e practic
imposibil să nu te îndulceşti. Pentru mine au funcţionat garantat un
parc, o catedrală, trei "plaza", o schimbare de gardă la Palatul Regal,
un templu egiptean şiMuzeul Prado, clar.
Pentru ar trebui, mă gândesc, inventată o altă sintagmă
decât aceea de parc, de vreme ce ai şedinţa matinală de jogging,
plimbarea cu barca, tipologii vegetale versatile, concerte nu tocmai
rare, un superb edificiu clădit parcă pe apă,
sau invitaţia de-a vizita un chiar atractiv complexmuzeal, din care nu
lipsesc de pildă sabia El-Cid-ului dar şi Crucea pe care Columb a
luat-o cu sine în voiaj (spreLumeaNouă, normal).

e un paradox care m-a fascinat. Cu două proiecte
la bază (primul, viziune neo-gotică a celebrului Marques de
Cubas, a necesitat ulterioare înflorituri exterioare baroce,

pentru a da bine pe lângă vecinul venerat Palatul Regal),Almudena e
catedrala pe care madrilenii n-o plac în vreun mod special. Poate
pentru vina de-a nu rivaliza în grandoare, cu alte edificii similare. În
ceea ce mă priveşte, edificiul sacralizat relativ recent, prin 1993, de
către iubitul pontif Ioan Paul al II-lea, rămâne o bijuterie unicat, de
un modernism seducător şi probabil una dintre puţinele edificii
religioase ale lumii care include în pictura şi arhitectura sa elemente
"interzise” depop art.
Două dintre piaţetele Madridului mi-au părut, prin contrast,
emblematice. În te aşteaptă Cervantes, DonQuijote şi
Sancho Panza iar în cea mai mare arenă
a Spaniei, o construcţie superbă în stil neomudejar. Cu destinaţie
greşită dacă mă întrebaţi. Corida de azi nu mai are nimic din
spectacolul şi tipicul cândva consacrat. Numai e demult un t te t te
om-animal în căutarea eroismului ascuns. Raportul de 5-1 ( trei
toreadori stârnesc, obosesc şi distrag atenţia animalului, în timp ce
alţi doi îi aplică lovituri fatale) nu garantează nimic altceva decât un
şir lung de execuţii dacă nu diabolice cel puţin, gândindu-mă la
seducţia din ochii privitorilor, înfricoşător de dubioase.
Câmpia ( , asta înseamnă) asigură atâta timp cât îi include pe
Velasquez, Goya, Hieronymus Bosch, El Greco, Tiţian, Rubens,
Dürer, Rembrandt sau Veronese un picnic cultural de neegalat. E o
"cîmpie" largă, oricum ai privi-o, ca şcoală, tematică, tuşe sau
manieră, ce impune un spaţiu editorial suplimentar alocat. Ce merită
etalat e poate povestea,mai puţin cunoscută a "clonei"Giocondei. Pe
scurt, cercetătorii de aici au descoperit cu uimire, recent, acum doi
ani, un duplicat al celebrei pânze găzduite de Louvre-ul parizian.
Interesant e că, ce-au considerat a fi o copie s-a dovedit în fapt, o
dublură datată în fix aceeaşi perioadă cu originalul, de-o acurateţe a
detaliului impresionantă şi executată de către unul dintre ucenicii
preferaţi ai maestrului, pe post de ...temă pentru acasă. Descoperirea
s-a finalizat cu expunerea temporară a duplicatului, spre împărţirea
faimei, alături de original, iar madrilenii obişnuiesc să afirme cu
mândrie şi umor că, deşi zâmbetul originalului e mai enigmatic,
Mona lor paremai tânără şimai frumoasă.
În fine, poate cea mai neobişnuită apariţie din capitala iberică, e nici
mai mult nici mai puţin decât un templu egiptean răsărit în

Buen Retiro

El Palacio de Cristal,

lmudena

Plaza Espana
Plaza de Toros LasVentas,

Prado

Parque

A

ê à ê

Andaluzia - acest universalpatio

de la Montana. Reansamblat piatră cu piatră, edificiul a venit în
gest demulţumire, după ajutorul acordat în construcţiamarelui baraj
de la Aswan şi reuşeşte o binevenită şi misterioasă, schimbare de
peisaj.

Sevilia, Cordoba Granada

Cordoba
Sevilia

şi rămâne triumviratul carem-a convins
minune cu minune, mireasmă cu mireasmă, pas cu pas, că, fără
moştenirea maură, Spania turistică n-ar exista. Andaluzia e pur şi
simplu altceva. Timpul trece mai lent, pacea se lasă mai des, sensul
vieţii e mai ardent, aerul mai colorat, în timp ce arhitectura e departe
de-a fi imobil uzual ci un răsfăţ senzual plasat între ideea de grădină
suspendată, curte interioară şi dantelării geometrice ce ascund în
piatrămesaje cuhar.
Dacă, te îmbie la repaos şimeditaţie şi te învăluie precumo
mantie preţioasă în lumini diafane de felinare gravate, e
detaşată. Sunt convinsă că şi atunci când nu e, resimţi printre
palmieri, portocali şi oleandri supradimensionaţi, starea de vacanţă.
Pare un stil de viaţă. Lumea e brusc mai elegantă iar viaţa ca
preocupare cotidiană, fie că vorbeşti de cafenelele ivite pe faleza
Guadalquivir-ului, Piaţa Spaniei cu ale ei mozaicuri ceramice,
dansatorii de flamenco, ploaia de evantaie colorate, croazierele
nocturne sau muzicanţii din piaţă, o formă de artă. Oamenii sunt
surâzători, atmosfera radiantă.Te molipseşte, te converteşte către o
stare de spirit exuberantă.

Coranul asemuie Edenul unei oaze în deşert şi se spune că
aceasta e credinţa care ar sta la baza oricărei grădini arabe.
Dacă stai să te gândeşti cine dacă nu ei, veniţi de pe teritorii

aride, ar fi putut să vadă în solul iberic, misiunea unor vise încă
neîmplinite. Privit astfel sevilian e alături de

din Cordoba şi fortăreaţa din Granada,
proiecţii aproape palpabile ale acestui vis. În lipsa unei arte
religioase figurative, interzise de tradiţia musulmană, arabescurile
au făcut şi fac istorie. E greu de imaginat fără a le avea în faţă ce au
fost în stare să imagineze spaniolii mahomedani pornind de la
simboluri ale unor plante stilizate, figuri geometrice sau literele
alfabetului cufic. Nu există practic suprafaţă să nu fie migălos
sculptată. Fragmentele de piatră, metal, pământ ars şi desigur faianţă
smălţuită, se întrepătrund extatic, creativ, original în simbioza
numită mujedan. Ce fascinează aici ca şi în cazul altor semnături
maure e deschiderea şi luminozitatea. Varietatea de arcuri şi arcade,
de minarete, grădinile suspendate şi fântânile arteziene alcătuiesc un
cadru aproape ireal, de care ţi-e greu să te desprinzi şi-ai vrea să-l
reiei sedus iar şi iar.
La , stăpân pe pod, cu acordeonul său schimbând dibace din
mers repertoriul, în funcţie de naţionalitatea grupului ivit la orizont,
l-am întâlnit pe Jean. Concetăţean talentat sadea! Să asculţi Zaraza,
sau Mărioară de la Gorj, acolo, undeva, când te aştepţi mai puţin, în
Spania, e un sentiment uluitor. Jean e un personaj, un ommenit să te
inspire prin firescul de a se, oricât de ciudat ar suna, relata.Oameni ca
el şi Carlos au făcut diferenţa mai mult decât m-aş fi aşteptat,
crescând cu încă o treaptămisterul andaluz în inimamea.
Cine e Carlos? Ghidul nostru local responsabil cuAlhambra, deşi, la
fel de bine l-aş putea descrie drept negustorul de entuziasm. Cumştie
un spaniol, autoexilat preţ de vreo unsprezece ani în Maroc, să-ţi
vorbească despre secretul grădinilor arabe, mesaje şi Allahul ascuns
în perforaţiile de piatră, n-o va face nimeni altcineva. Până să-l
descopăr pe Carlos chestia cu era doar
un citat. Prin el am descoperit ce presupune pasiunea din spatele
tentativei de-a face ceva, orice va fi însemnând asta. L-am ascultat
uitind de orice. A vorbit de parcă atunci s-ar fi descoperit toate cîte
erau acolo şi nu avusese oportunitatea de a le fi împărtăşit cuiva.
AltfelAlhambra e asemeni unei femei. E nevoie să fii acolo pentru a
o îmbrăţişa şi a-i admira delicateţea. Orice altă variantă de-a ţi-o
însuşi va eşua. E deci rost de simţit nu de povestit.

Real Alcazarul
Moscheea Alhambra

Cordoba

omul potrivit la locul potrivit

Dincolo de ea, e o cutie de surprize.Am iubit pe loc
pavajul înflorat în piatră de râu, panorama nocturnă de pe
Albaicin, străzile înguste, pisicile leneşe din curtea poetului

Lorca, crestele Sierra Nevada, graffitti-urile de pe ziduri (stradale
capodopere de artă urbană), culturile de smochini, hotelul
personalizat (aveam un Matisse pe întreg peretele dinspre pat) şi,
desigur, grotele ţiganilor din locul unde am poposit
pentru un flamenco autentic predat. Înaintea dansului, atmosfera te
năuceşte. În peştera albă, acoperită cu fotografiile dansatorilor, în
frunte cu Jesus, scaune verzi în miniatură înşiruite de o parte şi alta a
spaţiului relativ îngust, alămuri şi polonice agaţate de tavan, nu mai
ai nevoie decât de un strop de sangria pentru a lăsa flamenco să te ia
cu asalt. Şi e, ole! , o simţi din creştet până în vârful degetelor, un
dans pasional. O ştii din momentul în care bătăile inimii ţi se
armonizează cu ritmul castanietelor şi-a pantofilor placaţi.
Granda e pur şi simplu suculentă şi afrodisiacă precum rodia, fructul
al cărui nume îl poartă. Apropo de fruct, să împarţi unul între doi
îndrăgostiţi e, cred spaniolii, nebunie curată. În sensul în care, gestul
te/îi leagăpeviaţă.

Granada

Sacramonte,

Barcelona - paşi de dans
între sacru şi profan

Portul (atent supravegheat de monumentul înalt de 7 metri dedicat
lui Columb), fântânilemagice cu armonii demuzică şi culoare de pe

Palau Nacional, satul olimpic al Olimpiadei din 1992,
Muzeul Picasso, plaja Barceloneta, Tibidabo (parcul de distracţii),
muzeul de ceară sau romantica La rambla, strada-scenă a artiştilor
nonconformişti, asigură Barcelonei o carte de vizită impresionantă.
Cu excepţia recent răsăritului care aduce cu un glonţ
uriaş înfipt în pavaj (bine, forma falică i-a atras şi alte cuvinţele de
alint) graţioasa arhitectură aBarcelonei îşimerită, pe deplin, faima.
Şi totuşi daca mi s-ar cere prin absurd să aleg un singur indiciu
definitoriu aş opta aproape fără a gândi pentru Gaudi. De la

la sau casele
sau ce-i poartă semnătura, Barcelona pare încă, după
aproape nouă decenii de la dispariţia sa, terenul perpetuu de joacă al
arhitectului vizionar.
"Catedrala neterminată” sau Sagrada Familia e hipnotizantă.
Aproape nimic din exteriorul ce te determină s-o asemui cu un castel
de nisip, nu te ajută să intuieşti ce vei găsi înăuntru. Poate tocmai de
aceea surpriza e totală. Mie mi-a părut, mărturisesc, mai curând
stranie decât evlavioasă, dar nu într-o notă negativă. Nu e genul de
edificiu care te împinge spre închinare cât spre studiu cuprins de
fervoare. Sagrada e expresia a tot ce Gaudi gândea şi în cercul de
amici, predica. La exterior cu doar 1 metru mai scundă decât dealul
din apropiere sa, pentru că "nici o lucrare a omului n-ar trebui să o
întreacă pe cea a Creatorului", la interior, furtună de forme
abstracte, repetitive, menite să transfigureze natura. Coloane
precum trunchiuri de pădure înaltă, bolţi ca nişte frunze de palmier
sau stupi de albine, vitralii colorate a căror lumină căzută în valuri
m-a dus cu gândul la jocul razelor printre frunze în anotimpuri
diferite. Cu un concept întreArt Nouveau şi decoraţiuni cubiste, cu
magnifice scări spiralate, crează senzaţia de tridimensionalitate şi
fluid abstract menit a sublinia dispreţul artistului pentru liniile
drepte, despre care afirma adesea că sunt nefireşti, pentru că nici nu
există în realitate măcar. La subsol, pentru un studiu aprofundat am
descins într-un muzeu captivant, unde sunt prezentate machetele cu
diversele propuneri pentru catedrală. E interesant să vezi cum s-a
făcut trecerea de la varianta de clădire gotică sobră şi „liniştită” la
machetele de design experimental.

doritul la origine cartier rezidenţial, pare încropit din
turtă dulce. Mirajul mozaicului în culori tari, prefigurând flori,
frunze, melci dar şi reptile sau elefanţi, te cuprinde de îndată ce-ai

Montjuic,

Turn Agbar,

SagradaFamilia ParculGuell Milla,Vicens,Batillo
Calvet,

Parcul Guell,
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Vara a început cu ducerea mamei la un mic centru de
geriatrie. Prima lună a fost dificilă oarecum, până s-a
obişnuit cu locul şi, mai cu seamă, până s-a obişnuit

personalul cu ea, cu capriciile ei. Bineînţeles că stă singură în
cameră, în faţă are o terasă care dă în stradă, pare deosebit de
animată, dar ei îi place să pălăvrăgească în salonul comun,
înfundată în vreuna dintre canapelele aşezate în faţa rafturilor cu
cărţi. Priveşte adesea spre acvariul în care peşti coloraţi valsează
lin/unduios. Când se plictiseşte îşi aminteşte de imensul ecran al
televizorului pe care, zi şi noapte, se întâmplă ceva demn de
interes. Vorbind cu celelalte doamne, noi vizitând-o des, nu-şi
dă seama că a plecat de-acasă. Unde în sfârşit se poate trăi.
Uitându-mă în jur, mi-am dat seama că, la început de
septembrie, a revenit vara, plus douăzeci şi cinci de grade, lucru
rar pentru Belgia. Într-una din zile, Igi a luat-o pe mama la ea în
grădină. Locuieşte foarte aproape de centrul de geriatrie, la
distanţă de un minut, aşa că mama s-a întors pe jos, fiind
mulţumită demica ei excursie.
E atâta linişte acum în toată casa. M. A început serviciul de o
săptămână, după ce a avut două săptămâni de vacanţă, în care nu
ne-am dus nicăieri. Ne-am plimbat doar prin Belgia, era cald,
frumos, cer limpede şi înalt, foarte plăcute zile. În rest, am mai
bricolat prin casă una, alta.

na e plecată şi ea în vacanţă, în Martinica. A plecat din
aeroportul Orly din Paris şi a făcut opt ore pînă acolo,
Marea Caraibelor a primit-o cu valuri blânde. Am

primit deja o carte poştală de la ea, e foarte încântată de
concediul ei: toată ziua se bălăceşte în piscină, se răsfaţă pe plajă
sub adierea palmierilor, plonjează în mare, printre peşti coloraţi
şi dantelaţi. Se plimbă prin grădina tropicală din jur,
descoperind mereu noi, pentru ea, plante sau flori de o
frumuseţe proaspătă şi răcoroasă. Îşi adună rezerve de energie
pentru că, la 1 octombrie, când se va întoarce, va începe să
lucreze, şi-a ales, dintre ofertele primite, două cabinete
medicale cu aparatură de ultimă oră, va fi ocupată de dimineaţă
până seara. Jacqueline a renunţat la odihnă, doctoratul răpindu-i
tot timpul. Numai pe 11 august, ştii data eclipsei,A. şi J. s-au dus
o zi la Reims, de unde puteau vedea eclipsa totală, la Bruxelles
fiind anunţată de numai 98,5 % vizibilitate. Au plecat la şase
dimineaţa spre Franţa, pe autostradă sunt doar trei sute de
kilometri, dar din cauza coloanei compacte de maşini s-au oprit
undeva la zece kilometri de Reims. De acolo au văzut eclipsa.
După amiază s-au oprit şi în oraş, unde au dat peste o mare
veselie, pe străzi, în pieţe, oamenii se strângeau să asculte
muzică pentru toate gusturile, statuile vivante, le ştiţi şi voi
acum, am văzut una în piaţa centrală a Sibiului, străluceau auriu
sau argintiu, lăsându-se fotografiate. Fetele nu au pierdut ocazia
de a vizita şi celebra catedrală Notre Dame. Fondată în secolul
cinci pe locul unor foste terme gallo-romane, a devenit loc de

A

încoronare al monarhilor francezi începând cu secolul nouă,
când aici a fost uns rege Ludovic cel Pios. Tot aici a fost botezat
Clovis, primul rege al Franţei, eveniment transformat, în timp,
în tradiţie, pentru că toţi regii ţării au fost creştinaţi acolo.
Catedrala, înaltă de 81 de metri, are vitralii de o impresionantă
frumuseţe, printre care sunt, din 1974, şi cele semnate de
pictorul rus Chagall, precum şi tablouri de Tintoretto sau
Nicolas Poussin. Anei i-au plăcut îndeosebi tapiseriile
arhiepiscopului Robert de Lenoncourt(a trăit în timpul lui
Fran ois I), reprezentând viaţaMaiciiDomnului.
Pentrumine, eclipsa s-a rezumat la imaginile transmise din toată
lumea, din Germania, Ungaria, Râmnicul Sărat sau Bucureşti,
din Turcia sau Iran, dar cea care mi-a tăiat răsuflarea a fost cea
luată de pe malul mării, undeva în Franţa, soarele purta o
coroană de lumini argintiu-violete, stăpânea tot ecranul
televizorului. Minunea a durat aproape un minut. A fost
extraordinar, am trăit minutul acela într-o lume paralelă, nu ştiu
dacă soră cu a noastră. La sfârşit, mi-am amintit de eclipsa totală
din februarie 1961, când am ieşit cu toţii în curtea fabricii din
Bucureşti. Ne uitam printr-un ciob de sticlă afumată la soare.
Schimbându-se locul şi timpul, în Europa lui 1999 eclipsa a fost
întâmpinată cu uriaşe cantităţi de ochelari speciali, care să le dea
oamenilor impresia că pot stăpâni orice fenomen, chiar şi unul
cosmic. Poate mă înşel, dar nu ştiu care dintre cele două eclipse
soareluim-a impresionatmaimult.

ă întorc la vacanţă. Aşa e de o vreme. Încep să spun
ceva, apoi un detaliu anume mă determină să trec la
altceva, şi tot aşa, ca şi cumpoveştilemele ar fi păpuşi

matrioşka, ieşind una dintr-alta. Şi cum spuneam, la începutul
lui iulie, i-am rezervat Alsaciei o săptămînă din viaţa
noastră.Alsacia înseamnă, pentru mine, dealuri acoperite de vii
la poalele munţilor Vosgi, localităţi mici de un fermecător
pitoresc, case viu colorate în cel mai pur stil german. Sobrietatea
aspră de multe ori a oamenilor îşi caută un echilibru în dulceaţa
cochetăriei cromatice. Florile se revarsă de la fiecare fereastră,
gospodinele parcă s-ar lua la întrecerea “fereastra mea e mai
înflorită decât a ta”, pe coşurile caselor - cuiburi de berze.Multe
dintre ele nici numai pleacă toamna.Renumită pentru berzele ei,
Alsacia îşi primeşte oaspeţii şi cu o ispititoare gastronomie.
Recunosc, am cam exagerat, dar nu am putut rezista, aşteptam
cu nerăbdare copilărească îmbelşugatul mic dejun, încheiat cu
aroma cozonacilor Kugelhopf al căror parfum se amesteca în
aburii cafelei. Plimbându-ne ca într-o poveste, atenţi să nu lovim
vreo barză, marţiale trec printre oameni, sunt obişnuite cu ei,
mai gustam din câte un covrig împletit, absolut delicioşi covrigii
de aici, iar la prânz nu ne sfiam să comandăm iar şi iar felul
preferat: varză cu cârnaţi şi bucăţi de slănină afumată răsărind
din farfuriile pictate de mână cu flori, fructe, legume, scene de
gen, e o plăcere să le goleşti pentru a le admira cromatica. Dar
obişnuitul pahar de Riesling de la cină! Doar e vestit Rieslingul
produs aici. Ne-am plimbat şi printre vii, am vizitat castele,
moştenitorii cu sânge albastru merg în pas cu veacul, s-au
policalificat, au devenit buni administratori ai propriilor lor
domenii deschise publicului. După necesitatea momentului, ei
sunt şi muzeografi, dar şi bucătari, trezind la viaţă clădiri
adormite sau doar somnolente.
La Strassburg am stat mai mult, mi s-a părut o mică Germanie
extrem franţuzită. Alsacia a fost pasată de douăzeci de ori, de-a
lungul vremii, când Franţei, când Germaniei. Acum, pentru că
de un secol arborează steagul albastru/alb/roşu, locuitorii par
foarte francezi, deşi şi-au păstratmulte obiceiuri germane.
Două săptămâni au trecut ca vântul, deodatăm-am trezit cămai e
doar o zi până la înapoierea acasă. Dar de Crăciun ne vom
întoarce iar. Să trăim feerica poveste a locului inundat de lumini,
decorat ca nicăieri în altă parte de lume, Crăciunul înAlsacia un
dar de nepreţuit.

ç

M

ECLIPSA,
BERZELE

I KUGELHOPFULŞ

Precizare. 1. Fragmentele din „Carnet de călătorie” de Zadie Smith,
publicate în nr.42(iulie, 2014) al revistei noastre, au fost traduse din revista
„Lire”( febr. 2014 ).2. Sfârşitul articolului „Un suprarealist al secolului XX”
se va citi astfel: “drumul infografiştilor, designerilor specializaţi în
comunicarea accesibilă a datelor ştiinţifice Ne cerem cuvenitele scuze
cititorilor noştri.

”

Virginia BURDUJA

vacanţele Marineipăşit în micul lui univers de basm. La propriu! Fântâna Dragonului e
flancată de două pavilioane ce aduc cu casele din H nsel şi Gretel în
timp ceCasaVrăjitoarei adăposteşte actualul birou de informaţii, sub
acoperişul ei haios, în formă de ciupercă. Ceva mai sus, de pe terasa
susţinută de o sumedenie de coloane (motivul pădurii la fiecare pas)
poţi saluta încă o dată, cu nostagie copilărească,Barcelona.
Eu n-am făcut-o înainte de a fi optat şi pentru excursia la Montserrat
speram precum Persifal să dau Sfântul Grall. Mănăstirea
benedictină, loc de pelerinaj pentru catalani şi vestita în întreaga
lume pentru corul de baieţi, pare, privită de la distanţă, ţinută parcă în
palmă, de crestele masive din gresie. Nu am văzut sau
Madona Neagră dar am apucat să experimentam un drum cu
funicularul până sus pe vârful Sant Joan de unde basilica, întregul
complex, peşterile şi peisajele se văd absolut pitoresc. Să îl baţi cu
piciorul doar în sandale emai puţin firesc, dar astea sunt alte poveşti.

ä

Lamaroneta

Valencia since fiction pe fond retro
Faţă de ce văzusem până atunci, Valencia mi-a părut în contratimp.
Amavut cred o reacţie ciudată. De parcă, urmărisem foarte încordată
un film vechi, alb negru (pelicule pe care le admir şi prefer!) când
rola s-a desprins puţin pentru a lăsa loc unei secvenţe dintr-un since
fiction. Since fiction, dar unul sublim! N-am crezut până să văd

, Oraşul Artelor şi Ştiinţelor, că ar
putea vreun proiect futurist să mă impresioneze într-atât, chiar şi la
40degrade încins.
Nu e doar un nou obiectiv turistic reuşit, cu deja milioane de turişti la
activ, ci şi o lecţie de ubanism, care şi nouă ne-ar prinde bine. In fine,
o lecţie de arhitectură care a reuşit să transforme faţa unui oraş relativ
comun, pentru totdeauna şi lamomentul oportun.

omplexul ascunde sub forma unui schelet imens de balenă,
Muzeul Ştiinţelor. Alături, la cinematograful Imax, caşti la
propriu ochii în tavan, pentru că acolo are loc proiecţia ce-ţi

oferă un câmp de vizibilitate de aproape 180 de grade şi continui cu
sau parcul L'Oceanografic, gazda celui

mai mare acvariu din Europa la ora actuală şi premiat pentru mini-
habitatele bine delimitate. Dacă mai ai timp, Grădina L'Umbracle
pare anume făcută să-ţi revii. Şi când te gândeşti că totul a pornit cu o
albie goală (cea a fluviului Turia deviat in urma unor inundaţii
dezastruoase ce-au ţintuit oraşul sub ape) si viziunea a doi arhitecţi
SantiagoCalatravaValls si FélixCandela.
Şi partea vechemerită înValencia admirată la pas. Ce e de evitat e să

Ciutat de les Arts i les Ciències

C
planetariumul L'Hemisfèric

Toledo- săbii, un dictator şi civilizaţii la
intersecţie

Toledo ne-a primit cu ploaie. Dar chiar şi aşa, cu papucii uzi, am sărit
cu entuziasm peste băltoace. Până să ajungi însă în oraşul cocoţat pe-
o stâncă sărutată frenetic de apele râului Tajo, panorama e cea care-ţi
taie răsuflarea. Dincolo de poarta ce încheie într-un final podul
Alcantara (construit de împăratul Traian), descoperi străzi atât de
înguste încât nu permit (din fericire!) decât o expediţie la pas, printre
portocali, palmieri şi case construite în stil arab.
Toledo e oraşul în care preţ de vreo trei secole au coexistat trei
civilizaţii de creştini, evrei şi arabi dintre care ultimii, contrar
opiniilor actuale, s-au dovedit a fi cei mai toleranţi. Care e cel mai
important monument nu se ştie exact dat fiind că topurile turiştilor se
schimbăde la an la an. Lupta se duce între a, care
spre deosebire de altele similare ce-au alternat între catolicism şi
Allah, a eradicat cevamai înflăcărat varianta ce ţine deCoran.
Brandul turistic nu se bazează însă nici pe religie, nici pe dictatorul
Franco, ci pe săbiile şi scuturile de Toledo şi evident pe numele
întunecatului El Greco, cretanul care aici s-a retras şi creat.
Experienţa mea specială s-a petrecut la un pahar de San Miguel în

. Nu e greu să-ţi imaginezi aici nici târgurile
medievale care s-au ţinut în fiecare marţi mai bine de cinci secole,
nici flacăra rugurilor ridicate cu zel inchizitor.
Spania nu m-a cucerit din punct de vedere culinar. Nici paella, nici
sangria mă tem că nu mi-au fost pe plac. Spania nu-ţi oferă nici
confort vizual când te încumeţi să călătoreşti de la oraş la oraş
(întinsele teritorii aride te deprimă chiar dacă drumul durează mai
bine de-un ceas). Are tradiţii pe care îmi va fi greu să le înţeleg
vreodat şimi se pare că plăteşte pe undeva, de pe urma Inchiziţiei şi-a
Lumii Noi asimilate cu japca. Dar e o ţară în stare să stârnească
pasiuni, trăiesşte cu ardoare, ascunde secrete, nu-i lipseşte aura şi
nici, desigur,Andaluzia.Are deci şansa de-a se regenera şi, în plus, ca
suport, esteticmai cu seamă, istoria. Lipseşte ceva?Hasta laVista!

Alcazar şiCatedral

Plaza Zocodover

Raluca Sofian-OLTEANU

încerci asta într-o singură zi. Pentru că, circuitul, bata-l vina!, asta
prevedea, am plecat cu regretul de-a fi privit doar pe geam ce-aş fi, în
alte circumstanţe, explora. O lagună albastră (Albufera) şi un parc
personalizat, Gulliver, unde o stauie imensă, la orizontală, a
celebrului personaj asigură un loc de joacămaimult decât palpitant.
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Totuşi, câţiva navigatori (dar nu pe calea internetului), de pe
corabia de care aminteam la început, au rămas loiali
Seminarului deNeogreacă, şi la propriu, şi la figurat, aproape

insensibili la cântecul altor sirene - mă refer aici la multitudinea de
cursuri obligatorii, opţionale şi facultative (toponimie,
antroponimie, paleografie, prozodie ş.a.), dar şi la numeroasele
distracţii studenţeşti (de la ,,Moby Dick”, balena eşuată, mai precis
terasa care, în chip strategic, era situată chiar lângă nava noastră…)
În acest context, potrivitele cuvinte ale lui Kavafis ne răsună şi acum
în gând ,,Când vei porni pe drumul spre Ithaka/ Să îţi doreşti să fie
câtmai lung…”.
Dintre studenţii de atunci ai Seminarului, din perioada 1995-1998
(îmi place să cred, o perioadă de graţie), se afirmau Crina Bostan,
Bogdan Grecu, Sorin Măriuţă, Roxana Grecu, Dragoş Marcu,
Roxana Muscă, Eliza Avram, Alina Severin, Sorina Chiper ş.a.
Desigur, memoria nu este infailibilă, însă exista un spirit aparte al
seminariştilor de la neogreacă, întreţinut cumva şi de profesorul lor -
era destulă prietenie, multă întrajutorare, şi aproape deloc invidie.
Apoi, fiecare învăţăcel a prins singur aripi, căci, după cuvântul
Filocaliei, ,,Cel ce veghează focul nu este focul însuşi…”. Dar
consider că pentrumajoritatea, neogreaca a avut o înrâurire specială
- imprimând fie , fie , ori ambele deopotrivă.
Mulţi dintre foştii studenţi se află acum în străinătate, şi nu
întâmplător Bogdan este profesor dematematici la o universitate din
Irlanda şi iniţiatorul unei asociaţii filo-ortodoxe ,,Nepsis” ; Crina -
specialist în limbajele mai ermetice, computaţionale, mai întâi în
Germania, apoi în Franţa; Roxana (Muscă) a ajuns în Statele Unite
aleAmericii, pe tărâmul deplinei libertăţi; trebuie aici să amintesc şi
faptul că eu însămi am pornit pe drumul filologiei, al cărei capăt nu
se zăreşte niciodată…
La vremea examenelor, deşi exista o miză destul de mare, mai
însemnată decât o binemeritată notă, şi anumemult râvnita bursă de
vară de studii în Grecia, totuşi nu se simţea urmă de încordare, de
pizmă, şi asta şi datorită domnului profesor Rados, care destindea de
cele mai multe ori atmosfera cu câte o glumă. După examenul scris,
foarte serios, a urmat întrevederea orală, în faţa tuturor, iar acest

disciplină frumuseţe

lucru era mult mai dificil, pentru că cursiv folosind structuri
neogreceşti e mai grav, ca să spun aşa, decât . Este aproape
invers decât în dictonul . În ce mă
priveşte, ştiam că nu sunt predispusă la mari succese; cu toate
acestea, m-am pregătit temeinic, ca şi cum ar fi trebuit ca a doua zi să
dau ochii cu Sfinxul… În noaptea de dinaintea concursului visasem
ceva foarte, foarte colorat, precum căsuţele din insulele greceşti…
Este de prisos să vămai spun că amprimit de-adevăratelea un subiect
despre (culori) şi anotimpuri ( -

). Parcă cineva nevăzut mă
îndemnape calea aceea…

iindcă aveam adversari redutabili, pe Crina Bostan, cu o
memorie fantastică, şi pe cei doi ,,greci” (Bogdan şi Roxana),
speramprea puţin la acea bursă, însă tocmai de aceea am reuşit

să răspund relaxat la toate întrebările. Iar la sfârşit, când în urma
conversaţiei, domnul profesor a aflat că mai cochetam puţin şi cu
poezia, m-a întrebat, în greacă, desigur, şi ca să mai prelungească
discuţia - ,,Şi unde vă scrieţi micile poeme ?”, am avut deci o mică
inspiraţie (am zis să nu dau un răspuns stereotip), şi am spus, scurt şi
cuprinzător - ,,Sto perivoli” (în livadă), în amuzamentul tuturor…
Spre surprindereamea, a fost lucrul celmai nimerit.

Era ca şi cum visul ar fi
continuat; minunea se împlinise. Eram împreună cu ceilalţi doi…,
Crina şi Bogdan. Soarta, cum ar spune grecii, a dorit să ajungem în
cel mai frumos oraş al Eladei - Salonicul/ Thessaloniki, la
Universitatea Aristotel, la Facultatea de Litere şi Filosofie. Ne
simţeam în al nouălea cer ! Chiar dacă unii mă vor contrazice,
Salonicul este mai ordonat şi mai modern decât prăfuita Atenă, şi în
acelaşi timp, păstrează în mod echilibrat, nu excesiv, atât urmele
istoriei antice, cât şi trăirile grave ale creştinităţii. După mine, este
cetatea perfectă, iar TurnulAlb este un simbol rotund, care, desigur,
nu poate fi comparat cu măreaţa Acropole, însă cel puţin nu te
striveşte ca biet muritor… Cu ajutorul Celui de Sus, şi la îndemnul
unui bun prieten din ţară, scriitor, am păşit şi pe treptele Meteorei,
mirare geologică şi încântare spirituală care, într-adevăr, trebuie
neapărat văzută de oricine trece prin Grecia. Aici, am avut iarăşi o
surpriză plăcută. După cem-am închinat la sfintele locaşuri de acolo,
am poposit la unmic magazin de suveniruri şi icoane, adresându-mă
în limba greacă unui vânzător, cel care îl seconda fiind ocupat cu alţi
turişti.Apoi, prins de avânt comercial, cel de-al doilea m-a zărit şi pe
mine, şi a încercat să îmi prezinte câteva lucruri/ obiecte, în limba
engleză, la care cel dintâi i-a replicat - ,,Einai ellinida, einai ellinida
!” Adică, ,,este grecoaică”. Bucuria mea a fost extrem de intensă în
momentele acelea, însă sfinţii care mă priveau din icoanem-au făcut

a vorbi
a scrie

Verba volant, scripta manent

ta hromata oi epohes i anoixi, to
kalokairi, to fthinoporo, to heimona

Am pornit apoi, cu vânt bun, către Grecia.

F

C l tor în timp elenă ă

(Urmare din p. 19)

Celesta Curătură
(Urmare din p. 2)

să revin cu picioarele pe pământ, aducându-mi aminte de păcatul
mândriei…
Revenind la seminarul nostru, trebuie să amintesc faptul că, de cele
maimulte ori, profesorulA. Rados avea o atitudine democratică faţă
de studenţi, şi prea puţin tiranică (doar atunci când era vorba să
învăţăm pe de rost conjugarea destul de sofisticată a verbelor). El ne-
a deschis, din toate punctele de vedere, mica bibliotecă a
Seminarului neogrec, din care făceau parte şi volumele sale
personale - ,

, , şi altele.Mai
mult, a înlesnit unora dintre noi posibilitatea de a publica primele
încercări despre cultura şi lumea neoelenă, cu precădere în revista
ieşeană de tradiţie ,,Cronica”, în paginile intitulate

. Aşa se face că am tălmăcit şi eu unele materiale
despre Cipru, am tradus câteva poeme din poeţii nobelişti greci, şi
am compus un mic poem atipic, numit , despre Grecia,
aşa cum am văzut-o la vremea aceea - ,,... Şi tu, Olimpule,/ jilţ
încâlcit în vreascurile nopţii/ la rădăcină îţi sapă necunoscuţi/ doar-
doar găsi-vor amărăciune// Alergi în lumina scorojită/ - Erinii în
sârmă ghimpată -/ în văgăuni capetele titanilor/ Departe, tropotul
mării...// Din gol, amforă şi cer/ neîntrupat din zei ridici zăgazurile/
Mirosul aspru de mere/ Şi-un fagure de vatră.// În zăpadă ciulini
firavi”.
Apoi, alături de alţi colaboratori, foşti studenţi şi simpatizanţi ai
seminarului, am alcătuit, sub îndrumarea lui Andreas Rados ghidul
bibliografic , la
biblioteca judeţeană ,,Gheorghe Asachi”, unde ne făcusem obiceiul
de a merge frecvent şi de a ne pierde, la modul constructiv, între
numeroasele volume, pentru a scoate fişe şi bibliografii, lucru care,
personal,mi-a folositmai târziu, când amajuns cercetător.
Ar trebui să fac aici un fel de mărturisire, recunoscând că atât eu, cât
şi foştii studenţi ai Seminarului de neogreacă, din anii `95, am simţit
mereu influenţa acelor timpuri când învăţătura era încă privită cu
seriozitate, când tentaţiile internetului nu erau chiar atât de
puternice... De aceea, atunci când am devenit redactor la o revistă de
cultură poetică din Iaşi, am continuat să elaborez eseuri şi articole
despre mari scriitori neogreci, cum ar fi Odysseas Elytis, de pildă în
studiul , pentru că literatura
neogreacă nu este nici acum bine cunoscută în România. Iar mai
târziu, am simţit nevoia să realizez un studiumult mai amplu, despre
legăturile dintre Eminescu şi Elada, însă această intenţie a luat un
parcurs foarte sinuos, astfel încât, sub îndrumarea conducătorului de
doctorat, a prins contur o lucrare despre

, care a ajuns sub tipar abia anul trecut.
mi mai aduc aminte, tot din acea perioadă, de minunatele
reprezentaţii pe care le-am urmărit, sau la care am luat parte,
împreună cu foştii colegi, de cele mai multe ori în preajma

Sărbătorilor de Crăciun, când se cântau colindele excepţionale
greceşti, vibrante şi calde totodată,mai frumoase decât oricemelodii
ale altor naţiuni.
Încă o dată, trebuie să subliniez că la conturarea formării şi
personalităţii noastre, a studenţilor de acum 20 de ani, Seminarul de
Neogreacă a lăsat o amprentă puternică, resimţită atât la nivel
afectiv, dar şi intelectual, iar profesorul universitarAndreas Rados a
îndrumat calea noastră, cu răbdare, cu blândeţe, şi cu seriozitate,
după modelul vechilor maeştri. Acesta a fost ,,To Frontistirio
Neoellinkon Spoudon” - Seminarul de Neogreacă de la Iaşi, astăzi
transformat înLectorat.
În sfârşit, ultimele picături din călimara nostalgiei se termină aici,
lăsând totuşi inima, această ,,corăbioară nou călăfătuită”, cum ar
spune Kazantzakis, să meargă mai departe!... (Hronia polla
Seminarului deNeogreacă!).

Antologia poeţilor balcanici De la Odysseas Elytis la
Nichita Stănescu OdeleMării Egee Surâsul Afroditei

Spiritul elen -
sinteze europene

Amforă şi cer

Literatura neogreacă contemporană în România

Facerea poeziei la Odysseas Elytis

Ambivalenţa tiparelor
clasice în opera eminesciană

Î

Efes
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Bogdan ULMU

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

Ioan Florin STANCIU

cronicuţa de la mare

Ca mai toată lumea, de la Salicea şi
Caraharman, Titu Diceanu îşi adusese
pietroaiele pentru temeliile casei de la
cetatea Histria sau, ceva mai aproape, de la
Vicus Celeris - mai ales că acolo se găseau
blocuri din granit vânăt sau din calcar
cretacic, gata şlefuite dreptunghiular, cu
dichisul şi cu răbdarea pe care nu le mai au
meşterii de astăzi.
Joia trecută însă, când l-am vizitat eu, casa
lui, cu trei odăi şi cu o prispă înaltă, sprijinită
pe coloane din lemn de salcâm, împlinise
deja vreun sfert de veac de la inaugurare, iar
lespezile şparlite, pe vremuri, de la Cetate se
scufundaseră demult sub lipitură, zărindu-se
doar cele din treptele pe care se urcă-n
pridvor. Dar mai târziu, când m-a condus la
umblătoarea din spatele casei, am observat,
că, într-o parte, îngrăditura de stuf şi de
papură, ţesută-n sârme şi sfori, lăsa la iveală
o superbă lespede din marmură albă,
lustruită ca sticla şi foarte frumos
încondeiată pe margini. După care
proprietarul mi-a explicat, că şi blocul acela
din marmură imperială a fost şparlit tot de la
Cetate şi că l-a pus într-un loc mai
ferit,tocmai pentru că părea ceva mai de
preţ: „Păcat numai că s-a scrijelit rău de tot

când l-am adus în căruţă, unde aveam şi
vreo greblă, ceva. Ia uite!” Nu sunt
crăpături, bre, aia e o inscripţie în latină, i-
am spus eu surprins şi m-am aplecat, ca să
urmăresc fiecare literă cu degetul arătător.
Uite, aici scrie CAESAR IMPERATOR,
adică, , dar eu cred
că asta-i numai o frântură dintr-un text mai
amplu, şi destul de important, după cât
bănuiesc.” Curtea din spate era teritoriul
obişnuit al gâştelor care, deşi stăpânele
incontestabile ale locului, se înghesuiseră
una într-alta sub un dud devorat de omizi şi
se sfădeau necontenit, lipăind prin propria
lor cufureală, cu un amestec de orgoliu şi
de intoleranţă, ofuscate, desigur, de-
această vizită neaşteptată. „Ce tot aveţi de-
mpărţit, fa, cufurici, vedea-v-aş fripte, s-a
dat Titu la ele, ori v-a intrat în cap că sunteţi
co lege de cur te cu Împăra tu l
Romanilor!?”
Soarele, mov încă, se ridicase de-o palmă
peste lama de sabie-amării şi, pe carapacea
coclită de dincolo de laguna din stânga, se
vedeau, tremurând prin apa morţilor,
zidurile îngenunchiate ale Histriei şi câteva
coloane albe, rătăcite zadarnic în lumina
confuză-a podişului dobrogean. Pe când
gâştele au început să strige asurzitor toate
deodată, ca şi cum ar fi vrut să salveze din
nouCapitoliul.

Împăratul Romanilor

Împăratul gâştelor

GALA PREMIILOR USR

P.S.

BOEMA la IASI.

Boema

-ului s-a
transmis luni(11 august a.c.), în jurul orei 21.
Într-un decor de o sugestivă austeritate,
flancat de două etajere, din care se iveau
câteva cărţi, şi de excelenta formaţie

care ne-a încântat cu sonuri uitate de
muzică românească veche, Nicolae
Manolescu a interpretat rolul gazdei,
invitând responsabilii cu laudatio să
deschidă plicurile deja deschise ale
fericiţilor câştigători din arena Cuvântului
Tipărit în 2013. În ciuda absenţei celui mai
mărunt detaliu din fastul cu care ne-a
obişnuit mulţimea de gale şi premieri din
ultimii ani, atmosfera destinsă, marcată de
ironia cald/rece sau de vreun strop de emoţie
rătăcită prin foarte economicoasele
minidiscursuri ale celor care au urcat în faţa
microfonului, firescul cuvintelor nerecitate
au creat un moment care merita întreaga
noastră atenţie. În câteva pauze, într-un clip
anterior filmat, N.M. a mulţumit Bibliotecii
Naţionale a României pentru spaţiul acordat
manifestării, reamintind, repetat şi pe bună
dreptate, că literatura, şi slujitorii ei, sunt, în
România lui 2014, cenuşăresele en titre ale
artelor.Nueste adevărat?
La timp de sponsorizare, de mecenat în
sfârşit legalizat cumva, Literatura se
mulţumeşte cu puţin sau cu nimic, pierzând,
pe rând, sedii, reviste, edituri. Aşteptând
miracolul aflării condurului, de argint, de
aur, de cristal, de euro, de dolar sau de ron, de
fie ce-o fi numai să strălucească în mâna
vreunui Prinţ dispus să-şi aplece privirea
înţelegătoare asupra frumuseţii cuvintelor
potrivite de aleşii celestului har. Care aleşi
trebuie şi ei să mănânce, să respire, să
doarmă, să plătească facturi mai ales, ca
orice om obişnuit, să-şi scrie opera într-un
anume loc, să şi-o tipărească pentru a exista
cu adevărat în faţa lor înşişi şi a semenilor în
mijlocul cărora trăiesc. Se-aude, Prinţe ?
Nenumit eşti, Prinţe, dar născut deja, o sper
din toată inima, aşa că trimiteţi peştişorul de
aur să le îndeplinească şi scriitorilor cel
puţin una dintre cele trei dorinţe şi fericit vei
trăi până la sfârşitul zilelor tale îndestulat
profitabile.
Citiţi, vă rog, scrisoarea semnată Dora

Mezdrea, adresată domnului Mihai Sturdza(
în Dilema veche nr. 539, a.c.) întru
înduplecarea acestui reprezentant al vechii
boierimi române, civilizatoare a locului, a
oamenilor lui, prin tradiţie, în cazul clădirii
care a găzduit până acumMuzeulNaţional al
Literaturii române, încă o deplorabil de tristă
dovadă că lucrurile stau aşa şi nu altminteri.

Sub titlul
, Ioana Diaconescu prezintă

( Dilema veche, nr. 545, a.c.), ultima
premieră a Operei Naţionale Române din
Iaşi, pentru al cărui spectacol creatorii s-au
întrecut pe ei înşişi. În afara debuturilor de
certă calitate( Ana-Maria Donose, Florin
Guzgă, Jean Kristof Bouton, Valentin
Marele, Cris t ina Grigoraş) , atent
supravegheate, şi conduse, de marele tenor
Vasile Moldoveanu, celebru pe scenele
europene, constantă prezenţă, timp de 11
ani, în spectacolele de laMetropolitan, I.D.
remarcă regia semnată de Niky Woltz,
profesor la Universitatea Columbia din New
York. Cunoscut colaborator al lui Andrei
Şerban, pe care l-a însoţit pe scenele lumii, el
a debutat acum ca regizor în România,
creând, împreună cu inspiratul scenograf
Helmut Sturmer, secondat de costumele Liei
Manţoc, un nou cadru, aparţinând egal
secolului 20 sau 21, romanticei poveşti de
dragoste Mimi-Rodolfo. Corul Operei, ca şi
Juniorii Operei, au întregit admirabil ca
întotdeauna încă un spectacol de referinţă al
operei ieşene, aflată, spre bucuria
spectatorilor, în cea mai fastă perioadă de la
înfiinţare şi până acum.

Trei
parale,

Voci, atitudine
şi stil

UN CÂNTEC, EGOCENTRISMUL şi
SUCCESUL DISCURSULUI.

ÎMBRĂCĂMINTEA şi ECONOMIA DE
ENERGIE.

VOLUNTARIAT, ALTRUISM ş i
LONGEVITATE.

“Oamenii
aud ceea ce vor să audă şi ignoră restul” spune
un cântec. Ce vor oamenii să audă? Foarte
simplu, de obicei vor să audă lucruri
importante pentru ei. Egocentrici prin
excelenţă, ei sunt foarte atenţi la mesajele care
le influenţează propriile valori sau convingeri,
propria lor bunăstare. Vorbitorul, aşadar, îşi va
adapta discursul adresat celor cărora doreşte
să le transmită ceva anume, neuitând o clipă că
“Pe oameni nu îi interesează nimic la fel de
mult ca propria persoană, problemele proprii
şi modalităţile în care le pot rezolva”. Numai
atunci, observă profesorul de comunicare şi
ştiinţe umaniste Stephen E. Lucas, de la
Universitatea Wisconsin-Madison, în cartea
sa ”Arta de a vorbi în public”, tradusă la
Polirom, numai atunci deci discursul public va
obţine un real succes. Onorabili candidaţi , nu
vă sfiiţi, cumpăraţi, împrumutaţi preţiosul op
şi jilţul prezidenţial al vostru va fi. Veţi şti
exact ce să le spuneţi alegătorilor giruetaţi
între antenele televiziunilor. Presupunând că
aveţi habar de priorităţile ţării şi ale
locuitorilor ei.

Pentru a reduce consumul de
energie în timpul anotimpurilor călduroase,
guvernul japonez a instituit, în 2005, un cod
vestimentar lejer, întrucât, firesc, hainele
răcoroase necesită un consum redus de aer
condiţionat. Dar, culme a masochismului,
japonezii nu au aplaudat de loc lăudabila
măsură, preferând, asemeni înaintaşilor, să
poarte zilnic costumşi cravată.

“Voluntariatul este hrană
pentru sufletul tău şi al celui care beneficiază
de acţiunile tale umanitare. Îţi reaminteşte că
nu eşti numai tu pe lume şi te încurajează să
participi la ajutorarea semenilor tăi” reia Nina
Garcia( The Look Book, Litera, 2011)
principiul de bază al valoroasei experienţe
umane, care, de altfel, creşte nota oricăruiC.V.
Şi continuă cu o informaţie cu adevărat
interesantă: “Cei care fac voluntariat sunt mai
sănătoşi şi trăiesc mai mult decât cei care nu
fac.” Fapt demonstrat statistic, care i-ar putea
determina şi pe cei care ignoră virtuţile unui
altruism efervescent să reconsidere
perspectiva arogant minimalizatoare din care

haz de necaz

Grija Parlamentului pentru odihna noastră
Am citit, cu imensă satisfacţie, că Parlamentul nostru are în
dezbatere un proiect pentru adăugarea a încă trei zile libere.Deci, pe
lîngă cele fără muncă datate la Crăciun, Revelion, Paşti, Rusalii, Sf.
Andrei, Adormirea Maicii Domnului, 8 Martie, Ziua Naţională,
Zilele de vot, este vorba să nemai odihnim încă de trei ori.
Era şi cazul: o naţie atît de stresată are nevoie de sărbători scurte, dar
dese, cheia noilor succese.
Viitoarele zile libere însă au denumiri mult mai interesante,
cvasi/inedite, îndelung elaborate, oricum, nu lesne ghicibile: e
vorba de (ce emoţionant!),
(ce necesară reparaţie financiară!) şi

(era şi cazul, nu? ca să se termine cu misoginia şi
misandriamioritică!).
Apoi, se va decide, spre extazul concetăţenilor epuizaţi de travaliu,
că dacă o sărbătoare pică joi, să nu semuncească nici vineri, ca omul
să-nţeleagă ceva din aceastăminunată dovadă a grijii faţă de salariat
(sîmbăta şi duminica fiind, oricum, zile de odihnă). Dacă tot au
ideea asta nobilă, mă gîndesc că ăi de sunt în Parlament ar putea
duce mai departe propunerea: în săptămîna respectivă să nu se mai
muncească nici luni-marţi-miercuri; dacă tot faci un bine,măcar fă-l
pînă la capăt!
Stimulat de gîndirea deputaţilor şi senatorilor, aş avea de propus
noi idei de Sărbători: dacă avem o , corect ar fi să
adăugăm şi una a unchilor, a mătuşilor, ori a soacrelor; plus

şi . Să nu se creeze disensiuni în familie....
Apoi, dacă tot vom avea o zi a egalităţii salariale, normal ar fi să
introducem şi una a ; ori a .
În fine, lîngă ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, ampuntea
găsi o ,

, ori .
Idei sunt: şi pînă la 365 de zile,mai avematîtea care încă nu-s libere!
Cineva observa cîndva că există în Biblioteca Naţională circa
douăzeci de volume diferite cu titlul ; niciunul
care să se intituleze Acum, în acest ceas important
al dezbaterilor parlamentare,mi se pare firesc...

Ziua bunicilor Ziua egalităţii salariale
Ziua egalităţii de şanse între

femei şi bărbaţi

Zi a bunicului
Ziua

nepotului Ziua ginerelui

Ambiţiei salariale Promovării salariale

Zi a egalităţii de şanse între copii şi părinţi Între oameni şi
animale de companie Între gospodine şi roboţii de bucătărie

Sărbătorile la români
Munca la români.

Radu Mazăre este un ins charismatic. Unii susţin că lucrează la
Primărie. Nu cunosc. Ştiu însă că are „lipici” la cei ce vin să-şi facă
vacanţa la mare şi, neavînd bani de restaurant, cască gura la frivole
care alegorice.
El profită: lui îşi face publicitate, şi lor - cultură,moca.
Pînă acum (şi nu uitaţi că omu-i încă tînăr, şi dacă-l lasă DNA în
pace, va mai crea noi şi noi spectacole distractiv/educative!) a dat
viaţă unor cunoscuţi eroi ai istoriei (Iulius Cezar, Ludovic XIV,
Faraonul Ramses) sau unor anonimi: un apaş, un vînător de lei, un
jucător de golf, Regele Carnavalului din Rio şi ...un ofiţer hitlerist.
Mă rog: fiind înconjurat mereu de fete apetisante care se exibau
coregrafic-afrodisiac, în ritmuri specifice naţiei eroului principal,
n-a fost deranjată preamultă lume, din cei cu frica luiDumnezeu.
Dar actorul nostru amator s-a gîndit să ajungă şi la eroii neamului: a
pus ochii pe Ştefan ce Mare. Fiind , a deranjat Asociaţia
Protectorilor Educaţiei Copiilor. S-a cerut opinia Bisericii. De ce,
nu pricep: dacă era vorba de indecenţă, trebuia solicitată Poliţia de
Moravuri. Sau Ministerul Culturii. Dar subiectul nu-i atît de
pasionant, mai bine vorbim de distribuţie. Căci aici starul nostru a
avut serioase probleme.
Rolul marelui Ştefan era destinat primarului, se-nţelege: un lider
istoric nu poate fi înţeles decît de un alt lider. Pentru femei, începe
nebuneala: a solicitat-o, iniţial, pe Maia Morgenstern. Doamna
avînd probleme cu acoperişul teatrului pe care-l conduce, a refuzat.
A apelat, apoi, la Stela Popescu şi Sofia Vicoveanca. Stela,
pesemne, a pus condiţia să vină în piosul proiect şi partenerii ei din
reclama (nu era o idee rea:Arşinel l-ar fi putut juca pe Şmil,
Adrian Enache pe Radu cel Frumos, iar Nico - pe Oana). Pînă la
urmă, ideea a căzut, deoarece tenacele Mazăre nu prea suporta
concurenţa profesioniştilor. Sofia aveamaimulte nunţi antamate şi,
pînă la urmă, a renunţat şi ea.
Primarul Constanţei n-a capitulat: inspirat de Eminescu şi subiectul
care conţine turci, a decis că întreg super-spectacolul nu

.Aanunţat că vor apărea, alături de el, în inedita
reprezentaţie, doamnele cîntecului popular Irina Loghin şi Maria
Cîrneci. Prima s-a gîndit să-l ia şi pe Fuego, dar Radu a precizat că
va fi mama de data asta (părerea mea este că Fuego ar fi fost
potrivit pentru Bogdan cel Chior; plus că ar fi mers, împreună cu
Irina, după repetiţii, şi pe la terase, sămai aduneunbănuţ).
Am văzut la televizor, fragmente din mediatizata reprezentaţie:
Mazăre, între două bătăi cu turcii, recita din poezia lui Bolintineanu.
Doamna Loghin răspundea cu aceleaşi cunoscute versuri. Între
timp, nişte turcoaice dansau din buric, cu evident succes depublic.
Felicitîndu-l pe domnulMazăre pentru educativul serial, îl aşteptăm
cu noi şi noi idei de spectacole cvasi-istorice. Aş vrea să-l văd în
rolul Moşului Ion Roată; al lui Petru cel Mare; ori în cel al Anei
Pauker. SauCristescu Plăpumaru.
Vînt din pupa, aşadar!...

şi Sfînt

Catena

se-
mpiedică de-un ciot

lui,

Plimbări prin Mamaia şi prin Istoria lumii...

ROMÂNAVORBITĂ

(M.R.I.)

începe să contrazică
tot mai flagrant tendinţele ce guvernează
evoluţia tuturor limbilor europene! Pe
continent, deviza a fost şi rămâne
simplificarea, limpezirea, împuţinarea
regulilor, unificarea pronunţiilor - totul
petrecându-se, desigur, între limitele
normelor acceptate oficial şi validate în timp.
Şi-n vreme ce alţii se străduiesc să
simplifice, noi complicăm, inventând
construcţii aiuristice, schimbând nepermis
accente (pe tată îl chema Grădináriu, cu
accentul strămoşesc pe a, iar fiul se numeşte,
nu ştiu de ce, Grădinaríu, cu accentul mutat
pe un i născător de penultimă silabă... care,
de fapt, nici nu-i!), transplantăm parazitar în
vorbirea curentă formule de cancelarie
proprii secolului XIX (cererea nu mai este
semnată de Popescu, ci... de către Popescu,
mingea nu-i şutată de Vasile, ci de către
Vasile), ne protejăm ilogic şi inutil de
cacofonii inexistente (”eu, ca şi ministru...” -
salutări, dle Dragnea!), văduvim numeralul
12 de feminin (salutări, dle Bogdan Rareş) -
totul trădând nesiguranţă, cultură
aproximativă şi dezarmantă uşurinţă în
preluarea feluritelor prostioare: vorbim şi nu
gândim! Misia de a interveni întru stârpirea
parazitismelor i-ar reveni în primul şi-n
primul rând Academiei, numai că normările
academice n-ating nici pe departe eficienţa
lecţiilor de română ştirbă oferite curent de
radio şi televiziune. Dacă, la radio, dl Iliescu
ar mai conteni cu amuzantele incursiuni
etimologice, pentru a spune o dată, de două
ori pe post „nu-i corect să ne protejăm
profilactic de cacofonii (inexistente) cu acest
parazitar <ca şi>” (fiindcă, am spunenoi încă
şi încă o dată, cerând scuzele de rigoare, şi
prezervativul protejează, dar nu se arborează
tot timpul!) şi dacă la televiziune, care ne
avertizează mereu asupra abuzului de sare şi
grăsimi, s-ar incrimina şi abuzul de „ca şi”,
naţia ar reacţiona imediat, revenind la
normalitate şi corectitudine. De ce nu se
întâmplă?Ar fi două ipoteze: ori nimănui nu-
i pasă, ori redacţiile posturilor de radio şi
televiziune sunt ticsite de agramaţi.

privesc voluntariatul. Pe care noi, cronicarii
vechi, îl practicăm de ani buni, cu entuziasm
juvenil încă.(V.B.)
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