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În expansiune!
Anul trecut, FILIT (Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere) a bifat un debut
bine articulat şi, în ciuda inerentelor mici ezitări, energizant, dat fiind ritmul alert în care
evenimentele propuse în agenda-program s-au succedat. O ştachetă aşadar "periculos"
înălţată, ce impune un succes, nu-i aşa?, reiterat. Lucru nu tocmai facil, după
un bilanţ ce, să ne amintim, a aliniat circa 10000 de nesperate persoane participante, 170 de
voluntari, 200 de chipuri reprezentative ale literaturii şi traductologiei autohtone şi
mondiale şi peste 90 de evenimente ofertante, incluzând sesiuni de muzică, lecturi,

sine qua non

dezbateri, expoziţii de fotografie şi artă plastică, sau lansări de carte. Suplimentar,
transportul gratuit tur-retur din întreaga Moldovă şi Bucureşti, locaţiile diversificate
(amfiteatre şcolare, aule universitare, Casa deCultură „MihaiUrsachi", CasaDosoftei,
Biblioteca Centrală Universitară sau Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri") s-au
dovedit atuuri reale şi reconfortante.
Şi totuşi, fiţi pe fază, vi se pregăteşte ceva!Ceva spectaculos încă din start, daca e să luăm
în calcul fie şi doar vestea că reprezentanţa Comisiei Europene în România a acordat
patronajul acestui eveniment cultural, girândastfel o dată înplus importanţa sa.

(continuare în pag. 4)
Raluca SOFIAN-OLTEANU
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P A T R U D I N T R E I S U T E

„Porcii pătaţi ai vecinului zac printre morcovii
sălbatici şi dorm. Femeile în negru se întorc de la
biserică. Soarele străluceşte. Le ridică pe femei
peste trotuar în pantofii lor mici şi negri. Au
mâinile ofilite din cauza rozariilor. Privirile le
sunt încă transfigurate de la rugăciune.
Deasupra casei pielarului, clopotul de la biserică
bate în miezul zilei. Peste sunetul prânzului
soarele este ceasul cel mare. Slujba s-a terminat.
Cerul este fierbinte.
În urma femeilor mărunţele şi bătrâne, trotuarul
este gol. Windisch se uită de-a lungul caselor.
Vede capătul străzii.
-Amalie ar trebui să vină, îşi spune el.
În iarbă stau gâşte. Sunt albe ca sandalele
Amaliei.
Lacrimae în dulap.

- Amalie nu a umplut-o, îşi spune Windisch. De
fiecare dată când plouă, Amalie nu este acasă.
Mereu e înoraş.
Trotuarul semişcă în lumină.Gâştele plutesc.
În aripi le flutură batiste albe. Sandalele albe ca
zăpada aleAmaliei nu străbat satul.
Uşa dulapului scârţâie. Sticla gâlgâie. Pe limbă,
Windisch ţine o bilă umedă şi arzândă. Bila i se
rostogoleşte pe gât. În tâmplele lui Windisch
scapără un foc. Bila se dizolvă. Urzeşte fire albe
prin fruntea lui Windisch. Sapă şanţuri zigzagate
ca nişte cărări prin păr.
Windisch se întoarce cu faţa spre oglindă. Apare
chipiul miliţianului. Epoleţii îi sclipesc. Nasturii
hainei lui albastre încep să crească în mijlocul
oglinzii. Peste haina miliţianului apare faţa lui
Windisch.
Faţa lui Windisch se face mare şi acoperă haina.
Apoi, faţa mică şi speriată a lui Windisch se
reazemă când de un epolet, când de celălalt.
Miliţianul râde printre obrajii imenşi ai lui
Windisch. El spune cu buze umede:
-Cu făinaaia a ta n-ajungi nicăieri.
Windisch ridică pumnii. Haina miliţianului se
sparge în bucăţi. Faţa mare, deformată a lui
Windisch are o pată de sânge.Windisch omoară în
bătaie ambele feţe mici şi speriate de deasupra
epoleţilor.
Fără să scoată o vorbă, nevasta lui Windisch
mătură bucăţile de oglindă spartă.”

„în casa cu fulgi locuieşte-un cocos
în casa de frunze aleea
în casa de-aluat un cozonac
şi-n casa de apă un lac
în casa din colţ stă patrula
şi dacă zboară unu-n abis
fireşte e iarăşi un sinucis
în casa de hârtie stă opinia-n ramă
şi-n coc locuieşte o damă”

„Urcăm în cameră, vizitatoarea aruncă poşeta şi
haina. Bluza de mătase subţire subliniază
fragilitatea umerilor şi braţelor. Totul pare ca
altădată, tăcerea prelungeşte zîmbetul stînjenit al
amîndorura. Să-i povestesc pribegia, libertatea,
îmbătrînirea? Nu am habar cum şi de unde să
încep. Scrisorile nu au suplinit vocea şi privirea
care, acum, sunt, din nou, aici.Cuvintele se ridică,
însă, prompt.Nu despre isteria naţionalistă şi
comunistă şi anticomunistă vorbim, ci despre
altceva, de vreme ce rîdem, în sfîrşit, amîndoi.
Glumele nu par să aibă legătură cu ce spun şi cu
ceea ce spune, căci o aud rezumînd un monolog
nerostit:
- În pofida premiilor, deci, şi a traducerilor şi a
titlului de profesor, pentru care toţi aici te
invidiază, rana fermentează. Trebuie să mai scrii
nişte cărţi, asta-i soluţia
Fireşte, rana şi soluţia. Să-i vorbesc, cumva,
despre dublul caricatural, despre clişeul în care

„Chiar şi autorii care aruncă încleştării propria
viaţă - ca probă decisivă a autenticităţii - sunt
obligaţi să parcurgă - dacă sînt artişti adevăraţi
- toate treptele elaborării cerutede demersul lor.
Probabil că nu numai moartea, dar şi creaţia
transformă existenţa în dest in . (…)
Întâmplările, detaliile lor se combină, se refuză,
după surprinzătoarele legi ale unei alte
deveniri; reziduul faptelor apare la suprafaţă la
mari distanţe de loc şi timp; adevărul banal
devine şi fals; cuvântul dobândeşte adesea o
puteremaimare decât realitatea; psihologiile se
vor, nu reale, ci posibile; romanul n-ar mai
putea fi decât, cel mult, autobiografie
spirituală. Tocmai pentru că biografia (utilizată
frecvent în roman ca poziţie de rezistenţă epică)
nu mai seamănă aproape deloc cu cea reală.”
(Anii de ucenicie ai luiAugustProstul)

Nu la întâmplare vă prezentămpe patru dintre „greii” FILIT-ului 2014.Trei dintre ei, de origine română,
eliberându-se, toţi în 1987, simplă coincidenţă sau ce?, de sub cupola de întuneric a comunismului, au
reuşit să-şi transforme, cu har, înţelepciune şi muncă, chinul îndurat pe meleaguri natale în aur literar,
scrierile lor năzuind să lase în urmă o lume mai bună şi mai curată decât cea în care s-au născut. Al
patrulea, dar nu cel din urmă, seniorul David Lodge, atât de îndrăgit, admirat şi, mai ales, citit în

HERTA MÜLLER,
“o mare scriitoare,
o mare con ”ştiinţă

„ ...Totalitarismul este foarte periculos, poate
amplifica modul în care un scriitor priveşte
lucrurile şi să se transforme în suprarealism.
Pentru literatură este benefic, însă nu şi pentru
fiinţa umană. O distruge.” (Din Cuvântul de
deschidere laFestivalul de literaturădinBilbao,
după „ElPais”,martie, 2014)

Laureată a Premiului Nobel pentru literatură 2009,
Herta Müller s-a născut în 1953, în comuna
Niţchidorf, Timiş, România. Scrie în limba germană şi
română şi trăieşte în Germania. A studiat Filologia la
Timişoara, a făcut parte din grupul protestatar
Aktionsgruppe Banat. Refuzând să colaboreze cu
securitatea română, este concediată din postul de
traducătoare la „Tehnometal”, după care îşi câştigă
existenţa predând ore de germană. Debutează în 1982
cu volumul „Ţinuturile joase”, amputat de cenzură.
După doi ani, acelaşi volum este publicat integral în
R.F.G., fapt sancţionat imediat în România prin
interzicerea dreptului de a publica. Urmărită şi
persecutată permanent, emigrează, în 1987, în
Germania Federală, unde desfăşoară o susţinută
activitate literară. Dintre ultimele sale cărţi,
menţionăm: ,
Hanser Verlag, München, 2012;

, Hanser Verlag,
München,2011; ,
Suhrkamp, Berlin, 2010. Dintre titlurile publicate în
peste 45 de limbi, menţionăm traducerile în limba
română: ,
Univers, 1995; ediţia a II-a, Humanitas, 2009;

, 1997; ediţia a II-a, Polirom, 2006;
, Polirom, 2005;

2006; (scris
direct în limba română), Iaşi, 2005;

Humanitas Fiction, 2010;
, Humanitas Fiction, 2010;

, Humanitas Fiction, 2006. Din
1982, când a primit Premiul UTC la secţiunea „lucrări
în limbile naţionalităţilor conlocuitoare”, creaţia sa
literară a fost distinsă cu numeroase premii în
Germania,Austria,Anglia. O carte i-a fost ecranizată,
alta dramatizată ( e vorba de „Ţinuturile joase”, care
se joacă la Teatrul German de Stat dinTimişoara), este
invitată şi prezentă la numeroase festivaluri literare.
În încheiere, menţionăm

, expoziţie itinerantă, realizată de Goethe
Institut în parteneriat cu Literaturhaus Berlin,
cuprinzând documente, fotografii de familie,
interviuri înregistrate, colaje şi fragmente extrase din
arhiva Securităţii, cele trei volume din dosarul de
urmărire a scriitoarei, purtând titlul „Cristina”.Adică,
note informative, scrisori interceptate sau copiate,
copii ale articolelor sau ale recenziilor apărute înVest,
schiţe ale apartamentelor din Timişoara şi Berlin,
măsuri de intimidare .

Vater telefoniert mit den Fliegen
Immer derselbe

Schnee und immer derselbe Onkel
Lebensangst und Worthunger

Încă de pe atunci vulpea era vânătorul

Animalul inimii
Regele se-nclină şi ucide În coc
locuieşte o damă, Este sau nu este Ion

Leagănul
respiraţiei, Călătorie într-
un picior Omul este un
mare fazan pe lume

„Cercul drăcesc al
cuvintelor”

„Pentru mine, Herta Müller şi scrisul ei reprezintă
o combinaţie rară de farmec şi rigoare. O admir
pentru modul ei de a fi mereu deasupra
convenienţelor şi modelor şi aproape că aş inventa
pentru ea un premiuNobel pentru calitatea umană.
În rest, mă bucur că, prin ea, o parte sumbră din
istoria României intră în circuitul istoriei
europene”. (Andrei PLEŞU)

„Premiul Nobel pentru literatură îi este acordat
scriitoarei HertaMüller, care descrie cu lirismul ei
concentrat şi proza plină de sinceritate universul
celor deposedaţi.” (Motivaţia juriului Nobel
2009)

Bila arzândă

(Omul este un mare fazan pe lume,Humanitas, 2011)

„Depăşind graniţe şi mize culturale şi ideologice,
romanul („Leagănul respiraţiei”, n. n. ) o afirmă ca
prozatoare unică (...) Probabil va deveni romanul
major al primului deceniu din noul mileniu, fixând
trei repere definitorii pentru veacul deja încheiat:
imaginea lumii, condiţia omului şi ipostaza tragică
amesagerului ceresc.” (ElisabetaLASCONI)

( , ediţie bilingvă, editura
Vinea, 2006)
În coc locuieşte o damă

România, oferă nu numai un inegalabil amuzament spinos în romanele sale, dar şi preţioase lecţii
narative celor care ştiu să le descifreze litera.
Lor şi tuturor creatorilor întru CUVÂNT sosiţi la ieşeanul şi europeanul FILIT 2014, revista
CRONICAVECHE, realizatorii şi colaboratorii ei, le transmite un căldurosBUNVENIT!

Virgina BURDUJA

NORMANMANEA:
“exilul e o traum ”ă privilegiată

Nominalizat la Nobelul pentru literatură, unul dintre
cei mai traduşi romancieri români, în peste douăzeci
de limbi, considerat unul dintre marii scriitori români
ai exilului, Norman Manea s-a impus cititorilor încă
de la debutul din 1966, urmat de alte zece volume de
proză scurtă, eseuri şi romane, apărute până în 1986,
când a plecat din ţară. Nu pentru că şi-a dorit lucrul
acesta, după cum mărturiseşte într-un interviu. Îşi
iubeşte ţara în care s-a născut şi s-a format, dar a fost
nevoit să evadeze din inchisoarea comunismului care,
în acel moment, însemna pentru scriitor un necurmat
şir de confruntări umilitoare cu autorităţile socialiste,
nemulţumite de cromatica sumbră a realităţii prezente
în scrierile sale, cu neiertătoarea cenzură, cu presa de
partid. Dacă omul Manea nu pleca atunci, scriitorul
Manea cel de astăzi ar fi fost altul. Ceea ce ar fi
însemnat o considerabilă pierdere pentru literatura
lumii. S-a născut în Burdujenii Sucevei, în 1936, a
fost deportat, în 1941, cu familia într-un lagăr de
concentrare din Transnistria, evrei fiind, de unde a
revenit în 1945. A absolvit liceul „Ştefan cel Mare”
din Suceava, apoi politehnica din Bucureşti,
hidrotehnica, după care a lucrat în planificare şi
cercetare. Dar literatura l-a subjugat definitiv. În 1979
primeşte Premiul Asociaţiei USR Bucureşti, în 1984
este distins cu Premiul USR, anulat însă de Consiliul
Culturii şi Educaţiei Socialiste. Bursier în R.F.G., se
îndreaptă spre SUA, unde se stabileşte definitiv, ca
profesor de literatură europeană şi „ writer in
residence” la Bard College, N.Y. Din 1992, când a
primit bursa Guggenheim şi prestigiosul Premiu
MacArthur ( Nobelul american), o seamă de premii şi
distincţii notabile au însoţit prezenţa sa literară.
După 1989, la Editura Apostrof i-au apărut

, povestiri;
l, eseuri; ,

nuvele. La Editura Hasefer - şi
, interviuri, iar la Cartea românească -

romanul . La Editura Polirom -
,

ş.a.

Octombrie, ora opt Despre Clovni:
Dictatorul şi Artistu Fericirea obligatorie

Casa melcului Textul
nomad

Plicul negru
Întoarcerea huliganului, Plicuri şi portrete Anii de
ucenicie ai luiAugust Prostul

„ L-am citit pe Norman Manea în engleză, în
franceză şi în spaniolă. Am avut norocul să-l şi
cunosc personal. Îl consider un excelent povestitor
şi romancier, un spirit modern autentic şi
reprezentativ pentru noua literatură care se înfiripă
de ambele părţi ale Atlanticului, cea americană şi
cea europeană. E imposibil să uităm că Manea a
fost persecutat şi duşmănit în România sa natală de
către cenzorii dictaturii birocratice care a stpânit
acea ţară sub masca „socialismului”. Norman
Manea a susţinut întotdeauna totala independenţă
a artei faţă de politică, atitudinea sa morală a fost
exemplară. Oricât de demne de stimă şi admiraţie
au fost conduita şi opiniile sale civice, esenţial
rămâne, însă, faptul că Manea este un artist, un
adevărat scriitor”. (OctavioPAZ)

„ Miracolul limbii. Relatarea unei întoarceri care
nu a fost să fie. Puternicul Espressivo evoluează
într-un Parlado plin demelancolie şi spirit, cum se
cuvine unui scriitor venit pe lume în partea
întunecată a istoriei balcanice, din care există o
singură evadare: eliberatorul talent, fantezia
forţând toate porţile zăvorite, spiritul pe care nici
un zid nu îl poate bloca, literatura, puterea
cuvintelor prin care o fiinţă umană înzestrată se
putea ridica deasupra strâmtului spaţiu… Prin
jungla frazelor izbucneşte, mereu, un genial talent
al cuvântului. Sclipitoare provocări ironice,
exemplare comprimări ale realului. Limba
copilăriei autorului, româna, este singura sa
patrie.” ( iulie, 2004)DieZeit,

mă simt încastrat, ca o babă puberă expusă în
piaţa publică, pe scena arsă de napalmul
trecutului? Ca de obicei, îmi vin în minte citate,
numai citate, de parcă doar isteria retorică m-ar
descărca, prin vorbele altora, de mine însumi.
„Cine regretă ţinutul natal?” , aud vocea străină.
„Cine regretă ţinutul natal va găsi în exil motive
speciale de a-l regreta;cine izbuteşte să-l uite şi îşi
iubeşte noua reşedinţă va fi trimis înapoi,
dezrădăcinat din nou, plonjat într-un nou exil.”
Blanchot?Da,Blanchot.
Să-i vorbesc despre cămaşa de forţă a clişeului, să
deschid sertarul în care Kafka îşi îngrămădise
coreligionarii? Să-i evoc acrobatul călărind,
crăcănat, doi cai sau insul turtit, culcat pe spate,
pe podea, pe pămînt, atît? Kafka livrase cele două
imagini kafkiene pe o carte poştală, în 1916.
Nu sunt sigur dacă eu sau ea rostisem negaţia:
„nu, nu ai dreptate, citatele şi metaforele evită
dialogul”. Logoreea pornise instantaneu, fără alt
sens şi alt ţel decît emoţia vorbită româneşte.
Transfigurare? Da, Ken ar fi putut viziona, de data
asta, experimentul pe care îl vîna. Limba revenise,
pulsatilă, irezistibilă, redîndu-mă mie însumi.”
( )Întoarcereahuliganului,Editura Polirom, 2008
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MATEI VIŞNIEC:
„Je suis l'homme qui vit entre deux

cultures”
„Nu este vorba de carieră mondială pentru
mine, cît de a provoca circulaţia textului meu
teatral. „La început a fost Cuvîntul”, nu-i aşa?
Or Cuvîntul este mijloc de comunicare şi mijloc
de zbor. Cu el însămînţezi creierele celorlalţi din
jurul nostru şi ne lăsăm însămînţaţi de ceilalţi.
Adevăratul „internet-uman” este cel declanşat
de cuvîntul care circulă. Autorul care nu se
ocupă de Cuvîntul lui este un autor care se
castrează. Pentru mine, a fost important
întotdeauna să scriu şi să mediatizez ceea ce
scriu.”

Poet, dramaturg , jurnalist la RFI, cel mai jucat scriitor
pe scenele româneşti, dar şi pe cele franceze, un
adevărat „profesionist al cuvintelor”, cum singur s-a
definit, Matei Vişniec s-a născut în 1956 în Rădăuţi,
România, a studiat Istoria şi Filozofia, a fost membru
fondator al cunoscutului Cenaclu de Luni, apoi, între
1980 şi 1987, profesor de istorie şi geografie în
comuna Dorobanţu-Plătăreşti, jud. Călăraşi.
Debutează în 1980, cu volumul de versuri

, urmat de ,
1980, , 1984. Publică în
revistele culturale şi literare grupaje de poeme,
fragmente de teatru. În 1987, obţine o viză turistică
pentru Grecia şi Franţa, apoi o bursă literară care îi
prelungeşte şederea în afară.Aflând că piesa sa

i-a fost interzisă cu o zi înainte de premiera
de la Teatrul Nottara din Bucureşti, cere azil politic în
Franţa. Învaţă asiduu limba franceză, scrie direct în
limba ţării care l-a adoptat, obţine un post la Radio
France Internationale. Având astfel o întinsă plajă de
subiecte culese din viaţa cotidiană a planetei. Din
1992, i se joacă piesele constant în Franţa, impunându-
se în faţa conservatorului public parizian la fel ca
Eugen Ionescu. La anualul Festival de teatru de la
Avignon este prezent cu cel puţin o piesă ( anul acesta i
s-au jucat patru !). Piesele sale sunt prezente pe scene
din peste 30 de ţări, practic pe toate continentele,
participă la numeroase festivaluri internaţionale de
teatru, la conferinţe pe tema rezistenţei prin cultură,
este multiplu premiat. Dintre volumele de poezie,
proză şi teatru editate în România, după 2005,
menţionăm:

, 2011
, 2006, 2006

2006 ş.a., la care se adaugă
numeroase alte titluri apărute în Franţa. Identificat
pentru totdeauna cu eliberatorul şi creatorul
CUVÂNT, Matei Vişniec a obţinut premii şi distincţii
literare atât în România cât şi în Franţa.

La noapte
va ninge Oraşul cu un singur locuitor

Înţeleptul la ora de ceai

Caii la
fereastră

Istoria comunismului povestită pentru
bolnaviimintali ,Mansarda la Paris cu vedere
spre moarte Omul cu o singură aripă, ,
Domnul K eliberat,

„Cuvinte care se baladent în platou. Din gură în
gură. Cântate saumurmurate. Cuvinte cunoscute şi
altele uitate. Cuvinte care ne seduc, care ne
impresionează, care ne amuză. Interpretate ca
adevărate personaje, adică o muncă meticuloasă
care se datorează unui simpatic trio de artişti
aplicaţi.(…)Cuvinte povestite! Rien que des mots,
toujours des mots.(…) Ele sunt mici sau mari.
Serioase sau ridicole. Drôles ou inattendus.
Cuvinte. Un text poetic de Matei Vişniec care
spune „je suis hante par les mots”. (despreMOI, le
MOT - prezentat la Festivalul internaţional de
teatruAvignon -2014)

„ (...) un text génial, ou l'humour le dispute a la
subtilité, et qui amuse le spectateur en faisant app l
a son intelligence”.( Céline DOUKHAM, despre

)

é

Moi, leMot

“PEPINNO: Ba e! Da! Eu sunt! Am jucat pe
scenă de lemn! Da! Am fost regele Lear la
Frosinone! Am avut lemnul sub picioare! Ce ştiţi
voi ce-nseamn-o scenă de lemn? Ş-acu-l simt!
Sclifosiţilor! Toată Italia mă cunoaşte! Toţi mă
ştiu! Toţi au bătut din palme…O, pentru voi mă
rog, neputincioşilor, pentru voi îmi tocesc oasele
şi ultima picătură de sînge, pentru voi mi se
scurge din carnea mea cea abătută…pentru că eu
văd! Eroic, străbătut de un aer dement: Văd cum
viermele pierzaniei vi se răsuceşte sub piele şi
ziua voastră încă nu vine, încă nu…O, lume
deşartă, pustiu adormit, cer încremenit, pentru ce
toate acestea? NICOLLO şi FILIPPO se dau pas
cu pas înapoi şi se lipesc cu spatele de perete.
Unde s-a tulburat, doamne, cugetarea ta?Unde s-
a rupt nodul, ochiul, zborul virtuţii? Şi cum s-a
ales dinmine vinovatul, laşul, mişelul? Îngropaţi-
mă!Da, îngropaţi-mă odată, înmijlocul turmei de
capre, îngropaţi-mă-n aruncarea pietrelor…Căci
numai eu, cu limba mea otrăvită v-am ademenit
aici, departe de casele voastre şi de inima
voastră…Începe să bată uşor din palme. Eu sunt
acela, loviţi înmine, sfîrtecaţi-mă…Călcaţi-mă-n
picioare…Bate tot mai tare din palme. Nu voi
striga, nu voi horcăi, nu voi scoate un singur
cuvînt…Haosul a răbufnit peste noi, semnele
negre s-au arătat în minţile noastre şi copiii
nevinovaţi plîng în somn! Se aplaudă tot mai
furtunos. Şi bufonul degeaba se mai dă peste cap,
inutile sunt tumbele lui căci nu mai alină rănile
nimănui…A fi sau a nu fi bufon, aceasta-i
întrebarea. ( , Editura Unitext,
1993)

Angajare de clovn

IX

Vouă, care vreţi sămăprindeţi viu
Multă odihnă şi desfătare vă voi aduce
pentru sîrgunţa voastră şi zilele voastre
în fericite ore se vor număra şi prelungile
aşteptări în lucruri depline se vor preface
şi casa voastră va fi albă şi iertătoare
şimultă cinste veţi primi de la semenii voştri

şi în piaţa satului se vor ciopli statuile
voastre şi în piatra lor timpul se va înnegri
şi lumina ca onăscătoare deumbre se va prelinge
pe căutăturile lor drepte şi toţi cei care
vor trece obosiţi ori însetaţi ori învinşi ori
ticăloşiţi se vor opri la un pas de ele şi
îndelung vor tălmăci dinmăreţia lor trecutul
şi viitorul şimai apoi când trecereanoastră
se va împlini iarba va creşte răsfăţată pe
faţa pietrei şi dintre casele năruite unmânz
beteag se va apropia şi la cele scrise pe dunga
de piatră cu luare-aminte va cugeta

( , Editura Cartea
Românească, 1984)

Înţeleptul la ora de ceai

„Matei Vişniec, deşi nu este grandilocvent, deşi nu
transformă fiecare cuvânt într-un dangăt de clopot,
utilizează limba română cu atâta precizie şi
siguranţă încât o face să răsune clar în conştiinţa
noastră, îi redă prestigiul de principal mijloc de
comunicare.”
(Alex ŞTEFĂNESCU, Postfaţă la

EdituraParalela 45,2004)
Oraşul cu un

singur locuitor,

să recapitulăm

Minutul s-a scurs,
să recapitulăm:
când? cum? de ce? din ce?
motive?unde ţi-ai lăsat ochiul,
inima, gândul? te-ai măsurat
cu el? cu ei? cu ceilalţi?

dă-mi înapoi ce ţi-am dat
mai ai o secundă
priveşte în tine
(
Editura Paralela 45, 2004)
Oraşul cu un singur locuitor,

DAVID LODGE,
un clasic al
literaturii
contemporane

„Ca şi alţi scriitori de proză contemporană,mă
bazez într-o oarecaremăsură şi pe experienţele
personale. Dacă le citiţi în ordine cronologică,
ele apar ca o reflexie a vieţiimele şi a ceea ce am

gândit eu de-a lungul timpului despre anumite
aspecte ale vieţii, anumite locuri ş. a. Chiar şi în
„Author, Author”, care este un roman istoric,
am pus câte ceva din experienţa mea privind
teatrul pentru a prezenta încercarea nereuşită a
lui Henry James de a câştiga faimă şi avere ca
dramaturg. Dar, ca şi alţi scriitori, combin
experienţa personală şi observaţia cu
imaginaţia. Uneori nici nu-mimai amintesc ce a
fost real şi cemi-am imaginat.”

„ - Şi cum de v-aţi pierdut încrederea în stilul
dumneavoastră? îl întrebăPersse.
- Să-ţi povestesc. Pot data momentul cu exactitate,
s-a întâmplat acum şase ani, în timpul unei vizite
la Darlington. Ştii, există acolo o universitate
nouă, o măgăoaie de-aia din beton armat şi plăci
de sticlă turnată, trântită la periferie. Voiau să-mi
ofere un titlu onorific. N-o fi ea cea mai
prestigioasă universitate din lume, dar altcineva
nu-mimai oferise vreodată titlul de doctor honoris
causa. Ideea era că, Darlington fiind un oraş
muncitoresc, industrial, vor acorda titlul unui
scriitor care se ocupa de mediile muncitoreşti,
industriale. Le-am acceptat invitaţia(…) Acest
individ, Dempsey, are un fix cu calculatoarele.
Treaba asta am înţeles-o încă din timpul
prânzului, că stătuse la masă vizavi de mine.” Aş
dori să vă invit după-amiază la Centrul de Calcul,
mi-a zis el. Vreau să vă arăt o treabă care cred c-o
să vi se pară interesantă.” În timp ce-mi vorbea ,
era agitat, n-avea stare, ca un puştan care abia
aşteaptă să-şi desfacă pachetul cu darul de
Crăciun. (…) Denumirea era cam pretenţioasă, în
realitate nu era decât o cocioabă din prefabricate,
cu câteva oi care păşteau cu voioşie pe gazonul
dimprejur.(…) Oricum, a continuat el (Dempsey,
n. n.), când am aflat că Universitatea o să vă
acorde titlul de doctor honoris causa, ne-am
hotărât să inaugurăm arhiva noastră de date
computerizate cu corpusul complet al operelor
dumneavoastră.” „Ce vrea să însemne treaba
asta?” am întrebat eu. „Înseamnă că fiecare
cuvânt pe care l-aţi publicat vreodată, până la
ultimul, se află înmagazinat aici”, mi-a spus el,
ridicând o cutie metalică plată, din acelea în care
se ţin rolele de peliculă cinematografică. Ţin
minte că avea în ochi un licăr de om nebun, parc-
ar fi fost Frankenstein sau vreun vrăjitor, de-ai fi
zis că mă ţine captiv în cutia aia turtită, de metal.
Ceea ce, într-un fel, era adevărat. „Ce rost are
treaba asta?” am întrebat eu, „Ce rost are? m-a
îngânat el izbucnind în hohote de râs isteric. Ce
rost are? Hai să-i arătăm, Josh.” Îi dă cutia
celuilalt individ, iar ăsta scoate din ea o rolă de
bandă magnetică şi o introduce într-o maşinărie.

„Poftiţi aici, îmi zice Dempsey şi mă aşază lângă
un televizor. Cu ajutorul acestei benzi, îi putem
cere calculatorului să ne furnizeze orice
i n f o rma ţ i e c u p r i v i re l a i d i o l e c t u l
dumneavoastră,” mi-a zis el.” „Ce-i ăla?” am
întrebat eu. „Modul dumneavoastră propriu,
distinctiv, de-a folosi resursele limbii engleze.
Care-i cuvântul dumneavoastră preferat?” „N-
am aşa ceva.” „Ba da, aveţi!, m-a contrazis el.
Este cuvântul pe care-l folosiţi cel mai des.”
„Probabil că-i un, o, sau şi” , mi-am dat eu cu
părerea, la care el a început să scuture din cap
pierzându-şi răbdarea. „Programămcalculatorul
să facă abstracţie de aşa-zisele cuvinte
gramaticale.(…) Apoi ajungem la miezul
lucrurilor, aşa-numitele cuvinte lexicale, cuvinte
cu un conţinut semantic distinct. Cuvinte ca
dragoste sau întuneric sau inimă sau Dumnezeu.
Ia să vedem. Se apucă să bată ceva pe taste şi,
dintr-o dată, pe ecran apăru cuvântul meu
preferat. Care crezi că era?
-Bere? încercă să ghiceascăPersse.(…)
- Unsoare, zise el (Frobisher,n.n.) în cele din
urmă.
-Unsoare? repetăPersse aiurit.
- Unsoare. Unsuros. Uns. Tot felul de forme şi
variante ale uneia şi aceleiaşi rădăcini lexicale,
cu tot felul de sensuri literale şi metaforice. La
început nu l-am crezut. I-am râs în nas. După aia a
apăsat pe un buton şi maşina s-a apucat să-mi
fişeze toate expresiile din scrierile mele în care
cuvântul unsoare apare sub o formă sau alta.(…)
Duşumeaua unsuroasă, carosabilul şoselelor
unsuros de-atâta ploaie, manşeta unsuroasă de
jeg, tărăboanţa unsuroasă a gaborilor, zâmbetul
lui unsuros, flecăreala lor unsuroasă(…) Am
rămas paf, pe legeamea. Întreagamea operămi-a
apărut înecată în unsoare.”(
EdituraPolirom, 2001)

Ce mică-i lumea!,

„Nu există carte de David Lodge care să nu ofere
plăceri imprevizibile.” (

)
Times Literary

Supplement
„Lodge face un spectacol din absurdităţile şi
chinurile impulsului creator, din ambiţie, erotism,
infidelitate, iubire şi moarte - sufletul literaturii,
motorul ei, forţa pe care nici un calculator nu o
poatemăsura sau imita.” )(Booklist
„Uriaş puzzle intertextual, ar
necesita omuncă în echipă amaimultor specialişti
în literatură, profilaţi pe perioade diferite:
Chaucer, Fielding, Shakespeare,AndrewMarvell,
JohnFord, JohnKeats,T.S. Eliot, Laurence Sterne,
Ariosto, (de ce nu?) Menandru, Edmund Spenser
sunt doar câţiva dintre iluştrii precursori cu care
dialoghează mai mult sau mai puţin textul lui
David Lodge. (…) (ca, de altfel,
şi celelalte romane din trilogie) îşi supune cititorii
unui veritabil bombardament cu principii, clişee şi
jargoane critice, de la structuralismul lingvistic de
sorginte saussuriană până la estetica receptării ,
n eomarx i sm , s emio t i c ă , f emin i sm ş i
ultrastructuralism sau deconstrucţie. (…)
cititorului român îi va face plăcere să se
reîntâlnească ori de câte ori va avea prilejul cu
David Lodge, fascinantul autor care, într-un
amestec de har şi meşteşug, impresionează prin
erudiţie şi accesibilitate, profunzime şi umor,
aciditate şi bonomie.” (
Postfaţa la Editura Polirom,
2001)

Ce mică-i lumea!

Cemică-i lumea!

George Volceanov,
Ce mică-i lumea!,

Un clasic al literaturii engleze cotemporane,
romancier de incontestabil succes, critic şi teoretician
literar redutabil, dramaturg şi scenarist, cel mai
îndrăgit, dar şi cel mai citit scriitor britanic în
România, David Lodge s-a născut în 1935, în Londra,
unde a absolvit un liceu catolic, apoi, tot acolo,
University College. Au urmat stagiul militar, studiile
post-universitare, căsătoria, copiii, anii de profesorat:
între 1960 şi 1987 a predat literatura engleză la
Universitatea din Birmingham. Debutează în 1958 cu
critică literară, iar în 1962 îi apare un roman
autobiografic, „Picturesgoers.” Se hotărăşte să
abordeze genul comic şi o face cu deplin succes,
trilogia sa universitară , 1975

1984, , 1988, fiind tradusă în
peste treizeci de limbi. Urmează ,
1991, , 1995, , 1999,

, 2001, 2004.
Împreună cu 1965,

1962
1980 1970, au fost

traduse la Editura Polirom, în seria de autor „David
Lodge”. Din 1987 s-a dedicat exclusiv scrisului, în
afara romanelor publicând şi numeroase volume de
critică şi teorie literară. Prodigioasa sa carieră literară
a fost distinsă cu numeroase premii, atât critica de
specialitate cât şi cititorii apreciindu-i scriitura de
excepţie, aplicată întotdeauna pe subiectul abordat.

Schimb de dame , Ce
mică-i lumea!, Meserie

Veşti din paradis
Terapia Crudul adevăr

Gânduri ascunse Autorul, la rampă!,
Muzeul britanic s-a dărâmat,

Răcane, nu ţi-e bine!, , Cât să-ntindem
coarda?, , Afară din adăpost,
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În 2014, FILIT dublează practic suma de invitaţi, ce va cuprinde, în
mod similar, reprezentanţi de seamă ai literaturii mondiale şi
române, precum şi traducători, manageri culturali, critici şi
jurnalişti culturali.
Potrivit organizatorilor, lista scriitorilor străini care au acceptat
participarea este deschisă de marea absentă a ediţiei-debut,

(Germania) şi continuuă cu "Ce mică-i lumea !", prolificul
(Marea Britanie), scriitorul mexican, scenarist,

regizor de film şi deopotrivă producător , dar si
personalităţi literare precum (Iran),

(Franţa), (Germania),
(Spania) sau (SUA).
Din fericire talgerele balanţei sunt echilibrate şi tabăra scriitorilor
români confirmaţi alătură şi ea nume ca:

Dintre noutăţile de ediţie, propulsate în săptămâna ce are şanse să
aducă Iaşului titlul de Capitală Culturală Europeană cu un pas mai
aproape, pe atractivitatea a trei, deja s-a pariat.
Prima ar fi (traduse în limba engleză, tipărite şi
distribuite la nivel naţional şi internaţional) realizate de cunoscutul
jurnalist , menite să promoveze muzeele literare ieşene
şi să pună în valoare patrimoniul literar.
A doua şi poate cea mai râvnită de către participanţi, constă în
programul :
"Memorialul Ipoteşti", Botoşani: Fanny CHARTRES (franceză);
"Hotel Belvedere",Vatra Dornei:VaninaBOZHIKOVA(bulgară) si
Alexander-JohnDRACE-FRANCIS (engleză); "Muzeul Literaturii
Române Iaşi": Lora NENKOVSKA (bulgară), Joanna KORNAS-
WARWAS (polonă) şiGabriellaKOSZTA(maghiară).
Cunimicmai prejos şi deci salutară este fără îndoială şi introducerea
în agenda-program a ”, o noutate absolută în acest
an, care va presupune întâlniri şi lecturi ale poeţilor români,
organizate fără excepţie în fiecare zi de festival, în atmosfera Casei
Dosoftei, locul-emblemă în care a funcţionat în secolul al XVII-lea
prima tiparniţă din Moldova. În debutul evenimentelor de la „Casa
Poeziei”, va fi prezentat documentarul realizat de artistul vizual
ieşean , care îl surprinde pe poetul Emil Brumaru
reîntors în Dolhasca, locul unde a profesat camedic şi a scris poezie,
între anii 1963 şi 1975. Intitulat , filmul este o
producţie a Centrului de Fotografie Contemporană şi a Muzeului
Literaturii Române Iaşi, cu o temămuzicală compusă şi interpretată
deBogdanChiroşcă.
În altă ordine de idei reprezentanţii MLR par a aplica cu pasiune o
iminentă politică de expansiune. Este vorba, concret, despre două
proiecte de finanţare europeană, în valoare totală de 30.000 euro,
aprobate deja de plenul Consiliului Judeţean, pentru organizarea de
manifestări FILIT în raionul şi municipiul în
vederea consolidării şi promovării dialogului cultural
transfrontalier.
Altfel, Festivalul se va baza pe acelaşi cvintet secţionar:

” (Tot Piaţa Palatului Culturii e locul în care va fi
amplasată o construcţie modulară ce va găzdui evenimente publice,
expoziţii de carte cu vânzare, întâlniri şi dezbateri cu publicul dar şi
Centrul dePresă al evenimentului);

(incluzând excepţionalele evenimente de seară
dinSalaMare aTeatruluiNaţional ieşean);

(segment de proiect ce se bucură de sprijinul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi şi înglobează generic inclusiv
acţiuni cu vii şi optimiste reminiscenţe, precum „

”, în Aula Magna a Universităţii „Petre Andrei” şi
„ ” de la Colegiul „Mihai
Eminescu” din Iaşi, în sala Pod Pogor, Muzeul Literaturii Române
Iaşi);

(care se va desfăşura şi în acest an în
intervalul 3-5 octombrie, sub găzduirea Universităţii „Alexandru
IoanCuza”, în Sala Paşilor Pierduţi).

(noaptea care a numărat în 2013 un
număr record de insomniaci, nu doar că va continua, dar are deja
timpul bine comprimat şi administrat, de vreme ce şi-l "dispută" 20
de invitaţi. Unele dintre cele mai importante voci ale poeziei
contemporane româneşti - de la autori care au debutat în anii '60
până la tineri scriitori care s-au afirmat în ultimii ani - vin să-i dea
şarm, emoţie şi glas. Lecturile autorilor, proiecţiile video, audio
precum şi documentarele sunt gândite în acelaşi timp ca ocazii
excelente de a pune faţă în faţă diverse stiluri, profiluri de stare şi
limbaje literare.
Un început de octombrie, aşadar, nu doar din punct de vedere literar,
ci şi artistic, incitant, care, sperăm, va smulge din nou publicaţiilor
străine si autohtone omagii de salut galant, fructificând printr-o
verigă în plus, un longeviv lanţ festivalier de prim rang.
"Cronica Veche" - care i-a acordat anul trecut, nu unul, ci trei
numere,menite a-l oglindi pe larg - îşi propune a repeta experienţa.

Herta
Müller
David Lodge

GuillermoArriga
Sahar Delijani Romanin

Puertolas Monika Peetz Care Santos
EdwardHirsch

RaduAldulescu, George
Bălăiţă, Lavinia Branişte, Mircea Cărtărescu, Magda Cârneci,
Vasile Ernu, Norman Manea, Ioana Nicolaie, Marta Petreu,
Andrei Ruse,AnaMara Sandu, Simona Sora, Bogdan Suceavă,
IonVianu,MateiVişniec,AlexandruVlas.
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În expansiune!

Pu in ordine în raftul
luiMihai Codreanu
ţ ă

Revenit în 1900 în Iaşul natal, de la Paris, Mihai Codreanu
începe să-şi adune poeziile, unele proaspete, altele din anii de
liceu, pentru un volum. Cam tot ce-a scris până acum, fără prea
multă rigoare în selecţie, deşi lucrează de cel puţin doi ani la
alcătuirea cărţii de debut. Ziarul „Propaganda“ anunţa încă din
1898 că „În curând va apare (sic!) de sub presă un volum de
versuri ce va purta ca titlu: «Diafane» datorite colaboratorului
nostruM.Codreanu-Cain“.
În legătură cu data apariţiei acestui prim volum există o legendă
frumoasă (la Ciopraga). Se spune că volumul a intrat în
tipografie spre sfârşitul anului 1900. Editorul şi tipograful
Herşcu Goldner, înţelept ca rabinul din Buhuşi, l-a sfătuit pe
autor să fenteze calendarul şi să pună 1901 ca an al apariţiei. Cu
acest truc, obişnuit în epocă, „Diafanele“ prindeau sfârşitul
anului în curs şi, anticipând, rămâneau proaspete şi la fel de
diafane şi anul următor.
Povestea e frumoasă, însă e doar o poveste. Fie născocită
intenţionat de Codreanu, fie o realitate apropiată, deformată în
timpdememoria lui, fie preluată eronat deCiopraga.
O lămurire vine din straturile groase de presă veche, aur curat,
din tezaurul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai
Eminescu“ din Iaşi.
„Diafane“ n-a apărut la sfârşitul lui 1900, purtând pe copertă
1901 ca an de apariţie, n-a apărut nici măcar la începutul lui
1901, ci toamna.
„Revista modernă“, la care Codreanu colabora în 1901, anunţa
pe 12 august: „Colaboratorul nostru, d. Codreanu, are sub presă
volumul «Diafane»“. Este greu de crezut că avem de a face cu
alt şiretlic de marketing al tânărului poet.Adică să fi avut cartea
tipărită încă din 1900 şi să o fi ţinut ascunsă aproape un an ca să
o lanseze într-un moment prielnic. Ar fi să punem prea mult în
seama unui autor care, cum se va vedea mai încolo, nu s-a arătat
prea grijuliu cu propria operă: a scos trei cărţi fără precizarea
anului de apariţie, altă bătaie de cap pentru istoricii literari, a
observat în consemnările despre el diverse abateri de la adevăr
şi nu le-a corectat, ba chiar le-a alimentat cu declaraţii
contradictorii. Rămâne de acceptat în termenii bunului simţ că,
într-adevăr, în august 1901 cartea se afla sub tipar, aşa cum titra
„Revista modernă“, anunţul fiind scris cu siguranţă chiar de
Codreanu sau la iniţiativa lui. Vor fi minţind gazetele şi atunci,
dar nici chiar aşa! Şi de bună seamă că respectabilul domn
Goldner era destul de aglomerat la tipografia lui, fiindcă
volumul va sta sub presă, gemând să se nască, încă două luni.
Pentru că abia pe 7 octombrie 1901 aceeaşi „Revistă modernă“
anunţă: „A apărut volumul «Diafane» de M. Codreanu“. Cum
revista apărea săptămânal, iar numărul anterior nu menţiona
apariţia cărţii, se poate spune fără teama erorii că debutul
editorial al lui Mihai Codreanu s-a produs undeva între 1 şi 6
octombrie 1901.
În numărul următor al „Revisteimoderne“, din 14 octombrie, C.
Săteanu semnează cronica „«Diafane». Poezii de Mihai
Codreanu“. Cartea mai este semnalată în „Mişcarea literară“
(19 octombrie), în „Liberalul“ (23 octombrie), în
„Evenimentul“ (25 octombrie şi 3 noiembrie). Toate aceste note
consemnează apariţia recentă a volumului, nu se referă

nicidecum, deodată, în octombrie-noiembrie 1901, la o carte
existentă fizic din decembrie 1900 sau chiar mai devreme.
Exemplarul aflat la BCU „Mihai Eminescu“ din Iaşi poartă
următoarea dedicaţie: „D-lui şi D-nei C. Olinescu, cu
consideraţiuni distinse“, datată octombrie 1901. Să fi aşteptat
autorul 10 luni cu cartea în buzunar ca să înceapă să dea
autografe prietenilor?
Cărţulia, cu un titlu ce parcă pluteşte ca fulgul prin aer când îl
pronunţi, „Diafane“, nu este reţinută de istoria literară decât ca
debut editorial al sonetistului, bornă în timp şi în evoluţia lui
poetică. Un volum „stângaci şi pretenţios, a fost rău primit“,
notează Nicolae Iorga în „Istoria literaturii româneşti
contemporane“.
Strofele tânărului poet mustesc de Eminescu şi de Baudelaire.
De altfel, cartea este închinată „memoriei neîntrecutului
maestru al literaturei româneşti, Mihail Eminescu“. Vocea lui
Codreanu, încă în formare, se aude discret în muzica titanilor.
Priveşti acest volumaş în colivia lui de sticlă din muzeu. O
cărţulie cu 72 de poezii, tipărită fără prea mare exigenţă
tipografică. Jupânul Goldner îl vedea probabil ca pe unul dintre
alte efemere volume de poezie care apăreau şi atunci, ca şi
acum, cu zecile şi zburau în mari stoluri de hârtie pe deasupra
literaturii fără să o atingă în vreun fel. O lucrare cu înfăţişare
modestă, acum îngălbenită şi muşcată pe la margini de colţii
vremii, dar câtă forţă şi cât orgoliu închide în paginile ei
sfărâmicioase!
Abia de la al doilea volum, „Din când în când. Poezii (1901-
1903)“, ochii lumii literare aveau să se îndrepte spre Codreanu
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şi despre el va începe să se vorbească de acum ca despre un poet
adevărat, nu ca despre o speranţă. Drept dovadă, volumul,
apărut la Iaşi, la Editura „Progresul“, trece bariera pestilentului
Bahlui şi este reeditat la Bucureşti, la prestigioasa editură
„Alcalay“, în şi mai prestigioasa colecţie „Biblioteca pentru
toţi“. Acesta este momentul consacrării. Dar, cum spune
ConstantinCiopraga, „poetul nu-şi găsise încă «sunetul unic»“.
Şi acest al doilea volum are o istorie neclară. Nu poartă pe
copertă anul apariţiei. Toată lumea este de acord că a apărut în
1903. Aşa a zis George Călinescu în „Istoria literaturii române
de la origini până în prezent“. În bibliografia „Monumentalei“,
marele critic consemnează trei cărţi apărute în 1903: „Din când
în când. Poezii (1901-1903)“, „Martira“, de Jean Richepin,
traducere, şi „Prinţesa îndepărtată“, de Edmond Rostand,
traducere.Aşa apare şi în ediţia a doua, din 1982, cea îngrijită de
Al. Piru. Şi probabil de aici, de la Călinescu, pleacă eroarea,
preluată apoi unanim, pe nemestecate. Constantin Ciopraga, cu
„Literatura română între 1900 şi 1918“, a bătut în cuie
calendarul apariţiei celor trei volume: la 1903.
Maria Saliniuc, de la Serviciul Bibliografic al BCU „Mihai
Eminescu“, a publicat în 1978 o impresionantă bibliografie a
poetului, un volum de 445 de pagini, cu 4.463 de referinţe. Sunt
prinse în această uriaşă panoplie bibliografică inclusiv articole
de câteva rânduri din ziare de acum o sută de ani, ce
menţionează doar numele lui Codreanu, prezent, printre alţii, la
un priveghi sau la o întrunire literară a studenţilor, la un five
o'clock sau în acceleratul de Bucureşti. Dar până şi această
lucrare riguroasă, prin sita căreia nu scapă aproape nimic ce s-a
scris despre Codreanu pînă în 1978, dă ca
an de apariţie al celui de al doilea volum tot
1903. În laborioasa bibliografie volumul
este menţionat astfel: „«Din când în când.
Poezii. 1901-1903». Ed. I-a, Iaşi, Edit.
tipografiei «Progresul», 1903, 85 p.
(Biblioteca pentru toţi)“. Altă eroare, căci
„Biblioteca pentru toţi“ n-a aparţinut
niciodată editurii din Iaşi; la acel moment
era în proprietatea Editurii „Alcalay“. Încă
unmotiv de circumspecţie.
Aşa apare şi în catalogul BCU, la cota I. B-
1406, dar şi la alte biblioteci cu cataloage
accesibile on line, în dicţionare ale
scriitorilor, în istorii literare.
1903 peste tot. Toate bibliografiile lui
Mihai Codreanu,mai noi saumai vechi, nu
multe, indică acelaşi an pentru a doua carte
de versuri. Excepţie fac Eugen Lovinescu,
care nu dă niciun an, şi solitarul Gheorghe
Mancaş, care în „Poezia românească de la
origine până în zilele noastre: (1673-
1937)“ aruncă la întâmplare un 1904
neserios şi excentric.
Vizitând muzeul, citind apoi cartea şi
punând cap la cap câteva informaţii despre viaţa poetului, pe
care muzeografa Beatrice Panţiru le înşiruie cu pasiune, vezi că
ceva nu se leagă.
În primul rând, ceea ce sare în ochi de la prima lectură este o
ciudată schimbare a poetului, un salt calitativ neverosimil de la
primul la al doilea volum, în numai doi ani. Poeziile, aşa cum
precizează şi titlul în paranteză, sunt din perioada 1901-1903.
Ar trebui să curgă lin în continuarea „Diafanelor“ din 1901. Dar
nu. Vocea adolescentului se maturizează subit, versul capătă
siguranţă, neologismul violent îşi diminuează explozia şi se
armonizează contextual, dând o sclipire nouă şi surprinzătoare,
temele se deschid într-un evantai mai larg, irizări simboliste
destramă penumbra romanticului poet, o cale fermă se deschide
spre precizia parnasiană a versului.
Cum s-au putut întâmpla toate aceste schimbări într-un timp atât
de scurt? Nu cumva unele poezii, cele mai bune, cu semnul clar
al evoluţiei, sunt scrisemai târziu şi puse după aceea la un loc cu
cele din 1901-1903? Sau măcar revizuite sau selectate mai
târziu, într-o etapă dematuritate?
Apoi, ce autor ar preciza, chiar în titlul volumului apărut în
1903, că acesta conţine poezii scrise între 1901 şi 1903? Nu e
clar? Poate unul prea vanitos, care îşi parcelează producţia, pe
măsură ce o publică, după modelul ediţiilor de opere complete.
Dar când te apropii puţin deMihai Codreanu, vezi imediat că în
sufletul acestui om de o blândeţe feminină, modest şi afabil, nu
era loc pentru vanitate.Nasul lui nu stăteamai sus de pălărie.
Şi cum de se face că Mihai Codreanu, autor cu operă destul de
restrânsă, cu titluri numărabile pe degete, publicate la intervale
mari, a îngrămădit trei cărţi într-un singur an?
Cu această îndoială încolţită din momentul când am văzut
cartea la Vila „Sonet“ m-am întors în timp, în 1903. Uşor, prin
miraculoasa poartă stelară a bibliotecii: apeşi pe buton de acasă,
la calculator, iar când ajungi la sala de lectură ziarele comandate
on line te aşteaptă pemasă.
Am căutat, am căutat. Câte lucruri interesante afli, în fuga
privirii, din ziarele vechi!Dar niciunul din acel fructuos an 1903
nu zicea nimic despre al doilea volum de poezii al tânărului
Mihai Codreanu. Nici măcar „Evenimentul“, la care el
colabora. De ce această dubioasă tăcere, când primul volum a
fost anunţat cu trei ani înainte, apoi fiindu-i consemnat fiecare
pas până în rafturile librăriilor? Nu era el omul care să apară
brusc în faţa cititorilor, de după uşă, cu o carte nouă. Nu, de
fiecare dată bătea toba dinainte, să se ştie. Chiar şi atunci când,

asemenea cărţilor anunţate în volumul de debut, acestea nici nu
mai apăreau ulterior - iar pe altele nici măcar nu lemai scria. S-a
bucurat de timpuriu de celebritate şi presa nu lăsa sub tăcere
nimic din ce venea dinspre dânsul, de la intenţii la opere finite.
Iată nişte titluri:
„Mihai Codreanu pregăteşte un poem dramatic în versuri“ -
„Dimineaţa“, 31 iulie 1920;
„Poetul Mihai Codreanu lucrează la o nouă poemă mai mare,
scrisă în formăde terţine“ - „Mişcarea“, 25 ianuarie 1923;
„Se anunţă că în primele numere ale revistei «Lumea, bazar
săptămânal» vor apare (sic!) şi lucrări ale lui M. Codreanu -
„Lumea“, 10octombrie 1924;
„Codreanu şi Cincinat Pavelescu au scris câte o lucrare
dramatică pentru viitoarea stagiune“ - „Mişcarea“, 23mai 1928.
(De remarcat că popularitatea poetului era la cote înalte,
prenumele nici numai era necesar, ca la clasici);
„Poetul Mihai Codreanu pregăteşte un nou volum de versuri“ -
„Viaţa literară“ - 13 octombrie 1928;
„Poetul Mihai Codreanu lucrează la o piesă cu subiect din
domeniul transmiterii undelor gândirii la distanţă“ - „Viaţa
literară“, 3 noiembrie 1928;
„De dimensiuni uriaşe se anunţă un poem filozofic la care
lucrează Mihail (sic! n. a.) Codreanu“ - „Viaţa literară“, 1
noiembrie 1930.
Când atmosfera se mai răcea, nemaifiind traversată meteoric de
vestea unei noi creaţii, apărea şi câte un anunţ general şi
imprecis, să ţină lumea cu ochii pe cer, ca acesta, deloc lipsit de
umor involuntar: „Vor apare volume de versuri ale poetului

Mihai Codreanu“ („Universul literar“, 13 decembrie 1929). Cu
asemenea afirmaţie nu ai cum să dai greş. Noi volume n-au mai
apărut decât peste 10 ani, unul, şi încă unul după 28 de ani! Dar
poţi să spui că „Universul literar“ n-a avut dreptate?Nupoţi.
Presa ieşeană nu zice nimic, în 1903, despre cartea apărută în
1903. O tăcere ciudată stăruie în coloanele ziarelor şi anii
următori, până pe 7 octombrie 1908, când „Îndrumarea“ anunţă
apariţia volumului. Nu întâmplător, fiindcă Mihai Codreanu
este colaborator al acestei reviste lunare. Una cu viaţă scurtă,
aprilie 1908 - martie 1909; şi tipărită la „Progresul“, taman
editura şi tipografia care au scos şi cartea de poezii. Apoi
„Opinia“ din 22 octombrie 1908 titrează: „«Din când în când»,
un nou volum de M. Codreanu“! Cu siguranţă nu ne aflăm în
lumea onirică din „Ulysses“, a lui James Joyce, unde un ziar îi
arde pe prima pagină un titlu de-o şchioapă: „A murit regina
Ana!“, la 30 de ani de lamoartea reginei, ci în Iaşul anului 1908,
unde ziarele publică ştirile proaspete după cel mult o
săptămână!; în Iaşul care peste o sută de ani va da ziarişti ce vor
publica ştiri chiar înaintea evenimentului, iar altele fără măcar
ca evenimentul să se fi petrecut!
Deci cartea de poezii din 1903 a apărut în 1908, ca să spunem
aşa.
Şi nici “Martira” n-a apărut când a apărut - tot ca să spunem aşa.
Nu în 1903, cum susţine Ciopraga: „Două traduceri în versuri,
drama «Martira» de Jean Richepin şi «Prinţesa îndepărtată» de
Edmond Rostand, tipărite în 1903, au atras atenţia mai mult
decât volumele originale“.Aşa spune şi Călinescu, asta afli şi de
lamuzeu,minunându-te de această erupţie editorială. Un anmai
târziu, prietenul lui, Mihail Sadoveanu, avea să debuteze cu
patru volume! - dar el avea de unde, pe când Codreanu n-a scris
toată viaţa cât scria Sadoveanu într-un an.
Răspunsul vine tot de la bibliotecă.
De la început, catalogul te duce pe o pistă falsă. Fişa indică 1901
ca an de apariţie! Îţi dai seama că ceva nu e în regulă văzând
precizarea de pe pagina de gardă: „Versiunea romînă (sic)
reprezentată pentru prima oară la Teatrul Naţional din Iaşi în 22
decembrie 1901“. Nu în 22 octombrie, cum susţine Constantin
Ciopraga. Comitetul teatral a dat avizul favorabil în raportul din
2 octombrie 1901: e greu de crezut că piesa s-a şimontat în 20 de
zile de zile. E drept, tocmai începuse secolul vitezei, dar nici
chiar aşa! Pe urmă, dacă premiera a fost pe 22 decembrie 1901,
cum s-a şi întâmplat, când s-a tipărit volumul până la sfârşitul
anului, încât să prindă şi această precizare pe prima pagină?

Aveau şi oamenii aceia treabă: Crăciun, Anul Nou, cozonaci,
sarmale...
Cartea apare abia în 1907.
Începând din decembrie 1906, Codreanu publică „Martira“ în
foiletonul ziarului „Evenimentul“. Spre sfârşitul lui 1907, cel
mai probabil sfîrşitul lui octombrie-începutul lui noiembrie,
apare şi cartea la editura „Evenimentului“, fără an precizat, iar
Codreanu se şi grăbeşte, aşa cum făcea cu fiecare carte nouă,
(mai puţin „Din când în când”), s-o înscrie la selecţia pentru
premiul „Năsturel“ alAcademieiRomâne.
În „AnaleleAcademiei Române”, Seria II, Tom 30, 1907-1908,
este consemnată şedinţa din 9 noiembrie 1907, sub preşedinţia
lui Grigore Ştefănescu; în această şedinţă este prezentată
„Martira“. Şi tot acolo apare, la paginile 307-309, raportul
întocmit de Iacob Negruzzi. Se precizează că este vorba de
ediţia I, apărută la Iaşi, fără an. Anul nu poate fi decât 1907,
pentru că nu erau acceptate la selecţia pentru premiulAcademiei
decât cărţile apărute în anul în curs, premiul fiind acordat anul
următor. Codreanu n-ar fi prezentat la concurs, în deplină
impostură, mână-n mână cu editura, o carte fără an precizat,
apărută în 1901 sau în 1903.
De ce n-or fi pus şi oamenii ăia anul apariţiei pe copertă, nu ştim.
Disciplina biblioteconomică nu ajungea de fiecare dată şi la
edituri, nici chiar la cele mari. Ediţia a doua, în „Biblioteca
pentru toţi“, la „Alcalay“, apare şi ea fără an. Se deduce că este
vorba de 1912 văzând numărul de ordine în „BPT“, 762, şi
confruntând cu alte cărţi apărute în această colecţie, conform
catalogului editurii, căcimai apăreau şi cărţi datate.Ah!Dar nici

Catalogul nu este datat!
Codreanu nu se îngrijea de asta, se vede. Deja nu-şi
mai putea acorda acea bucurie fără margini a-şi re-
citi propriile cărţi. Avea 34 de ani la apariţia
„Martirei“ şi ochii nu îl mai ajutau.A trăit aproape o
jumătate de secol departe de propria semnătură.
Iată că dintr-un car plin, în 1903 Codreanu mai
rămâne cu o singură carte: traducerea după „Prinţesa
îndepărtată“, dramă în 4 acte, în versuri, de Edmond
Rostand. Aici nu există dubii asupra anului. Presa
ieşeană consemnează apariţia cărţii în librării
începând din iunie 1903, nu cu mare zarvă: doar
efemera „Revistă Idealistă“ şi „Arta“, dar îndelung
comentată şi lăudată în anii următori: interviuri,
recenzii, cronici de teatru.
Ediţia a doua a apărut tot la Bucureşti, Editura
Librăriei „Universala Alcalay & Co“, tot în
„Biblioteca pentru toţi“, două volume, nr. 304 şi 304
b, şi tot fără an. Dar a fost cu uşurinţă datată în 1907,
apărând după „Fabule“ de George Ranetti (nr.
303/1907) şi înainte de N. Gane, „Nuvele“ (nr.
305/1907).
Acum parcă s-a mai făcut puţină lumină şi opera de
tinereţe a poetului pare să se alinieze frumos şi firesc,
să curgă în ritmul devenirii lui ca scriitor:

1901 - „Diafane“, poezii;
1903 - „Prinţesa îndepărtată“, traducere;
1907 - „Martira“, traducere;
1908 - „Din când în când. Poezii. 1901-1903“, sonete şi poezii.
Apoi volumelematurităţii:
1914 - „Statui“, 99de sonete;
1920 - „Cyrano deBergerac“, traducere
1921 - „Cântecul deşertăciunii“, sonete şi poezii;
1929 - „Turnul de fildeş“.
Acestea sunt toate cărţile originale, după care vin două antologii
antume (1939 şi 1957). Nu există niciun dubiu în legătură cu
volumele ce au apărut după 1908.
Se observă că volumele de poezii apar aproximativ din 7 în 7
ani.Asta era cadenţamaestrului.
Şi se mai observă că absolut din întâmplare, sau poate ca o
contragreutate, ca un fel al lui Dumnezeu de a îndulci istoria,
principalele cărţi ale luiCodreanu apar lamomente de cumpănă:
„Martira“ - în 1907, anul marilor răscoale ţărăneşti; ediţia a
doua, 1912 - primul război balcanic; „Statui“ - în 1914, anul
începerii Primului Război Mondial; „Cântecul deşertăciunii“ -
1921, anul înfiinţării Partidului Comunist Român; „Turnul de
fildeş“ - 1929, anul declanşării crizei mondiale şi al grevelor
minereşti de la Lupeni; „Statui. Sonete şi evadări din sonet“ -
1939, începeAlDoileaRăzboiMondial.
Simple coincidenţe.
Acum, având puţină ordine în raft, să îl putem citi în linişte pe
MihaiCodreanu.

Viorel ILIŞOI

(Fragment din eseul „Necunoscutul Mihai Codreanu“, parte
dintr-un proiect de popularizare a muzeelor literare din Iaşi
iniţiat deMuzeulLiteraturiiRomâne Iaşi în cadrulFILIT2014.)
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Î n această Moldovă, aparent săracă, există giuvaeruri la vederedar puţin văzute de unii şi de alţii. Odoare încă pulsând cultură
sub patina, sub oxidarea timpului. Şi nu le vedem fiindcă par mai

în relief scăzut conacurile, casele cu stil prăbuşite, dezmembrate,
oricum altceva decât ruinele reconstituite ale castelelor din Franţa
ori Spania. Dar a vorbi despre noi înşine atingând doar tangenţial
puţinii urmaşi de spiţă domnească ori boierească, aşa cum este
cronicărită boierimea română, e o mare greşeală. La Maxut, în
coasta Hârlăului, doamna Irina Rişcuţia (ultima descendentă din
ramura Polizu a Ghikuleştilor de Deleni) nu a recuperat doar o
proprietate de drept ci propria copilărie, un fel de a spune, copilăria
fără părinţi, unchi, neamuri devenind o mise-en-sc ne ciudată, greu
perceptibilă înconjurătorilor. Un eroism aparte, greu decelabil,
contrapune pentru omul obişnuit, pragmatic în cenuşiu, respectul
averii şi imposibilul desen al parcursului acesteia după fireasca
ieşire dintre vieţaşi a conăcăresei. Or doamna Ina, aşa doreşte să fie
apelată, construieşte carismatic în conacul din fotografia de la
început de secol XIX un alt conac, un fel de răzbunare scenografică a
eroinei cu parcursul existenţei deturnat, o existenţă căreia, fără a-i
subiectiva în exces componentele tragice, îi adaugă permanent
darurile primite, necompensatorii, dar care i-au menţinut flacăra
mică a speranţei de a renaşte în solaritatea impusă de
neam, de rang. Deloc obedientă, funcţionează ca artist
grafician la Institutul de Antropologie de pe lângă
Academia Română unde, alături de soţul său,
apartenent unei familii care a dat nume mari în istoria
României sud-vestice, un valoros restaurator de
existenţe şi decodificator al unor imposibile
determinări în zona etnogenezei poporului român dar
şi a patologiei crimei, reuşeşte să pună în relief rostul
omului de ştiinţă în societate fără a epata, fără a intra
sub reflectoarele massmediei mereu prea grăbită,
mereumai la suprafaţa de divertisment a adevărurilor.
Ca şi soţul său, cercetător prof.dr. Cantemir Rişcuţia,
un pătimaş al volumetriilor (ar fi dorit să facă
sculptură), doamna Ina şi-a sacrificat veleităţile
compoziţionale, tablourile sale rămânând într-o
galerie invizibilă celorlalţi şi sieşi.
Stăm îndedoi, echipa de filmare iese din discuţie, ba nu,
apare şi a treia persoană, dublul doamnei Ina reflectat,
cum memoria auxiliară, în cadratura unei oglinzi
veneţiene. Vreau să întreb ceva dar sunt anunţat că nu
este încă momentul, umbra unui jeţ determinând
savuroasa revoltă a amfitrioanei în nepotrivirea de ani,
stil, epoci. Zâmbeşte, un zâmbet matisat, de protocol,
de încurajare, de oboseală după multele interviuri
rutinare. Cum ai putea, după ce reguli, să armonizezi în
aceeaşi persoană personajele pe care le reprezintă:
ultima din spiţa (Polizu) a Ghikuleştilor din Deleni, posesoarea de
avere şi informaţie valorică, eleganta în aparenţă dar temeinic
regizată simplitate a gazdei. Plus că deasupra noastră atârnă
ghilotina obligaţiilor serelistice ca soluţie de parcurs a conacului. Aş
vrea s-o întreb despre unchi, Nicolae Polizu Micşuneşti, un as al
aviaţiei române cu zece aparate de zbor sovietice doborâte înaintea
dispariţiei jertfelnice deasupraUcrainei, despre tatăl său, Gheorghe
Polizu Micşuneşti, asasinat de comunişti la Jilava, despre mereu
condamnatul la moarte Moise Rişcuţia, dar n-are rost, e prea mult
adânc necuvenit pentru a astfel de întâlnire.

de vară, cum am citit din ”contribuţiile” unor gazetari în alergare

Nu este totuşi o clădire depatrimoniu. Se pare că nu vă deranjează.

Am întâlnit, stimată Doamnă, oameni, moştenitori de oarecari averi
care, parcă anatemizaţi de teamă, teama aceea multiformă,
profundă, au refuzat să redevină posesori reali de avere, vânzând,
înstrăinându-şi amuletele copilăriei, ale tinereţii. Poate şi
fragilitatea structurilor post-revoluţionare, poate omniprezenţa la
vârf a ”moştenitorilor” puterii, încămult în roşu...

Pauză. ”Acasă” un adverb polisemantic. 360 de grade mişcarea de
orizont a privirii în spaţiul altădată ocupat de bunici.

č

Construcţia, vibrează vocea de clavir a doamnei Ina, a apărut ca
dorinţă în fapt, prin bazele ei, cu temelia desenului pentru verticală
prin 1870, când senatorul Constantin Ghika Deleni s-a decis să facă
pe acest teren (care era zestrea bunicii mele Alexandrina Polizu
Micşuneşti - născutăAlexandrina Ghika Deleni), deci pe acest teren
să facă o construcţie, nu o construcţie de vacanţă cum se spune acum,
( )
ci o construcţie în care familia să se simtă bine, familia care era foarte
numeroasă.Aşa a luat naştere ideea şi aşa a pornit acest conac.

in cărţile citite, m-am documentat, clădirea e deosebită de tot
ce e conac în Moldova, în partea asta. Şi am descoperit în
Italia de Nord construcţii similare la vilele familiilor

aristocrate, bogate, de acolo. Probabil cămeşterii au fost italieni.Aşa
am dedus din decoraţia caselor respective şi din monumentalitatea
elegantă care te emoţionează în orice moment când vezi acest conac.
Bun. Eu am ajuns la el ca şi copil de 4 de 5 ani, vara, adusă de tatăl
meu, Gheorghe Polizu Micşuneşti, care era băiatul cel mare al
Alexandrinei, căsătorită cu Niculaie Polizu Micşuneşti, care a fost
şeful baroului din Iaşi şi care tot salariul îl băga aici, că ţin minte că
aşa se discuta în casă, noi nu erambogaţi, totulmergea aici.

M-am motivat, în timp, de ce în momentul când cobor panta în
judeţul Iaşi cumaşina, parte pe care o străbateţi şi dumneavoastră, am
început sămă simt acasă. E cald, e acasă, nu?

Au venit timpuri grele: au fost ruşi, au fost comunişti, au fost profitori
ai comunismului, fiecare şi-”a adus aportul” luând ce-au putut, ce-au
crezut. Vremea a trecut şi aicea rămăsese o ruină. Nu chiar ruină:
fiind ziduri atât de groase, construcţie atât de masivă (o să vedeţi
crama, pivniţa cum arată nemaipomenit) nu s-a putut; n-au dărâmat
dar s-a dezafectat. Afost folosit, între altele, ca internat pentru copiii
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Restauratoarea

Aurel BRUMĂ

care culegeau mere la cooperativa care a fost aici. Livezile de mere,
de cireşi. Toţi ăia, veneticii istoriei, au crezut că rămân veşnic aicia.

impurile au trecut.Au trecut fără ca nimeni din familie să mai
vină pe aici. La ce să vină? Bunica mea a fost dată afară din
conac doar cu o servietă în braţe. Atât şi un scrin bun din

secolul al XVII-lea pe care îl am eu, la mine acasă. După ce mor o să
fie adus tot aici fiindcă dintotdeauna şi acum, când sunt la Bucureşti,
reprezintă Maxutul. De pe vremea bunicii este o noptieră şi o măsuţă
turcească (era un salon turcesc aici, unde este sufrageria asta mică)
şi-atât. După ce a murit bunica şi înainte să moară, (a murit la azil, la

Enumăr mecanic, conform obişnuinţei documentaristului,
”veneticii”: soldaţii ruşi, administratorii de CAP sau IAS. Închipui,
asemeni, averea greu decelabilă acestui timp, mapele conţinând
mărturia coborâtoare de pe Columna Traiană a moţilor, urmaşii
clarificaţi ai dacilor sau celebrele reconstituiri ”Homo erectus” de
la Sangiran sau”Homo erectusMojokertensis”,miile demăsurători
somatometrice şi somatoscopice realizate de soţii Rişcuţia în 10 ani
de studii în Munţii Apuseni, corespondenţa purtată de savant cu alte
personalităţi distincte ale domeniului. Dar cum să concentrezi atâta
timp într-o singură întrebare, într-un singur răspuns? Plus şirul
tragic al pierderilor de vieţi...

T

aproape 100 de ani), mi-a zis: să ai grijă de servieta asta. O am şi
acum, laBucureşti.Amdeschis-o târziu, cu un fel de teamă: cine ştie
ce fotografii or fi acolo, poate cu băieţii care au murit, cu Polizu,
mare aviator în luptă cu ruşii, a murit într-o luptă aeriană, el fiind
comandant de escadrilă, rusul comandant de escadrilă, asta o ştiu de
la unul care a asistat.Au fost doborâte avioanele care îi însoţeau şi au
intrat unul în altul. La înmormântare, la Tiraspol, comandantul,
mare ministru, a luat cuvântul şi a spus, ”ce mari oameni ar fi fost
ăştia dacă nu mureau ca eroi” (

). Ce caractere, nu? Bunica mea a spus: ai grijă,
n-o pune pe foc înainte să te uiţi. Şi erau actele Maxutului.
Devenisem proprietară de acte. Or şi asta putea fi ceva periculos sub
comunişti.

n servietă erau actele deveniriiMaxutului, să zic. Făcuse cereri la
Ministerul Sănătăţii pentru paturi, în timpul războiului, pentru
copii, mă rog, fel de fel de acte, dar erau şi acte de pădure, o

pădure care aici nu era de găsit. Şi am mers la Ocolul Silvic. Nu se
găseau actele doveditoare. Am vrut să renunţ, dar cum se poate să
renunţ?M-amdus la Botoşani, la Ocolul Silvic. Şi până la urmăm-a
ajutat Dumnezeu, zic eu, ca pe o hartă veche să văd reapărând
pădurea. Ei, bine, era în plasa Suliţa. Nimeni nu mai ştia de treaba
asta. Şi aşa, în plasa Suliţa, am găsit hărţile unei părţi din pădure şi
ale conacului cu toată suprafaţa caremi s-a dat înapoi.

Şi-n 2006, după 6 - 7 ani de procese (de-acum eram soţia dr.
Cantemir Rişcuţă, savant antropolog, am fost o singură dată cu el
aici) şi am venit la primărie şi am depus actele, ca toată lumea,
pentru pământ, pădure şi pentru conac. Mi-era foarte greu să
recunosc ce a fost şi ce ajunsese. Dar... dar ideea a fost să nu se
piardă ce a rămas. Între timp amvăzut, înmulte părţi, în urma legilor
de retrocedare, oameni în vârstă sătui de viaţă, demizerii. N-au avut
curajul să se apuce să restaureze, să valorifice ceea ce se stricase În
alternativa unei vânzări, primeam 400-500.000 de euro. Era ceva
atunci. Ce să fac cubanii? Soţulmeumurise...

ă spun drept, dintre prietenii mei din copilărie suntem cam
toţi de o generaţie, s-au căsătorit, au avut copii (eu nu am
avut) şi-au plecat dincolo. Şi i-am văzut după '89, când am

călătorit şi eu şi i-am vizitat. Unul nu era fericit! Erau ca o floare
pusă într-un vas dar nu-şimai avea rădăcina.Am avut imaginea asta,
v-o mărturisesc, n-am mai spus-o la nimeni până acuma. Dar nu se
poate. Nu te înţeleg dincolo decât cei ce vin acolo.Tu vii camusafitr,
ai stat, ai văzut... Şi vii acasă, ia să vedem, ce-i de făcut acasă?
Acesta a fost mobilul. Şi aici fiind dezastru am spus să fac ca să
vând, dar întâi să fac. După ce l-am făcut, asta a fost o întâmplare,
apropo de ce mi-aţi spus, am stat singură un timp în conac, dar era
făcut tot, şi mă-ntrebam, asta e o parte umoristică, dar sunt şi de

de parcă eroii ar avea altitudini
minore, reductibile

Timpul a trecut.Ornicul domniilor...

Din 2000 un nou război: cel al moştenitoarei Ghikuleştilor, Irina
Rişcuţia.

Î

.

V

astea, ce stai singură? Tu vii din Bucureşti şi stai în conacul acela
singură. Nu ţi-e frică? Nu sunt singură, îmi răspund, sunt nouă câini
în jurul meu şi toţi mă cunosc. Şi stând aşa, la un moment dat mi-am
dat seama că într-adevăr e foarte frumos. Privighetori, cuci, nu
auzisem. Dar singurătatea te copleşeşte. Casa asta a fost făcută să fie
familie mare, să fie copii, să fie veselie, să fie... şi atunci am zis de
vândut n-o vând,Doamne fereşte.

ici, spre deosebire de alte conace, s-a păstrat parcul, s-a
păstrat spaţiul verde, ăsta a fost un atú, da şi după trei
săptămâni mi-am spus: s-ar putea face ceva şi, împreună cu

inginerul Constantin Ştefănucă, om al locului, am început să ne
sfătuim, să lucrăm. Ce era pe jos? Podele.A, se pot face podele. Am
putut, am făcut rost de aceste splendide duşumele de stejar, care ţin
ani de zile, ca noi. Pe urmă, aici nu era electrică. Nu era apă, nu era
canalizare şi ammers mai departe şi am terminat. Şi am avut acuma,
pentru a doua oară, un conac dar cu ziduri întregi. Am adus din Iaşi
nişte specialişti care au restaurat şi Casa Pogor, da, un pic prea
fastuoasă, aici era casă-casă, se venea, se citea, se odihneau, nu se
făceau baluri preamari, asta se făcea laCastelul Princiar dinDeleni.
Uşile, vă spun drept, erau distruse de deschisul cu picioarele, de
muncitori, de cine, care a mai fost. Iar acum sunt patru registre de uşi
autentice, până sus refăcute, nu? Am adus copii de la Facultatea de
Arte Plastice care au dizolvat coaja de vopsea albă şi verde, cum
erau toate cele vopsite atunci. Şi au apărut în splendoarea lor aceste
uşi. Am zis, aceastea sunt mărturia secolului al XIX-lea.
Extraordinare. Şi s-aupăstrat aşa cumaşa le-am lăsat.
Aici era dormitorul bunicilor mei în care eu nu aveam voie să intru
decât foarte respectuos şi cuminte şi să spun poezie sau ştiu eu ce şi

încă de atunci mi-am dorit să fie dormitorul meu.
Am găsit acest dormitor francez, autentic, bun,
mă simt foarte bine aici pentru că am vedere şi în
faţă, spre parc, şi în partea cealalaltă şi e liniştit şi
frumos. Pe urmă a început, în aducerea aminte, ce
am citit despre timpul primului Război Mondial.
Fiind la Iaşi mulţi prizonieri în spitale, regele
Ferdinand, reginaMaria au venit aicia şi au locuit
în camera de vis-a-vis. Acolo. Şi am botezat-o
Camera Reginei. Pe urmă, ai văzut, camera unde
era biroul bunicului meu. Iar cele peste 700 de
cărţi, la venirea comuniştilor, au ars trei zile în
curtea conacului, cărţi de mare valoare. Şi am
început să refac bilbioteca şi am adus tot ce am
putut de la Bucureşti, din bibioteca noastră:
istorie, geografie, artă, arhitectură, deci interesant
tot. Deasemnea se poate asculta muzică, muzică
clasică, Să fie o atmosferă de recreere, de linişte,
de odihnă.Natura ne-o conferă.
Acum trebuie şi noi să găsim momentul, să ne
adaptăm, să ieşim din nebunia oraşului şi a
problemelor actuale, din nebunia Internetului,
care e o nebunie necesară. Am introdus tot ce
trebuie ca să avem acces la Internet, dar nu le bag
în cameră, nu, dar e interesant accesul la tot ce
reprezintă viaţă, cultură în lume. Şi cum totul e
rapid şi informaţia trebuie să fie rapidă, că e

valabilă sau nu.

a, obloanele de lemn. Obloanele au fost un secret al
conacului.Având sistemul acesta de intrare în lateral nu s-au
văzut. Cine a locuit aici, şi ruşii şi militarii şi muncitorii, n-a

observat. Şi aşa au scăpat. Ai mei, când plecau iarna, camerele nu
aveau încălzire centrală, era frig.Aimei închideau obloanele şi uşile,
dacă remarcaţi, până sus sunt cu lemn. Dacă se ştia, demult erau pe
foc, demult terminate. Deci acesta a fost unul din secretele conacului
care a contribuit la păstrarea lui.

Ştii, am întâlnit arta orientală în aceste covoare. Restul de bani pe
care i-am avut ( ) i-am băgat şi am
cumpărat covoare de rugăciune. Orientale, două sute de ani vechime,
da? Mi-am adus aminte că la Braşov, în Biserica Neagră, ele
reprezintă o bijuterie, o colecţie de tablouri. Şi-n Orient, la fel. Şi le-
am adus şi au coborât un pic de la împodobirea tavanelor care sunt
foarte frumoase, nu erau pe vremea bunicilor, ei n-au avut bani în
plus să organizeze aceste stucaturi artistice. Şi punând aceste
covoare, îndată au căpătat bogăţie, conacul şi fiecare cameră în sine.
După aceea am putut, mergând în Italia, înAustria şi la noi în ţară, în
Timişoara, să găsim şi am căutat să găsim mobila adecvată ideii de
hotel, camerelor. Înţelegi? Nu se poate numai aşa şi atunci totul se
transformă într-o oază, dar într-o oază cam veştedă şi atunci, pentru
ca să se simtă şi tinerii bine, şi pentru ca să câştigăm şi un ban, pentru
că e foarte greu să întreţii lumina, curăţenia, totul într-un conac, vă
spun eu din experienţă, am făcut anexele augurice, sala pe care aţi
văzut-o, să fie cu bucurie, să fie cu petrecere curată, frumoasă, nu
discoteci, nu, mă rog... Nu mi-au plăcut lucrurile acestea dar
deocamdată e sală de evenimente.

A ,

Lumina este filtrată de geamuri, de frunzele aflate într-o spovadă
văratecă. Undeva există, sunt convins că există o pendulă de stil,
atinsă şi ea, oarecum de surplusul de mărturisiri. Cum obloanele
secrete.

Pe terasa largă, o pleoapă suspendată deasupra grădinii policrome,
haşurată lateral de alei pietruite, două coşuri din care sar în
proaspăt cireşele de Deleni. Sorb din cafeaua ospitalităţii stingher,
oarecum inutil peisajului şi încadraturii între o promiţătoare
autoare de recuperări nobiliare, domnişoara Ruxanda Beldiman
(autoare a unor lucrări ştiinţifice valoroase de istorie şi artă) şi o
altă invitată a gazdei, proprietară (fostă?) a unui conac undeva, prin
sudul ţării, artistă plastică prefirându-şi existenţa între
apartamentele din Franţa şi Germania. Îi spun doamnei Ina despre
boierii Deleni din Letopiseţul lui Neculce, da, răspunde, interesant,
poate îl voi citi şi eu. Şi îmi face semn s-o urmez.Covoarele.

de la zece hectare de pădure

Mi se pare ori nu, dar de multe ori privirea doamnei Ina se sprijină
de un spaţiu, de un tablou invizibil nouă, celorlalţi. Va să fie bunicii,
tatăl Gheorghe, ceilalţi ai neamului... Şi ies din curtea conacului
bântuit de mişcarea continuă, în spaţiu închis, a căprioarei adusă
aici de întâmplarea propriei vieţi.

D
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„Misterele onomastice” ale Ia ilor (IV)ş

Mircea CIUBOTARU

Aţi ajuns la întâlnirea promisă? Nu-i greu, căci multe
tramvaie şi autobuze trec prin TârguCuculu (cumzic
moldovenii sosiţi aici din Vârfu Câmpulu sau din

zarea dealulu). Locul are istoria sa destul de bine cunoscută,
dar denumirea e chiar unmister, căci altfel nu se explică faptul
că imaginaţia etimologică a fost pusă la grea încercare, dar nu
degeaba, fiind totuşi răsplătită cu frumoase câştiguri poetice.
Denumirea nu-i foarte veche, fiindcă o parte din perimetrul
fostului Târg al Făinii din Iaşi a început să fie desemnat, de pe
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cu numele cu pricina, care
apare începând abia din anul 1816 şi rezistă doar până prin
1847, în câteva enunţuri după calapodul „Târgul Făinii, ce-i
zic acum Târgul Cucului”. Se vede apoi că, prin concurenţă
sinonimică, cucul a mâncat făina, din care nu amai rămas nici
amintirea ei.Mai apoi, s-au întrecut în presupuneri explicative
diverşi pasionaţi, încercând să dezlege pricina năravului
păsăresc. Iată, mai întâi, naivul scenariu având ca protagonişti
pe cucii care cântau prin copacii ce mărgineau odinioară
oraşul, poveste bună pentru repertoriul Teatrului
„Luceafărul”, nu de mult reamintită de inginera Sanda Toma
şi „servită” ziaristului Iustin Heisu, care a notat-o conştiincios
pentru „Evenimentul” (Iaşi), 8 aprilie 2000, p. 9. Regretatul
„iaşolog” Ion Mitican nu s-a lăsat depăşit de situaţie, căci a
încercat să rezolve aporia pusă de o întrebare cu etalon
celebru: ce căuta neamţul în Bulgaria ? Citim, aşadar, în
lucrarea

[2003], p. 8: „Cândva, prin părţile acestea fusese
marginea de răsărit a Ieşilor şi o rarişte de huci râpoasă ori
poate un rediu (pădure tânără) prin care zburau păsărelile şi-şi
strigau arar numele cucii, până ce Alexandru Lăpuşneanu a
adus pe coasta Bahluiului reşedinţa de la Suceava (1564)...”.
Şi, ca să nu fie vreo îndoială, se aduce ca probă un document
din 20 ianuarie 1741 (îl găsim în

, ed. Ioan Caproşu, V, p. 4), în care se
menţionează Rădiul Cucului, cu o vie deasupra sa. Vor fi
având ceva „volum” chemările acelor cuci, ca să se audă în...
Ieşi, tocmai de prin preajma siliştelor Costuleni şi Căueşti,
unde se afla cu adevărat acel rediu buclucaş (cf.

,
V, doc. nr. 757, datat 11 iunie 1708). Rămaşi fără rediu, nu o
scoatem la capăt nici cu strada Pădure, din imediata vecinătate
a Târgului Cucului, care, se zice, „aminteşte după tradiţie [?]
drumul croit printre pripoare spre vechiul codru păstrat multă
vreme... în jurul târgului”, căci numele fostei uliţe conservă
un nume de persoană, atestat în Iaşi începând încă din secolul
alXVII-lea (Pădure,meşter tipograf).
Zburătăcindu-se cucii cântăreţi, naturali, puteau fi folositori
pentru problema etimologică şi acei artificiali, din bătrânele
ceasuri cu cuc, pe care un imaginativ-auditiv, neidentificat
încă , îi auzea, ca într-o simfonie a livezilor,
chemându-se gălăgioşi de prin casele şi dughenile evreieşti
din târg şi iată altă ipoteză bună pentru acest inventar de
dificultăţi hazlii născocite de un biet cuc.
Originea personală a toponimului misterios nu a fost
neglijată, dar ipotezele sunt tot aşa de uşor de demontat ca un
ceas cu cuc. Ion Popescu-Sireteanu considera că Târgul
Cucului ar fi „locul de târg care a aparţinut unui proprietar

Din Târgu Cucului în Piaţa Unirii. Itinerar
sentimental

Documente privitoare la
istoria oraşului Iaşi

Catalogul
documentelor moldoveneşti din Direcţia Arhivelor Centrale

in personam

numit ” - (
, IV), 2003, p. 172 -, ideemai veche, a lui C. Cihodaru,

care vedea o relaţie între prezenţa la Iaşi a unei Ilinca
Cuculeasa (30 octombrie 1783), văduva negustorului
braşovan Vasile Cucu, şi Târgul Cucului (
, p. 399). Demirare este acest gând la un istoricmedievist,

care trebuie să fi ştiut că niciun târg nu putea exista în vechile
oraşe pe o proprietate privată, cu tot cu numele stăpânului ei,
ci numai pe loc gospod, situaţie determinată de obligativitatea
plăţii taxelor (mortasipia) ce asigurau venituri stabile ale
domniei (sau aleMitropoliei, înBucureşti).
Părăsind aceste drumuri înfundate, trebuie să ne orientăm
spre un luminiş cu busola serialităţii toponimice, altfel spus,
cu argumentul existenţei altor locuri cu aceeaşi denumire,
încercând să întrezărim o motivaţie denominativă comună.
Fără surprindere, găsim un Târgul Cucului şi la Bucureşti, în
1798 (V. A. Urechia, , VII, 1894, p. 547) şi
apoi în alte surse din veacul al XIX-lea. G. I. Ionescu-Gion
( , 1899, p. 462, 581) menţionează Târgul
Cucului, precum şi alte trei târguri, unde se vindeau şimărfuri
de braşovenie, dar nu-l localizează în hotarul oraşului.
Alexandru Predescu ( , 1970, p. 111) îl
ştie pe lângă biserica Sf. Gheorghe cel Nou, pemalul unui lac,
format pe fostul pârâu Bucureştioara, cu „sălcii pletoase şi
hăţiş de luncă, de unde în fiecare primăvară bucureştenii
ascultau cântecul cucului. Fiind loc umbros şi cu apă pentru
adăpatul vitelor de povară, curând s-a născut aici un târg
căruia oamenii i-au zis Târgul Cucului”. În această
reconstrucţie, fantezia este de invidiat, iar emulii ieşeni au
avut ceva de învăţat de la maestrul bucureştean. Mult mai
rezonabilă este asocierea târgului de Moşi de primăvară, din
Bucureşti, cu sărbătoarea folclorică Târgul Cucului, legată de
ziua cucului, al primului cântat al păsării, celebrată la date
diverse, fie la Buna Vestire, fie în prima vineri de după Paşte,
şi care a fost reactivată recent, în... septembrie, la Pătârlagele
din judeţul Buzău. Pe locul unui asemenea târg sezonier se va
fi format, probabil, fostul sat Târgul Cucului, înglobat acum
în satulDumbrăveni, din comunaomonimă, judeţulVrancea.
Şi la Vaslui a fost un Târg al Cucului, atestat în 1865
(D.G.A.S.,

, 1988, nr. 2066),
Cele patru locuri cu aceeaşi denumire ne obligă să admitem o
circulaţie mai largă a sintagmei , înregistrată de
Iordache Golescu în ale sale

, din , 1990, p. 255, unde
găsim zicala „Dooă muieri şî o gâscă face Târgul Cucului”,
referitoare desigur la târgul foarte aglomerat din Bucureşti,
zicere pe care culegătorul a glosat-o astfel: „Arată gălăgia şi
zgomotul ce fac muierile când vorbesc, fie cât dă puţine”.
Urmează să-i căutăm toponimului un sens metaforic, adecvat
desemnării unor târguri (locuri de schimb comercial).
Legendele şi credinţele populare despre cuc, pasăre sfântă,
prevestitoare a primăverii şi a sorţii, invocată în poezia de
dragoste, precum şi expresiile ce cuprind termenul (
, şi nu sugerează vreo

motivare a toponimelor în discuţie. Doar sintagma
, despre care G. Coşbuc ne dădea încă din 1897 (în

Cucu Vechi nume româneşti Memoria limbii
române

Istoria oraşului
Iaşi

Istoria românilor

Istoria Bucureştilor

Dâmboviţă, apă dulce

Colecţia dr. Constantin I. Istrati (14291945).
Inventar arhivistic

târgul cucului
Pilde, povăţuiri şi cuvinte

adevărate şi poveşti Scrieri alese

singur
cuc lapte de cuc a umbla de flori de cuc)

vama
cucului

Simbolurile erotice în creaţiunile poporului român
târgul cucului

a trece prin vămile cucului

Cucul
Vântul

Târgul Cucului

vama cucului

op. cit
vama cucului, presupune că

)
informaţii preţioase, pare a fi în relaţie cu .
Poetul înregistra zicătoarea , cu
desluşirea „adică dând bir cu fugiţii şi pierzându-şi urma prin
ţări străine. În Ardeal şi în Bucovina se zice : a căta vama
cucului în înţelesul : ce te-ncerci să faci un lucru cu neputinţă,
absurd. E şi o ghicitoare : Cine n-are vamă? . Şi cine
trece prin vamă şi nu se bagă-n seamă: .Astfel, cucul e
tipul contrabandistului...”, şi continuă în alte câteva pagini, cu
citate din poezia populară, identificând alte ipostaze şi valori
simbolice ale păsării.
Se detaşează, aşadar, două interpretări rezonabile ale
misterioasei asocieri între un târg şi un cuc : fie toponimele

desemnau, iniţial, un târg de primăvară,
sezonier, apoi abandonat şi uitat, ca acela de la Vaslui,
necunoscut din alte surse, fie permanentizat într-un loc
devenit o aşezare, ca aceea de lângă Dumbrăveni, geneză
amintind de vechile sate ardeleneşti Vinerea şi Sâmbăta (de
Sus, de Jos) formate pe locuri de târguri săptămânale, fie erau
târguri cu de toate, inclusiv de vechituri, precum într-un
talcioc, aşa cum a fost Târgul Cucului din Iaşi până prin anul
1965, unde micii şi numeroşii vânzători, în majoritate evrei,
puteau evita plata taxelor (vama) de târg, practicând un
comerţ la limita legalităţii, după cum desemna,
în argoul contrabandiştilor, locurile ascunse de trecere peste
graniţă sau pe lângă orice loc unde se plătea o vamă (fiindcă
despre cuc se crede că îşi depune ouăle în cuib străin, fără vreo
„răsplată”). Nu-i departe de acest gând IonMitican ( ., p.
13), care, menţionând unii evrei
vieţuitori în Târgul Cucului veniseră în Moldova prin Vama
Cucului [?]. În privinţa târgului omonim bucureştean, putem
avea rezerva legăturii sale cu un târg al Moşilor, care, se ştie,
se ţinea în altă parte, la o distanţă apreciabilă, undeva pe Calea
Moşilor de astăzi.
E încă „misterios” acest toponim, dar măcar am alungat din
ipoteze înaripata reală, urmând a-i căuta încă zborulmetaforic
prin spaţiul limbii române.

Să fie un capăt de lume că accentuăm
numele proprii… după cum bate
vântul? Limba română nu are accentul

fix, precum maghiara de pildă, aşa că
hotărâtoare rămân originea respectivului
substantiv propriu, dimpreună cu necesara
păstrare a tradiţiei validată prin uzul
veacurilor. Am auzit spunându-se ş ş

ş ş - ce aşa mare
lucru apăsarea pe o silabă sau alta? Poate-i
deformare profesională - la urma urmei, sunt
dascăl de română - dar continui să cred că
orice atribut al corectitudinii înnobilează
limba ce-o vorbim şi că aşa numitele
„chestiuni mărunte”, tratate ca bagatele
lipsite de semnificaţie, tulbură apele şi
degradează comunicarea. N-am avut ani în
şir fotbal intern pe programele furnizate de
UPC, acum am din belşug… şi-s oripilat ce
demonstraţie de incultură combinată cu
absenţa instinctului limbii demonstrează
prestaţia comentatorilor noştri sportivi!
Când făceam aceeaşi meserie, în urmă cu
jumătate de veac, consideram obligatoriu să
mă informez despre pronunţie întrebându-i
pe colegii străini, să deschid dicţionarele, să

i Lènin i
Lenìn, i Napòleon i Napolèon

ascult transmisii ale posturilor de radio din
alte ţări. De curând, am revăzut DVD-ul cu
finala de la Sevilla. Iată, comentatorul nostru
spune că, înaintea meciului, colegii din
străinătate au venit să-l întrebe cum se
pronunţă numele româneşti. De ce, acum, n-
om face şi noi la fel? Îi lăsăm în voia lor pe cei
care pronunţă, ca badea Gheorghe din
Grozeşti, „Tibilisi” în loc de Tbilisi

rkov, tolerăm jenanta
sărăcie de vocabular a răcnitorului IlieDobre,
ori găselniţele inutil complicatoare de genul
„mingea este şutată de cătreVasile” în loc „de
Vasile”: când vâjâie vântul, te adăposteşti -
îmi protejez şi eu urechile cât pot, dând
sonorul la minim. Şi ce jale este în postata
antroponimiei! Iată

ăpătând ilicit o silabă în
plus (de laVi-vei-ros, s-a ajuns laVi-ve-i-ros,
în conformitate cu mecanismul idiot ce-l face
pe Grădináriu să-şi renege tatăl, câtă vreme îi
poceşte numele adevărat în Gră

ă nu mai vorbim despre faptul că
fotbalistului i se aiureşte şi prenumele: de
fapt, îl cheamă şi nuNuno.)
Şi Madeira a primit cu de la noi putere o slabă

, ori
Harkòv în loc de Hà

, fotbalistul Vivèiros a
devenit Viveìros, c

-di-na-rì-u.
(Ca s

Nuño, cu nmuiat,

în plus, devenind . O asemenea
deplasare a accentului, pe o silabă de inculţi
inventată complet în afara spiritului limbii
respective se crede c-ar constitui probă de
vorbire mai îngrijită; de fapt, rezultatul e pe
dos, revelând precaritatea instrucţiei într-ale
gramaticii şi ortoepiei. Tot aşa a păţit şi bietul
Chipciu, dar nici nu s-a ostenit să protesteze.
În fotbalul nostru există doi fotbalişti cu
nume construite asemănător ş

ş, Mioveni) şi ă.
Chipciu a căpătat o silabă în plus şi i s-a
mutat accentul, în vreme ce Chirciu, încă ne
luat în seamă de stricătorii de limbă, a rămas,
deocamdată, cum îl chema din moşi-
strămoşi. ără îndoială, de
va ajunge să joace în primaLigă, cu accentul
schimbat şi cu o silabă în plus, numele îi va
suna „mai elevat” şi mai puţin plebeu.
Keşerü se numeşte, în maghiară, o ciupercă
amăruie bună la zacuscă. Îi scrie şi mare, pe
tricou, numele Keşerü, cu un ü pe care nu se
osteneşte să-l pronunţe nimeni! De ce? Nu
ştiu. În presă, ortografiem numele proprii de
parcă gazetele ar apare în Anglia. Pe
Rybarikova (de la „râba”, peşte) o cheamă,
de fapt, Râbarikova, pe Mashkina (de la
„mâş”, şoarece), o cheamă Mâş

Ma-de-ì-ra

i provenind din
porecle: Chìrciu în Liga II-a (pe la Turda,
Arge Chipcìu, în prima Lig

Va deveni Chircìu, f

kina.
Jimenèz este Jimènez, Minèv, Mìnev,

HALAL MODERNIZARE!
accent

Mircea Radu IACOBAN

Andelkòvici,Andèlkovici, Nikolòv, Nìkolov.
Nu trebuie s

priorìu” în loc de C priò

ă fii doctor în fonetică pentru a
izbuti pronunţii corecte, dar trebuie să ai
barem şapte clase pentru a nu-ţi scrânti limba
(cum am auzit-o pe o fătucă de la Radio)
pronunţând „Că ă riu,
cum i-a chemat, înainte de „modernizare”, pe
toţi taţii, bunicii şi străbunicii din familie.
Văd, pe internet, că a apărut o carte intitulată
„Tradiţie şi modernitate în antroponimie”.
Musai o s-o caut, pentru că nu pricep cu nici
un chip despre ce modernizare poate fi vorba
în cazul numelor de familie ale românilor.
Cărora le spunem„nume proprii”, dar nu-s ale
noastre, le utilizăm în „leasing” şi n-avemnici
un drept să le schimonosim după bunul plac.
Dac-aşa s-omoderniza şiRomânia…

Peticaru din Tg. Cucu



CRONICA LITERELOR

8 cronica veche

Rareori mi s-a întîmplat să-ncerc a scrie despre o carte şi
să nu ştiu de unde s-o-ncep. După cum, şimai rar, vreun
autor cunoscut, nu doar ca persoană, ci şi ca scriitură,

mi-a provocat un asemenea şoc, precum cel /cea de care voi
vorbi mai la vale. În genere, scriitorii, de la o anumită vârstă şi
după un număr de apariţii publice, sunt ”clasaţi”, se integrează
unui canon propriu, recognoscibil şi greu de urnit. Surpriza
tresaltă mai ales atunci când cuiva, impus ca poet, prozator,
dramaturg sau critic literar, îi apare, hodoronc-tronc, o carte de
alt gen şi / sau specie. Lumea s-a obişnuit
ca respectivul autor să se exprime liric,
epic, dramatic, critic, şi nu altcumva,
schimbarea genului proxim fiind
receptată aproape ca o trădare. Sau,
doamne-fereşte, ca o schimbare de sex.
Eufemistic, aceste abateri se cheamă

, ceea ce vrea a spune că-i
o îndeletnicire de , un . Se-
ntîmplă însă ca tocmai această vocaţie,
ţinută multă vreme sub obroc, să devină,
dacă nu prioritară, concurenţială, în
biografia scriitorului.
În această serie se înscrie, surprinzător de
târziu, . Ca poetă, a
răsărit cam odată cu optzeciştii, cu

(Junimea, 1986), inclusă, după
tipicul epocii, într-o .
Trecând, cu cei , din 1988, în
lumea povestirilor pentru copii, a urmat o
pauză de exact 10 ani, până să-i apară o
carte de consacrare

(poeme, Helicon, 1996). Ulterior,
cărţile sale s-au succedat la intervale
imprevizibile, dar cu impact tot mai
vizibil, apariţiile în română alternând cu
cele în engleză: (poeme, Junimea, 2003);

, Anderson Center,
Minnesota, S.U.A., 2004, translated by Michael Waters and
MihaelaMoscaliuc; (poeme, Junimea, 2005);

, Junimea, 2009);
(poeme, ediţie blingvă, română-engleză, în

traducerea autoarei, editura Vinea, 2010);
, an Antology of Contemporany Poets of Iasi, by

Adam J. Sorkin, Iaşi, Oxford, Portland. The Center of
Romanian Studies. Alte apariţii în engleză culminează cu
proaspătul volum , apărut la Carnegie
Mellon University, Pittsburgh, 2014, în traducerea Mihaelei
Moscaliuc.
Prin ani, poetei i-a plăcut a se situa într-o orgolioasă penumbră,
de unde, ţâşnind, impactul a fost / este cu atât mai eclatant. La
”Dacia literară” fiinţând, în pe/trecerile mele pe-acolo, abia
dacă reuşeam a schimba cu ea o vorbă sau o clipire complice.
Alteori, postat în pizzeria cu nume spăimos ( şi cu
vedere la stradamare ( numită), dar imaginându-
mă într-un bistrou din Montparnasse, o vedeam cum trece,
impetuoasă, dinspre apus spre răsărit, dinspre , adică,
spre cartierul alintat ... O să spuneţi că tocmai
mă lansez într-un discurs îndrăgostit... Nuuu, dar pot mărturisi
că, în lunguţa mea carieră literară, este singura poetă din Iaşi
care mi-a stârnit, instant, nervul liric. Drept pentru care i-am şi
închinat un

Când
trece ea, oraşul se înclină, / i se întinde, tandru, la picioare / şi-i
soarbe, cu ochi lacomi, din lumină, / de întunericimea intră-n
soare // Când trece ea, cu anii scrişi pe umeri,/ un palimpsest din
biblicemicelii. / Când trece ea, uiţi ca să scrii, să numeri.../Când
trece ea - poeta în ca(r)melii!
Oraşul ar trebui să se încline şi mai mult acum, după apariţia
romanului (Eikon, Cluj-Napoca, 2014). Într-o
primă receptare (pe coperta a IV-a a volumului), doi
comentatori de referinţă (Ioan Holban, Emanuela Ilie)
mărturisesc a fi depistat, în scrierile anterioare ale poetei,
elemente care anunţau o iminentă naştere epică. Aceasta s-a şi
produs, în sfârşit, după un travaliu căruia, deşi am tatonat-o pe
autoare (”În câţi ani ai scris cartea asta?”), n-am reuşit să-i aflu
durata, dumneaei eschivându-se, elegant... Există o întreagă
teorie (şi statistică) privind prima frază a unui roman, care poate
provoca lectura pe mai departe, sau o poate sista.

Astfel debutează
şi, pentru mine, a fost o provocare. Mai departe, citirea merge
”ca pe apă”. ”Povestea” începe pemalulmării, cu un personaj în
stare confuză, salvat de la înec (accident? încercare de
sinucidere?) de omoluscă...Minunată nadă de lectură, autoarea
introducîndu-l, repede, pe cititor în clarobscurul dintre real şi
fantastic, dintre vis, halucinaţie şi realitate. Ritualul lecturii (de
recitit, în acest sens, Mircea Eliade) urmează captivantul ritual
al scrierii. Înainte de-a scoate sensuri şi semnificaţii dintr-un
roman, fascinantă mi se pare intrarea graduală în tramă. Cu

violon d`Ingres
loisir hobby

Carmelia Leonte

Invocaţii
plachetă colectivă

Doi galoşi

, Procesiunea de
păpuşi

Melancolia pietrei
Death searches for you a second time

Graţia viespilor
Emil Botta: căderea din spectacol Fiul
Sunetului

City of Dreams and
Whispers

The hiss of the viper

Diavolo)
Independenţei

Muzeu
Tătăraşi, latin

/aspirat din
,/scris pe 15 februarie, dis-de-dimineaţă, / şi oferit ca

semn de recunoaştere / la aniversară / Carmeliei Leonte:

Lucrurile
complicate sunt pustii, se gândi.

Poem encomiastic

Văzătorul

Văzătorul

Inteligenţa
oraşului

Nicolae TURTUREANU

”Dragoste cu iz
de scor i oar ”ţ ş ă

fiecare rând/capitol parcurs, cititorul se întreabă: ce se întâmplă
mai departe?, iar autorul trebuie să-i ofere, cu linguriţa,
răspunsuri. Pare-se că bărbatul reanimat pe plajă s-a îndrăgostit
pe loc de salvatoarea lui, fie ea omoluscă. Şi ea de el. (la o
adică) punctează
personajul narator. Această întrebare, pusă de la început, este
una dintre principalele chei ale romanului. Că sînt mai multe.
Personajele îşi construiesc şi trăiesc într-o dublă realitate, la fel
de acaparatoare, strivitoare chiar. Dar, un personaj ce părea
fascinant, adolescenta Iris, abia intrată în roman şi abia coborâtă
în stradă, din visele şi desenele ei cu animale fantasmagorice,
este strivită (la pagina 62; iar romanul are 245 de pagini) de o
maşină. Cititorul din mine n-a suportat dispariţia bruscă a
personajului, drept pentru care i-a telefonat autoarei. (E bine ca
fiecare dintre noi să citească doar autori pe care îi cunoaşte şi
care, la o adică, le pot desluşi iţele - anume încurcate - ale unei

scrieri...). ”De ce-ai omorît-o, aşa de
repede, pe Iris? Era un personaj atât
de... promiţător! Cum o să mai
continuie romanul, fără ea?!”Carmelia
a râs: ”Ai citit doar 62 de pagini?
Citeştemai departe... şi-ai să afli...”
Vinerea trecută, pe TVR2, am văzut o
bună bucată (n-am prins începutul)
dintr-un film, un fel de western
modern, psihologic), în care un tânăr
furios, rătăcitor prin preerie,
povesteşte, cu voluptate, oricui, cum
şi-a omorât tatăl (care îl ”teroriza”).
Complexul tatălui, rivalitatea surdă şi,
d e s eo r i , ab su r dă , î n i ub i r e ,
”candoarea” săvârşirii crimei sunt
recuscitate în momentul când
”mortul”reapare, viu şi nevătămat.
Criminalul-fiu îl împuşcă din nou,
definitiv, crede el. Dar tatăl se ridică,
surâzător, şi-şi îmbrăţişează fiul, cu
care şi pleacă... în lume, ca semn al
învingerii tuturor complexelor, tuturor
tarelor care îi torturau. Şi pe această
temă există o întreagă literatură.
În Carmeliei Leonte,

aproape toate personajele au Profesorul
Sever (bărbatul salvat de la înec) are complexul inocenţei
acesteia, şi-i convins că el a omorât-o... Personajul-moluscă (în
fapt, o femeie supraponderală, erotomană), are complexul
supleţei şi,mai ales, al iubirii (neîmpărtăşite) pentru profesor. Şi
ea e convinsă că, dacă n-a omorât-o, i-a dorit moartea (din
gelozie). Mama lui Iris are complexul fiicei, al
şi-al unei minţi strălucitoare... În sfârşit, Iris, de-ar fi trăit, ar fi
avut complexulmaculării.
Nimic din această schematizare - produsă demine doar ca sămă
dau deştept - nu se impune ostentativ în roman. Dacă Sever, Iris,
”Molusca” sunt nişte , autoarea este o ,
pătrunzînd în toate ascunzişurile firii (umane, animale), după
cum şi suprafaţa acestora este cercetată cu acuitatea unui
piholog. Chiar a unui psihiatru, profesorul Sever şi Infirmiera
(”Molusca”) fiind supuşi unor succesive interogări, din
momentul când, fiecare, îşi asumă moartea lui Iris. Romanul
este şi o continuă provocare detectivistă, cititorul însuşi ia în
calcul mai multe supoziţii. În acelaşi timp, cititorul este în
situaţia omului de pe stradă, disponibil a recepta toate zvonurile,
dar a susţine adevărul său, deseori fără nicio legătură cu
adevărul adevărat... Un bărbat, singur de felul lui, a fost văzut cu
o adolescentă, într-o piaţă, fata a traversat neatentă strada şi-a
fost strivită de omaşină. Nu cumva împinsă de bărbat, care este
un corupător de minore?! Acelaşi, ajuns acasă - şi devastat de
situaţia limită în care se afla - este găsit cu unminor (un elev de-
al lui), venit să-l consoleze, să-i ţină de urât . Gura lumii ia foc: e
limpede, avemde-a face cu un pedofil! Faptul că astfel de cazuri
sunt - rare, totuşi - în viaţa reală, nu contează, spiritul gregar,
”opinia publică” pun verdictul înainte de investigarea
profesionistă a cazului. Îndemnul subiacent al autoarei este
acela de a desluşi (inter)feţele adevărului, distanţa dintre
aparenţă şi esenţă, dintre vis şi realitate.Adolescenta Iris trăieşte
într-un vis, deseori un coşmar, inocentele ei aspiraţii, nerealizate
deplin (cum ar fi iubirea ”precoce” pentru Profesor),
populându-i coşmaresc nopţile. Dar, în momentele de tandră
împăcare cu sine, visează - şi chiar prepară - ”dragostea cu gust
de scorţişoară”. Este unul dintre numeroasele contrapuncturi ale
romanului, autoarea dozând şi alternând totul cu infinită grijă,
astfel încât, peste scenele de apăsată traumă, să se aştearnă fie şi
lumina unui surâs... Poeticitatea nu perturbă nicăieri epicul,
plonjarea în lumi abisale (îndeosebi dinlăuntrul nostru) având
întotdeauna la îndemână echipamentul de protecţie narativă.
Cine o cunoaşte pe Carmelia Leonte, o va recunoaşte în roman,
nu într-un personaj anume, ci în fiecare dintre acestea şi-n toate
la un loc. Dar mai ales în fluiditatea rostirii, în întrebări şi
răspunsuri, în accentele grave şi/sau ascuţite, în meditaţia
(deseori sclipitoare) la rosturile noastre şi-n unda de ironie cu
care trebuie să privim spre noi înşine şi spre cei din jur. ”Cu

, ai dat lovitura de maestru, cum ar fi zis Ioanid
Romanescu”, i-am spus, la sfîrşitul lecturii. ”Da?!?”, s-a mirat
dumneaei, plăcut surprinsă. ”Chiar aşa.”

De ce
iubirea n-ar depăşi regnurile şi speciile?

complexul lui Iris.

fetelor în floare

Văzătorul

văzători clarvăzătoare

Văzătorul

Deşi nu a publicat chiar aşa de mult precum unii dintre
congenerii săi, Vasile Proca a scris suficient de mult
(nu doar ca să ajungă în !) şi să obţină

premii şi distincţii cuvenite ci,mai degrabă, ca să se împace cu
sine însuşi şi cu daimonul numit/ nenumit de care are parte de
o bună bucată de vreme; a publicat şi o carte de proză
( ), cu provocări textuale interesante şi
cu un inventar onomastic pe măsura personajelor din acele
naraţiuni, ce cereau motivat o continuare a operaţiunilor de
povestaş, nu pentru că e la modă, astăzi, pentru mulţi poeţi, ci
pentru că aducea, fără forceps, ceva nou. Fără îndoială de
vreun fel, se poate spune oricând însă că el este unul dintre
importanţii poeţi venind dinspre generaţia sa către un prezent
gonind mereu spre viitor; în faţa unei opere poetice, de reală
substanţă şi de o diversificată explorare a micro şi
macrocosmului, mă văd determinat să mă opresc (doar) la
unele poeme, pe criterii ce nu pot ţine de o axiologie
operatorie ci,mai degrabă, de (re)-descoperiri simpatetice.
Vasile Proca e şi nu e al generaţiei sale. Născut într-un loc cu
nume simbolic (Curătura e un spaţiu curat/ curăţat, pregătit
pentru o lucrare nouă)
autor de volume de
versuri începând cu 1987,
când publică la Junimea
v o l u m u l

, continuate cu
o frecvenţă rezonabilă (în
comparaţie cu mulţi
dintre congenerii săi) de
alte volume: ,
1992, ,
1998, ,
1998, ,
2 0 0 0 ,

,
2002,

, 2002, , (proză), 2004,
(antologie), 2005, , 2008,

, 2011, (dialoguri
elective), publicistică, 2012,

, 2013. Sunt volume care configurează imaginea
unui autor de reală importanţă în contextul literar al ultimelor
decenii. E un aspect argumentat mereu de numărul
convingător de „depoziţii” critice, semnate de nume
importante din critica de astăzi, articolele fiind publicate în
reviste din toată ţara.

u toate acestea, Vasile Proca e şi altceva. E, mai
degrabă, un singuratic determinat de viaţă să urmeze
drumul descris de manualul bunelor convenienţe ce

cer să fii integrat în lume; altminteri, ori de câte ori are ocazia
(şi acum acest fapt e mult mai la îndemână, deoarece
drumurile sale către dealul Copoului şi către devenirea tainică
a unor boabe cumirosuri convertite în licori păstrate în liniştea
hrubelor dintre podgorii au căpătat alte direcţii), o porneşte cu
îndârjirea de odinioară a strămoşilor săi către locurile
începutului, căutând lumini pierdute, linişti reaşezate,
înţelesuri de existenţă mai profunde decât cele ce se confundă
între ele, adesea, în monotonia ternă a blocurilor de prin
cartiere.Adică, prin Curături.
Desigur, întâlnim în poemele sale, „amintiri” ce ţin de
fraternitatea poetică a anilor `80; la urma urmelor, ajungi
postmodern şi fără intenţie, cam aceasta era/ mai este
regula.Nu prea are cum un poet din anii respectivi şi până
încoace să se distanţeze de un imaginar atât de puternic numit
postmodern şi post-postmodern; poate nici nu contează acest
lucru, mai cu seamă că varianta asumării deliberate, fie ea şi
parţială, a acestui tip de imaginar, să prevaleze. Aşa că vom
găsi: complinirile livreşti-culturale de tot felul, aparenţa
biografismului fără replică, cultivarea derizoriului, frapând
atunci când este alăturat discursivităţii solemne, mitologizări
şi demitologizări ad-hoc, refuzul sentimentalismului şi
alunecarea în ironie/ autoironie, căutarea unor forme de
„narativizare” a discursului liric, reconvertirea metaforei,
popularea universului poetic cu un întreg inventar de „semne”
onomastice ce îl disting de celelalte şi întreţin o disponibilitate
ludică ce frapează, adesea, prin răsfrângeri, solemne/ groteşti/
absurde/ etc.
Dar, dincolo de toate acestea, poezia lui Vasile Proca se adună
în întrebări şi imagini esenţiale. E acea stare încremenită în

Opera omnia

Povestiri din Cumania

R u p e r e a
ritmurilor

Ambigua
Abatorul îngerilor
Cerul pe pământ
Prada din rai
J o c u l d e - a

Dumnezeu/ Playing God
Duminica din

trăsnet Povestiri dinCumania Ambigua
Variaţiunile Goldberg Ceremoniile

nimicului Născuţi din pânda timpului,
Fericit cel care înmulţeşte timpul

cu lumina

C

Singur întru fericirea
înmul irii

timpului cu lumina /
Sub ochiul lui
Dumnezeu

ţ



timp a fiinţei care caută răspunsuri la întrebări fără răspuns,
amestecând stropi de credinţă şi de tăgadă, pendulând între
înger şi demonie, lăsându-se muşcată de răul originar şi
denunţând intruziunea maleficului în viaţa de zi cu zi, e
veghea celui care simte şi vede, aude, înregistrează: o fiinţă
care descoperă prea puţin, dintr-un timp anistoric încoace, ca
să-i fie suficient spre a se linişti.

Aceasta pare să fie întrebarea pivot a
poemelor lui Vasile Proca; un poem cum este cel intitulat

surprinde esenţialitatea stării paradoxale „de bine” în
nesiguranţa, durerea, nefericirea, amestecul de celest şi de
teluric ce guvernează existenţa omului:

un poem din care transpare intensitatea cu care
sacralitatea şi profanul se intersectează în lirica lui
Vasile Proca; e un poem în care simţi, ca în mai toate

volumele sale, clamarea vocii poetice şi deznădejdea ce
cuprinde durerile începând cu litera D; e un poem în care
tulburătorul destin colectiv e adunat într-o esenţă pe care
numai subtilitatea de a vieţui „sub pielea cuvintelor” o poate
aduce, adică trimiterea sugestivă spre acel ; e
un poem în care întâlnim superbia imaginii pe care numai
decantarea cărţii universale de poezie o poate mijloci (

); e un poem care îl exprimă, mai
altfel, într-o discursivitate motivată, pe poetul

Şi pentru că tot scriem despre un poet care nu crede că vârsta
şi viaţa pot fi transpuse în celebra problemă a cuadraturii
cercului, câte ceva despre trei poeme din volumul cu titlul de
mai sus: două sunt de (despre) dragoste, al treilea despre
nefericire, adică toate, în definitiv, despre acelaşi lucru;
credem că în acest fel se propune o ecuaţie greu de contrazis.
Primul ( ) porneşte de la o posibilă
filiaţie nichitastănesciană asumată şi dezvoltă, apoi, în cod
personalizat tulburător, imaginea erosului simultan
spiritualizat şi material (

), eros ce se intersectează, în final, cu un peisaj
transcendent neobişnuit:

.Al doilea poem,
mult mai prins de estetica postmodernă, numit , poartă şi
un subtitlu ( ) şi o
adresabilitate: (printre altele,
traducătoarea în engleză a volumului .
Aici sunt multe dintre semnele postmodernismului optzecist:
iluzia înţelegerii realităţii clorotice, splendida imagine a
cântecului de trompete de la miez de noapte identificat cu
carnea iubitei, sfaturi ludico-pertinente pentru a redacta
( ) unmail adică un altfel de scrisoare, tot de dragoste,
ironia şi demistificarea necruţătoare (

), redarea onomatopeică, strecurarea
imaginilor rare şi paradoxale

), asociere
de nume celebre din istorie (Antoniu, Cleopatra) cu nume
dintr-un biografism controlat (Ana, Paul, Tereza, Alex,
Ingrid-Hera), o posibilă frondă ce priveşte divinitatea
dinspre anii tinereţii, când răzvrătirea şi lacrima se asociază
cu

ât despre al treilea poem, acesta are rolul micilor
bijuterii ce potenţează marile zvârcoliri, aşa că îl
reproducem integral:

E Vasile Proca poet. Mai mult de atât nu are rost să mai
spunem. E poet. De la primul volum la ultimul, când va fi să
fie acesta.

ŞIAPOI,OMULUI LINIŞTIT
I-AR MAI FI BINE?!

Ochiul

Stăm de ceva zile în
ochiul Tău Doamne pentru/ a obţine acea privire curată
asupra tuturor lucrurilor/ care ne înconjoară:/ din auzite azi
pe la patru după-amiază, pământul/ va trece pe lângă staţia
orbitală numită pe rând/ Durere, Dezordine, Dragoste,
Droguri, Dramă şi/ toate/ câte încep cuD: încercăm de aceea
să descoperim/ cum e să trăieşti în pielea atâtor cuvinte
făcând/ saltul din ficţiune în realitate:/ în privirea TaDoamne
în afară de nelinişte şi/ melancolie/ nu distingemalte atitudini
care să ne tulbure/ întrebarea/ ce vrei Tu faţă cu acest parfait

ţi încăpem de ploaie stăm în cârciuma Ochiul
lui/ Dumnezeu/ şi aproape că ne este ruşine cât suntem de
fericiţi:/ cu hainele care ne vorbesc într-o italiană udă, / cu
pantofii care ne scârţâie în engleză, cu fumul de/ mahorcă/ în
rusă, cu înjurăturile în română/ atunci când chelneriţa
întârzie să ne aducă două/ orgasme/ pentru fiecare: făcându-
ne astfel insuportabilă/ dulcea durere de a exista// …aşa
devenim conştienţi că prăbuşirea noastră/ este albă şi va veni
de-a lungul unei nopţi scorojite/ în biata noastră realitate
asemănată unui alambic/ din care curg mahmure dimineţile
lui Noe:/ da, noi ştim că prăbuşirea noastră va veni/ şi de-a
lungul unui cuvânt încă nescris:/ hai oferă-ţi pielea drept
hârtie şimulţumiţi/ îţi mulţumim,Maiestate.

parfait

biata
noastră realitate asemănată unui alambic/ din care curg
mahmure dimineţile lui Noe

ceremoniilor
nimicului.

poem roşu de dragoste

îi tremurau coapsele încordate şi
cercul magic, / roşu îmi tremura bărbăţia în cuptorul de
cărămidă arsă

…erai oaspetele nostru, Doamne de
roşu, / cu zgomot de trupuri noi te-am primit

krk
prima scrisoare de dragoste din insulă
pentru Olimpia Iacob

Jocul de-a Dumnezeu

compose
neştiind că erecţia l-a

făcut pe Iisus om
(îşi adună razele în palmele

puşcăriaşilor/ ei o mângâie o sărută se pierd în ea

sexul lor tânăr şi trist.

Este o casă veche din lemn,
acolo/ din ea trebuie că se aude Dumnezeul/ când vorbeşte://
«Gudan Gudan/ fiul lui Gudan/ avansat pentru bună purtare/
va muri primul la răsărit de soare»// …şi dacă sunt nori?
întreabă Gudan Gudan/ atunci nu mai mori, îi răspunde
Dumnezeul.

mèlange//…câ

mèlange

E

C
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Citadin de speţă boemă, cu voluptatea deambulărilor
vesperale, Val Gheorghiu, acest „crai” de urbe veche, e
un matein care se regăseşte pe sine în proza de

atmosferă. Bermudele lui, de unde, narator cu gustul evaziunii
şi al înscenărilor aparte, el nu se îndepărtează decât pentru a
păşi în irealitatea imediată, sunt, dacă acceptăm metafora,
Iaşul nostru molcom şi împăienjenit în inerţii, dar cu o tainică,
învăluitoare putere de seducţie ( , 1999).
Prin cetatea dintre coline, al cărei caldarâm păstrează, încă,
pentru un auz nostalgic, ecoul tropotelor de copite al cailor de
birjă şi al zuruitului primelor, legănătoare tramvaie, solitarul
flanează, într-un rond de seară sau sub pulverulenţa razelor de
lună, într-un ceremonial al neprevăzutului. Îl aşteaptă, ciudat
privilegiu, o întâlnire cu fantasmele.

Mă-ntorc în Bermude

Florin FAIFER

Ca în Mircea Eliade, uliţele cu denumiri evocatoare
(Vovidenie, Zlataust, Patruzeci de sfinţi - murmurul unui
discurs îndrăgostit) duc spre o zonă de bizare interferări, unde
diurnul glisează, ca împins de o mână nevăzută, în fantastic. În
fantasmagoric... Printr-o fantă ascunsă, printr-o „falie neagră”
(albăstrie, alburie...) ba se insinuează, ba năvăleşte
incredibilul. O uşoară mişcare de baghetă şi se declanşează -
„surpriza”. Într-un „balans” (cuvânt predilect) produs printr-o
tehnică, uşor manieristă, a ambiguizării, firescul, în insolitele
„scene, scenuţe” ce se înfiripă, se răstoarnă neliniştitor sau în
tumbe arlechineşti în neverosimil. Tărâm învăluit în „pâclă”,
„fumuriu”, „ceţos”, cu irizări de enigmatic, în care printre
indescifrabile rumori dănţuieşte funambulescul, se scălâmbâie
caricaturalul, se iţeşte plăsmuirea extravagantă. Şi de unde
poate ţâşni, „brrr!”, sub înfăţişarea unui mameluc ras în cap, cu
scăfârlia vopsită în albastru, cine ştie ce ameninţare la care nici
cu gândul nu gândeşti.
Dând brânci banalului, fantasmagoricul provoacă
inexplicabile înfiorări. Hălăduielile în lucoarea incertă a
asfinţitului tind să fie o iniţiere în necunoscut. De veghe,
luciditatea propune, în aceeaşi, continuă, pendulare, soluţia
„deriziunii”. Melancolia, efect al reveriei, se împrăştie printr-
un, nu rareori maliţios, surâs. Portretistica acestor proze cu
timbru special (Proust nu este doar o reminiscenţă de lectură,
ci, ca şi Mateiu I. Caragiale, se propagă în ondulaţiile rostirii),
ispitite de ludic (vezi micile cochetării textualiste), capătă un
refief expresiv în regimul grotescului. Un grotesc dându-şi
mâna cu ciudăţenia. Zurlii, haioşi, trăsniţi se ivesc din senin,
când ici, când colo. La Corso, lângă o barieră apărută după un
colţ de stradă, în plină conversaţie de salon (acompaniată de
clinchetul unor păhărele de Martini şi în norişori de Chivas
Regal). Sunând la uşă ori prăvălindu-se pe o fereastră de bloc.
Plutind în graţioase, poetice volute peste acoperişuri, ca-ntr-o
pictură deChagall, dansând vaporos, ca în reveriile luiMatisse,
ţopăind macabru cu un schelet, precum într-o binecunoscută
suită de Saint-Saëns. Făcând un salt de pe o paşnică ulicioară
până într-o casă lugubră, la margine de târg. Cu măşti
închipuite parcă de Munch, Ensor, Nolde. Într-un hocus-pocus
livresc, prind contur şarjat un cocoşat cu guler elisabetan, un
„ şi alte asemenea znamenii.
Să nu-ţi vină să crezi!... Sub impulsul unui magnetism
imperios, bărbăţeii ce intră în scenă, cât de pricăjiţi ar părea, au
un succes fulminant la sexul frumos. Cu o perplexantă lipsă de
inhibiţii, îşi încolăcesc partenera, care atât aşteaptă, într-o
lubrică îmbrăţişare. Şi asta nu-i nimic pe lângă agresiunile
„violente” ce au loc în plină stradă, soldate cu „crime” care nu
sunt ce par a fi şi care se derulează ca într-un coşmar mai mult
saumai puţin jucăuş.
Cu oarecari variaţiuni, nişte scheme se reiau, în aceeaşi regie de
efecte.Aşa, de pildă, punerea în relaţie (împerecherea...) a unui
pişpirică, a unei aschimodii cu vreo somptuoasă Brunhildă, cu
păr „valpurgic” şi nestăvilit nesaţiu amoros. Iar budihacea, să te
cruceşti, nu alta, se bucură de un succes monstru (chiar că
monstru!...) la femei, la damicele, pe care le cucereşte cât ai
clipi. Cum ar fi psihanalizat o atare poznă „delicatul amic
Charcot”? Un apetit pentru diform al purtătoarelor de fustă?
Anormalul are un ce al lui, excitant?
Să fie boemul nostru unmisogin?Aş!... Plimbându-se agale pe
Lăpuşneanu, zăbovind în vreun bistrou „huşchit” la o tacla
agrementată cu picanterii şi novitale, tolănit într-un fotoliu
dintr-un living-room unde s-a strâns lume şic, iubitorul de
forme, cu senzualitatea lui calificată pentru tot ce-i catifelat,
diafan, mlădios, nu pierde din ochi, preţăluind-o, femeia. Chiar
şi atunci când e o „huidumă”, emblemă babană a
matriarhatului, darmite când arată ca o madonă! Madona cu
gâtul lung... E aici o atracţie căreia de ce nu i-ar da curs?
Frumuseţea, doar, îmblânzeşte şi brutele. Iar dacă tipesa e
rasată şi eclatantă, dacă exhibăo siluetă provocantă şi emană un
vino-ncoa'irezistibil, ar fi de mirare să nu stârnească, să nu
inspire pana înrudită cu penelul.
Şartul acestor naraţiuni în care Iaşii respiră prin toţi porii vine şi
din accentele, din tonalitatea rostirii. Elaborată cu eleganţă şi
bun gust, ritmată în subtile lentori sub care sclipeşte
grăunciorul de sarcasm, fraza nici nu are nevoie de semnătura
luiValGheorghiu ca să-şi releve grifa.

Funès pictat deDaumier”

Viziuni în faptul serii

Nicolae PANAITE

intersecţii

Sondarea implică anumite costuri care pot linişti sau nu
setea de necunoscut. Spiritul însetat de real explorează,
pentru fiecare creator în parte, după nişte reguli şi coduri
genetice care personalizează şi diferenţiază exploratorii între
ei. Ştiutul din noi sau de lângă noi, nu de puţine ori, produce
surprize ce influenţează atitudinile, comportamentul,
confortul, întrebările, răspunsurile, luarea deciziilor etc.
Tudor Arghezi spunea: „Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!”
Autorul şi al a
eternizat acest vers ca efect al pendulării credinţei sale în
SupremulCreator.
Poetul din Chişinău Traian Vasilcău, pornind de la

premizele demai sus, doreşte şi reuşeşte să convingă lectorul
că în aria triunghiului creator-creaţie-credinţă, atât pe
verticală cât şi pe orizontală, este un sensibil şi autentic
aprinzător de felinare: „Indiscutabil e tot ce nu vezi. /
Rosteşti: Cuvînt, şi nu zăreşti Lumina, / Ci-n cîntecul ce eşti
irumpe vina / De-a fi tăcerii soclu,-n ea să crezi // Cînd
amurgeşte-n toţi dumnezeirea / Şi candelele cerului apun / În
trupu-mi cu amiros suav de
prun / Ce n-a rodit de-un
secol nemurirea. // Doar
vîntul mai ia frunzele la
dans, / Dezacordat pianul
moare-nmine / Şi demolarea
sufletului vine / Să-ndolieze
clinchetul rămas. // Vieţile
sfinţilor înmine curg, /Vecin
cu ele parcă-am fost şi nu-s. /
Dintre ierarhi cunosc doar pe
Iisus. / Înveşnicesc în vis ca
orişicine, / Şi tot ce necunosc
din Demiurg / E făr'de
trecerea ce mă conţine.”
Au to r u l , d e ş i a r e î n
vehicolul poeziei sale
destule insolite metafore, nu se recunoaşte un creator de-al
lor, ci mai degrabă un căutător şi un culegător solidar şi
solitar almetaforelor.Trebuie ştiut că această figură de stil nu
întotdeauna duce în vers la emoţie şi expresivitate. Discursul
poetic scade în reverberaţii şi intensitate atunci când ea,
mereu fecioară a poeziei, metafora, este dorită şi căutată
excesiv, din năzuinţa de a prezenta edulcorat un semn şi o
înfăţişare poetice. La Traian Vasilcău, cunoaşterea
tangenţială este doar un segment, o respirare din şi prin
MareaTrecere.
Personalizarea şi decodificarea cunoaşterii, pe lângă

atributele harului, mai cere spirit critic şi autocritic şi evident
un efort conjugat spre ţinta propusă: „Mă vindec de lumină
cu Lumină.” Una peste alta, aproape în totalitate, versurile
din volumul „Sfeşnic în rugăciune” sunt şoapte, murmure,
strigăte, exerciţii de admiraţie, răspunsuri şi întrebări către
Instanţa Cerească: „Sunt două sate într-un sat, / Mai multe
burguri într-un burg. / Iaduri în tot ce-i Demiurg, / Raiuri în
orişice păcat. // E-atîta criză de Cuvînt,/ E-nvingător orice
învins/ Şi candela din noi s-a stins/ Şi-ntreb: „De sînt, cine
mai sînt?”/ Şi la această întrebare / Din lut de-azur Iisus dă-n
floare.” Autorul mă convinge că, pentru el, poezia este o
rezultantă a confluenţei dintre tragic, muzică, lumină şi
rugăciune. Traian Vasilcău ne mărturiseşte că vecia îl
binecuvântează cu nesaţ, emigrând prin sinele său de un
veac. Având ca emblemă taina divină, poemele din această
carte sunt relevante rugi în care prevalează uimirea şi
paradoxul ca ferestre ale travaliului poetic: „Un înger
îmbrăcat în strai de rază/ Cădea-va-n visul nostru ca unmăr, /
Rostindu-ne căDomnul înviază, / Să-i spunem: „Înviază-ntr-
Adevăr”! // Blajini, părinţii să împartă pască / Şi ouă
zugrăvite cumister, / Ca-n inimile toate să renască / Poveştile
uimirii, scrise-n Cer. //Atunci ai să revii acasă, mamă, / Se va
întoarce tata înapoi / Şi fi-vom cu surîsul lui de-o seamă, /
Simţind cum urcă Paştele în noi. // Lacrimi vor tresări în
amintire, / Iar sufletul va fi un pom fragil, / Sub care, turlă
albă de iubire, /Trece Iisus,mirat, ca un copil.”
Poetul este în acelaşi timp învins şi învingător. Având

Cuvântul de partea lui, îşi recunoaşte nevrednicia chiar şi în
cele mai înalte lucruri şi ipostaze omeneşti. În lipsa
Cuvântului, a asimilării lui şi a existenţei în el, cu el şi pentru
el, totul este lipsit de sens şi relevanţă. Traian Vasilcău
cultivă cu precădere trăirea prin Cuvânt, fiindu-i ţintă în
excursul său liric. Ziguratul poetic construit de autor este
ridicat dintr-o diversitate de linii, pietre, liant şi geometrii ce
au ca fundament inspirate mărci lexicale, cum pe drept le
denumeşte Irina Mavrodin:

Citite cu atenţie, poeziile din volumul „Sfeşnic în
rugăciune”, prin emoţie şi semnificaţie, sunt izvoare de
lumină în pustiu.

Cuvintelor potrivite Florilor de mucigai

vecia, Cuvânt, stea, mister,
rugăciune, psalm, cer, înger, rai, Paşte, miel, eternitate.

“Mă vindec de lumină
cu Lumină”
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Mihaela DUMITRIU

Scriu pentru că astfel exist. Poezia este pentru mine omască îndărătul căreia se ascund sentimentele cărnoase ale verbelor „a
trăi” şi „a fi”. Orice act liric constituie sugestie, act mimetic de a reface hominidul jucăuş din mine. Un fel de coborâre în
burţile gelatinoase ale Adevărului şi Falsului, ale Grotescului şi Frumosului, pentru a le extrage cu o pensetă chirurgicală
măduva rece a simptomelor Sinelui. Scriu pentru a-mi echilibra sămânţa spiritului, pentru a-mi ordona, pe oricare din
coordonatele vieţii: Sinele, Realitatea,Trecutul. Poezia înseamnă strădanie, plăcere sensual-amăruie, înger şi demon, iar viaţa
un item, o etichetă pusă deopotrivă Prezentului dominat de culori neutre şi Trecutului. Îmi place să contemplu de-a-ndoaselea
obiectele animate şi inanimate din jur, îmi place să le prefac în brute ostentativ de contradictorii, în nonsensuri, paradoxal de
paradoxale, utilizând în acest sens metafora barbară, iubitoare de carnea din mecanismul simţurilor mele. Nu ezitaţi să-mi fiţi
părtaşi la ironizarea realităţii, la coşmarurile abstracte ce mă încorsetează, la măduva calcaroasă a existenţei mele, la duşul
colorat al cărnii-mi flagelate de Ideal. Cu speranţa că vă veţi găsi undeva, în spaţiilematurate ale versurilor.

Mihaela D.

Dragii mei,

Numărul dublu, iulie-august, al revistei marchează
împlinirea a jumătate de veac de existenţă neîntreruptă a
acestui for şi far de cultură, în oraşul supranumit

Odată cu apariţia Bacăul nu mai este
doar al lui Bacovia (şi-al lui Alecsandri), ci şi al celor care, de
50 de ani încoace, au fost/sunt făuritori şi conservatori de
valori literar-artistice. Prin , aşadar, Bacăul este (şi) al
lui

; al lui
,

spre a-i
aminti şi pe cei care nu mai sunt... Acestei prime echipe
redacţionale - combinată şi perpetuată în diverse formule - i-a
urmat cea de acum, cu

. Aşa cum
majoritatea evocatorilor remarcă, în numărul aniversar, la

n-a fost o falie între generaţii, ci o continuitate, cei

Ateneu

al lui
Bacovia. Ateneului,

Ateneu
Radu Cârneci, George Bălăiţă, Sergiu Adam, Constantin

Călin, Ovidiu Genaru, George Genoiu, Calistrat Costin
Iulian Antonescu Mihail Sabin, Cicerone Cernegura, Horia
Gane, Ernest Gavrilovici, Stelian Nanianu, Ioanid
Romanescu, Ion Roşu, Vasile Sporici/ Vlad Sorianu -

CarmenMihalache, Dan Perşa,Marius
Manta, Ştefan Radu, Adrian Jicu, Violeta Savu

Ateneu

dintâi ştiind să-i ademenească şi să-i călăuzească pe cei ce
veaneau/vin puternic din urmă - întru fapta de cultură şimăcar
o aparentă concordie... Ia contur, astfel, nu doar istoria de
cinci decenii, a , ci istoria unor timpuri cu a căror
inerţie trebuia să lupţi - şi care trebuie cunoscută de (mereu)
noile generaţii. Decupăm din mărturisirea tânărului critic
Adrian Jicu: (...)”istoria mea păleşte în faţa istoriei .
(...) Nu i-am prins pe Cârneci & Co, n-am avut parte de
şedinţele ideologice de altădată, nu mi-a mâncat ficaţii, n-am
fost turnat de nimeni la Secu, deci, într-un cuvânt, n-am prea
trăit . Pentru mine, toate astea sunt poveşti dintr-o
lume, iremediabil pierdută (...) Am însă colegi de ispravă, iar
şedinţele noastre sunt şi acumspumoase.”
Cum spuneam şi în salutul trimis revistei şi inserat în numărul
aniversar, între ) şi a fost o
adevărată frăţie, întărită - dacă dădea semne de slăbire - prin
periodice colocvii şi/sau agape colegiale... Chiar dacă aceste
ingrediente lipsesc, ne întâlnim, totuşi, în spiritul revistelor
cărora, fiecare în urbea ce ne conţine, le dăm literă...

, râvnind, deocamdată - ca - a împlini cinci
anişori, nu pregetă a-i ura să-şi continuie viguros
drumul ( )

Ateneului

Ateneului

Ateneul
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Homo ludens

Definiţii

Homo faber

Cercuri...
Dihotomii...
Coapsele atât de fragede
ale cavoului-Mamă...
Toate îmbibate
în pojărelul cicatricilor femininului...

EramoLunămasculină...
Un inorog cu chip
de ciclop...
Eramun soare feminin
pângărit
deTitanii cu chip de înger...
Eramunmiriapod simpatic
cu pene de argint.
Sunt
un plămân costeliv de spartan,
diluat în sifonul
oniricului...

Bărbaţii?
Nişte puzzle-uri incomplete
ce ne gâdilă sufletul
cu bucăţile lor demărăcini.
Iară noi, femeile?
nişte omizi ciudate
cu idei cărnoase...
Copiii- duzină de sunete ,
demormoloci făcuţi din fibră de aur...
Bătrânii?Ficăciori de reminiscenţe,
un cocktail de anxietate carbonizată
Şi de dantelă violet sentimentală.

Găsim prin bazare,
pe trotoarele înguste,
prinmetrourile stacojii,
subiecţi decojiţi
deMoirele
închise
în dulapurile trecutului,
Suflete bolnave
scârţâind...
Fantome deşirate de neputinţă...
Oameni doriţi de surâsul gol şi trist
al arenei de circ...

Deformare

Partaj

Sânge de ibovnic

Teatru de revistă

Avem în custodie
calvaruri,
păcate,
rădăcini,
ferestre,
trupuri,
pleoape...
Şi totuşi
atârnămde venele planetei
ca nişte oglinzi sparte...
Şi-ncepem să curgem...
Să devenimpoeţi...

M-ai luat demână
aşa, copilăreşte...
Mi-ai aruncat un petic de sărut...
aşa, copilăreşte...
Apoi ai făcut yoga cu păhărelele de ruj
ale dureriimele...
Apoi ai început să râzi
Şi sămă calci peste călcâiul
cu bube de noroi...
şi să-mi rupi, aşa copilăreşte,
aripioara de chihlimbar,
făcându-mi franjuri
suspinul şi alintul...
Apoi s-a depus praf şi cheag
peste întâile garnituri ale fiorului...

Zilnicmormanede spectacole de stradă...
Teatru de păpuşi...
Priviri ambulante...
Zilnicmormanede parfumuri
de fericire ori nostalgie...
Zilnic
pierdemcâte o spiţă...
câştigămcâte o formă.
DevenimFormaFormelor..
Zilnic împuşcăm
câte o aparenţă ori câte o esenţă,
câte un pântec de ludic şi de senzual...

***
Osemintele răsăritului
îneacă algele enigmelormele.

Spleen

Pe corzile lirismului

Drumdeparcurs

Şi totuşi eşti

Amorneîmpărtăşit

Îmi frângi orizontu-mi de vierme
cu cleiul tău de infractor pseudonervos...
Imi dai de-a rostogolul becul albastru
cu absurdul îmbrăţişării tale
de rinocer cosmetizat,
Alegător nocturn
Şi secerător de iluzii şi rugăciuni...

Mă-ntorc la
anemicile silabe...
Mă-ntorc între sânii perfecţi ai stihurilor...
Mă simt în aceastămisterioasă ecuaţie
doar un instrument
înjunghiat de cuvânt...

Am străbătut cuminte şi fără crenguţe
Trecutul, Prezentul şi Viitorul...
Num-am încurcat nici de respiraţia ,
nici de vibraţiile cotidianului...
Am străbătut izvoarele subterane ale rimelor
şi orfeicul dintr-însele...

Exişti în fiecare
picătură de cerneală pe care o torn,
Algebriculmeu
măruntai de lup
fără trabuc....

Îmi aleargă prin branhiile
de pânză nepictată
un tempo...
o spovedanie...
o identitate...

***
Mă simt ca un embrion dezacordat,
înfulecat ,
scufundat
de busturile negre, zdrenţăroase
ale năzuinţelor închise în sticluţe de cloroform.

***
Deşi ne iubeam,

ne-ammutilat portretele de ceară
într-un fel ciudat,
Apoi am împuşcat cu o agrafă
doleanţele hibride şi congenitale
intoxicate de îmbrăţisările şi săruturile
naturale şi artificiale.
Deşi ne iubeam,
ne-am legănat buzele,
într-un fel ciudat
Şimuzica a început să transpire
şi să scuipe omâzgă nervoasă....
Deşi ne iubeam,
aveam lamicul dejun
puse pe farfuriuţe roz
gheare de timp
ce ne strangulau corpurile...

Hai, vinde-mi cojiţa de trup
Şi dizolvă-mimicuţamea lume din pantofi.
Hai să ne împroşcăm cupudră
paietele cu chip de androgini.
Hai să ieşim în noapte
să perforămruinele
cu dansul şi cuvintele...
Hai să ne lepădămeprubetele de scorţişoară
pline de combustibil
Şi să devenim ca două poeme...

Unultimdans

Mihaela DUMITRIU este profesoară de Limba şi
literatura română, Şcoala Gimnazială Ormenis,
judeţul Braşov. Laureată a Concursului de creaţie
literară ”Veronica Micle”, autoare a volumelor de
versuri: ,

. În pregătire
sau .

Ochi de safir Fosila visului, Măruntaie
de lup fără trabuc , De ce să urâm
bărbaţii 9 ani laPorţileHadesului
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- , joi, la ora 10 antemeridian, ora României, poţi să fii la
Aeroportul din Bucureşti? Vreau să fac o escală de
două ore.Te rog!

i sa părut că nu aud bine; era , Margherita
Donbario, procuror federal în Texas; vorbea aceeaşi
franceză care-mi încântase auzul două săptămâni. În

nopţile mele de insomnie, retrăiam adesea povestea Crăciunului din
urmă cu doi ani. Ştiam de la fiicamea căi recăsătorită cu tatăl Jeanei;
îi eram dator cu mult mai multe decât povestea noastră de iubire - de
altfel, o poveste de Crăciun. Nu numai că făcuse din fiica mea un
procuror demare clasă, specializată în combaterea crimei organizate,
dar scosese din noroi ul romanului
fusese răscumpărat - mai degrabă smuls de procuratura americană,
dimpreună cu alte doar că ei le spun -
de la fiica fostului ambasador român Drăgan, Leticia del Drago,
producătoare de filme cu trei de X, stabilită în Santa Monica; smuls
înainte de-a fi ieşit pe net filmul murdar realizat de cei ce plănuiseră
lovituri date autorului în timpul campaniei prezidenţiale. Din păcate,
nimeni nu mai avea timp de roman. Regizorul Sokolov ecraniza o
nuvelă de Turgheniev, cei ce dăduseră romanului
se scuzau că au fost şi ei loviţi de criza economică şi nu mai publicau
milionul de exemplare promis, iar autorul al romanului, aflat
în convalescenţă la Vaduri, uitase căi şi scriitor, deşi, în mai puţin de
un an, făcuse pentru obştea truditorilor pe ţarina nesfârşită a colii
albe mai mult decât întreaga conducere a Uniunii Scriitorilor la un
loc, ani de zile. Fostul Conac începuse să devină locul spre
care se îndreptau tot mai mult şi mai des gândurile bătrânilor creatori
ajunşi în impas. Trustul media al lui Cătălin Andrei Păduraru, fostul
mare CAP-one al Iaşilor până a fi intrat „pe mâna Vlădenilor”, îşi
făcuse un titlu de glorie din a aduce pe micul ecran cât mai mulţi
scriitori, de vârste înaintate ?i facturi diverse, în care tinerii ziarişti
„săpau” neostenit, scoţând de fiecare dată adevărate filoane aurifere -
poveşti reale sau imaginare, care erau aşteptate cu tot mai mult drag
de public. Era ca un ceai de seară, pe care cunoscătorii îl savurau, iar
ceilalţi, dacă apucau să deschidă televizorul, începeau săi simtă
gustul. Vechile emisiuni culturale somnolente, cu vreun filozof
răspopit, căzuseră în uitare iar urile politice - aceiaşi
specialişti dezbătând aceleaşi probleme eterne şi terne - rămăseseră la
nivel de „informare la ora fixă” - fiecare luptând pentru
feuda patronului său; mai ceva ca în Evul Mediu! Cum săi mai fi
pretins lui Cătălin să se preocupe de romanul uitat? Eu însumi mă
gândeam la el ca la un copil ajuns la maturitate, plecat în lume săşi
urmeze destinul.
- Sigur că voi fi la aeroport,
Aş fi vrut săi spun şi fiicei mele, dar era plecată din ţară, conducea o
comisie rogatorie. „Şiapoi, dacă Rita na amintit de ea...” Mam
pregătit îndelung iar înainte de a urca în maşină am ales cei mai
frumoşi trandafiri; „măcar unul va ajunge neofilit la aeroport”. A
doua zi, în şirul dens de pasageri, am zărit părul de abanos; „aşa o fi
fost şi regina din Saba!...” Mă fascina rochia frumoasă, geanta de
umăr dusă cu dezinvoltură şi ochelarii de soare pe care ia împins uşor
spre vârful capului cândma zărit. Ochii i sau umplut de lacrimi când
a văzut trandafirul din mâna mea; îl alesesem pe cel care se păstrase
mai proaspăt, bogat în petale şi colorat de la violet spre galben - rodul
muncii mele de horticultor amator. Mâna femeii mi sa oferit cu
graţie; am simţit acelaşi parfum din noaptea Crăciunului din urmă cu
doi ani, când mia intrat în cameră după miezul nopţii. Acum, în
rochia ei de vară şi cureaua genţii purtată dezinvolt pe umăr, părea
mai mândră, iar ochii ei emanau o lumină blândă. A luat cu graţie
trandafirul şi-a inspirat demaimulte ori parfumul discret al florii.
- Bine teamgăsit,
- Bine-ai venit,
Am înţeles din privirea ei că doreşte să ieşim din clădire. Păşeam
alături, încet, furândune când şi când cu coada ochiului.
-Amaflat de la fiicamea că eştimai bogată acum.
-Multmai! - şia arătat ea degetul inelar pe care sclipea verigheta.
- Ce fac prinţesele?
- La ora aceasta dorm. Ca să nu supere pe niciuna, JeanPierre doarme
întotdeauna între ele.
-Măbucur că teai întors la iubirea dintâi.
- Nu mam întors, Pentru că nu mi lam scos niciodată din
suflet. Când am aflat că ajunsese în spital - încercare nereuşită de
sinucidere -, am ajuns la patul lui cu o zi înaintea actriţei cu care era
căsătorit. Tu cemai faci,
- Caut în memorie cele mai frumoase cuvinte de mulţumire pentru tot
ceea cemiai dăruit.Mulţumesc!
- Zău că nu înţeleg pentru ce.Doar ţiam rezervat omasă în noaptea de
Revelion la din New York. Nu ştiam că ginecologul
acela în vârstămai stă tot acolo, la fereastră, noaptea întreagă...
-O, da.Undestin tragic.
- Ştiu cau vrut săţi monteze piesa pe Broadway - un regizor român,
Scurtu, cel care a regizato şi la Bucureşti, dar a intervenit avocatul
familiei: familie mare; fraţii ginecologului sunt toţi bancheri. Fără
ginecologul de la fereastră, piesa narmai fi avut acelaşi farmec.
-Da, amaflat. Îţimulţumesc pentru
-Afost plăcereamea.Ar fi fost mare păcat - a clătinat îndelung capul,
iar când mă hotărâsem să-i transmit mulţumirile autorului, a pus un
punct apăsat: Este ceamai bună carte a ta.
Mergeam alături pe aleea din dreapta spre ieşirea în autostrada
BucureştiPloieşti. Rita îşi rotea cu plăcere trandafirul, schiţând căşi
apleacă obrazul, să inspire parfumul. Eu am încremenit; discutaserăm
lejer, ca întrun duel scurt, plin de eleganţă. „Este ceamai bună carte a
ta” căzuse ca o palmădată din senin - făcusemochiimari.
- Deşi am fost uşor... impresionată; ai pus în pagină toate gesturile
noastre intime...
Se oprise şi ea, dar la doi paşi distanţă demine. Şi continua să se joace
cu trandafirul.
- Nu te întreb de ce ai renunţat la două dintre operele tale - poate cele
mai bune. Îţi mulţumesc pentru înţelegere! Ai pus în sufletul Taniei
tot ceea ce a fost în sufletulmeu când a trebuit sămă rup de tine; eu, în
gara Joliet; Tania, pe meridianul dintre Europa şiAsia. La mine a fost
o motivaţie mai simplă. Gestului Taniei, însă, talentul tău de scriitor
ia dat un substrat anume; o mare încărcătură ideatică. Nu degeaba
romanul a primit laMoscova şi,mai târziu,
în Franţa. Evident, fără banii lui Păduraru, investiţi mai întâi în
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montarea piesei la Naţional, apoi în
publicarea şi în lansarea în România - „senatorul Păduraru, autorul

, a scris şi un roman!” -, dar şi mai mulţi, în traducerea
romanului în limbi de circulaţie, cartea ar fi zăcut în manuscris ori
prin vreo editură de mâna a şaptea - ştiu! - vorba ta preferată: „Geld
kann alles”.Dragostea poatemulte, banul poate totul.

ecunde în şir nu iam mai auzit vocea; ochii mei continuau să
stea pe mijlocul ei; vântul îi lipise rochia de trup şi i-am văzut
pântecele rotunjit puţin.

- Să fie întrun ceas bun,
- Mulţumesc! Înainte dea pleca din State, medicul mia spus că va fi
băiat. JeanPierre ar fi vrut să fie tot fetiţă. Jeane este foarte talentată
la desen iar Sara nu se visează decât campioană la înot. Cât este
ceasul? - a întins Rita mâna spre stânga mea, să poată vedea cadranul
ceasului. Da, mai avem timp. Ne întoarcem peacolo, pe partea
cealaltă - a arătat ea înainte. Spunemi, cu ce eşti dator lui Păduraru?
Afară de bani, evident.
-Nu înţeleg ce anumevrei să ştii.
- Nu te întreb de ce anume ai acceptat săţi semneze el cele mai bune
opere ale tale. Poate c-am înţeles, ca atunci când îţi dai copilul spre
adopţie unuia care să-i asigure studii la Harvard; dar de cel vrei
Preşedinte?
-Consider căi celmai bun.
- Să înţeleg răspunsul tău în sensul: Pentru că altul mai bun nu am?
Dacă este aşa,mi se pare că ai judecat corect. Ştii totul despre el?
- ...?! - mam uitat eu lung în ochii ei; „interogatoriu?” - am
vrut să întreb, dar mam abţinut; totul curgea atât de domol între
noi!...
- Nu voi face caz de drumurile prietenului tău Păduraru în Ucraina, la
Cherson, ori prin oraşele mari ale lumii, unde se întâlnea cu Tamara
Grigorievna. Ciudată relaţia aceasta dintre voi; ai reuşit so
zugrăveşti peTania din roman după chipul Tamarei - cam văzuto pe
Tamara Grigorievna în câteva fotografii din ziare şi pe siteul
Academiei Medicale din Kiev; ba chiar şi într-un clip de la o
conferinţă internaţională - mare specialistă în boli de nutriţie!... Ai
derapat, totuşi, în câteva locuri. „Uite, - mia arătat JeanPierre o
pagină, că, văzând pe noptieramea cartea tradusă înAnglia, a început
so citească; ştie că cea mai bună asistentă a mea a fost o româncă -
uite, îi descrie sânii ca pe ai unei metise, cum îi ai tu; caucazienele,
cum se înţelege din text căi Tania, nau sânii aşa. În schimb, - şia
legănat Rita capul, săşi alinte obrazul în atingerea trandafirului -
soţul meu a rămas încântat de descrierea locurilor din Siberia, de pe
malul râului Angara. Când copiii noştri vor creşte mai mari,
JeanPierre visează să facem o excursie în Siberia.Ma ameninţat că,
deoi adormi în timpul zilei, va lega firul undiţei de piciorulmeu...
Ne opriserăm şi ne priveamgata să izbucnim în râs amândoi.
- Ştiu la ce te gândeşti - a întins Rita trandafirul spre pieptulmeu.Ma
ameninţat şi JeanPierre... darmă tem să nu fimprea bătrâni să nemai
pierdem costumele de baie în apele oricât de repezi ale vreunui
fluviu... a răsunat............ de lângă mine iar eu am simţit un fior
pe spate; gândul îmi fugise la ciocanul judecătorului care cere atenţie,
să poată da sentinţa. , am venit săţi mulţumesc;
JeanPierre mia făcut un portret pe care, încă, nu mam decis să il
ofer săl expună la loc de cinste în expoziţiile sale; am o anumită
reticenţă; „nudul procurorului federal Margherita Donbario!...” -
poate când oi mai îmbătrâni. Portretul făcut de tine, altei femei,
evident, dar cu atât de multe elemente din cine sunt eu, îmi mângâie
vanitatea când vreau să cred căs asemenea atâtor altele, nu
procurorul inflexibil. Trec sub tăcere iubirea târzie şi tragică la urma
urmei, că Tamara Grigorievna a murit nemeritat de repede, a
prietenului tău, unul dintre senatorii verticali ai ţării tale. Ştiu că
demult, prin anii '90, nea insultat, încălcând embargoul impus fostei
Iugoslavii - a câştigat bani frumoşi ocupânduse de vagoanele cu
produsele petroliere care intrau fraudulos în ţara aflată sub embargo,
dar cei pe care Păduraru îi seconda, politicienii veroşi ai vremii, ce
doreau să stea în umbră, - cum o fac şi acum, trăgând sforile
marionetelor politice -, marcau toate transporturile sub numele de
combustibil lichid pentru populaţie; nimeni na vrut să fie inuman
lovind în nişte oameni care nu aveau nicio vină că alţii îşi plănuiseră
săi dezbine. - şia fluturat doamna de lângă mine
trandafirul ca pe un fanion. („ pe dracu'!” - ar fi vrut să
exclame rebelul din mine; m-a reţinut, însă, prezenţa doamnei din
faţa mea.) Dar ce mă fac cu tine, - sa oprit Rita în
loc, să mă poată privi în ochi. Mai ţii minte coşmarul din
trenul transamerican La un an distanţă, ai acceptat marele
compromis - aşa a numit George prezenţa lor în campania electorală.
Ştii cinei George? Judecătorul de vizavi; fetiţele mele şi nepoatele
lui sunt cele mai bune prietene acum; George şi JeanPierre merg
uneori la pescuit. Întro zi am fost chemată la el în birou: „uitei, au
scos capul din nou” - vorbesc de , Ceau
căutat în campania pe care ai conduso tu?George este foarte supărat.
- Îmi dau cuvântul meu de onoare cam aflat în seara scrutinului că ei
au sponsorizat nişte acţiuni ale partidului.Mam şi certat rău de tot cu
DoamnaMaria, soţia domnului Păduraru.
- Interesant! - a fluturat Rita floarea din mâna sa. Îmi place eleganţa
cu care ai rostit „doamnaMaria”, dar, oare, cum se poate certa „rău de
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tot” un bărbat ca tine cu femeia care ia născut şi crescut un tânăr atât
de distins - şi inteligent, bineînţeles! - ca fizicianul Dorin Constantin
Păduraru?!... Te rog! - ma lovit cu trandafirul în piept, ordonândumi
să tac. La Paris, am făcut şi cursuri de antropologie criminală. În poza
de grup de la lansarea în librăria din Bucureşti
mau frapat unele elemente la tânărul acela care privea stingher lângă
toţi ceilalţi adunaţi acolo. - ma lovit din nou cu trandafirul; de
data aceasta peste obraz. Te cred. este ţinută pe
tuşă în ţara voastră; na primit nici o facilitate încă; miam dat seama
căi mâna ta. Aş fi stat liniştită în ţara mea, dar se apropie alegerile
prezidenţiale. În miai mărturisit căl vrei Preşedinte.Astăzi,
miai reconfirmat; altul mai bun nu ştii. Ascultă, - sa oprit
Rita din nou şi a balansat de mai multe ori în direcţia obrazului meu
trandafirul. În ai obsesia uneimaxime:

, diametral opusă maximei
- Tu nu

eşti mercenarul lui Păduraru. Teai cu el, pentru că amândoi
vreţi să faceţi ceva. Sunt sigură că eşti plin de intenţii bune.Acuzămă
căs dar... dacă nu pentru că eşti tatăl viitorului Procuror
General al României, fosta mea asistentă minunată, atunci, măcar,
pentru că, la un Crăciun, miai luminat casa... - şi tot trebuia să vin
astăzi să discut cu tine. Cum tu, în clipele libere, gândeşti la viitoare
personaje, eu, în anumite zile mai tihnite, vreau să ştiu cât mai multe
despre cei care near putea influenţa destinul - oamenii cu putere;
politicieni sau afacerişti, indiferent din ce ţară; puterea lor este deja
transfrontalieră. De curând, prin primăvară, prietenul tău Păduraru a
stat câteva zile întro parcare din Germania, la ieşirea spre Olanda.
Cât a fost prin lume cu Tamara nu m-a mai interesat, iar dacă am
vorbit despre aşa ceva, a fost ca o paranteză, deşi mam simţit ca o
femeie de suburbie, care priveşte prin gaura cheii în dormitorul
vecinilor. Dar de ce a stat prietenul lui al meu atâtea zile întro
parcare?! - mam întrebat. Am intrat în memoria satelitului care
deserveşte GPS-ul. În unele ore ale zilei, parcarea era goală. Şi totuşi,
semnalul GPS indica prezenţa maşinii acolo. Îşi lăsase doar GPSul,
ascuns undeva.Apoi a plecat la Paris - era înainte de Paştele vostru, al
ortodocşilor -, şia lăsat maşina întro parcare cu plată, sa dus la
Londra, unde doamnaMaria, cum frumos îi zici tu soţiei lui Păduraru,
serba împreună cu sora sa, Angela parcă o cheamă, sociolog de
profesie, Sfintele Paşte. De la Londra, Păduraru a plecat în Los
Angeles. Nu a fost înregistrat la nici un hotel. Şi nici în SantaMonica,
să zici că a căutat ul. Doar după câteva zile, a urcat întrun
avion cu destinaţia Paris. De cine şi de ce se ascunde? - sa oprit Rita
din nou să mă poată privi în ochi. Înţeleg din figura ta perplexă că nu
ştiai.Ammers mai departe.Anul trecut, tot înainte de Paşte, apare pe
lista de zbor a unui avion care a aterizat la New York, venind de la
Kiev. Camerele de luat vederi din îl prezintă fără bagaj, doar cu
o geantă de umăr, intrând în toaleta sălii de aşteptare, de unde namai
ieşit. Miau trebuit două ore de studiu sămi dau seama că se
îmbrăcase ca un cowboy excentric: pălărie mare, bluză din piele cu
franjuri, cravatăşnur, cizme lungi şi ascuţite...
- Cadoul adus de mine din Taxas! - am făcut eu o grimasă de om
speriat.
- Da; sunt obiecte care se găsesc de vânzare în Fort Worth. Mia fost
imposibil săi dau de urmă. În ziua când apare pe lista de zbor spre
Moscova - era cu o zidouă înainte dea avea lansarea cărţii la librăria
unde a fost prezentă şi Tamara, mult mai frumoasă decât ai descriso
tu pe Tania; sigur nai cunoscuto decât din spusele prietenului tău -
am început altă investigaţie. Flerul ma dus din nou la camera de luat
vederi de pe culoarul de intrare în toaletele pasagerilor din terminalul
Aeroportului , de unde a decolat avionul spre Moscova.
Prietenul tău a intrat îmbrăcat ca un bărbat ce face sport prin parc şi a
ieşit elegant, cumvenise de laKiev. Ştiai, ?
- Îţi jur că nu!
- Înainte dea începe săi faci campanie pentru Preşedinţie - şi nu mă
îndoiesc de reuşita ta, doarmiai atras atenţia căţi iei consilieri pe cei
mai mari oameni ai lumii, de la care ai ajuns să înveţi ceva citindui -,
înainte deci, convingete că nuţi ascunde afaceri necurate...

m mers câteva minute întro tăcere deplină. Traversaserăm
deja pe sub pod şi ne întorceam pe aleea cealaltă către
aeroport.

- , te rog să nu te superi că nu păstrez trandafirul; nici naş
putea săl trec frontiera; vreau săl las aici - sa apropiat Rita de
monumentul ridicat în amintirea tinerilor soldaţi chemaţi de la
Câmpina să apere aeroportul şi măcelăriţi înainte dea coborî din
camioane.Voi avea şi eu un băiat şi naş vrea sămoară din cauza unor
conducători dubioşi, ahtiaţi după putere sau aserviţi altora.
Când am văzut căşi face semnul crucii, mam grăbit săl fac şi eu;
fiecare, în felul său: ea, catolic; eu, ortodox, apoi am ieşit în alee. Rita
a sesizat cotul meu stâng depărtându-se puţin de trup. Şia trecut
palma cu eleganţă pe sub braţul meu. Nicimăcar paşii nu ni se auzeau
pe caldarâm; amândoi purtampantofi uşori, de vară.

la second hand

Donc!
Inter Med Company

Amtrak
Michel!

Viaţa la secondhand spunemi
cu cine te însoţeşti, ca săţi spun cine eşti
similis similibus congregatur cine se-aseamănă, s-adună...
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big brother
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Ceasuri mãrturisitoare cu

La sfârşitul verii anului 2008, mi s-a hărăzit privilegiul de a petrece câteva ceasuri, în mai multe zile, în preajma istoricului Alexandru Zub. Am scris nu întâmplător
privilegiu, pentru că am fost norocit să fiu atunci în intimitatea omului şi savantului. Zone umbrite sau neştiute ale ilustrului semen al nostru s-au luminat pe
neaşteptate şi mi-au grăit mărturisitor şi cu forţa tulburătoare a emoţiei. Astfel demomente sunt rare în viaţa oamenilor şi cu atât maimult în existenţa unei asemenea
făpturi. În acel periplu pe drumul vieţii şi destinului, Alexandru Zub a fost cel dintotdeauna, academic în toată alcătuirea sa, cu o ţinută şi prezenţă mereu elegantă,
pesemne aşa cum a deprins-o, potrivit propriei confesiuni, de la părintele lui, preocupat până la pedanterie, mai ales duminica, de felul cum se înfăţişa lumii. Însă de
sub învelişul sobrietăţii proverbiale, cel care ne îngăduise să-l însoţim cu o echipă de filmare în căutarea sinelui, ni se dezvăluia spontan şi sentimental, într-o ipostază
necunoscută nouă, dar tâlcuitoare de sensuri adânci şi relevând cealaltă faţă a lunii. Era poate firesc să fie aşa. Se scobora în timp, în acea vârstă a miracolelor, ce
face să răsune nostalgic şi firile cele mai ermetice, ceea ce nu e cazul lui Alexandru Zub. Am păşit împreună în bătătura casei părinteşti de la Maghera, în comuna
Vârful Câmpului, din ţinutul Botoşanilor, am zăbovit preţ de o oră în şcoala primară şi în clasa unde a învăţat buchiile, ne-am smerit în biserica în care copilul a prins
a trăi aieveaminunile biblice.
Ca să rostuim cât mai cuprinzător şi elocvent portretul intitulat "Alexandru Zub- o viaţă de om, un destin", difuzat în septembrie şi octombrie 2008 sub genericul
"Lumea de lângă noi" pe TVR3 şi TVR Iaşi, n-ampoposit numai laMaghera şi la Şendriceni, în toposul şcolarităţii secundare de la faimoasa ŞcoalăNormală, ci şi la
Iaşi, la Universitate, la Institutul de Istorie "A.D.Xenopol", la Academie şi în apartamentul din strada Lăpuşneanu, reşedinţa de o bună bucată de vreme a istoricului.
Din itinerarul nostru n-avea cum să lipseascăMănăstirea Putna, evocatoare a unui moment memorabil din 1957, din anii imediat poststalinişti, când, la iniţiativa lui
Alexandru Zub şi a altor temerari colegi, s-au celebrat 500 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare, reeditând, tot în condiţii vitrege, înălţătorul gest al lui

MihaiEminescu şi al generaţiei sale,moment ce-a avut consecinţe tragice pentru protagonist, o recluziune de ani buni.
Au curs, în acele zile de filmare, ceasuri mărturisitoare şi a luat chip, din aduceri aminte, frânturi de gând şi rostiri ca de obicei neechivoce de crez, universul interior al lui Alexandru Zub, înmulte din cele ce-i sunt
definitorii.De aceea am socotit că s-ar cuveni transcrise şi încredinţate tiparului. Le aducofrandă "La aniversară" celui care ne este de bunedecenii călăuză desfătătoare în ţinuturile zeiţeiClio şi nu numai. (Gr.I.)

Alexandru ZUB

În bătătura casei părinteşti din Maghera

La şcoala primară Maghera

Pe tăpşanul fostei Şcoli Normale din
Şendriceni

Universitatea "A.L.Cuza", Sala Paşilor
Pierduţi

Alexandru Zub: Aceasta era o familie care trăia după norme
tradiţionale, în care lucrurile se desfăşurau cu o anumită rigoare,
după un sistem de valori bine reglat de-a lungul generaţiilor. Fiecare
avea rostul lui. Şi rostul începea destul de devreme. Intrarea în viaţă
era de fapt şi o intrare în muncă, în răspunderi limitate, care începeau
cu grija de cel mai mic. Fiind copii mulţi, fiecare avea în spate pe
cineva de care să se ocupe.Apoi erau lucrurile de gospodărie, pentru
care nu existau argaţi decât în momente mai dificile, când se apela la
ajutorul altcuiva. Dar în general era o muncă suportată de membrii
familiei. Totul se întâmpla aici, cu repaosul de duminică, de care îmi
amintesc cu mare plăcere, pentru că îmi aduc aminte de mama, care
se ducea la biserică, cerându-şi iertare de la toţi copiii, şi de tata, care
mergea mai rar la biserică, dar avea grijă întotdeauna să-şi pună
toaleta în ordine. Îl văd încă în faţa unei oglinzi, tunzându-şi
mustăcioara, sau reglând ce mai era de reglat. Un om, vreau să spun,
pentru care frumosul conta, grija de ţinuta proprie, de igienă, de
aspectul exterior, de relaţiile cu lumea erau foarte importante. Asta
ne-a inculcat, cred, anumite reflexe tuturora, şi de muncă, şi de
conduită socială. E principalul lucru deprins de la părinţii mei, iar ei
nu făceau excepţie, continuau de fapt un stil de viaţă care era al
satului patriarhal.

... Spaţiul acesta este important pentru mine, fiindcă a însemnat
iniţierea firească întru literă, întru cunoaştere. Dar pe de altă parte a
fost şi o iniţiere spirituală, pentru că alături era o capelă a şcolii, care
funcţiona însă şi pentru sat. Biserica satului se va construi după
aceea. Acolo mi-a fost dat să-l asist pe preot la slujbele de vineri
seara, de duminică şi să fiu purtător de sfeşnic, purtător de veşmânt
adecvat, să rostesc "Tatăl Nostru", să rostesc "Crezul", atunci când o
cerea slujba.Afost important pentrumine.Am intrat în felul acesta în
textele biblice, în cele liturgice şi am căpătat deprinderi de viaţă care
au rămas după aceea.

... Citeam uneori până mă prindeau zorile. Mă lăsam mobilizat de
ciripitul păsărilor dimineaţa şi mă duceam să dorm cât de cât înainte
de deşteptare. Aceasta era matinală. Se începea cu un exerciţiu
gimnastic în jurul şcolii. O alergătură. Aşa se chema mişcarea de
dimineaţă. Bineînţeles, după aceea, era o oră demeditaţie, apoi masa
de dimineaţă, anunţată de clopotul de aici, din faţa şcolii. Era o
concentrare maximă pentru resursele mele de atunci. Este
nemaipomenit. "Iar îmi veniţi figuri şovăitoare/ Ce odinioară tulburi
mi-apăreaţi/Să vă evoc acum întâia oară..." Nu mai ştiu cum. Era
traducerea lui Gorun din "Faust", din 'Prolog", pe care atunci o
citeam. Mi-a dat cartea un profesor, care se numea Grigore Ostafie,
Alexandru Grigore Ostafie. Avea această traducere. Mi-a pus-o sub
ochi. Era omare noutate pentrumine.Atunci la ordinea zilei se afla o
literatură sovietică, sovietizantă , marxizantă în orice caz, iar eu
citeam Goethe, citeam Schiller, citeam tragicii greci, pe care i-a
procurat smulgându-i dintr-un autodafe livresc, care a avut loc chiar
aici unde suntem noi acum, în faţa tăpşanului, evocat adineauri,
maidanul unde se aduna lumea la nevoie. Acolo la picioarele
tăpşanului s-a pus de un foc în care a ars o bună parte din bibliotecă.
Se petrecea în cadrul unui proiect de distrugere a cărţilor, ce era
politică de stat. A început în 1944, în virtutea Legii pentru
defascizare, a continuat după aceea în virtutea răfuielii, n-aş spune
româneşti, pentru că aş abuza, dar în orice caz a răfuielii dintre cei
vechi şi cei noi, ce a dus la schimbarea corpului didactic, la purgarea
bibliotecilor, distrugerea valorilor, răsturnarea scării de valori, lucru
de care au pătimit generaţii întregi.Asta îmi aduce aminte clădirea în
momentul de faţă, acea situaţie a mea specială, când aveam o relaţie,
să zic aşa, personală cu cărţile, cu valorile, cu istoria. Şi am putut să
profit.Maimult decât pot să explic.

Intrarea la Universitate a fost în 1953. A durat până în 1957.
Înseamnă un interval de patru ani, care coincide cu acel scurt dezgheţ
de după moartea lui Stalin, dezgheţ de care am profitat şi eu, pentru

că amputut să beneficiez demaimulte informaţii.Aexistat o anumită
disponibilitate chiar şi în cadrul programului de învăţământ în
această direcţie. A fost prima universitate. Avea să urmeze a doua
pentru mine, aproape în imediată continuitate, vorbesc de perioada
recluziunii politice, din 1958 până în 1964. Însă anii aceia de care
vorbeam, de şcolaritate superioară, au fost pentru mine decisivi. A
fost o deschidere spre lume, lecturi intense, cu note, cu adnotări, cu
preocupare destul de insistentă de profesionalizare în spaţiul istoriei.
Mai puţin mentori. Ei au venit din alte spaţii, dacă pot să spun aşa.
Profesorii se fereau să devină mentori la vremea aceea. Eu însă am
beneficiat de îngăduinţa lor şi amputut să citesc şi sămă formez, n-aş
afirma pe cont propriu, dar în orice caz cu o libertate pentru care sunt
astăzi recunoscător.

În 1957 eram student în ultimul an la Facultatea de Istorie din Iaşi şi
simţeam nevoia să evocăm, eu şi colegii mei, figura unui mare
voievod al Moldovei, care era important pentru întreg neamul nostru
şi pentru istorie în ansamblu, pentru tot ce-a împlinit el.Acest lucru s-
a făcut cu mare dificultate. La 12 aprilie 1957 lumea s-a putut aduna
în Aula "Eminescu", ca să asculte o conferinţă inaugurală a
studentului de atunci Alexandru Zub. Au urmat manifestări mai
specifice, pe secţiuni de specialitate, istorie, filologie etc. S-a
continuat a doua zi cu manifestări culturale în mai toate unităţile de
învăţământ superior din Iaşi, iar a treia zi - un pelerinaj la Putna. Un
pelerinaj cu un tren special. Invitasem studenţi din toată ţara. N-au
venit din toată ţara. N-au fost cei pe care i-am chemat dintotdeauna,
dar au fost destui demulţi pentru ca după aceea, animulţi, lumea să-şi
mai amintească de acest pelerinaj. Din multe puncte de vedere. Întâi,
pentru că era un pelerinaj la un loc sacru al neamului nostru, Putna. În
al doilea rând, deoarece se făcea in condiţii de îngheţ spiritual, cu o
ideologie unică, care trebuia să acapareze pe toată lumea şi orice
abatere de la acest traseu ideologic şi politic nu doar era supusă
suspiciunilor, dar se şi pedepsea. În acelaşi timp toată lumea simţea
că exista o supraveghere şi o apăsare în jur, greu de definit. Trebuie să
spun că s-a întâmplat acest lucru într-un mijloc de aprilie. 14 aprilie
1957, unul foarte aspru. A nins în drum spre Putna şi noi am găsit
aşezământul lui Ştefan cel Mare sub zăpadă, cu toate dealurile
împodobite în felul acesta, iar noi tinerii nepregătiţi să înfruntăm
asprimile unei ierni târzii. De fapt, era şi un semnal, aş spune, dacă
vorbim în termeni de destin. După evenimentele de la Putna a urmat
o fază drastică pentru organizatori.

... Interesul meu amers întâi spre EvulMediu.Aşa am fost angajat în
1957. Dar revenind mai târziu, în 1964, m-am ataşat echipei de
modernişti, care era condusă de profesorul Dumitru Berlescu, un om
admirabil, şi profesional vorbind şi din punct de vedere spiritual,
uman, sub conducerea căruia am şi făcut după aceea o teză de
doctorat.Aceasta explică translaţia mea spre o epocă mai nouă, care,
evident, era şi mai expusă decât medievistica, întrucât se afla mai
aproape de realitate, de actualitate, iar polemica regimului cu istoria,
cu trecutul, avea un reper important în vremea modernităţii, adică
atunci când s-a creat statul naţional, s-au făcut reformele şi conturat
direcţiile politice pe linie ideologică, dar şi de organizare partinică şi
aşa mai departe. Totuşi, opţiunea mea pare să fi fost, cred, bună,
pentru că am putut să-mi aleg temele şi să lucrez pe subiecte foarte
importante, începând cu marii istorici ai perioadei, ai epocii
moderne, un Kogălniceanu,Xenopol, prelungind această preocupare
în perioada interbelică, cu Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, cu
preocupări mai vechi legate de umanismul românesc, de cronistică,
de căutările din epoca iluministă pentruMoldova, dar şi pentru restul
spaţiului românesc. Toate astea conturau de fapt un proiect care
însemna o recuperare a trecutului sub specia istoriografiei în primul
rând, dar o istoriografie gândită contextual, ţinând seama de
mutaţiile în spaţiul filosofiei, politicului, sociologicului. Şi evident,
când faci acest lucru pe o durată de câteva secole aventura
intelectuală capătă o anumită deschidere şi importanţă în raport cu
ceea ce se realizase înainte. Am fost totdeauna preocupat de o
deschidere conceptuală,metodologică, teoretică, dar şi dândmateriei
ce se cuvine şi am făcut-o într-un mod sistematic, progresiv,
lărgindu-mi câmpul de interese când a fost posibil de-a lungul anilor.

Aduceri aminte la Mănăstirea Putna

Chilia de anahoret de la Institutul de Istorie
"A.D.Xenopol"

La sfârşitul lui decembrie 1989, m-am trezit chemat de colegii
adunaţi în biblioteca Institutului pentru a accepta funcţia de
director, în condiţiile în care fostul director ieşise la pensie. E vorba
deprofesorulMircea Petrescu-Dâmboviţa, academician, acumdeja
nonagenar. El se pensionase şi era un fel de inter regn. În acest
context am fost eu invitat să preiau conducerea. Am acceptat-o cu
dificultate, pentru că nu simţeam o asemenea vocaţie, nu doream să
fac administraţia unui asemenea aşezământ, dar, totuşi, am cedat
rugăminţii colegilor.Am crezut că va fi o chestiune pasageră, că voi
găsi o soluţie de continuitate cât mai curând şi am fost preocupat în
permanenţă de acest lucru, căutând oameni tineri, mai tineri, care să
vrea să să-şi asume lucrurile acestea. Situaţia mea de conducător al
Institutului s-a conturat într-o perioadă de convulsii mari, când
lucrurile erau instabile, viaţa politică se aşeza din mers, dar cumari
traume, cu mari suferinţe, iar viaţa ştiinţifică sub egida Academiei
se derula cu dificultate. Totuşi, Academia a făcut mari eforturi
pentru a-şi menţine institutele de resort în cercetarea fundamentală
şi s-a ajuns, evident, la soluţii de supravieţuire pentru anii care au
urmat, ani grei pentru mine, ani în care nu am găsit soluţia căutată
pentru altă conducere şimă vedeţi în situaţia asta şi acum.Dar ce am
încercat să fac la acest institut? Mai întâi, fireşte, am regândit
planurile institutului, ca să dezinhib preocupările cercetătorilor, în
sensul unei mai slabe dependenţe de planificarea din rânduiala
vechiului regim, lăsând maximă posibilitate de opţiune fiecărui
cercetător. S-a întâmplat un fenomen de înnoire sub raportul
personalului, dat fiind că s-au pensionat, rând pe rând, omulţime de
cercetători, unii au dispărut chiar din viaţă, cum este regretatul
LeonidBoicu, modernistul cel mai bun al institutului, alţii au plecat
la rosturi mai bune, la Universitate, sau în alte părţi, şi astfel
instituţia s-a primenit prin forţa lucrurilor şi sub unghi tematic şi
subunghiul preocupărilor, dar şi sub acela al personalului.

... Pentru mine această instituţie comportă o dublă semnificaţie.
Una pe plan general, cel al realizării mele profesionale, iar o alta,
pe planul unei împliniri, ca să spunem aşa, personale, dat fiind că
din 1991amdevenitmembru corespondent, iar câţiva animai târziu
titularizat şi, în ultima vreme, chiar preşedinte al Secţiei de
specialitate. Sunt legat, aşadar, foarte intim de această instituţie şi
sunt fericit că pot să spun un cuvânt bun pe seama ei atunci când
critici cu totul nejustificate se rostesc în legătură cu aceasta. Cred că
Academia răspunde unui comandament etic şi ştiinţific, totodată,
de cea mai mare valoare, un comandament care ne leagă de fapt de
un trecut venerabil, cei o sută patruzeci şi ceva de ani de la crearea
acestui aşezământ constituind un garant al unei continuităţi
benefice.

Sub bolţile Academiei Române, la Iaşi

Am avut norocul să umblu câteva zile pe drumurile vieţii unui
semen al nostru, istoricul Alexandru Zub, o personalitate ce face
parte din galeriamarilor cărturari.Un omcare toată viaţa s-a robit
minunat zăbavei cititului cărţii şi, hărăzit fiind de Dumnezeu cu
daruri alese, a scris propriile cărţi, un veritabil corpus al ştiinţei
istorice româneşti. Istoricul şi-a asumat vocaţia şi şi-a împlinit
exemplar destinul vieţii sale omeneşti, a ştiut şi-a avut puterea de a
se ridica demulte ori deasupra vremurilor.

Consemnări de
Grigore ILISEI



CRONICA VECHE

13cronica veche

Unmodel cultural
De câteva decenii, cultura românească are în acad.Al. Zub un

reper cultural-ştiinţific, dar şi moral, absolut. Al. Zub
urmează în linie directă modelul cultural Vasile Pârvan.

Aceeaşi asceză etică, acelaşi discurs ştiinţific riguros, aceeaşi
austeritate existenţială, aceeaşi responsabilitate maximă pentru
Cuvânt, toate urmate de o extraordinară perseverenţă în a-şi valoriza
propriul destin.
Ajuns peOlimp, de unde priveşte spre noi cu o imensă empatie, acad.
Al. Zub ne-a oferit şi încă ne oferă exemplul faptei ziditoare, cât şi
utilitatea sa istorică. Eşecul nostru personal trebuie valorizat şi
transformat în Destin, iar nu asimilat unei fatalităţi exterioare ce ne
striveşte, iată una dintre lecţiile înţeleptului ajuns la 80 de ani.
La începutul anilor '70, o mână de studenţi ai facultăţii de istorie
ieşene, însetaţi de cultură, dar încorsetaţi de o ideologie totalitară, am
auzit de numele Domniei Sale întâia oară. Îl admiram şi îl iubeam,
totodată, căci tocmai aflasem de recluziunea ce-i fusese impusă
tânărului savant de regimul totalitar doar pentru că îndrăznise să
apere unul dintre adevărurile noastre identitare, într-o vreme în care
„un gol imens invadase timpul seminţiei” noastre. (Ştefan
Afloroaiei, , Institutul European, 1993, p.108).
Pentru umplerea acestui gol imens, gol adâncit de o istorie ostilă,Al.
Zub şi-a aşezat destinul întru realizarea, cu bună ştiinţă, a unor
proiecte culturale majore, având credinţa că nu „litera faptelor”
trebuie să primeze, cât „decelarea spiritului ce le animă” (Al. Zub,

Junimea, 1973, p.805), ambele
conducând la exercitarea „actului istoriografic într-omagistratură de
maximă responsabilitate”. (

Polirom, 2004, p.209)
Acest postulat acad. Al. Zub l-a practicat şi îl practică în întreaga sa
activitate cultural-ştiinţifică, având mereu ca obiectiv lunga evoluţie
a lucrurilor judecate cât mai riguros şi raportate la adevărurile
profunde ale realităţii umane. Al. Zub, aşadar, nu a fost şi nu este
obsedat de , ci de selecţia acestora, fapte care au
condus la construcţia de sine, la un discurs istoriografic identitar
având ca şi câmpde analiză întreaga experienţă umană.
După Al. Zub, istoricul are supremul privilegiu de a ţine sub
observaţie întregul câmp al Istoriei, de unde derivă obligaţia de a
pune întrebări şi de a identifica răspunsuri, de a schimbe perspectiva

Întâmplare şi destin

Mihail Kogălniceanu, istoric,

Istorie şi finalitate.În căutarea
identităţii,

litera faptelor

mereu, „dând târcoale muntelui cu o mie de feţe”. ( p.173). În
concepţia savantului, cunoaşterea istorică, astăzi, nu mai poate fi
asumată integral doar de unul singur (fie acesta un F. Braudel, un N.
Iorga sau un Th. Mommsen), ci devine posibilă doar printr-un efort
colectiv de cunoaştere cuprins în ceea ce Domnia Sa numeşte „La
Maison des Sciences de l'Homme”, şi în care istoricii, dacă îşi asumă
menirea, ocupă o poziţie privilegiată, trebuie să contribuie la o
înţelegere cât mai aproape de adevăr a naturii umane. Pentru ca
această înţelegere să fie posibilă, trebuie obligatoriu explicată
adevărata natură a condiţiei umane. Dând răspunsuri la această
dramatică interogaţie (

urmează a fi definite seriile istorice (nu legile)
, Editura Junimea, Iaşi, 1976, p. 36; ,

, în , Editura
Junimea, Iaşi, 1986, pp. 32 - 39, unde Al. Zub subliniază prioritatea
luiA. D. Xenopol în fundamentarea teoriei seriilor istorice. Iată cum
sintetizeazăAl. Zub seria istorică xenopoliană: „un în care faptele
de succesiune, specifice domeniului, se conexează cauzal, dând
naştere unui sistem deosebit de acela al ştiinţelor de repetiţie” (p. 35),
pe care omul le-a parcurs de-a lungul timpului, ca expresie absolută a
unei singure umanităţi în ciuda unor modalităţi separate de a se
exprima în Istorie.
Zub, ca şi Martin Heidegger, a crezut mereu că Istoria nu începe

de la fenomen, ci din înţelegerea sensului acestuia, de la aflarea
„invariantului ascuns” (Vezi Paul Veyne, , text
integral, Editura Meridiane, Bucureşti, 1999, p. 9.), pe care, dacă îl
identificăm, fenomenul se transformă în Destin. Din acest motiv,
istoricul este predestinat să gândească Istoria, pentru ca apoi, de aici,
să înceapă a-i depăna povestea. Căci, ne îmbărbătează înţeleptul,
toate în Lume au rost, dincolo de om şi istoria sa se află Dumnezeu,
iar Dumnezeu cunoaşte doar Istoria adevărată, deoarece El Însuşi
este subiectul Istoriei. (Lucian Blaga, , Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1977, p. 238.) Aşa gândind Istoria, devenirea umană
urmează a fi cercetată în raport direct cu gândirea cauzală. (Raymond
Aron,

, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, pp. 195
229.)

Idem,

e mai preţioasă neliniştea produsă de
întrebare decât confortul unui răspuns, oricât de bine inspirat),

(Implicaţii
istoriografice idem De la seria
istorică la istoria serială Cunoaştere de sine şi integrare

tot

Cum se scrie istoria

Fiinţa istorică

Introducere în filozofia istoriei. Eseu despre limitele
obiectivităţii istorice

Al.

Gică MANOLE

Aspune că istoria însemnă ciocniri de interese, luptă continuă,
violenţă e un truism la îndemîna oricui şi chiar un mod uzual
de a citi, schematic, trecutul. Există şi destule teorii despre
violenţă în istorie, teorii care au putut părea cinice, însă ele se
bazau pe o analiză de primă instanţă a realului, fie acesta
prezent sau trecut.
Dacă nervul istoriei, sub acest unghi, e în adevăr dorinţa de
afirmare, acel pe care s-a întemeiat o
întreagă direcţie de gîndire, se poate înţelege de ce unii
comentatori ai trecutului (nu doar istorici) au ajuns cîteodată
să absolutizeze dimensiunea volitivă, confruntările de tot
felul, războaiele, cuceririle, dizlocările de populaţii,
asimilările silite, purificările etnice, care au putut deveni
adesea acte de genocid. Există o sociologie a războiului şi o
antropologie atentă la nenumăratele forme de coerciţie, de
care e plină nu numai istoria, dar şi viaţa noastră.
Mi-a revenit în minte acest loc comun al meseriei mele de
curînd, cu ocazia unei dezbateri publice pe tema divergenţei şi
a complementarităţii în istorie, la care au luat parte cîţiva
specialişti români şi unguri. A fost o "masă rotundă"
organizată de mai multe fundaţii de profil, în cadrul
Universităţii de Vară "Bálványos", ajunsă deja la a noua
ediţie. De astădată, programul s-a desfăşurat (19-26 iulie
1998) la Tuşnad, în plin sezon estival, ceea ce a asigurat şi o
relativ numeroasă asistenţă.
Oameni politici, experţi în diverse domenii, lideri ai societăţii
civile, au consimţit să discute deschis pe marginea
"contenciosului" româno-ungar şi să caute soluţiile pe care le
reclamă epoca noastră. S-au făcut sugestii în direcţia unui alt
tip de parteneriat, care să pună în valoare specificităţile zonei,
conturîndu-se chiar ideea unui organism parlamentar comun,
menit a înlesni reglementările cerute de noua situaţie, definită
de procesul integrării europene şi de tranziţia spre o societate
deschisă.

sic pro ratione voluntas

Este un proces în care istoriografia poate juca un rol de
seamă, ca una ce trebuie să asigure o mai bună gestiune a
memoriei colective. Un nou discurs asupra trecutului se
cuvine pus la lucru, unul care să facă posibile dialogul
multicultural şi cooperarea paneuropeană. În fond, e nevoie
de un nou spirit, în acord cu pluralismul societăţii deschise.
Pluralismul politic odată admis, se poate ajunge şi la un
pluralism al istoriografiei, altminteri preconizatmai demult şi
existent deja pe alocuri în practica domeniului.
Discursul istoric e prin însăşi natura lui pluralist,motiv pentru
care ideologiile totalitare nu s-au putut impune decît
secvenţial în cercetarea trecutului, o bună parte a acesteia
desfăşurîndu-se, nu fără mari dificultăţi, după normele
obişnuite. E un fapt de natură a înlesni azi un dialog real între
istoricii români şi confraţii lor din Ungaria, dialog susceptibil
a contribui pe de o parte la un progres cognitiv, iar pe de alta la
lichidarea contenciosului care subminează de atîta timp
normalizarea în spaţiul politic.
O evoluţie ca aceasta nu e posibilă, desigur, în lipsa unei
decizii de ordin superior, asemănătoare cu decizia care a
înlesnit, după ultima conflagraţie mondială, dialogul franco-
german. De cîţiva ani se evocă şi la noi "reconcilierea
istorică", numai că aceasta a rămas în bună parte la nivel
declarativ, împiedicată de numeroşi factori, între care se
cuvine menţionată şi memoria disensiunilor din trecut,
reactivată de istorici, "chemaţi şi nechemaţi", cu sau fără voia
lor. Căci există o presiune a discursului tradiţional, dacă nu şi
o tiranie, de care nu oricine e în stare să se elibereze. Scoriile
lui subzistă şi acolo unde nu te aştepţi, sub diverse forme,
alimentînd o anume continuitate negativă, dacă se poate
spune aşa.
Nu e greu de sesizat că în sfera didactică vechile "imagini" şi
interpretări circulă în voie, iar formulele alternative sînt încă
atît de timide. Librăriile, destul de sărace în ce priveşte
domeniul istoriei, sînt acaparate totuşi de o producţie
mediocră şi insalubră, în care domină vechile clişee, motivate
mai degrabă defensiv decît epistemic. Se perpetuează astfel
un discurs asupra trecutului care nu poate decît să
prejudicieze interesul nostru de cooperare şi integrare
europeană, interes vital, care ar merita mai multă atenţie din
partea autorilor demanuale, studii istorice şi cu atît maimult a
celor care propun sintezemai ample.
Responsabilitatea istoricului sporeşte sensibil în epocile de
tranziţie, cînd vechiul discurs nu mai concordă cu aspiraţiile
corpului social, iar un nou discurs, susceptibil a servi acele
aspiraţii, nu s-a înfiripat încă. Situaţia istoricului într-un atare
moment e dilematică şi poate explica într-o anumită măsură
timiditatea cu care abordează "temele fierbinţi" şi mai cu

De la gândirea cauzală, în faţa istoricului (pe careAl. Zub, ca şi N.
Iorga, îl vede ca pe un înţelept, un bătrân prin experienţă al
neamului) derivă responsabilitatea de a arăta noilor generaţii
drumul, calea cea bună prin care se obţine o relaţie normală,
armonioasă cu trecutul. Cu valorile definitorii ale trecutului,
desigur, iar nu cu aberaţiile acestuia, deoarece, ne spuneAl. Zub, în
Istorie orice supracreştere, orice exagerare înseamnă abaterea de la
adevăr. Astfel ajunge istoricul în faţa unei grave dileme de a
identifica acest adevăr. Iar în Istorie, deşi s-a susţinut convingător că
„omul este istorie” ( , p. 390), adevărul se află undeva la
mijloc şi este extremde dificil de cuantificat.
Istoricul, crede Al. Zub şi întreaga sa viaţă şi operă ne sunt
exemple, trebuie să aleagă calea de mijloc şi, printr-un discurs
ponderat, să identifice răspunsuri rezonabile la atâtea întrebări ce se
nasc din analiza trecutului recent saumai vechi.
Discursul istoric autentic, afirmă acad. Al. Zub, cu toate că lumea
contestă că din Istorie a învăţat cineva vreodată, trebuie să fie unul
pozitiv. Aşa crezând, Al. Zub ne-a oferit o constantă şi de
necontestat lecţie de măsură, analiza sa istorică reuşind un
admirabil echilibru între ieri şi azi. Adevărata cunoaştere istorică
este posibilă, în viziunea lui Al. Zub, prin renunţarea la
compromisuri, prin aşezarea lumii româneşti pe temeiuri normale,
numai aşa având posibilitatea să ne restabilim respectul faţă de sine.
Fiinţa noastră morală alterată, de două-trei generaţii, de experienţe
istorice nefaste, poate fi vindecată dacă spunem mereu omului că
vine din spirit divin, că, indiferent cât de adânc a căzut, are
posibilitatea de a se redresa în fiecare clipă. În aceasta constă esenţa
lumii noastre: cunoaştere autentică de sine ( , p.
173; , , pp. 188-194), urmată
obligatoriu de exigenţele unui spirit critic, care să nu extrapoleze
dimensiunea noastră negativă, ci să contribuie hotărâtor „la o
extensie continuă de orizont”. . Vezi şi p. 37, unde se afirmă
„căci nu trecutul în sine interesează până la urmă, ci trecutul raportat
la nevoile prezentului şi la perspectiva dezvoltării viitoare.”)
Cunoaşterea istorică autentică, ca şi Istoria însăşi, postulează Al.
Zub, sunt realizabile doar dacă împărtăşim, practicăm şi ne
raportăm existenţa la „valori supraindividuale” (
mărturisire de credinţă sub semnul căreia acad. Al. Zub şi-a aşezat
neclintit întreaga existenţă, operă. Toate cele de mai sus mă
îndreptăţesc să afirm cu tărie că, la împlinirea vârstei de 80 de ani,
acad.Al. Zubbinemerită statutul de InstituţieCulturalăNaţională.

Ibidem

Istorie şi finalitate
idem Cunoaştere de sine şi integrare

(Ibidem

Ibidem, p.29),

seamă sinteza indispensabilă asimilării trecutului. Cînd e
vorba de un trecut îndelungat şi plin de convulsii, sarcina
sintezei devine şi mai anevoioasă. Prin ea, istoricul pune la
lucru acea "violenţă simbolică" de care vorbesc sociologii (P.
Bourdieu), pentru a indica un proces activ, o acţiune
modelatoare de maximă însemnătate, la nivelul
imaginarului, în timp ce "violenţa structurală" se referă la alte
nivele şi implică alte responsabilităţi.
Pentru iubitorii de estimări cantitative, merită să amintesc
opinia formulată, la Tuşnad, de istoricul Szász Zoltán, că
studioşii trecutului ar trebui să nu mai privilegieze
momentele de confruntare, în fond mult mai puţine, şi să se
îndrepte spre numeroasele forme de colaborare din istoria
comună a celor două neamuri. El a folosit chiar termenul de
"fraţi" şi a reamintit un moment (1848) cînd nonsensul
confruntării li s-a impus în chip evidentmilitanţilor unguri şi
români.
Confruntarea va trebui să facă loc tot mai mult emulaţiei şi
cooperării, pe seama vecinătăţii impuse de istorie, dar şi
graţie programului integrativ, paneuropean şi euroatlantic, în
care ambele naţiuni sînt implicate, cuprinse, cointeresate. Ele
ar putea să dezvolte proiecte comune şi să stimuleze
complementarităţile. Nu ajunge să vorbim azi de
interferenţe, conexiuni, interdependenţe, ci trebuie să
admitemca benefică şi necesară complementaritatea.
O asemenea viziune ar estompa divergenţele şi ar înlesni o
altă lectură a istoriei, una care ne-ar îngădui să vedem şi
plinurile ei, reuşitele, cooperările (inerente de altfel), nu
numai golurile, carenţele, clişeele de care s-au folosit unii
oameni politici în secolele din urmă. Este nevoie pentru
aceasta de voinţă politică, dar şi de eforturi convergente ale
istoricilor din ambele ţări. Cum să se elimine însă carenţele
comunicării, lipsurile pecuniare, prejudecăţile persistente şi
în sînul istoriografiei?Atîtea alte întrebări, la fel de grave pe
cît de presante, se pot adăuga. Ele ar trebui să aibă deja
soluţii, dat fiind că există, de peste un sfert de secol, o comisie
mixtă, însă răspunsurile mai întîrzie, iar întîrzierea se cuvine
pusămai ales în sarcina politicului.
Sînt semne, acum, că lucrurile încep să se îndrepte, pe seama
unor iniţiative oficiale, însă şi prin demersuri ale
specialiştilor în domenii conexe. Volumul de faţă stă
mărturie, consensual, ca produs al unui simpozion despre

(Iaşi, 10-12 aprilie 1997), la care se adaugă o serie de studii
istorice româno-ungare, gîndite ca secvenţe ale unei istorii
deschise.
Să sperămcă e numai un început.

Manualul de istorie ca instrument în relaţiile interetnice

DE LA CONFRUNTARE LA EMULAŢIE

Text preluat din volumul , alcătuit de
Lucian Nastasă, Iaşi, FundaţiaAcademică „A. D. Xenopol”, 1999,
p. 1-3.

Studii istorice româno-ungare

Alexandru ZUB
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Opera Naţională Română Iaşi a mai câştigat o fermecătoare bătălie
în asaltul dat pentru titlul de capitală culturală europeană. E vorba
de grandiosul spectacol organizat în cadrul deschiderii festive a
stagiunii 2014-2015, intitulat ,
dăruit ieşenilor, melomani convinşi sau doar în devenire, pe
esplanada din faţa Teatrului Naţional, în seara de 14 septembrie.
Înscriindu-se în rândul spectacolelor-eveniment, de marcă
europeană, cu care ne-am deprins deja în ultimele stagiuni ale
ONRI, el contribuie, alături de prestigioasa Filarmonică ieşeană, la
păstrarea şi formarea unui public fidel, dispus să urmărească în
orice condiţii un spectacol de reală valoare artistică, chiar să stea în
picioare mai bine de trei ore.* Aşa cum s-a întâmplat în seara
duminicală de septembrie cald când ne-am bucurat de
OPERFADO, un spectacol-colaj, interpretat în premieră mondială
la Iaşi, în aprilie 2014, acum extins şi reluat pentru o festivitate care
cu greu se poate uita.
În prima parte, renumita soprană Elena Moşuc, ieşeancă prin
naştere şi educaţie, aclamată acum pe marile scene ale lumii, de la
Scala din Milano la Tokio, de la Covent Garden până în China, a
interpretat, împreună cu tenorul portughez Gonçalo Salgueiro,
acompaniaţi de doi chitarişti din Lisabona şi Orchestra ONRI,
condusă de Gabriel Bebeşelea, cunoscute şi îndrăgitemelodii fado,
melancolica muzică tradiţională portugheză. Adusă la noi de
inegalabila Amalia Rodriguez sau, mai aproape de noi, de
fenomenala Cesaria Evora, ale cărei sonuri sfâşietoare au irumpt
prin anii de sfârşit de secol douăzeci, fascinând mapamondul.
Tristeţea, pe rând duioasă doar sau dureroasă, care însoţeşte linia
melodică a fado-ului se regăseşte în muzica de operă, de unde şi
ideea de a le uni într-un singur spectacol, a explicat succint Elena
Moşuc, care şi-a asumat, ca şi colegul său, rolul de încântătoare
prezentatoare. Dar cine este Gonçalo Salgueiro? Artist liric de
formaţie clasică, el s-a dedicat fado-ului de paisprezece ani, fiind
considerat în ţara natală un talentat urmaş al Amaliei Rodriguez.
Reinterpretând, cu patimă sinceră, netrucată, piese din repertoriul
“reginei fado-ului”, el a impresionat şi printr-o prezenţă scenică
remarcabilă, amestec de eleganţă şi emoţie vibrantă. Formând un
real cuplu, cei doi excepţionali artişti au cântat cu adevărat
împreună, fascinând publicul. Cineva vorbea chiar de existenţa
unui “chimism” declanşat în momentele de misterioasă vrajă
artistică creată de cei doi solişti. Variat ca vârstă şi formaţie socio-
profesională, publicul a reacţionat la unison în faţa patetismului
când afectuos, când întristat al fado-ului, aplaudând călduros şi
îndelung. Inteligent alcătuit, programul primei părţi a cuprins şi o
surpriză care a stârnit ropote de aplauze: Gonçalo Salgueiro a
cântat, într-o română aproape fără cusur, de la înălţimea scenei
ONRI, “Mă dusei să trec la Olt”, din repertoriul Mariei Tănase. A
fost un moment de necesară destindere emoţională, excelent
gândit: feţele spectatorilor radiau voioşie, palmele lor se loveau
ritmic într-un acompaniament ad hoc al interpretului care pur şi
simplu a electrizat asistenţa, câştigându-şi cu siguranţă dintre miile
de spectatori prezenţi câteva apreciabile sute de fani.
În partea a doua, rezervată muzicii de operă, Elena Moşuc a cântat
magistral, cu toată dăruirea, arii din Puccini, Bellini,Verdi,Mozart,
avându-l alături, de două ori, şi pe solistul portughez, care a
interpretat şi pe alte scene europenemuzică deoperă.
“Dintotdeauna am crezut că opera este o planetă unde muzele
lucrează împreună, se iau de mână şi celebrează toate artele.”
spunea Franco Zeffirelli undeva. Şi avea dreptate. Pentru că
spectacolul prezentat în jocuri de
laser dansant şi sfârşit în teatralitatea exploziilor multicolore ale
artificiilor deasupra celor prezenţi, a fost total.

“Magia serii în sunet şi lumină”

“Magia serii în sunet şi lumină”

*Nu înţeleg de ce acest remarcabil spectacol nu s-a desfăşurat, asemeni unora
similare, în zona pietonală Ştefan celMare, doar ştiut lucru este că pentru a te lăsa
în totalitate cuprins de magia muzicii ai nevoie de un minim confort, reprezentat
în cazul nostru de un scaun. Visat de mii de ieşeni în neuitata seară de festivă
deschidere a stagiunii operei ieşene.

Virginia BURDUJA

O seară magică

Cred că expoziţia mea de suflet, dintre cele văzute în
peregrinările de peste vară, deţine un soi de reverberaţie rară. A
venit ca un răvaş, un răspuns pe care nu l-ai căutat neapărat dar care,
stiţi cum e, pică la ţanc pentru a-ţi confirma o bănuială, un
presentiment sau a inunda pur şi simplu cu aer proaspăt un gol,
altfel sufocant.

Anterior acestei splendide interacţiuni vizuale, vizitasem,
într-o fugă prinCapitală, două dintre destinaţiilemuzeale preferate:
Muzeul Satului şi cel al Ţăranului Român. Le-am bifat întotdeauna
în tandem graţie senzaţiei că exponatele se completează reciproc
formând un nucleu conotativ aproape simbiotic, fără efort.
Regăsisem pentru a "n"-a oară sentimentul de pace şi firesc căutat.
De la spaţiul casei, la rutina zilei, la vorba de duh şi arta sa, omul
satului a părut întodeauna împăcat. A părut să ştie că explicaţiile
sunt simple, că Dumnezeu veghează pacifist, că resursele se obţin
cu trudă şi că n-are nici un sens să vrei să fii tu, preaplinul de orgolii,
Calea, când ţi-e dat să te laşi doar aşezat la timpul şi locul potrivit pe
ea.

La Palatul Mogoşoaia în plin an comemorativ al Sfinţilor
Brâncoveni, aveam să primesc un supliment ideatic sufletesc,
"suspect" de concret. Desprins parcă din alt plan, acela în care
conotaţia, mesajul, firul imagistic - narativ, mai însemnau ceva.
Lipsea doar atât de ades întâlnita formă fără fond, pe care tindem
zilnic şi posac a o experimenta incomod, iar vinovat se făcea un
cuplu de artişti despre care citisem doar, anterior că fascinaseră
ireversibilEuropaprin viziune şi port.

Un cuplu greu de înţeles şi oarecum damnat pentru că dăduse
traiul în buricul capitalei pe-un sat: Liteni, Suceava, mai cu seamă
că avea în plan a se supune practic unui trai patriarhal şi unui
program de lucru "nesănătos" în scopul de-a fonda, iată!, de dragul
meşteşugului tradiţional, nici mai mult nici mai puţin decât o...
Fermăde artă.

Un catastif, altfel spus, suficient de spumos pentru a-mi incita
o dată în plus curiozitatea de-a le palpa emoţional, speram, arta.

Ansamblul cum au fost
catalogate lucrările soţilorMarian şiVictoria Zidaru, se află într-un
veritabil pelerinaj prin încăperile ce formează spaţiul expoziţional
al Complexului Mogoşoaia. Au intrat în Palat, au stat în Foişor, eu
le-am regăsit în Cuhnie şi Gheţărie şi se pare că-şi vor face
ceremonios ieşirea prin Casa Artelor pe aleea pe care şi Moaştele
Brâncovenilor, cu puţin timp în urmă, au traversat.

Retrospectiva alătură fix temele pe
care atât de explicit titlul le cuprinde şi despre a căror contopire
însuşi artistul propovăduieşte că ar sta la baza unei funcţionări
stabile a relaţiei .

În viziunea sa, pentru a se materializa prin creaţie, cuvântul
are nevoie de o persoană a rostirii/ sau cel ce emite tema-

; un loc al rostirii- şi de entităţile menite să-l
înfăptuiască-- ( sau altfel spus, persoanele care participă şi
duc la îndeplinire).

Un fir altfel într-atât de surprinzător logic, încât îţi spui în
barbă, că le-a priit experienţa bucovineană. Lucrările lor par să
certifice că ei înşişi, nu mai sunt simpli oameni, ci filtre în(tre)
natură (implicit Divinitate) şi interiorul uman, care alege şi
transfigură ceea ce vine din afară. Întrevezi o declaraţie de dragoste
scrisă în piatră şi lemn, cu dalta, iar în frunze - cum îşi numeşte,
generic, Victoria ţesăturile din in cânepă şi "foi" de stejar ţesute în
funii, cumâna goală şi inima.

Satul le-a fost revelaţie şi l-au îmbrăţişat ca pe un spaţiu ce
musteşte de idei şi conotaţie. Un loc în care îi e permis artistului a
crea prototipuri precum şiCreatorul a făcut-o iniţial. Sculpturile ce-
i portă semnătura par a tridimensionaliza în fapt însăşi Creaţia şi-i
oglindesc în plus perfect credinţa, aceea că un obiect neîncărcat de
spiritualitate e o zadarnică încercare artizanală, nu artă. Fără a
arunca acuze, indiciul subliminal ar fi că artistul care se leapădă de
răspundere şi mai apoi efectele lipsei de mesaj zugrăveşte lumea
într-o manieră ce nu doar că nu întregeşte Fiinţa, ci poate sminti
chiar sufletul. Pentru că arta e făcută să mişte, să schimbe prin
armonii şi chiar reguli precise ceva, să releve, nu să ia şi sa creeze
astfel dezechilibre prin ruperi de liant.

obiectelor cu stropi de Divinitate -

conchide artistul tranşant.

Îngeri, tronuri, voievozi

Spiritual-Material

Voievodul Tronul
Îngerii

Cerul “oglindit”pe pământ este la fel de concret şi în
dimensiunea spirituală, cât şi în cea materială. Pământul se
încarcă cu energia peisajului privit prin fereastră şi Fiinţează.
Toată această tehnică a creaţiei se rezumă în conceptul Artha,
care în sanscrită înseamnă a ordona ( a pune în rânduială) sub
influenţa unei înţelegeri ( lege, regulă, Stil). Ceea ce este valabil
înLume, este valabil şi înARTĂ

Ataşamentul faţă de arta cu valenţe religioase, pe care
încearcă a o redimensiona, a venit treptat. iar între simboluri
crucea, copacul, inima şi aripa de înger par să-i motiveze o treaptă
sufletească în plus. Vizavi de cruce şi pristolnic ori icoană, Marian
Zidaru mărturisea cândva că suferă de un soi de romantism mistic.
Pe prima nu o vede ca sabie şi armă, ci ca.. Fecioară şi simte de
fiecare dată adoraţia pe care cel ce citeşteAcatistul o aratăCrucii.

Pe simeze nu tocmai clasice, lucrările lor înfăptuiesc o lume
aparte. Uneori vin ca avertisment şi atunci maniera dulce e flancată
de duritate. Alteori devin o structurală stare de graţie. Până şi
simpla trecere în revistă a titlurilor expoziţionale îţi oferă şansa de-
a intui un mesaj, e drept fragmentat, dar perfect recognoscibil, clar:
„Masacrul inocenţilor”, „Îngerul călător”, Zestrea” „Zidirea”,
„Renaşterea”, „Dictatura Florilor” sau „Glorii” sunt doar câteva
dintre cele ce funţionează împreună ca-ntr-un crescendo cu ton
unitar.

Împreună, Marian şi Victoria Zugravu echilibrează balanţa
unei viziuni comune înfăptuite din materii poate nu similare, dar
vizibil complementare.

El indică, trage, după cum spuneam, semnale de alarmă.
Fiecare privire aruncată peste lemn, culoare sau piatră te cucereşte
plăcut precum un capăt de bilet rătăcit în buzunar, dar a cărui
lectură şi-n cazul expunerii, introspecţie, îţi aminteşte ceva. Fie că
îngerii sunt printre noi, deşi au uneori o singură aripă şi sunt
mergători. Fie că, atât aripile cât şi o îmbrăţişare vindecă, în timp ce
crucea, e dăruită spre a canaliza şi apoi a infiltra în pământ lumina.
Sau că fiecare cui bătut aduce inimii şansa unei perfuzii cu Cer.
Despre copacii care sunt îngeri deghizaţi ai şoselelor. Sau că iubirea
făţarnică e la fel de periculoasă ca războiul şi ura (suntem
permanenta ţintă a unei rachete cu dragostei LOVE, şi una a
războiului, inscripţionată cuURA, în alfabet slavon).

ArtaVictoriei în schimbe ca o liturghie ce leagăprin fire de in,
cânepă, sârmă şi suport vegetal, Cerul de cel pe care l-a întrupat.
Urzeşte ţesături, urmândmodelul patrafirelor medievale, heruvimi
şi serafimi, în care se vădeşte temamorţii, a suferinţei, a speranţei şi
mântuirii, utilizând cu îndemânare şi efect tehnici domestice
străvechi.
Un cuplu "anacronic" aşadar, a cărui artă ar putea trezi, dacă nu,
pe alocuri, schimba, într-un fel sau altul, cu o emoţie în plus, cu
o inconştienţă, în minus... Lumea.

Îngeri, tronuri, voievozi

Raluca Sofian-OLTEANU

prin expoziţii
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Festivalul Interna ional de Teatru
pentru Publicul Tân r (FITPT) Ia i

ţ
ă ş

Ediţia a VII-a, 5-12 octombrie 2014,
„Noi realităţi teatrale”

8 zile, 24 de companii din 15 ţări

Atuuri:

Program:

„Noi realităţi teatrale”
teatru educaţional,

teatru documentar, teatru coregrafic, animaţie,
multimedia, teatru de obiecte, teatru acustic, teatru pe
apă, spectacole-lectură dans, filme, conferinţe,
expoziţii

ş
24 de companii din 15 ţări

Compania Art No
More
Deschiderea evenimentului

În închidereaFITPT TeatrulNaţional "RaduStanca"
Sibiu

Anului Camil
Petrescu

Finanţatorii:

Parteneri:

Eveniment unic în ţară şi regiune prin identitatea
sa, singurul festival internaţional de artele spectacolului din
jumătatea de Est a României, FITPT îşi concentrează atenţia
asupra publicului cu sufletul tânăr.

Dimineţile sunt consacrate celor mici, serile
sunt ale tinerilor şi adulţilor. Fiecare ediţie are o temă, pentru
ca evenimentul să rămînă viu, atrăgător, provocator.
Genericul va insera în programul
actualei ediţii spectacole de teatru (

etc.),
care vor readuce în atenţie mari nume ale teatrului -

Peter Brook, Philippe Genty, Gigi Căciuleanu, Sasha Waltz,
Camil Petrescu, Krystian Lupa, Pippo Delbono, Esteve Soler
.
Şi-au confirmat prezenţa :

Austria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Italia,
Macedonia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Republica
Moldova, România, Rusia, Olanda, SUA. Printre ele:

- Compania PhilippeGentyFranţa;
după Annei Politovskaya -, Divadlo

Lisen Brno, Cehia; Spraakmakend Theatre,
Olanda şi Nordland Visual Theatre Norvegia;

Compania de dans Astra Roma Balet, Italia;
- Teatrul Odeon Bucureşti;

de Esteve Soler - Teatrul Tineretului Piatra Neamţ;
Teatrul Sala Mică Cluj; - Teatrul

Spălătorie Chişinău,
ş.a.

: Festivalul va fi deschis de
Teatrul "Luceafărul" Iaşi cu PREMIERA ABSOLUTĂ

după Emil Brumaru şi
Veronica D. Niculescu (dramatizare Oltiţa Cîntec, regia Ion
Ciubotaru, scenografia Alina Herescu, videodesign Andrei
Cozlac, beatbox Radu Rotaru; distribuţia: Elena Zmuncilă
(Prinţesa Repede-Repede), George Cocoş (Pitic bun), Ioana
Corban (O Elevă), Dumitru Georgescu (7 Capete), Alex
Iuraşcu (Povestucul BB), Beatrice Volbea (Povestucul W),
LilianaMavrişVârlan (Smeagoliţa), IleanaOcneanu (Dădaca
Albinia), Iulia Deloiu-Trif, Gabriela Andrei, Carmen
Mihalache (Slujitoarele).

,
va prezenta , un spectacol de teatru

coregrafic realizat de Gigi Căciuleanu. “Opera lui Mozart,
Mozart-europeanul prin excelenţă, reprezintă un alambic de
culturi atât prin geniul, cât si prin orizontul creaţiilor pe care
acesta ni le-a lăsat. Operele sale au fost scrise tot atât de bine în
italiană cât şi în germană. A fost traduse în mai toate limbile
pământului si reprezentatemai pe toate scenele lumii. Muzica
spectacolului reprezintă o lărgire şi mai mare a
orizontului muzical, fiind o reinterpretare actuală a lumii
mozartiene de către doi mari artişti de azi: Hugues Curzon si
Ahmed al Maghreby, care au realizat o paralelă între muzica
doctă a occidentalului Mozart şi muzica orientală, etnică a
unui etern Egipt. Banda sonoră fiind un montaj pe care l-am
conceput pornind de la două albume : Mozart l'Egyptien-1 şi
Mozart in Egypt-2. Spectacolul este o
confruntare între acest univers muzical şi lumea mea de dans.
O îmbinare întreMuzică şi Compoziţie Coregrafică. O alianţă
şi un aliaj.
Un spectacol de Teatru-Coregrafic, stil în care, contrar

Teatrului-Dans (unde dansatorilor li se cere să fie actori), de
data aceasta actorii sunt chemaţi să-şi rezolve partiturile şi să
se comporte scenic ca nişte veritabili dansatori”. (Gigi
Căciuleanu)
Un moment special va fi consacrat

: criticul de teatru Florica Ichimva susţine conferinţă
"Un Camil Petrescu necunoscut" în cadrul căreia va ipostazia
personalitatea omului de teatru; vor fi lansate cele mai noi
apariţii editoriale ale Fundaţiei "Camil Petrescu"; în foyerul
teatrului se va vernisa foto-documentară

Trupa Teatrului "Luceafărul" va face o lectură
cu deCamil Petrescu.

evenimentului ieşean sunt Consiliul
Judeţean Iaşi, UNITER, Consiliul Local, Direcţia Judeţeană
pentruCultură şi Patrimoniu Iaşi, ICR.

Forumul CulturalAustriac, Institutul Polonez,
Institutul Francez, Centrul Cultural German, autorităţile
landului BadenWurttemberg, Institutul Italian "Vito Grassi",
Ambasada Regatului Unit al Ţărilor de Jos, Institutul Danez
deFilm,BritishCouncil, Centrul Ceh, CopyRo.

a.

O
corabie pe valuri:Odiseea
Putin schiază, Jurnalul

Mister Molsk -
Dolce

Pinocchio -
Pescarul şi sufletul său Contra
iubirii
Iona American Dreaming

Habemus bebe -

Basmul Prinţesei Repede-Repede

Mozart Steps

Mozart Steps

Mozart Steps

expoziţia Camil
Petrescu 120.
Papuciada

O corabie pe valuri: Odiseea

Pentru această creaţie, Philippe Genty a utilizat ca punct de
pornire o improvizaţie realizată

trei actori pe lui
Homer. O rescriere a avut loc în 2010 pentru a da viaţă
spectacolului Ghidaţi de acestmare
navigator scenic care este Philippe Genty, plecăm împreună cu
pânzele sus pentru a-i reîntâlni pe Ulise şi ai lui într-o călătorie în
necunoscut.

lui Homer, un text mereu nou, străvechi şi
contemporan în acelaşi timp, o bogăţie de imagini şi de poveşti. O
poveste care ne invită la interpretare, la evadare. La evadarea din
imaginea pe care o avem despre această operă de referinţă.
Teatrul de obiecte face posibil acest lucru".

într-un stagiu de la Charleville-
Mézières în 2009 unde a lucrat cu Odiseea

O corabie pe valuri:Odiseea.

“Odiseea

Putin schiază

Un reportaj scenic despre
felul în care Vladimir Putin a
luat puterea în Rusia şi a
instaurat regimul totalitar.

Divadlo Lisen
Brno, Cehia

Spectacolul are la bază al jurnalistei Anna
Politkovska, asasinată în 2006. Urmând structura cărţii,
spectacolul este un montaj care spune poveştile de viaţă ale unor
oameni simpli prinşi într-un context politic care îi afectează. Sunt
folosite şi imagini de pe web site-urile câtorva îndoliaţi
supravieţuitori ai victimelor unor atacuri teroriste. Spectacolul se
joacă într-un cortmilitary, în holul PalatuluiCulturii.
Spectacolul a obţinut Premiul Jan Wilkowski şi Premiul

pentru regie la Festivalul Internaţional Spotkania 2011 în Torun;
Premiul pentru interpretare la FestivalulValise 2012 înŁomża.

Jurnalul rus

IONA de Marin Sorescu
Teatrul Sala mică Cluj-Napoca

Spectacolul s-a născut în urma întâlnirii dintre un text
excepţional, creaţie a celebrului scriitor Marin Sorescu, şi un
spaţiu inedit, lacul de sare din adâncul Salinei Turda. Producţia
Teatrului Sala Mică (Cluj-Napoca) în parteneriat cu Salina
Turda, este un proiect cultural inedit şi a avut ca obiectiv
principal crearea unei forme estetice cu un mesaj puternic, în
contextul cultural clujean, prin explorarea şi exploatarea unui
spaţiu turistic, care devine un cadru perfect pentru un text
excepţional al dramaturgiei româneşti.

Iona

„Iona e poezie pură...Iona parcurge un spaţiu iniţiatic şi
revine în lume, poate tranformat, poate capabil de a se raporta la
ceilalţi, altfel”- regizoareaMihaela Panainte.
Spectacolul se va juca în aer liber, pe Lacul Ciric.

Trei bărbaţi pe punctul
de a ceda psihic de Mika Myllyaho

după
Jurnalul rus
al Annei Politkovska

Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, se reîntâlnesc într-un
moment de criză. În locuinţa unuia dintre ei, devenită refugiu
comun, ajung să-şi mărturisească temerile, neîmplinirile. Când
lucrurile scapă de sub control, încearcă să se redreseze reciproc.
Deşi personalităţi distincte, cei trei se întâlnesc în acel punct

comun al sensibilităţii masculine, pe care arareori ai ocazia să o
vezi manifestându-se. Ritmul ameţitor al cotidianului nu-i lasă
deloc să se bucure de viaţă. Timpul pe care îl petrec împreună îi
ajută să se regăsească pe ei înşişi. Întoarcerea către copilărie este
o posibilă soluţie. Prietenia le oferă posibilitatea să-şi spună
adevărul în faţă, fără menajamente. Jocurile, aparent dure, pe
care şi le propun sunt provocări spre evoluţia personală.
Cum gândesc bărbaţii şi cum se luptă ei să supravieţuiască?

Este curajul lor doar un mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă
invităm să descoperiţi în acest spectacol.

ADORABILUL PINOCCHIO
Spectacol de balet în trei părţi

Astra Roma Ballet, Italia

Pinocchio, povestire unică şi de neuitat, poate cea mai
cunoscută în toată lumea, este acum transpusă într-un balet
conceput de un coregraf binecunoscut, Alessandro Bigozetti.
Spectacolul îl confruntă pe băiatul-marionetă Pinocchio cu o
mulţime de întâlniri deosebite, o seamă de tentaţii, de nereuşite,
de erori pe parcurs şi de sentimente care îl maturizează treptat.
Un spectacol pentru toţi, dar mai ales pentru tineret, realizând o
imagine încântătoare şi eficientă a personajului.

PESCARUL ŞI SUFLETUL SĂU
după OscarWilde

A fost odată ca niciodată un pescar care se îndrăgosteşte de o
sirenă. Dar ei nu îşi pot trăi povestea de dragoste pentru că
aparţin unor lumi diferite: el are suflet iar ea nu are. Aşa că
pescarul are de ales între sufletul său şi dragostea sa. Dacă va
reuşi să coboare în lumea apelor pentru a se căsători cu micuţa
lui sirenă vă lăsăm să descoperiţi singuri.Textul nu este doar o
poveste de iubire interzisă, ci şi o meditaţie despre tensiunea
trup-spirit, despre importanţa inimii în construcţia eului,
despre ce ne aduce fericirea şi salvarea. Un spectacol de
teatru-multimedia care hipnotizează prin atmosfera sonoră şi
prin muzicalitatea vocilor actorilor, ca într-un concert.
Povestea este dublată vizual prin intermediul proiecţiilor video
cu o mare încărcătură simbolică, ce îşi propun o coborâre în
adâncul poveştii şi în adâncul propriului eu.

P r o g r a m u l c o m p l e t a l e e v e n i m e n t e l o r :
, facebook.com/teatrul.luceafaruliasi;

facebook.com/FITPTI#
www.luceafarul_theatre.ro

Teatrul Odeon, Bucureşti

Compania Philippe Genty, Franţa

Teatrul Nottara Bucureşti
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Alex Vasiliu

Ilarion Ionescu-Galaţi

I.I.-G.

: Înainte de toate, ar trebui să spunem, maestre Ilarion
Ionescu-Galaţi, că aţi venit pe lume la Iaşi, deloc întâmplător foarte
aproape de clădireaFilarmonicii.

Părinţii eraumoldoveni

: Păi, acu' vreo 77 de ani m-am născut aici
Şi mama,

fiind studentă la Iaşi, funcţionară la CFR, tatăl meu având printre
altele şi obiective în ceea ce priveşte serviciul lui, cu probleme de
rezolvat la Iaşi, primul an de zile am stat aici, după care ne-ammutat
laBucureşti.

?
: Mama era din Tecuci, a făcut studenţia la Iaşi, Facultatea de

Litere şi Filosofie, limba franceză-limba română. L-a avut profesor
peA.C. Cuza, printre alţii. A studiat şi tata la Iaşi, fraţii mei au făcut
şcoala militară la Iaşi. Era o şcoalămilitară de cavalerie, celebră prin

.
Exact vis-à-vis de Filarmonicã, unde este maternitatea.

1938-'40, aşa că toţi suntem legaţi de Iaşi.

.: Sunt multe familii în care tradiţia
muzicală este importantă, cum ar fi de exemplu
familiile Bobescu, Şerbescu, Ruha. Au avut
copiimuzicieni foarte buni.

: Prunner, sigur că da. Acolo sunt trei
generaţii. Eu l-am cunoscut pe bătrânul Iozef
Prunner, care vorbea stricat româneşte, a fost
adus prin 1916 de către marele George
Georgescu în România pentru ca, împreună cu
alţi instrumentişti de la Viena, să formeze
grupul de filarmonişti bucureşteni, filarmonica
modernă din 1920, înfiinţată de Gogu
Georgescu.

: Pentru că era instrumentul cel mai la
îndemână. Tatăl meu cânta binişor la vioară ca
amator. El era profesor de contabilitate, cânta şi
la chitară, de unde moştenesc şi eu
instrumentul ăsta pe care l-am învăţat în
familie, cânta şi la pian, cânta din gură, era un
causeur.

:Amintirile din perioada aceea sunt cam
şterse. M-am trezit la o vârstă destul de
avansată, 13-14 ani, cântând la vioară. Sincer,
nu-mi aduc aminte foarte multe, despre o
perioadă dură a copilăriei şi...

: Pe de o parte da, pe de o parte nu.
Depinde cum interpretezi. În orice caz, cred că
a fost o copilărie mai organizată şi mult mai
bine condusă decât copilăriile celor din ziua de
azi. Cu siguranţă, dacă facem o balanţă între ce
s-a întâmplat între anii '50-'60-'70 şi chiar `80,
şi ce se întâmplă astăzi din punct de vedere al
învăţământului şi al culturii, cred că sistemele
venite dinspre nord, cu vânt propice, au dat

Poate că întrebarea ce urmează rămâne în
limitele retoricii: e neaparat necesar să existe o
tradiţie în familie, în cazul dvs, tradiţia
muzicală ?

Familia Prunner.

Şi în cazul dumneavoastră, de ce vioara?

Domnule Florin Ionescu-Galaţi, la început,
în primii ani, aţi privit acest instrument, l-aţi
resimţit ca pe o corvoadă, sau v-a plăcut din
prima?

Aţi avut copilărie?

I.I.-G

I.I.-G

I.I.-G
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rezultate mult mai bune decât vântul vestic care vine astăzi, şi dă
rezultatele pe care le vedemcu toţii.

: S-a întâmplat sub o formă profesională, strict muzicală: şi
educaţie, şi program de libertate. Adică, « nu ne jucăm opt ore şi
studiem două, ci ne jucăm două şi studiem opt». Acesta a fost
programul. Pe vremea aceea, nici atracţiile nu erau atât de mari ca în
ziua de astăzi, nu exista internet, nu existau telefoanele astea mobile,
internet şi aşa mai departe, toate minunile de care sunt atraşi tinerii şi
nu numai tinerii. Programele tv erau cele care erau, mai puteai să pui
mâna pe o carte; după '80 şi ceva au apărut video-urile, deci, nu aveai
practic pe ce să te axezi ca timp liber, şi atunci, lumeamuncea şi căuta
să facă un lucru bun, care mai devreme sau mai târziu să dea roade.
Ceea ce, mă rog, zic eu, în cazul nostru nu a fost lipsit de o cvasi-
perfectă conduită.

: Ca să vă spun sincer, nimic deosebit până la vârsta de 20 de
ani! Ca să vă spun cinstit, da? Ultima palmă din partea lui taică-meu
am primit-o în anul întâi de facultate. Eu am picat în '88 cu 10 la
examenul de admitere din cauză că eram baiatul lui Galaţi. S-a
întâlnit tatăl meu cu foştii lui colegi, în ghilimele « prieteni », şi i-au
spus cu trei săptămâni înainte de examen, în '88, când am dat prima
oară la conservator : « Auzi, fii-tu nu-i pe liste anul ăsta ». Atunci,
tatăl meu nu mi-a spus asta.Am intrat în iunie '89, şi mi-a zis abia în
'90, de frică să nu vorbesc despre aceste lucruri. Deci, sincer, după
vârsta de 20 de ani am început să conştientizez cumaimare precizie şi
să îmi iau această meserie, sub lupă. Până la vârsta de aproape 20 de
ani, el a condus atât binoclul cât şi lupa, chiar şi microscopul, în ceea
ce priveşte calitatea şi pregătireamea pentru a avea, totuşi, omeserie.
Pentru că înmeseria asta, ca artist şi ca violonist, trebuie o foartemare
exactitate. Cu aproximaţie, aici nu merge. Şi atunci, el a preluat acest
risc pe care şi l-a asumat până nu demult, de a mă conduce într-un
sistem piramidal foarte, foarte bine conturat pe toate laturile. Deci,
nisipul a fost dus, a tot fost dus până când s-a ajuns spre vârful
piramidei. Când am ajuns în vârful piramidei şi am văzut şi eu, pe la
20 şi ceva de ani, cam ce bine se vede de sus în jos, atunci am zis : «
Da, domnule, uite că începe să-mi placă! ». Dar până atunci, maşina a
fost în totalitate pemâna lui.

Când tatăl dumneavoastră şi-a dat seama că există talent şi, cum
spunea altădată, "atunci, am început să strâng şurubul", ce a
însemnat strânsul şurubului, mai ţineţiminte ?

Ce lucrare muzicală pe care aţi cântat-o la vârsta deschiderii
minţii spre muzică, spre lume, spre instrumentul dumneavoastră, v-a
spus clar : « într-adevăr, pot şi vreau să fac muzică »? Ceva care v-a
plăcut atât de mult, aţi cântat-o, a plăcut şi tatălui dumneavoastră, şi
aşa a început totul?

S-a pronunţat cuvântul “exactitate ». Ce a însemnat exactitatea ,

Fl.I.G.

Fl.I.G.

Ilarion Ionescu-Galaţi şi fiul său Florin Ionescu-Galaţi sunt două personalităţi iubite de publicul sălilor
de concert şi de recital. Ilarion Ionescu-Galaţi s-a afirmat mai întâi ca violonist, şi dacă activitatea sa de
muzician s-ar fi desfăşurat numai în domeniul solisticii, numele său tot ar fi rămas înscris în istoria artei
interpretative româneşti. Înregistrările păstrează sunetul pur, viu, atrăgător al violinei, echilibrul şi, aş
spune,modernitatea avant la léttre, a cântului său.
Dar Ilarion Ionescu-Galaţi a fost atras şi de dirijat. Opţiunea de a face un pas la stânga pe scenă, spre

pupitrul conducătorului ansamblului simfonic, s-a dovedit inspirată, în acord cu disponibilităţile sale ca
profesionist, ca artist, ca om. Cunoaşterea temeinică a unui repertoriu simfonic vast, ce privilegiază
romantismul, dar luminează foarte bine valorile acreditate şi cele aşteptate ale creaţiei de ultimă oră,
ştiinţa, harul de a lucra în mod serios, diplomatic şi colegial cu instrumentiştii din orchestră, gândul
îndreptat mereu spre menţinerea echilibrului între valoare şi accesibilitate când alcătuieşte sau acceptă
programul unui concert, popularitatea pe care şi-a câştigat-o dirijând opusuri celebre în concertele de
sărbători, plăcerea de a povesti, ce denotă înţelepciune, umor, spirit dubitativ şi optimism, toate acestea
sunt elementeleunei personalităţi artistice înpreajmacăreia ai tot sta.
Florin Ionescu-Galaţi atrage, la rândul său, prin sunetul fermecător al violinei. Intrepretând sonatele

deEnescu, un concert din epoca romantică, ominiatură ultracunoscută, cumeste, spre exemplu,
deFritzKreisler, Florin Ionescu-Galaţi impresionează prin virtuozitate tehnică, darmai ales prin

acea comunicativitate ce descoperă o sensibilitate echilibrată, fără patetisme şi edulcorări. Interpretările
lui poartă sigla modernităţii de tip central-european. Nu au doar perfecţiunea tehnică, ci şi vibraţia, etosul
acestei zone etnoculturale. Florin Ionescu-Galaţi este, cu o formulă pe care o nădăjduiesc pe cât posibil
completă, un interpret ce sintetizează valorile clasice şi cele temperat-moderne ale artei violonistice.
Confesiunile intepreţilor Ilarion şi Florin Ionescu-Galaţi au două calităţi esenţiale: sunt uşor de urmărit şi
demnede luare aminte.

Frumosul
rozmarin

“Ca muzician român trebuie să ştii muzica
românească de la Caudella încoace”
Alex VASILIU în dialog cu Ilarion şi Florin IONESCU - GALAŢI

domnule Ilarion-IonescuGalaţi?

exactitate
exactitate

ce
cum

I.I.-G: Revenind la întrebarea dumneavoastră dinainte, Florin a avut
o satisfacţie, da' maimult a fost a mea. La vârsta de 9 ani şi jumătate a
cântat pentru prima dată Concertul de Kabalevski, cu Orchestra
Radio, dirijată de Paul Popescu. Înregistrarea există, şi este absolut
perfectă.M-aţi întrebat acum ce înseamnă . E foarte greu de
spus ce înseamnă , de găsit o definiţie, dar între ceea ce scrie
pe note şi ceea ce trebuie să sune este…, o diferenţă foarte mare,
pentru că muzica nu este scrisă pe note. Pe note scrie trebuie să
cânţi, nu scrie să cânţi! E diferenţă foarte mare. Or, această
exactitate, profesorul, presupunând că o are, trebuie să o insufle
studentului sau elevului, care trebuie să înveţe să devină propriul lui
profesor, propriul lui critic, să ştie ce nu e bine. Dacă elevul nu învaţă
să-şi dea seama ce nu e bine, înseamnă că eşti un prost profesor.

Fl.I.G.
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I.I.-G

Fl.I.G.

: Ca să vă spun, aşa, o scurtă, o foarte scurtă definiţie, este
vorba de şcoala pe care ţi-o dă profesorul respectiv, din toate punctele
de vedere: al culorilor, al valorilor, al formelor. Este şcoala pe care ţi-o
dă, prin ceea ce a înmagazinat el. Să ne imaginăm aşa, o pâlnie imensă
cu gât generos, prin care se scurg informaţiile undeva. Profesorul
respectiv are rolul de a-ţi pune aceste informaţii în pâlnie şi tu de a
absorbi aceste informaţii. Dacă tu le poţi absorbi în proporţie de
măcar 50-60%, eşti un omcâştigat.

: Şi asta depinde de calităţile elevului. Pentru că poţi să fii cât de
bun profesor, dacă n-ai pe cine să înveţi, dacă n-ai un element cu
caratele talentului…Fiindcă talentul aremulte carate. Poţi să ai talent
de 12 carate, de 14, de 18 şi de 24 de carate.

: Una e să verşi un litru de apă pe un burete, şi alta e să o verşi
pe ciment.Deci, până la urmă, puterea de absorbţie e importantă.

: Sigur, mai întâi am cântat ce mi-a plăcut. Atunci când am
cântat ce mi-a plăcut, au fost piese care mi-au fost date de profesori.
Profesorul meu, săracul, răposatul, Dumnezeu să-l ierte, George
Manoliu, a fost pentru mine ca un al doilea tată. Era fiul profesorului
de matematică Manoliu, directorul Liceului Naţional din Iaşi. Iată că
toţi profesorii mei au fost ieşeni ... Enescu a fost din Iaşi, Costică
Bobescu a fost din Iaşi, Teodor Lupu, membru în cvartetulmaestrului
Enescu, a fost de la Iaşi, deci toată violonisticamea se trage şi din seva
Iaşiului. După care, atunci când mi-am luat zborul ca dirijor, am avut
piese care mi-au fost dedicate mie sau orchestrei mele. Şi a trebuit să
le cânt - sigur, de unele m-am bucurat mai mult, de altele mai puţin,
unele ne-au reuşit mai bine, altele mai puţin bine. Dar, în general, am
avut piese reuşite, de compozitori valoroşi, cum ar fi Dumitru
Capoianu care a scris pentru mine, maestrul Bentoiu, Liana
Alexandra a scris pentru mine, MiriamMarbé a compus multe piese,
i-am fost şi student…

: În cazul meu, pot să spun o mică parte, pentru că în general,
au fost lucrările impuse la concursurile internaţionale, lucrări
compuse de un membru al Uniunii Compozitorilor din ţara
respectivă, care de multe ori era şi în juriu, iar acea piesă avea un rol
extrem de important pentru promovarea în etapele următoare ale
concursului. Am învăţat acele lucrări sub totala influenţă a tatălui
meu. Din cele 11 concursuri internaţionale făcute de mine până în
momentul de faţă, la cinci, care au fost înainte de Revoluţie, am luat
Premiul Special al Juriului pentru interpretarea lucrărilor impuse.
Fiind, după părerea lor, de o interpretare şi de o precizie…, care se
apropiau de ceea ce dorea compozitorul să audă. Am luat premii cu

Aţi interpretat, fiecare dintre dumneavoastră, ca dirijor, ca
violonist, maimult ce v-a plăcut, sau a trebuit să prezentaţi pe scenă şi
altceva ?

Iar în cazul violonistului?

aceste piese impuse, lucrate cu tatăl meu. Din punct de vedere al
repertoriului, nu pot să spun că am avut prea multe lucrări impuse,
care să nu-mi facămare plăcere.

.: În decursul anilor, de când există
şi aici a fost o tehnică de repertoriu impusă de cei care

organizau concursul, fie de vioară, fie de pian, fie de canto, erau piese
impuse pentru promovarea muzicii enesciene. De exemplu, la
secţiunea « vioară », cel mai des erau cerute , în paralel
cu . Tot impus era şi

de Mozart, cu cadenţele scrise de George Enescu. Or,
astăzi nu se mai respectă acest lucru, şi este foarte rău, pentru că în
România nu s-au tipărit piesele lui Enescu, s-au tipărit numai la
editura franceză Salabert şi noi nu avem dreptul să edităm operele lui
Enescu, ceea cemi se pare ridicol. De exemplu, dacă vrem să avem în

I.I.-G Concursul Internaţional
Enescu,

Sonata a II-a
Sonata a III-a în caracter popular românesc

Concertul nr. 7

,

mână notele de la cele pe versuri
de Clement Marot, trebuie să ne ducem pe Rue
de Rhône la Paris, la bibliotecă, la librăria Enoh
sau la Belle ca să luăm notele respective. Cum
vi se pare lucrul ăsta ?Este îngrozitor, nu ?

: Ca muzician român trebuie să ştii nu
numai ce a scris Enescu, trebuie să ştii muzica
românească de la Caudella încoace, ar trebui să
ştii Concertul de violă, un concert foarte bun
este Concertul pentru vioară de Stan Golestan,
şi aşamai departe.

: Mi l-a dat profesorul Manoliu, care
fusese laMoscova şi probabil că l-a auzit acolo.
Dar asta se întâmpla în 1955-'56, şi-s ani mulţi
de atunci. Prima dată a fost cântat în România de
un rus, Mihail Weiman, când au fost
"Săptămânile prieteniei sovieto-române", apoi
am fost primul violonist român care l-a cântat.

: Nu, nu, eu sunt un solar, sunt un tip
deschis….

- Concertul de Şostakovici este un
concert cumulte culori…
...

: Da, însă în afară de partea I, o nocturnă,
este un concert foarte deschis. Chiar dacă a fost
compus în perioada , despre care
am discutat noi odată, în afară de partea I, care
este o nocturnă, dar nu o nocturnă tristă, nici
Passacaglia din partea a III-a nu este o
Passacaglia tristă, este o passacaglie eroică,
voluptoasă, dar…finalul este burlesc, este o

Şapte cântece

,

Ca român, nu se poate să nu simţi ethosul
muzicii lui Enescu. Totuşi, credeţi că în calitate
de dirijor, de violonist, este obligatoriu să o
înveţi?

În tinereţe, aţi ales dumneavoastră sau v-a
recomandat cinevaConcertul de Şostakovici?

Dumneavoastră ce fel de climat psihic-
sufletesc aveţi, sunteţi un solar, sau un
introvertit?

Atunci, ce impresie v-a lăsat prima dată
muzica aceasta?

Dar, dincolo de pasajele foarte ritmate, de
secvenţele parodice sau de o emoţionantă
puritate, muzica lui Şostakovici, în general, şi
mai ales Concertul pentru vioară, este o muzică
sumbră, omuzică înnegurată.

Simfoniei a X-a
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piesă veselă.

: În primul rând, se pune problema ce simţi când interpretezi
lucrarea respectivă.Trebuie făcut un balans între ceea ce ştii din punct
de vedere cultural despre compozitorul respectiv, despre epoca
respectivă, cum se cânta în acel timp, cu aproximaţie. Nimeni nu mai
cântă azi cum se cânta în anii '60, sau prea puţini. Aşa cum tehnica a
evoluat, şimuzica, stilul de a cânta s-aumaimodernizat.

: ... Cu acele glissando-uri şi cu stilul violoniştilor ruşi de până
în anii '90, când veneau la toate concursurile internaţionale şi luau
premiile întâi. Da, cu stilul acela rusesc uşor agresiv, apoi cu perioada
franco-belgiană, cu violoniştii apăruţi după anii '70, începând de la
Isaac Stern şi elevii lui, şi mai încoace, în primul rând Arthur
Grumiaux, care este mai aproape de noi, ca loc. Da, el a făcut ca
muzica să aibă o transparenţă mult, mult mai mare, în special în
concertele de Mozart, mă refer la Grumiaux. Dar azi, stilul de a cânta
la vioară s-amodernizat, se cântămai diafan,mai transparent, se oferă
o impresiemultmai plăcută din punct de vedere auditiv.

: Să nu uităm că eu am fost unul dintre elevii preferaţi ai lui
Enescu. Sunt două şcoli mari, şcoala asta rusească, o şcoală ceva mai
robustă, cevamai "balşaia", cum este şi temperamentul lor, cum a fost
viaţa lor în ultimii 60-70 de ani. Şcoala noastră de vioară, de la Enescu
încoace, a fost mai aproape de şcoala franco-belgiană, mai delicată,
cum spuneaFlorin,mai subţire,mai nuanţată. Şi temperamentul…

: Mai puţin interesantă. Eram în orchestră când a imprimat acel
concert.

: Da, muzică armenească. Imprimarea a fost făcută cu
Haciaturian la pupitru, care era simpatic. Ulterior am şi cântat ca
dirijor cu Claire Bernard, chiar Concertul de Haciaturian. Sigur că
atunci a fost o surpriză pentru noi ca o franţuzoaică să cânte Concertul

Ascultând, la Tescani, Sonata a II-a pentru vioară şi pian de
George Enescu interpretată de dumneavoastră, Florin Ionescu
Galaţi, mi-a plăcut foarte mult că nu era nici o redundanţă, nu era
nici un patetism, dar era cântată foarte româneşte. Ce înseamnă a
cânta o lucrare scrisă aici, a o cânta româneşte?Amputea defini?

Spre exemplu, stilul lui Bronislav Huberman, cu acele glissando-
uri permanente, ar fi desuet astăzi.

Un interpret occidental din Marea Britanie, din Franţa, din
Germania, dincolo de faptul că îşi însuşeşte foarte bine toate
elementele tehnice, poate interpreta o lucrare aparţinând unui
compozitor din Est sau mai de departe? Îmi aduc aminte, spre
exemplu, că am ascultat prima dată înregistrarea pe care Claire
Bernard a realizat-o cu Concertul pentru vioară şi orchestră de Aram
Haciaturian în 1964 la Festivalul Enescu. Am mai ascultat-o şi după
aceea, cândammai crescut. Numă convinge nici azi...

Muzică armenească.

Fl.I.G.

Fl.I.G.

I.I.-G

I.I.-G
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Aşa după cum era de aşteptat, lista de spectacole selectate
de Marina Constantinescu pentru ediţia din toamna anului
2014 a Festivalului Naţional de Teatru nu a mulţumit pe
nimeni. Pe nimeni dintre cei care, cu mult înainte de
publicarea ei, erau pregătiţi a fi nemulţumiţi. Din evidente,
binecunoscute, mai vechi saumai noi resentimente, frustrări
sau idei fixe. Particulari ce aspiră demult, fără nici un fel de
justificare profesională, să fie directori ai Festivalului,
cetăţeni care habar nu au despre sistemul festivalier
românesc (în faţamea una dintre participantele la discuţia de
pe criticiţă cu ifose, a aflat cu stupoare că la
Braşov ar exista un festival, şi încă unul dintre celemai vechi
din ţară), personaje ce suferă defel în tăcere că nu sunt băgate
în seamă de UNITER, fie pentru vreun juriu, fie pentru vreo
nominalizare, fie chiar pentru vreun premiu. Reîntruchipări
intensmachiate aleOfelieiManole,militanţi defazaţi ai artei
cu tendinţă, propăvăduitori ai riscului, descoperitori
aproximativi ai conceptului de teatru politic au redevenit, ca
în fiecare an, gureşi. Gureşi şi contestatari. Cu unicul scop de
a o pune la punct pe selecţioneră, în numele eternului

Nerăbdarea de carnasiere le-a făcut să nu mai aştepte
precizări suplimentare din partea staff-ului Festivalului,
precizări legate de complexul de manifestări care e de
aşteptat că îi vor defini profilul şi completa oferta. Care
precizări vin -trebuie să o recunoaştem- încet şi cu ţârâita.
Tot la fel cum comoditatea îi face pe certăreţii în cauză să nu
prea cunoască starea de fapt a teatrului românesc din
stagiunea 2013-2014. O stare de fapt ce nu i-ar permite-

nici unui selecţioner din lume să facă, chiar dacă
aceasta i-ar fi vrerea, din FNT-ul din octombrie 2014 nici
unul strict tematic, nici unul al modernităţii validate de
valoare, nici unul al capodoperelor. Această realitate, deloc
îmbucurătoare, limiteazămarja demanevră a selecţionerului
şi îi impune să menţină Festivalul la statutul de încercare de

La acel “de toate pentru toţi”
pentru care a fost pusă la zid preţ de trei aniAlice Georgescu
şi pentru care e acum“executată”MarinaConstantinescu.
Fireşte, ar fi posibil de discutat cât de semnificativ

e...semnificativul Marinei Constantinescu. Cât e el o
chestiune de gust şi de opţiune şi cât una de cunoaştere, de
acoperire a întregului peisaj teatral românesc, de condiţii şi
restricţii de tot felul. De la cele bugetare la spaţiile de joc
disponibile, delocmulte înBucureştiul anului 2014.
Noul director al FNTa avut de surmontat deja o seamă de

dificultăţi, dintre care cea mai dătătoare de dureri de cap a
constat în detaliul deloc minor că i s-a încredinţat mandatul
de abia în martie 2014. Lucru, în sine, de neiertat şi pentru
care nu cred că poate să existe vreo explicaţie logică.Acelaşi
director va avea de înfruntat şi alte greutăţi ce ţin de
bugetare, de relaţia cu principalul finanţator- Ministerul
Culturii- o relaţie deloc uşoară în condiţiile nicidecum
favorabile ale repetatelor şi neinspiratelor schimbări de
personal din vârful acestuia şi în cele ale dezastrului de
planificare financiară lăsat de foştii miniştri Daniel Barbu şi
Gigel Ştirbu.
Mărturisesc că există o seamă de divergenţe, cât se poate

de fireşti, între “semnificativul” meu şi cel al Marinei
Constantinescu. Divergenţe, la urma urmei, normale. Nu
împărtăşesc toate opţiunileMarinei, dar aceasta nu înseamnă
că m-aş simţi îndreptăţit să trec la negări categorice, la
întocmirea de liste paralele, la inventarierea a ceea cemiemi
se par a fi “omisiuni”, la excomunicări ori la denunţuri. Că
m-aş grăbi să îl calific, în chip absolut impardonabil, pe
Radu Beligan “cadavru încă viu” şi aş jubila de plăcere dacă
aş fi apărat pe muzica infantilă din de tot
felul de amici, atunci când cineva, prea slobod la gură şi la
condei, mi-ar replica într-un limbaj de-a dreptul pornografic
cu care nu am nimic în comun. Limbaj care- culmea!- e tare
agreat când e auzit pe scenă de o bună parte dintre apărătorii,
mai mult sau mai puţin din oficiu ai contestatarului cu
pricina. Care contestă până şi spectacole pe care nu le-a
văzut.
Din agitaţia stârnită de publicarea selecţiei oficiale a

spectacolelor româneşti reţin un singur lucru. La care sper
că odată şi odată îşi vor afla timp să reflecteze şi “factorii
responsabili”: acela al necesităţii discutării cu
responsabilitate, , a statutului şi rostului
Festivalului. Un statut şi un rost care, după părereamea, sunt
departe de a mai putea fi aceleaşi cu cele din toamna anului
1990, când a fost creată respectiva manifestare de cultură
teatrală.
În rest, şi în această vară nu a fost vorba decât despre

crize de insolaţie, de orgolii, de umori, de...
ale căror principali emiţători au fost persoane de

subţire condiţie profesională. Atât de subţire încât ea
determină conducerile revistelor pentru care scriu să ne tot
înştiinţeze că respectivii ar fi critici de teatru.

Facebook,

'ymette.

hélas-

vitrinizare a semnificativului.

Ceata lui Piţigoi

vorbe, vorbe,
vorbe

Ôte-toi
de là pour que jem

dar şi cu urmări

Mircea MORARIU

Vorbe, vorbe, vorbe
deHaciaturian…

: ... La fel cum o violonistă reputată pe plan mondial, care a luat
Premiul I la Concursul Paganini atunci când i s-a acordat şi lui Florin
premiu, Isabelle Faust, câştigătoare a Concursului Enescu, nu a făcut
nici o impresie. Sunt două categorii, violonist de concurs şi violonist
de concert...

: ... De spectacol. Tot referitor la întrebarea dumneavoastră.
Aţi spus la un moment dat două cuvinte: „nu trebuie". Nu că nu
trebuie. Cine este cel care judecă până la urmă? Publicul spectator, o
comisie formată din ce oameni? Fiecare poate să aibă o şcoală
diferită, o concepţie diferită.

: Da, şi dumneavoastră aveţi o istorie exactă a şcolii enesciene,
care să vă spună "de aici şi până aici se încadrează în şcoala lui
Enescu, şi de aici până aici nu"?…

:Cine poate să spună?…

: Ce înseamnă tradiţie? Ce au facut alţii înainte. Păi, asta nu este
edificator, depinde de temperament… Ştiţi cum este, ca şi culoarea
vorbei, inimitabilă. Sonata I de Enescu, spre exemplu, poate fi
interpretată extraordinar de un violonist care intuieşte extraordinar.
Depinde de talentul individului. Sonata a III-a de Enescu a fost
cântată de un japonez, extraordinar de aproape de ceea ce ar trebui să
fie.

: Daa…

: Păi da, dar nu uitaţi că grecii sunt foarte apropiaţi de muzica
Sonatei a III-a, unde sunt acele melisme care există şi în muzica
grecească.

:Da, dar o să auziţi o versiune cântată extraordinar de bine de un
chinez.Emai greu,mai rar, da.

: Dar nu numai Ruha a fost un violonist celebru prin libertăţile
lui, mai era Ivry Gitlis, care a venit în România şi a vrut să imprime
concertele lui Paganini. El cânta atât de liber, încât dirijorul n-a putut
să-l urmărească. Dar acompaniamentul este specialitatea unui dirijor.
Şi a fi un bun acompaniator este un dar de la Dumnezeu. George
Georgescu a fost un foarte bun acompaniator. De asta lui Richter i-a
plăcut să cânte foarte mult cu George Georgescu, şi tuturor soliştilor
le-a plăcut să cânte cu Gogu. El avea ceea ce se numeşte instinct de
acompaniator…De fapt, ştiţi foarte bine că înmaterie demuzică, şi în
special înmaterie de dirijat, sunt foartemulte lucruri care nu se învaţă,
te naşti cu ele.

: Nu, Rogalski era un bun acompaniator. Silvestri era un foarte
bun muzician. Şi era un foarte bun compozitor, un excelent
improvizator.Dar nu era un acompaniator foarte bun...

: E vorba de instinctul de a simţi solistul cu jumătate de măsură
înainte şi a-i intui fraza. Este o chestiune de feeling, exact ca un doctor
care simte diagnosticul.

: Da, sigur că da, sigur că da. Şi simte solistul, nu poţi să-i spui,
spre exemplu, cât demare faci ralentando.

: În general, pe compozitorii români îi simt mai aproape de
mine. Dar am dirijat foarte mult şi Şostakovici, Bartók, cei trei-patru
mari compozitori ai secolului XX: Stravinsky, Bartók, Enescu şi
Şostakovici, cei patru mari compozitori, unul mai mare decât
celălalt. Dar m-am simţit foarte bine dirijând muzica lui Bach, am
dirijat foarte mult. Fiecare dirijor are 50-100-200 de piese care îi sunt
apropiate.

: Şi eu am cântat, şi cânt mult lucrări de genul acesta. Am
înregistrat şi disc în străinătate cu şapte lucrări de muzică de jazz, am
cântat şi la Iaşi, am cântat mai multe lucrări în stil jazz, cum sunt de
exemplu cele şase de Scott Joplin în aranjamentele lui
Perlman, am făcut material pentru orchestră de coarde, care se cântă
în formaţie de 6-5-4-3-2, plus chitară electrică, bas, şi percuţie. Cei
doi au cântat nişte ragtimes în varianta lui Scott Joplin, scrise cu foarte
multe duble corzi, dar eu am cântat acelaşi lucru la două viori, pe de o
parte mai simplu, cu acompaniament de pian. … Ei au cântat

Şi a luatPremiul I, dar ulterior nu amai făcut o carieră deosebită.

Cine judecă? Dar judec eu ca ascultător din România, care
rezonezmaimult la cum se cântă Enescu aici…

Exact, nu. Dar poate înregistrările cu Enescu însuşi şi cu elevii
lui.

Asta nu este o excepţie care confirmă regula?

Pentru că acum vreo 12 ani, Leonidas Kavakos, violonistul din
Grecia care a interpretat lucrări de Enescu la Festival, mi-a plăcut
foartemult.

Şi nu amajuns acolo unde amvrut?Locul, locul inspiră.

Sigur, dirijorul trebuie sa colaboreze pe scenă cu solistul. Cum se
simte dirijorul atunci când solistul îşi permite libertăţi ? Era, cum ne
amintim, cazul regretatului ŞtefanRuha...

Constantin Silvestri era un bunacompaniator?

De ce nu era un acompaniator foarte bun? Avea prea multă
personalitate?

Instinct şi, în acelaşi timp,multă luciditate.

Ce epoci, ce compozitori vă definesc, vă reprezintă ca dirijor?

Dar dumneavostră, domnule Florin Ionescu-Galaţi? Vă adresez
aceeaşi întrebare dând ca exemple câteva nume, nu ca să fac o
comparaţie, nici pe departe, ci doar ca să aflu: Gabriel Croitoru şi
Liviu Prunariu au prezentat, printre altele, în acel turneu, "Duelul
viorilor" şi o piesă cu elemente de jazz. Tatăl dumneavoastră
dirijează lucrări influenţate de jazz…
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Ragtimes

ragtimes-urile astea în varianta cu două viori.Vă daţi seama, partitura
este scrisă pentru o singură vioară, nu-i scrisă pentru două, dar în ziua
de astăzi tot ce estemodern este extremde atractiv.

: Tot ceea ce este modern şi valoros pentru dumneavoastră sau
pentru mine, dar cam 75% din oamenii care vin să asculte un concert
vin şi din curiozitate.Au intrat în sală poate de două sau de trei ori în
viaţa lor, şi vor să vadă ce înseamnă unduel al viorilor. În primul rând,
pentru curiozitatea sunetului, pentru că, până la urmă, acest duel al
viorilor este foarte interesant, iar Gabi şi Liviu ştiu …, este până la
urmă o uşoară întrecere bine stabilită. Ştiţi, aţi văzut meciul acela de
catch?Graşii ăiamusculoşi care se aruncă unii peste alţii?

: Bun. Acolo nimeni nu este rănit, dar toţi au impresia că i-au
zburat dinţii, i-au zburat ochii, i-a zburat tot, însă totul este foarte bine
studiat. Şi acolo se face o concurenţă în aşa fel încât pe prima sută de
metri tu ai 50 de puncte, pe a doua sută de metri eu am 75 de puncte,
dar la finalul cursei toţi avem 99,99 de puncte. Deci nimeni nu se
poziţionează mai în faţă sau mai în spate. Este ceva extrem de
modern, extrem de bine văzut şi, sincer, foarte, foarte apreciat de
publicul românesc, şi o găselniţă bună a lui Horia, după ce s-a
cufundat corabia cu trio-ul.

: Vedeţi, din păcate, în general în lume, în Europa, în România,
curiozitatea publicului pentru nou a scăzut. Curiozitatea publicului
pentru cultură a scăzut.Dorinţa publicului de a intramai des înmuzee
a scăzut. Timpul afectat micului ecran a crescut. Deci cultura care îţi
vine pe micul ecran, de la televizor, din păcate, este acum o cultură
inexistentă. În special în România, în momentul acesta, în afară de
rating televiziunile nu fac nimic altceva. Am avut întotdeauna o
atitudine critică la adresa televiziunilor. Concertele simfonice nu se
transmit la televizor. Însă, uitaţi-vă că în Turcia, în fiecare sâmbătă de
la 11,00 la 13,00, fiecare post turcesc transmite concerte simfonice.

: Păi da, orchestrele sunt de stat şi statul sprijină, plăteşte
muzicanţii. Dar ştiţi cât îi plăteşte? 5 dolari de căciulă, iar pe dirijor îl
plăteşte cu 10 dolari.Ai noştri dorescmultmaimult, însă nenorocirea
nu-i asta. Nenorocirea este că televiziunile nu vor să piardă câte 2-3
ore cu transmiterea unui concert simfonic sau a unui concert de
muzică de cameră. Câţi se uită, dacă faci, de exemplu, un concert din
Sonatele pentru violoncel deBach, cântate de unmare violoncelist, să
zicem?Câţi se uită la acest concert?

: Dacă Nigel Kennedy face un show la televizor, nici acesta nu
cred că are foarte multă audienţă, comparativ cu manelele. Dar ceea
ce trebuie să facă o televiziune, părerea mea, este să aibă un sistem
educaţional care să readucă în circulaţie ceea ce se întâmpla pe timpul
luiBernstein, dacă vă aduceţi aminte.

: Trebuie să facă un sistem de emisiuni atractive, să ofere în
fiecare zi un număr de ore cu muzică simfonică, vizite la muzee
interesante din ţară şi de peste hotare, orchestre interesante. Şi nu
numai pe canalul Mezzo, unde sunt tot felul de muzici, ci pe canalele
particulare şi de stat. Adică înveţi astăzi o oră, mâine o oră, şi începe
lumii să-i placă. Din 100 de oameni o să le placă muzica la 30, apoi o
să le placă la 50, şi o să vină în sălile de concerte.

: Tradiţia va continua atât timp cât tatăl meu şi cu mine vom
face umbră pământului. În momentul când amândoi vom dispărea,
tradiţia Galaţi, din punct de vedere muzical, se va încheia. Eu am o
fetiţă în clasa aVIII-a, la liceul „Honterus” dinBraşov, liceu pe care l-
am ales pentru stricteţea pe care o ştiam eu în copilărie la grădiniţa
săsească Dar în România, egal un
mort... Eumi-am dorit sămeargă la această şcoală, nu am vrut ca fiica
mea să facămuzică, nici nu a avut ea preamari calităţi, dar nu am vrut
să facă muzică, ştiind la ce urma să fie supusă, ştiind că eu nu voi
putea să mă ocup nici pe departe în felul şi în timpul în care se ocupa
tatăl meu demine. Fac o mică istorie în câteva cuvinte. Noi începeam
dimineaţa la şase fără un sfert studiul împreună. Că era iarnă, că era
vară, primăvară sau toamnă, că în casă erau 7 grade sau minus două,
neavând gaz, noi acolo, la şase fără un sfert dimineaţa începeam
treaba. În ziua de astăzi este foarte greu pentru un copil să-lmai obligi
la şase dimineaţa să studieze la instrument. Dovadă şi performanţele
pe care le are România în toate domeniile, de la sport până la muzică.
Au scăzut enorm şi vor scădea în continuare, nu numai în România,
peste tot. Pentru că sunt alte tendinţe. Trendul mondial în ziua de
astăzi este altul, după cum ştim cu toţii foarte bine.Din păcate.

Aşa este, dar aş avea o mică rezervă, poate nu tot ce este doar
modern e extremde atractiv, ci tot ce estemodern şi valoros.

Amvăzut, dar n-amprivit!

În ce măsură, în ultimii 20 de ani, dirijorul se îndreaptă mai mult
spre lucrările muzicale de mare popularitate? Dumneavoastră
procedaţi astfel? În concertele de aici de la Iaşi, din altă parte?

Nu cumva statul sprijină financiar difuzarea la televiziune?

Şi atunci, ce trebuie să facă violonistul, luăm acum cazul
violonistului, ca să atragă publicul? Să facă show, ca Nigel
Kennedy?

Asta am vrut să spun, să ia televiziunea o personalitate
carismatică…

Apropiindu-ne de finalul acestei conversaţii, v-aş întreba:
tradiţia familiei Ionescu-Galaţi continuă?

Ein meinen wort. ein meinen wort,

Fl.I.G.
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Prezentare şi interviuri
Alex VASILIU
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CASA GHICA-CALLIMACHI DIN IA IŞ

C

S

asa Ghica-Callimachi, aflată astăzi în strada Cuza Vodă nr.
41 (fostă str. Golia nr. 18), la intersecţia cu străzile George
Enescu şi Armeană, figurează pe
la poziţia IS-II-m-B-03849. După anul 1990, clădirea a

găzduit, printre alte instituţii, Partidul Naţional Ţărănesc, Uniunea
Artiştilor Plastici şi Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană

. Această clădire a stat în atenţia mai multor istorici şi
pasionaţi de istorie. Cel mai documentat studiu asupra casei este cel
publicat în 1980, de Gh. Sibechi. Cercetările mai recente au
îmbogăţit foarte mult povestea acestui edificiu, definindu-i un loc
mai însemnat în rândulmonumentelor ieşene.

Impozanta casă boierească, în forma ei
veche, a fost închiriată de proprietar pentru a deveni cel mai
însemnat hotel din Iaşi, în prima jumătate a secolului XIX. Faima
acestui hotel a trecut graniţeleMoldovei datorită unor străini care au
poposit în odăile sale şi care şi-au publicat memoriile de călătorie.
Cel dintâi a fost diplomatul prusacCarlOtto vonArnim, care a trecut
prin Iaşi în anul 1836. Acesta arăta că proprietarul hotelului St.
Petersburg era „unicul care să fi aşezat în Iaşi un hotel destul de
suportabil, ceea ce nu existase până atunci”. Interesantă este şi
biografia proprietarului acestei firme, elveţianul Conrad
Regensburg, un personaj foarte pitoresc al epocii.
O relatare amănunţită asupra casei este cea oferită de prinţulAnatole
de Demidoff, care a locuit în acest stabiliment câteva zile, în cursul
anului 1837: „Hotelul în care am fost găzduiţi era clădit cu omăreţie
mult mai mare decât cea trebuitoare pentru menirea sa. Afară de
mărimea şi faimoasa aşezare a saloanelor şi, de asemenea, afară de
picturile care împodobesc din belşug apartamentele, nu semai găsea
aici nimic din ceea ce stinge oboseala şi zăpăceala produsă de o
călătorie lungă. Aceste camere frumoase nu ne dădeau alt culcuş
decât un biliard, care nu reuşi să primească decât patru dintre noi.
Restul trebuiră să se mulţumească cu câteva saltele umplute cu
puţine paie. De altfel, nimic altceva, orice ar fi, nu încărca luxul
acestei găzduiri cu totul spartane. La vederea uniformelor frumoase
ale numerosului personal din salon, crezi că ai de-a face cu un palat
şi nu bănuieşti nicidecum că oaspeţii acestei frumoase clădiri
oftează zadarnic după lucrurile pe care călătorul cel mai sărac le
găseşte în cel mai prost han de ţară. Cu toate acestea primirăm în
locuinţa noastră (…) persoane cu cele mai înalte ocupaţii şi ranguri
din Iaşi, printre care şi ministrul de interne Şuţu”. În suita prinţului
Demidoff se afla şi pictorul francezAugusteRaffet, care ne-a lăsat şi
o cromolitografie ce ilustrează panorama oraşului, văzută „de pe
balconul hotelului Petersburg” (1837). .
În vara anului 1840 la acelaşi hotel a poposit şi doctorul Ignatie
Weinberg, venit cu treburi în capitalaMoldovei. El oferă detalii mai
ales despre patronul Regensburg, reţinând fantezistele povestiri ale
acestuia despre războiul lui Napoleon din Rusia şi pasiunea pentru
discuţiile politice, temele favorite ale discuţiilor din salonul
hotelului. De aceea aici era locul preferat de diplomaţi şi
personalităţile politice, care dezbăteau în salon chestiuni de politică
internă şi externă. Regensburg obişnuia să-şi prezinte cu emfază
străinilor binefacerile făcute de el ieşenilor: „tir le-am făcut, casino
le-am făcut, baluri le-am făcut!”.

crierile referitoare la Hotelul Petersburg, clădire în care s-a
aprins flacăra revoluţiei de la 1848 prin citirea

, fac uneori
referiri şi la acest edificiu. Se arată că dificultatea localizării
Hotelului Petersburg în acea epocă se datorează faptului că acesta a
funcţionat, cu chirie, înmaimulte locaţii.
Autori precum N.A. Bogdan (1913) sau Eugen Păunel (1939) au
localizat hotelul ca funcţionând în această clădire: „în

, pe strada Golia, lângă mănăstirea Golia”. Mai recent, C.
Ostap a reluat subiectul amplasării hotelului, observând că „în

Lista Monumentelor
Istorice

Petiţiunii-
proclamaţie a boierilor şi notabililor din Moldova

casele
Lapedat

(fig. 1)

Hotelul „St. Petersburg“.

(fig. 2)

planul dat de C.G. Bedreag, hotelul Petersburg, devenit apoi
Regensburg (unde s-au ţinut banchetele Junimii) este figurat în
strada Cuza Vodă (fostă Golia).Acelaşi autor îşi sprijină căutările şi
pe scrierea lui V. Panopol, , o preţioasă restituire
memorialistică.Acest fiu natural al lui Vasile Pogor scria că „găsim
în capitala Moldovei, tot la acea epocă (prima jumătate a secolului
XIX), ,
unde fură găzduiţi prinţul Anatole de Demidoff şi tovarăşul său,
celebrul pictorRaffet”.

ai nou, istoricii au stabilit că în primăvara anului 1848,
firma „St. Petersburg“ se instalase în casele bancherului
MichaelDaniel din apropierea PalatuluiAdministrativ, în

baza unui contract încheiat pe trei ani. Locul este marcat şi astăzi de
o inscripţie comemorativă. Contractul poartă însă data de 21 aprilie,
iar evenimentele au avut loc cu o lună mai devreme, pe 27 martie.
Aceasta pare a fi localizarea cea mai probabilă a hotelului, pentru
anul revoluţiei, deşi inadvertenţa din contractul de închiriere nu a
primit încă o explicaţie satisfăcătoare. Confuzia între cele două
locaţii a fost favorizată atât de faptul că la ambele adrese a fost,
succesiv, sediul Hotelului Petersburg, cât şi de acela că ambele case
au fost considerate ca aparţinând familiei Ghica. Casele din Uliţa
Mare, de pe locul aflat astăzi în faţa Palatului Culturii, fuseseră
construite de Grigore Ghica. La 1847, fiul acestuia, vornicul Vasile
Ghica, le-a vândut bancherului Strul Heim Daniel, care le-a
închiriat, din anul următor,Hotelului Petersburg.

*
La anul 1853 clădirea este amintită ca fiind

proprietatea familieiCallimachi.Aşa apare ea înDespărţirea a IV-a a
oraşului, pe Uliţa Goliei, la nr. 75, într-un registru privitor la uliţele,
casele şi dughenele capitalei, în care imobilele sunt împărţite după
starea proprietarilor, în vederea achitării taxei pentru înfrumuseţarea
capitalei Moldovei. Fiind încadrată la categoria I-a de case,

Pe uliţele Iaşului

un Otel Petersburg din colţul uliţei Vovidenia cu uliţa Goliei

M

Casa Callimachi.

proprietarul trebuia să contribuie la acest fond cu însemnata sumă de
1200 lei în trei ani. Se arată că, la acea dată, proprietarul clădirii era
prinţul Alecu Callimachi. Acesta a locuit, însă, mai mult în
străinătate.

rinţul Alexandru (1802-1879) era fiul lui Scarlat vodă
Callimachi şi al domniţei Smaranda, fiica lui Nicolae
Mavrogheni, care a domnit în Muntenia. Aceasta a fost

înmormântată în biserica Golia, din vecinătate. Alexandru era
urmaşul a trei generaţii de domni ai Moldovei daţi de familia
Callimachi (Ioan Teodor vodă, Alexandru vodă şi Scarlat vodă), el
însuşi fiind pregătit pentru a deveni domn. Prin mama sa, acesta
descindea din spiţa adevăraţilor Ghiculeşti, fiind nepotul lui Grigore
III Ghica, decapitat de turci la 1777, în legătură cu cedarea
Bucovinei către austrieci.
Pe la 1814, în domnia lui Scarlat Callimachi, beizadea Alexandru
Callimachi a urmat cursurile publice ţinute de Gheorghe Asachi la
ŞcoalaVasiliană de la Trei Ierarhi. Dupămazilirea şi uciderea tatălui
său, el şi-a urmat familia, exilată în Asia Mică, la Brussa şi apoi la
Boli. Din anturaj făceau parte şi câteva persoane foarte învăţate, cu
care a studiat limbile vechi şi moderne (între care arabă, persană,
turcă), precum şi istoria, matematicile, filosofia, economia politică.
După revenirea din surghiun şi-a continuat studiile în Rusia. În anii
următori a făcut diverse călătorii prin Europa. La revenirea în
capitala Imperiului Otoman a reuşit să obţină de la sultanulMahmud
restituirea bunurilor şi titlurilor familiei sale. După înlăturarea
domniilor fanariote, la 1822, Alexandru Callimachi s-a aflat printre
candidaţii la tronulMoldovei. Pe la 1830, încă depunea străduinţe în
acest sens, laConstantinopol, dar fără succes.
Alexandru Callimachi a făcut apoi o distinsă carieră de diplomat în
serviciul Imperiului Otoman. Pentru început a funcţionat în calitate
de consilier la ambasada otomană de la Paris, condusă de Rechid-
Paşa. În 1836 el s-a căsătorit cu Eufrosina, fiica lui Constantin
Cantacuzino-Paşcanu. A fost apoi, succesiv, ambasador la Londra
(1848) şi Paris (1849), unde a negociat primul împrumut extern
otoman. În ianuarie 1853 a fost făcut principe de Samos, dar s-a
retras, la scurtă vreme, în Franţa, la Versailles. La 1855 a fost numit
ambasador al Porţii la Viena, post pe care l-a părăsit peste câţiva ani,
pentru a reintra în viaţa privată. A continuat să locuiască în Franţa,
unde era proprietarul a mai multe imobile. A.D. Xenopol nota că
Alexandru Callimachi „era proprietar pe casa cea frumoasă, cu
terasă, care se află în colţul pieţii Concordiei şi al străzii Boissy
d'Anglas, astăzi (la 1897, n. ns.) ocupată de Cercul UniuniiArtistice.
Primirile, după jurnalele de atunci, care se dădeau în Palatul
Callimachi, erau întruniri strălucite de tot ce era mai distins în Paris.
El mai poseda Castelul deMenncy ( ) şi o vilă la Nisa”.
Decedat la 1875, prinţulAlexandruCallimachi a fost înmormântat în
cimitirul din Paris.

oţia prinţuluiAlexandru, Eufrosina, născută în 1817, amurit la
Paris, la 15 august 1875, dar trupul său a fost înhumat în
interiorul mănăstirii Golia din Iaşi, unde odihnesc mai mulţi

Cantacuzini, strămoşi de-ai săi. Alexandru Callimachi a murit pe la
1879, la Castelul său de la Menncy de lângă Paris, unde este şi
înmormântat. Cei doi nu au avut urmaşi, deci nicimoştenitori direcţi.
De aceea, este greu de urmărit cum a evoluat regimul proprietăţii
imobilului.
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Salonic, nimfă a Mării! Salonic, nimfă a Nordului!
Te chem pe tine, Casandruu, ziditor de cetăţi, ziditor de lumi.

Pe tine te chem, ziditor al acestui diamant, expus Soarelui,
expus Mării, cu numele fiicei tale, Thessaloniki.
Spre a străluci în lumină, spre a străluci în veacuri.

Te chem pe tine, Filip al II-lea, creator de polisuri
şi de regate.
Te chem pe tine, Alexandru Maccedon, rege şi strateg,
cuceritor şi civilizator de lumi şi popoare.

Te chem pe tine, Alexandru cel Marer.
Vă chem, Pella şi Verghina, lăcaşe de istorie şi lumină.
Te chem pe tine, Dumitru cel Sfînt, atlet şi militar, tu,
cu Crucea şi Spada ta ai apărat această cetate.

Pe tine te chem, protector şi patron al acestui oraş.
Mă-ndrept spre Sfânta Sofia, spre Rotonda, spre camara.
Cuget la Turnul Alb - fortăreaţă şi simbol.
Cuget la tine, Universitate Aristotel, Alma Mater
în Balcani.
Câtă istorie, câtă lumină, câtă speranţă!

Vă chem pe voi, eroi ai neamului.
Pe voi din Salamina, pe voi din Kalavitra,
pe voi din Drăgăşani, pe voi din munţii Albaniei,
pe voi din ocupata dar neînvinsa Atena.

Pe tine te chem, Thessaloniki!
Pe aici, pe aceste meleaguri au trecut romanii,
au trecut goţii, slavii, bulgarii,
au trecut turcii, au trecut italienii, au trecut nemţii.

Iar tu, Salonic al meu, Salonic al Eladei,
ai rămas cu fruntea sus!
Cu Turnul Alb neaplecat, scrutând viitorul.

Vă chem pe voi toţi, prieteni din Salonic,
creatori de frumos şi sublim.
Fie ca Soarele binefăcător al Verghinei
să nu se mai întunece vreodată.

Fie ca Soarele binefăcător al Verghinei
să-ncălzească sufletele oamenilor de pretutindeni
şi să le aline durerile,
în aceste vremuri, atât de furtunoase, pe care le trăim.

Fie ca popoarele lumii să trăiască în Pace, Fericire şi
Lumină! Andreas RADOS

În fa Turnului Albţa Încă din anul 2008, când un grup de studenţiconservatorişti şi-au propus organizarea
unui eveniment dedicat artei psaltice,

de la Iaşi
rămâne un evenimentmarcant al arteimuzicale
de sorginte bizantină.
Desfăşurându-şi activităţile în prima jumătate
a lunii iulie, evenimentul este rezultatul
colaborării dintre Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iaşi, Mitropolia
Moldovei şi Bucovinei, Asociaţia Culturală
„Byzantion” şi PrimăriaMunicipiului Iaşi. Sub
îndrumarea generală a prof. LauraVasiliu şi cu

Masterclass-ul de Cânt Bizantin

implicarea directă
a m e m b r i l o r
A s o c i a ţ i e i
„ B y z a n t i o n ” ,

de la Iaşi reuneşte
anual peste 120 de

Masterclass-ul

MASTERCLASS-UL DE
CÂNT BIZANTIN DE LA IAŞI

cursanţi, studenţi teologi, elevi seminarişti,
personal monahal, clerici, reprezentanţi ai
diferitelor instituţii ecleziale şi de învăţământ din
ţară.
La fiecare ediţie, pe parcursul unei săptămâni,
profesori de marcă din spaţiul academic şi
ecleziastic elen şi român îşi etalează cunoştinţele
teoretice dar mai ales pe cele practice, în jurul
unei temenucleu.
Personalitatea cea mai importantă a acestei
ctitorii culturale, mintea elevată care a dat un nou
suflu psalticii din Grecia contemporană şi care a
intuit potenţialul de valoare asigurat de
entuziasmul şi interesul tinerilor interpreţi români
este vrednicul de pomenire, prof.

. Arhonte Protopsal t a l
Arhiepiscopiei de Constantinopol şi dirijor al
binecunoscutului Cor Bizantin Grec (cu care a
făcut cunoscută tuturor muzica psaltică prin cele
peste 1500 de concerte între anii 1977 - 2014),
Lykourgos Angelopoulos a depăşit cu mult
graniţele spaţiului elen prin activitatea sa
complexă. Rolul fundamental şi contribuţia
personalităţii sale la revigorarea artei psaltice în
România a fost pe deplin recunoscut, instituţii de
marcă precum Universitatea de Arte „George
Enescu” din Iaşi şi Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei decernându-i cele mai înalte titluri
(„Doctor Honoris Causa” şi Crucea „Sfântul
Ierarh Dosoftei”), ca un semn de „rămas bun” al

Lykourgos
Angelopoulos

tărâmului românesc, rânduit prin pronia divină
celui care a plecat dintre noi anul acesta.
La îndemnul plin de încredere, de iniţiativă şi de
dragoste al mentorului Lykourgos, dar şi al
colaboratorului său principal, prof. Georgios
Konstantinou, o pleiadă de profesori greci şi români
i-au urmat exemplul şi demersul în a construi la Iaşi
un eveniment de înaltă ţinută academică, menit să
reunească participanţi din toate colţurile ţării. În
cele şapte ediţii de până acum, sălile Universităţii
de Arte au găzduit cursurile şi conferinţele unor
personalităţi didactice de referinţă iar în Catedrala
Mitropolitană din Iaşi au răsunat, an de an, vocile

r e u n i t e a l e
par t ic ipanţi lor,
alături de Corul
B y z a n t i o n ş i
invitaţii speciali,
„ sub baghe ta”
m a e s t r u l u i

Angelopoulos, reiterând astfel în mică parte, ca un
salt peste veacuri, vremurile când mitropolitul
cărturar Veniamin Costachi transformase capitala
Moldovei în unul din cele mai renumite centre de
studiu al artei psaltice, unde vestiţii psalţi români
alături de protopsalţii greci „rivalizau, ba chiarmai
în urmă întrecea(u) […] prin pompa bisericească,
Constantinopolul ” .

a reprezentat o piatră de
hotar, începutul unui drum nou, al formării
spirituale prin artă, lăsat moştenire de către prof.
Lykourgos Angelopoulos căruia românii veniţi la
Iaşi i-au adus prinos de recunoştinţă prin cântare.
Manifestările, ce au avut loc între 7 şi 11 Iulie au
reprezentat, în principal, cursuri de măiestrie în
arta interpretării psaltice, cursuri de teorie şi
conferinţe de muzicologie bizantină, toate fiind
încununate, în finalul evenimentului, de Concertul
deMuzicăBizantină.

. Un fenomen vocal, aşa cum
ne-a plăcut să îl numim, prof. Dimitrios Galanis,
protopsalt şi profesor la Şcoala Mitropoliei din
Patras, interpret demuzică tradiţională elenă, a fost
cel care a susţinut cursurile de interpretare,
abordându-se cântări în genul irmologic, de la
troparele şi catavasiile de un nivel mediu de
dificulta te, până la cor ifeul ipostazei
interpretative, arta calofoniei. O voce
binecunoscută pentru capacităţile sale de
ornamentare în stil calofonic, şi reuşind să
sintetizeze şi sistematizeze aceste ornamentări
într-un inedit manual psaltic, Dimitrios Galanis a
reprezentat pentru cei prezenţi mărturia vie a
faptului că slujbele în biserică pot şi trebuie să fie
înfrumuseţate cu celemai alese voci.
Surpriza acestei ediţii a reprezentat-o prezenţa, în
finalul , a maestrului Ioannis
Chasanidis, protopsalt al Mănăstirii „Sf. Teodora”
din Tesalonic, compozitor a peste 3000 de pagini
de muzică în cinstea sfinţilor, crescut şi educat în
spiritul Muntelui Sfânt „Athos”, ucenic al marelui
cântăreţ athonit, diaconul Dionisios Firfiris
(+1990). Prezenţa protopsaltului Chasanidis la
Iaşi a fost prilejuită şi de lansarea oficială a bazei
de date existentă pe pagina electronică

, şi care va avea, în final, peste
4000 de piese înregistrate de domnia sa. Proiectul,
în desfăşurare, este în colaborare cu Universităţile
„Aristotelis” şi „George Enescu” şi este coordonat
de directorul executiv al Masterclass-ului de Cânt
Bizantin, Ştefan Mihalcea. Dacă Dimitrios
Galanis ne-a fost mărturie a virtuozităţii vocale la
cel mai înalt nivel, domnul Chasanidis ne-a
dezvăluit sensul virtuozităţii prin puterea
rugăciunii adusă în cântare.

Punctul de atracţie al secţiei
teoretice l-a constituit atât călătoria prin istoria
muzicii bizantine la care ne-a invitat, în stilul
caracteristic, prof. Maria Alexandru, cât şi
prelegerile despre genul irmologic ale părintelui
FilotheuBălan de la mănăstirea „PetruVodă”, care
a prezentat auditoriului analogii istorice cu totul
inedite pentru muzicologia bizantină românească
dar şi universală.

*

Ediţia de anul acesta

Cursurile practice

Masterclass-ului

Cursurile teoretice.

www.byzantion.ro

Adrian SÎRBU
coordonator al Masterclass-ului de Cânt Bizantin

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Eram cu puţin înainte de jumătatea sejurului
cretan, într-o după-amiază, pe la cinci, cu
lucrurile lăsate pe insuliţa mea de piatră,

despărţită de piatra uriaşei insule de vreun metru
şi jumătate de apă, şi făceam scufundări, uitîndu-
mă la cîrdurile de peştişori de toate culorile, cu
regretul reiterat al dispariţiei aparatului pentru
pozat subacvatic în mîinile unui hoţ din Praga.
Deodată, pe cînd îmi scoteam capul din apă, ca să
respir ca lumea, am rămas blocat cu privirea
înspre o arătare umană atît de spectaculoasă, atît
de sugestivă, că abia mi-a oprit strigătul ce-
ncepuse să se formeze în fundul gîtului -
Poseidon! - atît mi se părea că seamănă cu anticul
zeu al apelor, mă rog, cu imaginea mea mentală
despre acela. La vreo douăzeci de metri de mine,
pe malul stîncos, un bărbat la vreo şaizeci de ani,
minunat conservat, tocmai se pregătea să coboare
spre mare. De înălţime mijlocie, relativ masiv,
însă cu muşchii încă bine conturaţi, fără pic de
grăsime sub pielea-i măslinie, în egală măsură de
la natură şi de la soare, cu o barbă albă, destul de
lungă ca să fluture în briză şi părul la fel de alb însă
legat la spate într-o amplă coadă de cal, chiar era o
apariţie, o epifanie. La cîţiva metri de el, un caniş
cumva în culorile stăpînului, alb cu cîteva pete
negre, lătra prietenos, jucăuş.Bătrînul zeu almării
a coborît în apă şi a pornit hotărît, într-un crowl
perfect, înspre larg. Cîinele a coborît pînă lamalul
mării, s-a muiat puţin, s-a scuturat energic, apoi a
început să alerge în toate părţile pemal, lătrînd din
cînd în cînd, în direcţia stăpînului, dar nu cu foarte

multă convingere. Între timp, am ieşit şi eu din
apă, m-am uscat şi am luat în mîini

deKazantzakis, pe caremă hotărîsem să-
l recitesc.Adîncit în lectură, n-amapucat să observ
întoarcerea zeului din ape, nici plecarea acestuia.
Cînd m-am oprit din citit ca să-mi aprind o ţigară,
am observat doar că nu mai era nici canişul, nici
moviliţa alcătuită din hainele înotătorului. Nu se
zărea urmă de cei doi tovarăşi nici altundeva prin
preajmă.
n fiecare seară, după cină, obişnuiesc să ies la o
plimbare mai lungă pe malul mării. Cînd sunt
mai leneş sau prea obosit de plaja şi înotul de

peste zi, aleg drumul celmai scurt, către unmic dig
dinspre Estul staţiunii, mă întind pe un şezlong -
ceea ce n-aş face cu nici un chip în timpul zilei,
cînd prefer piatra insuliţei mele! - şi mă uit la stele
sau spre valuri alternînd aerosolii marini cu cei din
fumul de ţigară. De obicei însă, nu mă simt obosit,
aşa că aleg plimbarea pe esplanada de cîţiva
kilometri, pînă la bisericuţa din portul
Hersonissosului. La capătul drumului, intru în
bisericuţă pe o treime scobită în stîncă şi două
treimi construită din piatră, mă reculeg cîteva
minute, aprind nişte lumînări pentru vii şi pentru
morţi, apoi mă instalez pe o bancă de lemn din
stînga bisericii, sub un chiparos. În seara aceea
însă, am observat de la distanţă, cu destulă iritare,
că băncuţa era ocupată, aşa că mi-am continuat
plimbarea pe lungul dig care adăposteşte portul şi
se termină cu unmic far cu lumină verde. Seară de
seară, sute de vaporaşe de pescuit, iahturi, şalupe

Raportul către
ElGreco

Î

şi chiar simple bărci cu motor mai mărişoare se
odihnesc acolo şi e plăcut să auzi clinchetele
provocate de legănarea lor pe apă şi de loviturile
de geamanduri. Deodată, de la oarece distanţă,
am observat că banca mea preferată s-a eliberat,
aşa că am pornit voiniceşte spre scările de piatră
ce duc spre bisericuţă. Am aruncat din mers
geanta de pînză pe băncuţă în semn de ocupat,
apoi am intrat în locaş pentru scurtulmeu ritual de
reculegere şi comemorare.Am ieşit, m-am aşezat
pe băncuţă, mi-am pregătit ţigările şi sticluţa de
50 ml de whisky… În timp ce făceam asta, am
auzit un răpăit demotoretă pe aleea care urca de la
chei pînă la bisericuţă. A oprit în faţa bisericii şi
cînd am ridicat ochii, l-am văzut pe zeul meu de
după-amiază coborînd de pe un scuter, cam în
acelaşi timp cu canişul, care stătuse pe puntea
acestuia. Cît Poseidon stabiliza scuterul, cîinele a
făcut o tură în biserică, a ieşit şi s-a aşezat sub un
chiparos din faţă.Aintrat şi omul, a zăbovit cîteva
minute, a ieşit şi a încuiat uşa. M-a zărit şi a
salutat dînd din cap. Am răspuns la salut şi s-a
apropiat.Avăzut sticluţa şi a spus, în engleză, că e
puţin. I-am făcut semn să se servească. A luat o
gură şi mi-a dat-o mie. S-a terminat. Mi-a făcut
semn să stau liniştit, s-a dus în biserică şi s-a
întors cu o sticlă de jumătate de litru de raki şi
două păhărele. Am rămas împreună vreo oră,
sporovăind în cel mai aiurea amestec de limbi
posibil. Am terminat sticla. Avea 72 de ani, era
preot aici de peste treizeci de ani. Mai înainte
fusese căpitande vapor…
Ce chestie, totuşi! Să-l întîlneşti pe Poseidon în
chipde slujitor al luiChristos! Pe insula lui Zeus.

Pe insula lui ZEUS

Liviu ANTONESEI

(continuare )în pag.20
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Colosul în şpagat

Locuri - stare

Dacă ceva am urmat totuşi ca la carte, în periplul meu către Insula
Zeului Soare şi-a nimfei Trandafir (Rhodon), a fost intuiţia de-a fi
venit cu temele făcute şi Legendele Olimpului actualizate. Insula
asta, asemeni probabil şi celorlalte surate elene, te cucereşte garantat
doar dacă eşti dispus să laşi realităţile stringente undeva şi să te laşi
cuprins de poveste, de simboluri, de mit, de asocieri uneori ilogice şi
exagerări, culmea!, în felul lor oneste. Pentru că grecii sunt
întotdeaunadispuşi să le ateste.
Conturul ce, de sus, aduce cu un delfin lipit, ca un abţibild, pe fondul
indigo, al Mării Egee, devine, jos, un real bazar sentimental şi-o
lecţie de istorie în trepte. Avantajul unei insule e, cred, timpul ce
trece lent şi are deci răgazul să conserve pe-ndelete amintiri,
miresme, civilizaţii şi de piatră amprente.
Să gusti în aceeaşi zi (ai şansa şi nimic nu te opreşte) din atmosfera
unui teatru antic, flancat de ruine de temple, din cea a micului
Collachio şi deopotrivă a marelui Burgo zidite cu porţi şi fast de
Cruciaţi, dar şi din rutina cosmopolită de azi, e un sentiment a cărui
resursă de adrenalină te va ţine, cel puţin pe parcursul sejurului,
treaz. La fel ca poveştile despre care, anterior, menţionam că sunt
asezonate generos cu un surplus de detaliu, ce dacă inexact?,
palpitant.
Cartea de vizită dactilografiată de agenţiile de turism am
certitudinea că s-ar bate cap în cap cu cea a din areal.
Asta în cazul în care s-ar gândi să facă una.Dacă da, pun pariu că n-ar
abunda în rânduri coerente ci mai curând în indicii, simboluri şi
însemne. Dincolo de ciută şi cerb, ochiul lui Dumnezu, ramura de
măslin sau acvila (responsabilă să-i poarte lui Zeus lumina),
certificata minune, printre alte şase, a lumii antice, Colosul din
Rodos, ar întruni semnalmente de cap de pecete. Pe bună dreptate, de
vreme ce reuşeşte să bântuie gândurile elenilor şi portul Mandraki
după secole bune de la deportarea sa în Siria, bucată cu bucată, prin
nisipuri fine, pe cocoaşa, zice-se, a 900 de cămile. Deşi estetic
vorbind, ideea vehiculată astăzi imagistic şi prin viu grai, vizavi de
poziţionarea sa, la intrarea în port, are un farmec cert, gurile rele (şi
măsurătorile arhitecţilor) susţin că istoricul amplasării e cel puţin
suspect, dat fiind că statuia ar fi trebuit să execute în aceste condiţii
un... şpagat perfect.
Colosul rămâne însă, fie ce-o fi, simbol elen predilect, iar insularii îl
ataşează frecvent pe lângă taverne ori case private, dată fiind faima-i
de aducător de pace. Ce e mai nimerit în fond pentru a crede în asta,
decât un obiect de artă creat şi materializat din metalul a sute de
arme, abandonate de-o armată rivală, ce bate în retragere?

Previzibil şi poetic, în Rodos toate drumurile duc spre mare. Ea e
(re)sursa lor de viaţă şi încântare şi locanicii mărturisesc adesea că
intersecţia dintre ape şi soare a dat ţării lor o lumină aparte. Am
înclinat să confirm şi să le împărtăşesc credinţa pe mai departe,
pentru că da, e lesne de simţit, ai parte de o efeverscenţă curioasă şi-o
sete de-a privi ceva mai nonşalant unele aspecte cotidiene, menite
de-altfel să te apese. Un fel de , tradus amuzant (prin
confuzie semantică, pentru noi românii) prin elocventul "tembel",
atribut aruncat cumărinimie insularilor, de către veşnicii rivali turci,
încă de pe vremea temutului Suleiman (omul de arme şi mai puţin
bijutier calificat, cel pe care, de fapt, cadânele nu prea-l prindeau în
serai lamângâiat, aşa cume telenovelistic creionat).
Şi dacă, în glumă fie spus, grecii au făcut din lene o filosofie de viaţă,
cine i-ar putea blama? Au o vară de aproximativ opt luni pe an,
programde lucru delocmatinal, siesta naţională între 14 şi 17,marea
ca liman, măslinii pentru corp, biserica pentru suflet, tavernele
pentru o bârfă bună, familia pentru petrecere şi sfat şi via pentru
cântat. În plus, şi cred că ăsta e secretul, ştiu să privească ce au, ca pe
un dar preţios şi ce n-au, ca pe o omisiune, de la care se poate face
prin cântec, rabat.
Dincolo de plaje, care fine, care stâncoase, Rodos-ul se bucură nu
doar de simple peisaje ci, de locuri-stare. Stârnesc ceva în tine. Nu-i
de mirare că artele s-au născut aici şi filosofii, vezi bine, nu au putut,
la rându-le, a se abţine. Ai pur şi simplu chef de iubire (ţi se pune
afectuos pata aproape pe orice, nu vă gândiţi la altele mai subtile) şi
găseştimai facil, calea împăcării cu sine.
Dai de sentimentul acesta de graţie, de preaplin, pretutindeni:
urmărind dâra de spumă ce rămâne în urma velierelor, orânduite de
cu seară în port, ce trec în zori pragul de apă, înspre şi dinspre o
invizibilă poartă parcă, spre libertate şi nemărginire albastră; pe
insula Symi, cu ale ei case colorate şi cele 500 de trepte străbătute pe
străduţe înguste spre vechea catedrală, din a cărei curte cu rodii, îţi
taie răsuflarea o aproape ireala panoramă; în portul cu arhangheli
(majoritatea locuitorilor poartă numele unuia), cu mănăstirea
abandonată, dar perfect întreţinută şi curată, ale cărei chilii sunt
astăzi locuite de familii de pescari şi nu de feţele cuvioase şi senine
ce-au fugit între timpde e.
Tot astfel, e imposibil să nu simţi ceva, privind în ochii băiatului din
Lindos, ce acompaniază la mandolină drumul măgăruşilor spre

băştinaşilor

je m'en fiche

rusoaicele turistemult prea dezgolit

Acropole, unde şi Apollo şi Atena şi acea Elena din Troia, foarte
disputată, au călcat pare-se odată. Te laşi vrăjit de ritualul felin al
pisicilor prin port sau a celor ce degustă alene, pe la
taverne, ce va fi rămas prin tacâmuri, după o vreme. Visezi la apele
lagunei albastre şi sărate cu nume de flacără (Tzambika), unde
pluteşti şi te pierzi în decor (chiar şi în calitate de înotător neînzestrat
şi amator) fiindcă te simţi la propriu şi la figurat cu mult mai uşor.
Vorbelor din jur le găseşti mai lesne rost degustând, la vreo tavernă
cu scoici, amfore, mori de vânt şi ancore artizanale sau bărci pe post
de suport al unor aranjamente florale, laptelemincinos (ouzo).
Şi dacă toate astea nu te-au pătruns, Valea cu Fluturi te lasă mut şi
zâmbeşti stângaci şi consternat urmărindu-le zborul firav, prin tot
acel peisaj recondiţionat. La Şapte Izvoare (Seven Springs) întorci
timpul cu 10 ani, dacă traversezi, prin apă, tunelul întunecat ce taie
stânca, pentru a da într-o pădurice plină cu raţe, capre şi fazani.
Cine n-a fredonat "The yellow submarine" îl poate experimenta,
achiziţionând un bilet spre o lume acvatică cu farmec desuet şi un
spectacol cu stele de mare şi scufundări la pachet. Într-un final, vine
alegerea. Poţi fi anonim în Oraşul vechi, bătând printre alte zeci de
turişti cele vreo 200 de străduţe fără nume dar pline de papagali,
tarabe cu ţesături, suveniruri, taverne, zeităţi (sur)prinse în ceramice
cu influenţe islamice sau arabe. Poţi fi stăpânul lumii sau vreun pirat
pacifist în Capul Prassonisi, locul în care poţi simţi cu fericită
stupoare, mirajul sub picioare - o fâşie îngustă de nisip, ce desparte
două mări. E locul unde se apropie flagrant, de bună seamă, calma
Egee şi, da, tumultoasaMediterană.
Sau poţi, dacă nimic nu ţi-e pe plac, să cauţi noaptea, pe cerul înţesat
(de astronomi foarte apreciat), cufundat într-un şezlog, tras la umbra
nocturnă a vreunui ficus gigant, steaua, soarta şi-un nou punct alfa.

Relaţia pe care creştin ortodocşii eleni o au cu Dumnezeu, m-a uimit
într-atât încât am decis sufleteşte, încă de la început, să-i asigur un
paragraf aparte. Asta întrucât aveam senzaţia că între bisericile
noastre nu evreo diferenţă colosală de identitate.Nu e chiar aşa.Care
parte e mai bine văzută de Sus n-aş putea afirma, dar m-aş putea în
schimbhazarda să spun, că ritualul lor emai lesne pliat pe inimamea.
M-au sedus bisericile mici, zugrăvite imaculat în alb, cu ferestre
şi/sau cupole albastre şi faptul că în interior aerul e filtrat prin vitralii
optimist colorate. Doar sticlă îmbinată rudimentar, fără chipuri, fără
geometrii complicate.De strajă stau doar două sau uneori trei rânduri
de scaune şi, la icoane, în loc de pomelnice stufoase, plăcuţe
argintate. Ca o rugăciune gravată. Fără intermediari. Fără semnătură
şi taxe. Plăcuţele sunt special comandate la bijutier şi scot în relief
simboluri, corpul omenesc sau doar părţi ale sale, pe care le alegi
dupănecesitate şi le înnozi cuun fir, la icoana tămăduitoare.
Lumânările, mirul şi agheazma se oferă la discreţie. Poţi lăsa un
bănuţ dacă doreşti, dar nu există absolut nimeni, căruia să i le ceri sau
să i le plăteşti. Ideea e că în nici un caz nu e locul unde să te
negustoreşti. Poţi rămâne oricând (lăcaşurile de cult nu se încuie
niciodată!) între patru ochi cu Isus şi, cu excepţia slujbelor
duminicale, sărbătorilor sau nunţilor (când se dansează şi se cântă
instrumental chiar în curtea bisericii) nu e niciodată plin. Te poţi ruga
liniştit, aşadar, sub privirea îngerilor ce împart frăţeşte cupola
zugrăvită deopotrivă în rit catolic şi bizantin. Singura cerere e,
fireşte, o ţinută decentă şi abandonarea la intrare a gândurilor
decadente. Pe ultimele, dacă n-ai reuşit la început, le poţi spulbera la
final, cu mătura. Există, în bisericuţe, un perete străjuit astfel de
unelte, iar locuitorii le folosesc la finalul rugăciunii, măturând în faţa
altarului, în semn de cruce, pentru

.

E dificil să conturezi sufletul unui loc pierzând din vedere spiritul
propriilor locuitori. Iar despre rodieni şi, implicit ,greci, parcă de la
sine se cere a vorbi cu umor şi plăcere. Fără un studiu lingvistic în
neogreacă, contactul e limitat şi desigur superficial dar, chiar şi aşa,
un lucru mi-e foarte clar. N-am văzut picior de grec trist sau stresat.
Faza cu stresul, în special, mi s-a confirmat că ar fi un soi de
psihologie etnică bine ancorată în cotidian.Adulţii merg la servici pe
la zece, iar preşcolarii când s-o putea, adică atunci când se trezesc.Că
unii prind douăzeci de minute de program şi alţii cinci ore, nu pare
nimănui vreun lucruparanormal.
Cât despre tristeţe, se feresc de ea ca de păcat. Răspunsul la salutul de
dimineaţă, omonimul lui al nostru , îi răspund întotdeauna cu
un împăunat şi-ţi întorc ceremonios întrebarea. Dacă se
întâmplă să începi ezitant ţi-o taie elegant, pentru că nu au pur şi
simplu chef să-ţi audă plângerea.
Părtaşi se fac doar la veselie şi pentru o petrecere orice motiv e bun:

ancorate

alungarea tuturor relelor de la
gândpână la faptă, întru primireadebună răsplată

Petrecere în curtea bisericii

Şoferul, Elpida şi "baletul Kresten"

Ce faci
Foarte bine

Rodos -
Negustorii de... soare

nunta, ce ţine vreo trei zile, botezul, sărbătoarea de SfântaMarie, alte
sărbători, culesul viei, pauza culegătorilor la vie, recolta de măsline,
vreo masă în familie etc. De curs, curge întotdeauna vinul, mai rar
sauma, dansul şi muzica. Toate, după cum ştim, cu zgomot, chiote şi
dauneprintre pahare şi alte castroane.
Şi cum m-am gândit că ar fi interesant a şi exemplifica, iată suita de
personaje cu vino-ncoace, ce mi-au ieşit inevitabil în cale, prin
perindările bifate.

e şoferul de autocar care a făcut excursiile opţionale, cu un
surâs în plus mai memorabile, omul fiind practic constant, pus pe
poante. Mai cu seamă că într-una dintre ele se autodistribuia în rol
principal şi-i povestea cui, de câte ori şi când voia.

e pe insulă un personaj colectiv. Majoritatea o rup pe
englezeşte şi dac-o fac barem să n-o facă degeaba. Până la finalul
cursei are grijă să te lase mai informat decât ai solicitat, aplicând
aceeaşi tactică pe care un filosof antic probabil o aplica vreunui
ucenic înveterat. Repetiţia.
De am aflat în seara tradiţională udată cu vin şi
punctată cumult dans, când aveam să constat că personalul hotelului
în care ne-am aciuat, nu era vorba românului, unul de ici, de colea.
Cum nu cred că la angajare se făcuse o preselecţie bazată pe dibăcia
şi graţia de-a se ţine melodic pe picioare, surpriza a fost una de
amploare şi deopotrivă grăitoare. Era clar. Dansul le e grecilor frate,
şi nu doar de pahar.
Dar asul din mâneca mea rămâne Elpida, bătrâna de 107 ani,
întâlnită în timp ce urcam cele 500 de trepte de pe insula Symi.
Întâlnirea e importantă din două privinţe. Prima, mi-a confirmat
zicala cu şi mi-a demonstrat excelentul lor
simţ comercial. Elpida ne-a oprit în plin urcuş şi ne-a întins un pahar
cu apă, un gest cemi s-a părut, la 40 degrade, puţin zis:minunat.Atât
de rece însă, încât să-ţi ia ţie timp să-l bei, iar ei, timp să-ţi pună în
traistă săculeţi cu plante aromatice greu de refuzat. A meritat însă,
pentru că discuţia a mai continuat un timp şi s-a soldat, în fond, cu
râsete şi-un excelent sfat. Secretul longevităţii era să nu stai supărat.

.

PS. Bine, ea avea, după cum mărturisea, un atu special. Nu prea
fusese bătută de gineri la cap.Asta pentru că nici un tânăr normal nu
s-ar însura cu o fată pe a cărei mamă o cheamă... Elpida. Elpida
înseamnăSperanţă ori se ştie... .
Camasta e în esenţă, sentimental vorbind,Grecia

Iorgos

Taximetristul

baletul Kresten

.

Se făcea că am avut un vis. Trecusem la cele veşnice şi băteam fără
rezultat la poarta Raiului, unde era totul bine încuiat. După un timp,
văd un preot venind şi-mi spun că aşteptarea a luat sfârşit pentru că,
nu-i aşa, poarta se va deschide negreşit în faţa noului venit. Sfântul
Petru ne întreabă, într-un târziu, de ce am sosit şi, după un moment
de gândire, mă lasă pe mine, păcătosul, a intra, iar pe Fericirea sa,
ba. Revoltat, preotul susţine că se face o greşeală, că după o viaţă de
slujire, asta nu se poate întâmpla. Dar Sf. Petru i-o taie scurt cu
afirmaţia: Când ţineai dumneata slujba duminicală, toata lumea
dormea, dar cândmergea Iorgos cumaşina, toţi din ea se rugau.

teme-te de darul grecilor

Cel pe care eşti ofticat nu suferă de fapt niciodat' Iar dacă totuşi iţi
dă târcoale sentimentul, tratează-te cu dans. E celmai sigur leac.

Speranţamoareultima

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Prof. Georgios Konstantinou a reuşit şi de data aceasta un mod
personalizat, atractiv, de abordare teoretică-practică a temei nucleu,
prin exemplificările realizate în colaborare cu prof. Dimitrios
Galanis.

Echipa de Paleografie Muzicală din Tesalonic, sub
îndrumarea conf. Maria Alexandru, a continuat şi la ediţia aceasta
linia de colaborări cu studenţii corului „Floralia” al Secţiei de
Muzică Religioasă a Universităţii „George Enescu”, care,
la rându-i, se bucură de îndrumarea lect. Zamfira Dănilă,
bizantinolog şi etnomuzicolog.
Şi dacă anul acesta sărbătorim 300 de ani de la acceptarea primului
român printre membrii Academiei din Berlin, domnitorul Dimitrie
Cantemir, lect. Sorina Chiper de la Universitatea „Al. I. Cuza” a
marcat acest eveniment istoric printr-o prezentare generală a
personalităţiimarelui cărturar.

. Vineri, 11 iulie 2014, publicul
ieşean a fost invitat la Concertul din finalul evenimentului,
desfăşurat în prezenţa şi cu binecuvântarea părintelui Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. În prima parte, corul mare al
participanţilor au „trecut şi petrecut” din nou pe dirijorul Lykourgos
Angelopoulos, de data aceasta sub viziunea interpretativă a
maestrului Dimitrios Galanis. Corul academic „Byzantion” a
marcat cea de-a doua parte a concertului, cântând în cinstea aceluiaşi
dascăl în antifonie cu invitaţii speciali, corifei ai intepretării
psaltice: prof. Georgios Konstantinou, protopsalţii Dimitrios
Galanis, IoannisChasanidis şiAntoniosAetopoulos.
Şi dacă am adus aminte de toţi cei care au simţit nevoia să aducă un
ultimomagiu prin cântare, nu putem să numenţionămo altă surpriză
a acestei ediţii, prezentarea emoţionantului reportaj dedicat iubitului
dascăl Lykourgos şi alcătuit de către Cristina Ionescu, realizator al
emisiunii „Universul credinţei”,TVR.

de la Iaşi, eveniment academic
dedicat artei muzicale din spaţiul eclezial, va rămâne o datorie
nobilă de de la dascăli desăvârşiţi tainele meşteşugului
psaltichiei şi de oricărui creştin ce trece pragul bisericii
dreptul de a asculta o muzică de calitate, fără de care Fericitul
Augustin nu ar fi putut spune: „cine cântă, se roagă de două ori” …
cel puţin nupentru cei ce şi ascultă.

Conferinţe.

Concertul de Muzică Bizantină

Masterclass-ul de Cânt Bizantin

a primi
a dărui

*„Tot bărbatul dotat cu voce era în jurulmitropolituluiVeniamin: arhidiaconi,
diaconi, preoţi, psalţi, ajutor de psalţi, toţi erau aleşi, exercitaţi, şi-ţi plăcea să-
i auzi - nu te puteai dezlipi de serviciul bisericii mitropolitane. Curând, şi
restul ţării, prin fructele ieşite din acele şcoli, a fost înavuţit cu preoţi şi dascăli
cântăreţi pricepuţi în ale slujbei bisericeşti.” (Erbiceanu, Constantin, Istoria
Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a catedralei mitropolitane din Iaşi,
Bucureşti, 1888, p. 345 - 346).

(urmare din pag.19)

MASTERCLASS-UL DE
CÂNT BIZANTIN DE LA IAŞI
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CRONICA MERIDIANE

Aşa cum se poate afla de pe site-ul
Institutului Limbii Române:

.”
Cursurile sunt opţionale şi cu bătaie lungă, vizând
atât asigurarea condiţiilor necesare prezervării
identităţii naţionale a copiilor români din
străinătate, cât şi facilitarea reintegrării lor în
sistemul educativ, în cazul reîntoarcerii în ţară. La
drept vorbind, câţi nu ar avea nevoie de un
program naţional de acest gen, măcar pentru a-şi
împrospătamemoria, din când în când?
Cum se derulează proiectul am aflat recent din
declaraţiile de presă ale directoarei Institutului
Limbii Române, doamna ,
prezentă la Eforie Nord, la ,
manifestare organizată în perioada 17-24 august
de Ministerul Afacerilor Externe, prin
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii
dePretutindeni:
„

Cum s-ar spune, de ce să nu fim noi mai catolici
decât Papa? Un motiv în plus de consolare să mă
aflu un biet emigrant român în Italia, decât un
chinez eminent înRomânia.

Cursurile
de Limbă, Cultură şi Civilizaţie

Românească sunt parte a

Diaspora Estival

unui proiect
internaţional dezvoltat în cadrul unui parteneriat
între Ministerul Educaţiei din România şi alte
state membre UE. Obiectivul principal vizează
predarea cursului opţional de limbă, cultură şi
civilizaţie românească elevilor români înscrişi în
unităţi de învăţământ din Belgia, Italia şi Spania.
Cursul a debutat în anul 2007 având parte de o
continuă creştere a numărului de elevi de la an la
an, în prezent fiind înscrişi peste 5000 de elevi cu
vârste cuprinse între 3 ani şi 18 ani

Corina Cherteş

În funcţionează datorită unui parteneriat
cu ministerul educaţiei, în în
urma unei declaraţii comune a celor doi miniştri
ai educaţiei , fără repere tehnice sau
administrative, a fost de ajuns o declaraţie de
bunăvoinţă a părţilor. Trebuie să înţelegem însă
că fiecare ţară are un sistem de învăţământ
propriu.

aşa după cum nu
poate nici la noi în ţară să ne oblige cineva să
facem astfel de cursuri. Eu sunt cadru didactic şi
pot spune că dacă un chinez ar cere cursuri de
limbă chineză i-aş spune că aş fi de acord, dar

. În
Spania, Italia sau Belgia nu ne-a cerut nimeni aşa
ceva.”

Belgia
Spania şi Italia

Nu poţi obliga pe nimeni să aprobe
cursurile de limba română,

numai după ce va vorbi copilul perfect
româneşte şi va avea nota 10 la matematică

Limba român
în Diaspora

ă

Florentina NiŢĂ

Se mai poate inventa ceva în zilele noastre
în domeniul speciilor lirice? Desigur, dar
numai dacă ai depăşit un anume nivel de

saturaţie poetică, ai atins o stare de agregare
stilistică specifică şi ai reuşit să o distilezi în
laboratoarele gândirii.Aşa cum s-a întâmplat cu
sonetele luiAdrian Munteanu, care au trecut de
la o curgere sonoră la sintetizarea în două
versuri concluzive, găsindu-şi astfel în final
”Odihna zborului”.
Poetul Adrian Munteanu ocupă o poziţie de
lider de necontestat în peisajul sonetismului
contemporan. În sonete se regăseşte pe sine, îşi
exprimă trăirile profunde, se identifică cu
materia lor. Le răspândeşte cu generozitate şi
măiestrie prin reviste, pe bloguri, în săli de
spectacole, pe youtube, bazându-se pe viteza
mijloacelor moderne de comunicaţie şi,
desigur, pe talentul său actoricesc. Vi le
expediază prompt chiar şi la domiciliu, dacă
doriţi, cu maximă seriozitate garantată. În cele
peste 1000 de sonete scrise până acum, număr
record, după cum mărturiseşte, din care o bună
parte publicate deja în cele şapte volume
apărute, a trudit, a experimentat, a triumfat. Şi o
va mai face, cu siguranţă. Ce victorie mai mare
poate fi însă pentru un cercetător dacă nu

? În cazul lui, rezultatul căutărilor se
concretizează în termenul: .
Preconizat iniţial ca o antologie a sonetelor,
anunţat mai apoi de autor, pe internet, ca ”

”, volumul
apărut în martie 2014, la Editura

„Arania” din Braşov, s-a transformat într-o
inedită culegere de cugetări, prea poetice ca să
fie numite aforisme şi prea pline de înţelepciune
pentru a se chema doar poezii. În postfaţă,
autorul le identifică originea şi îşi motivează
decizia, încercând chiar a propune o definiţie de
dicţionar:
”

invenţia
soneforism

Odihna
zborului,

o
supriză, dar nu o carte de sonete, deşi se
revendică din materia lor

Am simţit că provenind dintr-un inventar
cunoscut, versurile acestea au şi o structură
proprie, inconfundabilă, un aport cel puţin la
nivelul nuanţelor care justifică numirea lor cu

un termen propriu, distinct, chiar dacă pentru
aceasta ar fi să pretind că vin cu o noţiune
inexistentă până în acest moment, cu o noutate
în linia definiţiilor prezente în

. Asumându-mi
îndrăzneala, m-am decis să numesc ultimele
două versuri ale sonetului cu termenul

. Evident, termenul uneşte noţiunea
de sonet cu aceea de aforism şi este, dacă am
încerca deja o definiţie, cugetarea concentrată
în ultimele două versuri ale unui sonet, cu
valoare individuală, dar şi generală, conturând
starea poetului în curgerea clipelor sale dăruite
confesiunii

Te voi iubi sub bolţi din vis urzite,/ Iar
clipele s-or tângui prelung Dintr-un cotlon
neluminat de viaţă/ Aştept să bată clopot de-
nvieri Răscoala clipei timpul ritmic bate/
Până înmiezul orelor târzii

Când umbre-n cuget asmuţite urlă/ Tu în
înalturi neclintit să crezi! De nu opreşti o
clipă ce se frânge/ Nu ai un loc al tău, nu ai
nimic. Se luptă-n mine binele cu răul/ Deşi e-
atâta pace-n univers. Nu-ţi fie teamă când te
stingi din lume./De viaţa netrăită să te temi!

Dicţionarul
explicativ al limbii române

soneforism

.”
În structura logică a unui sonet, ultimul vers are
menirea să concluzioneze, să sublinieze ideea
principală sau să dea sentinţa. Distihul final,
chiar şi fără rimă, ca în cazul modelului italian,
predilect în sonetele lui Adrian Munteanu, se
conturează însă ca o formulare mai explicită şi,
ca atare, permite detaşarea de restul discursului
în autonomie. Efectul obţinut este acela de
construcţie echilibrată, forţa atacului final fiind
contrabalansată în primul vers printr-o stare de
tensiune pregătitoare, asemenea elanului unui
atlet ori întinderii arcului şi zborului de săgeată
până la atingerea ţintei, atunci când spune, spre
exemplu: „

.”; „

.”; „
.”.

ai sprinţare decât sonetele, prin
aspectul miniaturizat şi desfăşurarea
cursivă, soneforismele rămân,

totodată, grele de conţinut. Se citesc pe
nerăsuflate, dar cer o reluare pe îndelete. Se pot
lua pe plajă ori în călătorii, se pot oferi în dar
iubitei de mărţişor şi bunicului sub bradul de
Crăciun. Iată alte câteva exemple sugestive:
”

”; ”

”; ”
”; ”

”.
N-am auzit încă exprimate opiniile exegeţilor
asupra valabilităţii noului termen, dar sper să se
pronunţe favorabil. Până atunci, mă limitez să
spun că poate n-ar strica, stimate domnule
Adrian Munteanu, să vă acoperiţi primatul
printr-un brevet, dacă nu cumva aţi şi făcut-o
deja. Nu de alta, dar plagiatori au fost şi vor fi
încă!

M

În prefaţa debutului poetic editorial din
acad. Mihai Cimpoi scria profetic:

„Prezentul l-a încadrat organic în sine, fără a-i
cere asentimentul...” De la „secretar de partid în
Dacia Africană” (Gr. Vieru, 1989), Ion Hadârcă
devine primul preşedinte al Frontului Popular
(1989-1992), preşedintele primei Mari Adunări
Naţionale din 27 august 1989, prim-
vicepreşedinte al Parlamentului (1990-1993),
preşedinte PLR, numărându-se printre
constructorii destinului european al republicii în
2014. După prima „epopee” politică, Ion Hadârcă
afirma: am comis o crimă în faţa foii de hârtie.
„Detest atitudinea uşor zeflemitoare a unora care
zic că cei care s-au încadrat atunci în politică au
fost nişte profitori... Eu nu am profitat cu nimic,
decât mi-am pus pe altar tinereţea, sănătatea,
liniştea şi energiile” pag. 362).
Însă marele pericol recomunizator a condiţionat
reînnoirea „pactului cu diavolul”, fiind nevoit să
recupereze ulterior timpul risipit. Am redeschis
cartea „Arena cu iluzii” (2000) chiar la
surprizătorul titlul „Demisia” (pag. 421), apoi la
eseul programatic „Reforma de spirit” - publicat în
revista „Nistru” din 1988 (nr. 4), unde formulează
stratagemele siguranţei naţionale de o remarcabilă
inteligenţă şi pătrundere filosofică. Decanul
continuităţii parlamentare rămâne

rafinează
vestigiile intelectuale „precum albina-n fag,
femeia-n prag şi drumul pe meleag,..” (1980). Iar
apocalipticul nostru fratricid îl detestă virulent,
monumental, sonetist: „Chiar şi-atunci când fi-
vom sicrie / fideli ne vom devora / ţintă cu ţintă,
zdreanţă cu zdreanţă”. Creaţia lui literară este
apreciată demajoritatea confraţilor. Ion Ciocanu i-
a consacrat numeroase recenzii („Necorupt şi
incoruptibil”, 1989). Andrei Ţurcanu remarca
aceeaşi calitate definitorie: „Din poezia lui Ion
Hadârcă simţim un suflet demn şi incoruptibil”
(1979) ori „cioplitorul în bazalt”. Ion Vatamanu şi
Ştefan Hostiuc surprind poetul uimit de trandafir,
„modul perfect de exprimare a viziunii”,
„cuvântului uşor arhaizant înmuiat în mit şi
taină”... Admir cunoscuta poezie-simfonie
interpretată de Iurie Sadovnic - „Preacurată faţa
pâinii”: „Cu tot negrele ţărânii / Preacurată faţa
pâinii / Şi cu risipa fărâmii / Preacurată-i faţa
pâinii...”. În ultimul discurs de adio pentru Doina
şi Ion Aldea-Teodorovici, la 3 noiembrie 1992,
poetul se confesa: „Nimeni şi niciodată nu mi-a
cântat mai tulburător decât voi poeziile şi cred că
nu le vamai cânta niciodată... Pemasamea a rămas
neterminat cântecul promis al „Unirii” şi noi
rămânând tot mai puţini, nu ştiu cu cine îl voi cânta
mai departe...” Tot din palmaresu-i face parte
melodia "Suveranitatea", scrisă împreună cu Ion
Aldea-Teodorovici, precedată de "Libertatea" -
scrisă deA. Dumitraş şi interpretată deA. Bucico.
Volumele de publicistică, eseuri, interviuri,
discursuri „Arena cu iluzii” (2000) varsă lumini
asupra încrâncenaţilor ani ai unui deceniu de foc
din istoria noastră - 1988-1998. Iar volumul
intitulat „Era barbară” include eseuri, studii,
analize, interviuri, anchete din perioada anilor
1999-2005, fiind structurat în trei compartimente:
Eseuri despre marii clasici Mihai Eminescu, Ion
LucaCaragiale şi contemporanii Nichita Stănescu,
Marin Preda, Ioan Alexandru, Ion Dumeniuk,
Eugeniu Coşeriu, Aureliu Busuioc, Gheorghe
Ghimpu,Mihai Cimpoi ş.a. Ultimul compartiment
include interviurile publicate în
(Iaşi

Reproducem doar o singură mostră din
mesajele reflexive ale poetului-om-politic: „Noi,
prima promoţie de politicieni, am fost cam
romantici ..” adică, n-au contribuit la
„încetăţenirea clasei de patrioţi, astfel ca economia
să nu cadă în mâinile unor neaveniţi, o greşeală
enormă, care ne-a costat mult şi de pe urma ei vom
mai aveadepătimit” (pag. 309).

„Zilele”

(„Era barbară”,

Evenimentul
), Literatura şi arta, Accente, Capitala,

Contrafort, Flux, Glasul Naţiunii, Limba Română,
Natura...

argonautul
prin minele aurifere ale graiului,

1977,

Ion HADÂRCĂ - 65
scrisoare din Chişinău

Grigore GRIGORESCU

Soneforismul -
o nou specie
literar ?
ă
ă
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Decupaj autumnal almemoriei afective în receptaculul
ospitalier al Muzeului Unirii din Iaşi: expoziţia
”Parfumul scrisorilor de altădată”. Asamblate

armonic pe diagonala dintre pâlnia gramofonului încă
funcţional şi biroul de corespondenţă alDoamnei ElenaCuza,
bijuteriile epistolare sunt doar câteva dovezi ale locului
distinct ocupat de componenta feminină în evoluţia culturii şi
civilizaţiei naţionale. Într-un puzzle atent şi minuţios
vertebrat de creatorii evenimentului (dr. Aurica Ichim, dr.
Ştefania Dinu, dr. Zamfira Pungă), partea ”umbrită” a
aristocraţiei sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul
următorului: regine, prinţese şi doamne din High Society este
scoasă dintr-un convenţional şi necuvenit anonimat.

Aurel BRUMĂ

Scrisori de alt dat ...ă ă

Istoricul monarhiei constituţionale şi ereditare dinRomânia. 1866-1947
Constantin Dobrescu Carmen

Băjenaru

, carte a doi cercetători ploieşteni -
, doctor în istorie, şi

, cadru didactic în domeniu - vine cutezant să
abordeze o temă vastă, nu de puţine ori aflată în atenţia
cercetătorilor. În cazul de faţă, însă, autorii au pus accentul nu
numai pe meticulozitate, ci şi pe o necesară şi ademenitoare
coerenţă, examinând, pe îndelete şi în mod competent, un
capitol fundamental al istoriei naţionale. Se ştie că actele
anterioare operei din 1866 au purtat titlurile nu de ,
deşi, în fond, ele se doreau a fi aplicate sub acest mod:

al domnitorului reformatorAl. I. Cuza.
În demersul lor, autorii s-au plasat pe o poziţie echilibrată,
având ca temei faptul că, atât modelele de
inspiraţie străină, cât şi de sorginte autohtonă, s-au
adăpat, desigur, din acelaşi izvor al jurisdicţiei romane sau
modern-europene. În adevăr, elita românească din epocă s-a
dovedit a fi, în general, la curent cu evenimentele şi cu
fenomenele istorice ale bătrânului nostru continent,

constituţii

Regulamentul Organic, Convenţia de la Paris, Statutul
Dezvoltător

constituţionale
proiectele

acceptându-le şi aplicându-le, să spunem la
condiţiile specifice din Ţările Române şi, apoi, din România.
Simultan, s-a avut în vedere deosebirea dintre monarhia
medievală, considerată de origine divină şi monarhia
modernă, devenită constituţională; în această privinţă,
demonstraţia din carte este exemplară. La aceasta, se adaugă
prezentarea tipologică a statului român, de la forma de
principat, în 1866 şi de regat, în 1881, în mod evident
constituţional, la forma de monarhie autoritară, începând cu
anul 1938, generată de trăsăturile personajului de pe tronul
ţării, dar şi de anumiţi factori interni şi dinEuropa.
Utile se dovedesc explicaţiile date de autori în
care precede textul lucrării, unde atrag atenţia că demersul în
cauză se constituie într-un proiectmai vechi, iar impulsul le-a
fost dat de intenţia Ministerului Educaţiei Naţionale de a
introduce în programa şcolară o disciplină opţională, care să
trateze, probabil succint, o istorie amonarhiei constituţionale
în România. Se pare că intenţia devine interesantă, dar se
pune şi o altă problemă: oare nu este suficient materialul
integrat în manualul de Istorie a românilor? Şi, apoi, nu
cumva se supraîncarcă activitatea generală a elevilor, poate şi
cea a cadrelor didactice de specialitate? Poate că s-ar impune
o consultare a auditoriului, a profesorilor de istorie, o
dezbatere în presă, în care să fie implicată, decisiv,

.
Constantin Dobrescu şi Carmen Băjenaru punctează, într-un

ce deschide cartea, nu numai meritele, ci şi
defectele sau neîmplinirile suveranilor care s-au perindat pe
tron între anii 1866 şi 1947:

este o lucrare serioasă şi doctă, bine
structurată, ademenitoare la citit şi la utilizat, care contribuie,
realmente, la clarificarea evoluţiei acestei instituţii
fundamentale a statului modern şi contemporan român, de-a
lungul a peste un veac. O astfel de carte devine deosebit de
necesară, în perioada actuală, când se încearcă modificarea

, azi în vigoare. Autorii au pus la dispoziţie o
mare şi valoroasă experienţă istorică, pe care, în prezent,
clasa politică şi corpul electoral de la noi ar fi necesar să o
aibă în vedere, mai ales în perspectiva modificării
Constituţiei. Să nu se uite, însă, cât de actuală a devenit
cerinţa obligatorie a separării puterilor în stat, pusă pe tapet
încă deCharlesMontesquieu!

creator,

Argument-ul

Societatea de Istorie dinRomânia

Argument

„Au existat personalităţi, care au
crezut cu convingere că au de îndeplinit o misiune, iar cele
mai semnificative au fost Al. I. Cuza, domnitorul UNIRII,
apoi Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, cel ce a
întemeiat o dinastie atât de benefică pentru România; de
asemenea Ferdinand I, cel mai loial monarh sau întregitorul
şi chiar Carol al II-lea, regele culturii, dar care a contribuit
la distrugerea sistemului politic democratic al ţării, la
introducerea terorismului de stat cametodă de guvernare; în
fine, regeleMihai I, care, totuşi, nu a fost un deţinător efectiv
al puterii politice înRomânia.”
Istoricul monarhiei constituţionale şi ereditare din
România. 1866-1947

Constituţiei

Ion St. BAICU

O istorie a monarhiei
româneşti

Constat, pentru a nu ştiu câta oară că, la citirea unui
roman, e necesar, după cum spunea reputatul logician
Anton Dumitriu, ca privirea să zăbovească măcar o

zecime de secundă asupra fiecărei litere (fiecărui element al
textului), astfel încât conştiinţa să-l înregistreze şi să-i
pătrundă înţelesul. Adaug, din proprie experienţă, că textul
trebuie prelucrat nu doar cu privirea, ci şi cu gândul, oprindu-
te la punctele sale nodale şi sămeditând asupra lor.
Este o plăcere să constaţi că, într-o epocă de accentuată şi
strictă specializare, mai există oameni de formaţie multiplă,
renascentistă sau, dacă preferăm un termen recent, înzestraţi
pentru transdisciplinaritate. Constantin Adam, autorul
volumului , apărut la editura Agata,
Botoşani, în 2013, a fost şi este actor, regizor tehnic,
colecţionar de „vechituri” bibliofile, grafician, memorialist,
poet (în secret) şi, evident, prozator. O parte din aceste
înzestrări native sau dobândite prin educaţie se regăseşte în
această carte, în care autorul, deşi începător într-ale
romanului sau poate de aceea, şi-a risipit cu dărnicie harurile.
Descrieri încântătoare de natură se îmbină cu alerte şi
neaşteptate acţiuni ale personajelor ori cu interesante
popasuri filosofice. Lirismul prozei este infuzat cu scurte
şarje în versuri. Cursulmolcom al povestirii, oglindă a liniştii
şi fericirii, este sfâşiat abrupt de o falie a istoriei, generatoare
de tragedii sociale şi personale.
Înainte de a fi o construcţie romanescă, este
o construcţie de suflet, în care transpar convingerile şi
credinţele autorului. Sunt câteva elemente revelatoare, în
această privinţă. În primul rând, începutul, în care unul dintre
personaje, deschizând ochii „văzu alb înaintea lor.” Aşadar,
nu văzu negru, nu era animat de furie, ci de albul luminii
divine şi al speranţei. Este imaginea autorului însuşi - un
optimist de felul său - dar şi a personajului, simbol al naţiunii

Destine şi iubiri

Destine şi iubiri

române din 1918, anul convalescenţei de după război şi al
speranţelor (deschise prin înfăptuirea Unirii). Destinele şi
iubirile ce împânzesc romanul (ce constituie intriga acestuia),
îmbracă, de fapt, Ideea naţională, idee scumpă autorului, pe
care a urmat-o în multe acte ale vieţii şi care formează firul
central al construcţiei romaneşti. O ardeleancă se căsătoreşte
cu un moldovean, iar viaţa cuplului urmează destinul naţiei
române, în 1940, 1944 etc. Două surori din Basarabia sunt
despărţite de urgia istoriei, trăind de o parte şi de alta a
Prutului, părţi rupte ale unui neam sfâşiat... Autorul nu face,
însă, istorie, ci literatură. Ideea naţională este atât de bine
dizolvată în naraţiunea şi intriga romanului, încât nu putem
spune că avem de-a face cu o scriere ”tezistă”, ci cu una
realizată în cele mai bune tradiţii ale iubirii faţă de natura şi de
oamenii locului, unde amdeschis ochii întru fiinţă.
ubirea e, desigur, un sentiment general uman, dar autorul
nu doreşte să realizeze un roman direcţionat astfel. El vrea
să redea destinul iubirii în cazul oamenilor unui anumit

loc şi timp, în spiritul cronicărescului „nu sunt vremurile sub
oameni.” Personajele sunt localizate prin onomastică şi prin
limbajul folosit. Ele se numesc: Nataliţa, Marcica, Anuţa,
Lenţuca, Lisandru şi folosesc regionalisme precum: păpuşoi,
răsărită... Dacă pentru vreun cititor nu este clar că acţiunea se
desfăşoară în Moldova, autorul se referă, din când în când, la
Botoşani, Iaşi, Prut, Nistru ş.c.l. Cât despre timpul istoric al
naraţiunii, acesta este sugerat prin notaţii fugare sau scurte
sinteze. Notaţiile sunt neutre: „... povesteau că la Flămânzi au
fost răzvrătiri ţărăneşti împotriva arendaşilor şi că au fost şi
împuşcaţi.” Sintezele, în schimb, devin adevărate imprecaţii
privind „teroarea- urgia istoriei.” „Dupămodel rusesc, ţăranii
erau <convinşi>, obligaţi să-şi unească pământurile în
colective, iar pentru cei mai îndârjiţi, mai greu de păcălit, în
aşa-zisele întovărăşiri.” Sintezele sunt menite a contura
fundalul tabloului în care evoluează personajele şi a clarifica
cititorului, impactul Istoriei asupra Destinului acestora. Cele
mai impresionante pagini ale cărţii redau modul în care
Teroarea Istoriei se răsfrânge în destinul îndrăgostiţilor,
bărbaţi şi femei. Războaiele rup temporar ori definitiv
cuplurile, schimbările teritoriale şi de regim politic au efect
devastator asupra Iubirii, copleşind-o sau impregnând-o
negativ. Tragismul numeroaselor detalii ale acestui tablou
existenţial izvorăşte oare din faptul că, în secolul trecut,
perioada temporală a intrigii cărţii, dăinuirea poporului român
şi deci a personajelor a stat precumpănitor sub semnul
vitregiei Istoriei? Ori autorul a ales această nuanţă coloristică
în zugrăvirea destinului iubirii, ştiind că tragedia are valenţe
impresionante,mai puternice decât fericirea.
Proza lui Constantin Adam etalează un lirism de bun nivel
estetic, susţinut - surprinzător - prin grupaje de versuri.
Probitatea îl determină să ne dezvăluie că „majoritatea
versurilor sunt de Ion Caraion.” Procedeul compoziţional
atestă ori neîncrederea autorului în propriile resurse lirice, ori
un respect supradimensionat faţă de înaintaşi, ceea ce conţine
riscul epigonismului. În fapt, autorul experimentează o nouă
formulă narativă, un roman-studiu asupra iubirii, ipoteză
susţinută de prezenţa în text a unui lung citat (din sursă
neprecizată) privind psihologia bărbatului în raport cu cea a
femeii.
Purtător de cuvânt (ar trebui să zicem ofiţer de presă?) al
strămoşului său,Adam I-ul, care nu s-a dezis de Eva, nici după
ce, prin izgonirea din Rai, a avut dovada aventurismului
acesteia, autorul respectă învăţătura biblică. Bărbaţii din
carte trebuie să fie şi sunt, cu mici abateri, ascultători. Cei
neascultători, sunt aspru pedepsiţi: nu mai sunt acceptaţi în
duet de Eva lor exigentă, chiar dacă se căiesc şi pocăiesc
(cazul Lisandru- Nataliţa). Dar nici Evele prea intransingente
nu au un Destin fericit. Rămân singure, până la ivirea unui
Adamobedient, iar după dispariţia naturală a acestuia (cuplul
Nataliţa-Remus) vieţuiesc într-o singurătate obositoare şi au
un sfârşit tragic. Sunt penalizate astfel pentru că nu-şi
îndeplinesc rolul biblic de a „înmulţi lumea şi a umple
Pământul” şi de a dirija cuplul. Acest tip de Evă (Nataliţa)
acceptă parteneriatul cu oarecare indiferenţă. Cererii în
căsătorie formulate de Lisandru îi răspunde „Nu zic, nu!”, iar
celei din partea lui Remus, „Nu zic „Da”, dar nici „Nu”.
Nataliţa pune pe prim plan propria realizare profesională, nu
menţinerea şi consolidarea cuplului (familiei), se disociază
de „îndrumarea” partenerului, iar când acesta evoluează
nesatisfăcător, nu este interesată să-l aducă pe calea cea bună,
chiar dacăLisandru se arată dispus să fie tutelat.

ingurătatea, traiul de unul singur, este şi Destinul
bărbatului ezitant, „care nu ştie ce vrea” în acţiunea de
constituire a cuplului. Ezitările repetate ale

partenerului, care nu face pasul hotărâtor la timp, nu-l pot
duce decât la logodna cu ... profesia.

este o carte atractivă prin concretul şi
varietatea existenţelor umane. Folosirea unei limbi cu ecouri
humuleştene („Bunătatea se educă şi ura se cultivă”; „În ţara
surzilor e de preferat să fii mut”) sau eminesciene („Am fost
să ascultăm pădurea”), presărată cu regionalisme autentice,
nu-l împiedică pe autor să inoveze în planul expresivităţii.Din
toată această rezultă o lectură delectabilă.

I

S
Destine şi iubiri

ars combinatoria
Traian D. LAZĂR

Destine...iubiri...

Modele şi modelatoare de comportamente, delicate dar şi
pragmatice, emoţional auto-cenzurate în dozaje pe care,
intuitiv, le ofereau conştiente de actul de desecretizare în timp
(unii comentatori pun corespondenţa personală sub
afurisenia tabu-ului), personajele selectate pentru o întâlnire
de public propun parcă o ”restaurare” a propriilor lor portrete,
pe nedrept şi necuvenit înceţoşate de memoria publică.
Coduri, cifruri, monograme personalizate, diversitate în
utilizarea câmpului scriptural al paginii,modificarea corpului
şi desenului literei ca rezultantă atitudinală la acelaşi personaj
- sunt câteva dintre sugestiile discret propuse privitorului.
Circumscrisă evenimentelor de patrimoniu, expoziţia ieşeană
multiplică invitaţia descoperirii valorilor aurifere existente
atât la Arhivele Naţionale Iaşi cît şi la Arhivele Naţionale
Istorice Centrale Bucureşti, la Muzeul Literaturii Române
Iaşi şi la Muzeul Naţional Cotroceni dar şi în ghiocul vibratil
al galeriilorAnticariat de pe Lăuşneanu. Există şi un ”l'esprit
d'escalier” aproape obligatoriu pentru vizitator: De când nu
ammai scris o epistolă?Nu amcui?Nu amce comunica?
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M O M E N T

Bogdan ULMU

D-ale televizorului...

EMINESCU, LAUNIVERSITATEADIN
VIENA, a fost înscris ca audient, ceea ce nu
necesi ta prezentarea diplomei de
bacalaureat, dar ne îndoim c-ar fi
precedentul în virtutea căruia s-a imaginat
actul normativ românesc ce încearcă
rezolvarea problemelor veacului XXI cu
soluţii din veaculXIX. Să ne amintim, totuşi,
că prioritatea în înregistrarea propunerii
„studenţie fără Bac” îi aparţine Universităţii
ieşene private „Apollonia” şi iniţiativa a fost
î n t âmp ina t ă cu a sp r e mus t r ă r i
scanda l izate… tocmai din par tea
Ministerului ce azi a vrut s-o impună! Drept
pentru care poate-i bine să ne amintim
spusele liderului Marian Vanghelie: „E
inadmisibil ca nişte cetăţeni ai României să
nu aibă acces la studiile superioare doar din
cauză că nu ştiu să scrie şi să citească. Vrem
învăţământ şi manuale universitare într-o
limbă pe care şi analfabeţii s-o poată
înţelege. Nu e vina lor că sunt analfabeţi, aşa
s-au născut, nu au ales să fie în felul acesta!”
Poţi spune că, în felul lui, n-are ceva
dreptate? Numai că s-ar putea să intervină o
mică nedumerire: conform teoriei
gânditorului Vanghelie, Moisil s-a născut
academician, că de se năştea analfabet, aşa
murea! Sigur, e trist că analfabeţii n-au acces
la studii universitare; la urma urmei, de ce
trebuie numaidecât să ştii scrie şi citi pentru a
ajunge inginer? Discriminare! Ce fel de ţară
liberă eRomânia, unde-i egalitatea de şanse?
Şi la ce-s bune studiile universitare, câtă
vreme poţi ajunge ditamai şeful rămânând
analfabet?Ca la naştere, adică. ( )MRI

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

Biserica s-a scandalizat că deasupra unui pasaj din Botoşani au
apărut multe umbrele colorate, alcătuind un plafon vesel. De ce?
Fiindcă unele umbreluţe erau în nuanţele curcubeului, ori acesta e
simbolul... comunităţii . Ptiu! Ce asociaţii fac tocmai prea
sfinţii părinţi!...

*
Cred că s-a consumat cam multă energie cu cazul Voiculescu:
România are şi probleme mai grave. Plus că din zece ani, va face
doar trei.
Asta-i viaţa: ceea ce spuneam eumai demult, jumate-n glumă, iată
că devine... trei-sferturi în serios - nu vreau funcţii de conducere,
fiindcă majoritatea carierelor politice sfîrşesc în puşcărie. Mai e
nevoie de exemple?!...

*
Aţi observat că Lupu Rednic cu soţia sunt inevitabili, pe canalele
tv? Eu nu zic că nu-s simpatici, dar te saturi şi de savarine, dacă ţi
se dau zilnic, dimineaţa la prînz şi seara!

*
Bună emisiunea moderată de Florin Iaru .
Un episod a fost dedicat filmului lui Pintilie . Bine
gîndit. Cu participanţi de seamă, implicaţi în realizarea
capodoperei. Felicitări!

*
La văzui o emisiune despre vedete care... n-au noroc în
dragoste. Da, da, există şi din astea: Tania Budi, Catinca Roman,
DJ Vanda, Maria Radu, Crina Matei, Luana Ibaca, Andreea
Raicu... Se-ntreba realizatoarea de ce oare fete frumoase şi
celebre, nu semărită.
Fiindcă-s nişte stricate, bre, de-aia!

*
Alta e situaţia Andreei Mantea: ea se va mărita la sigur! (vezi
emisiunea - în care diva este curtată de doisprezece
„papagali” şi ea-i elimină pe rînd, explicînd şi telespectatorilor de
ce). Ultimul rămas va deveni, de bună seamă, domnul de la
doamna.
Personal, nu-nţeleg de ceAndreeaMantea ar avea mai mult noroc
în căsnicie decît Tania Budi, spre exemplu; dar eu mi-s cam de
modă veche, pruncuţelor!

*
Să vezi şi să nu înţelegi: la Tg. Jiu, cu ocazia deschiderii unui
super-market, localnicii s-au călcatără-n picioare ca să ia cât mai
multe... tigăi.Unul care pusesemîna pe fo zece, a justificat că dă la
toate rudele. „Şi-apoi, poţi rata oferta (numai zece lei tigaia?)”.
Huo!

*
Doi parlamentari au declarat c-au cîştigat la nuntă (a copiilor, a
lor, a vecinilor - nu e clar) câte... 100.000 de euroi.Măi să fie! Faci
patru nunţi de-astea în viaţă şi ţi-ai asigurat traiul pe patruzeci de
ani!
Să fiu sincer, mi-e ciudă: şi eu făcui patru, dar nu m-alesei cu
nimic. Poate unde-s lipsit de simţ practic. De noroc. Nu ştiu să
socializez. Sunt cam şters la meclă, deci nerecognoscibil. Nu-s un
om .
Ori, pur şi simplu, ... adicătelea, nu-s nici om

...
*

Cu ani în urmă, apărea pe micul ecran, într-o reclamă, Florin
Piersic care zicea că-i ăl mai tare . Aşa e!
Ciocoflender ca el, n-ammai cunoscut!
Recent, apărură nişte clipuri cu pateuri, în care se vorbeşte de

.Tot apreciativ.
De ce cred ardelenii că e corect să introducă în emisiuni pentru

, termeni ? Nu mai lipseşte mult ca să vină
bănăţenii să se laude cu , moldovenii cu ,
turcii cu -ul, dobrogenii cu şi secuii cu

.
Dar poate-s şi complexat, ca bucureştean, că nu am cuvinte
criptice în vocabularul meu încropit între Arcul deTriumf şi Piaţa
Domenii...

*
Celebrul Măruţă, pe lângă diva Madam Bamboi (un fel de femeie
de serviciu rurală şi şleampătă), a mai găsit un artist/mascotă:
Gigel Frone. Un cvasi/nanist care lălăie la chitară, falsând şi cu
vocea, cântece deşucheate.Apoi, e frumos că nu-şi uită rudele, în
frunte cu soţia, aducîndu-le pe toate în platou, sub diferite
pretexte.
Om de gust, Măruţă ăsta! Nu-i de neînţeles succesul emisiunii lui
de laProTv.

*
Italienii ne acuză că moaştele Sf. Nicolae de la noi au o mînă
care... nu-i a SfântuluiNicolae.Cazgreu rezolvabil.
Fiindcă ai noştri zic că da, ai lor că nu. Cum se va decide? Cine?
Pe ceprobe?
Rămâne ca-n tren...

gay
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CONC ERTU L MUS I C CAMP
INTERNATIONAL 2014

V.B.)

, susţinut în
Catedrala Catolică „Sfânta Fecioară Maria,
Regină” din Iaşi, alături de Orchestra
camerală a Filarmonicii ieşene, în 3
septembrie a.c. , a încheiat strălucit tabăra de
muzică instrumentală şi coralăMusic Camp.
La care au participat, anul acesta, între 29
august şi 5 septembrie, 450 de elevi ieşeni.
Deprinzând, unii dintre ei, abc-ul muzicii
corale sau instrumentale (vioară, violoncel,
clarinet, clopoţei rezonanţi sau mecanici,
blockflute), ei s-au apropiat nu numai de
regina artelor, dar au învăţat, în acelaşi timp,
cum se poate obţine un succes în echipă sau
cum se poate recăpăta încrederea în sine, în
forţele proprii, obiective majore ale
iniţiativei Music Camp, după cum declară
fondatorul ei, doamna dirijor Connie
Fortunato, sosită din California pe pământul
României, şi al Ucrainei, pentru a-i ajuta pe
copiii nevoiaşi sau aflaţi în durere să se
regăsească în puritatea universului muzicii.
Evenimentul muzical, sprijinit şi de Colegiul
Naţional deArtă „Octav Băncilă”, de Palatul
Copiilor, a adunat în austera navă catolică
zeci de părinţi, rude şi prieteni, dornici să
asculte melodiile interpretate cu graţie şi
hotărât avânt de ucenicii într-ale cântului.
Consemnăm lăudabilul moment, întrucât,
alăturat noii pasiuni pentru muzică a
ieşenilor, provocaţi de excepţionalele ultime
stagiuni oferite de Opera Naţională Română
Iaşi şi de Filarmonica „Moldova”, ne
îndeamnă să sperăm nu numai la un Iaşi -
capitală culturală europeană, ci şi la un Iaşi
profund împătimitmuzical. (

După 1957, adică, imediat ce, în chiar
sânul cu şerpi al PMR, se rezolvaseră, tot cu
bâta şi glonţul, unele disensiuni interne,
prin anihilarea subită a deviaţioniştilor de
dreapta, s-a şi luat hotărârea de a se accelera
procesul de transformare socialistă a
agriculturii, urmând ca regiunea turcită a
Constanţei să devină, triumfal, prima
regiune în întregime colectivizată a noii
Republici integral sovietizată.
De aceea, pe post de Ginghiz Han, a fost
trimis dincolo de Dunăre, tânărul de mare
viitor Nicolae Ceauşescu, un soi de Victor
Ponta al acelui moment. Iar pe urmele sale,
au năvălit ca lăcustele 30 000 de activişti ai
partidului, mobilizaţi de pretutindeni, ca să
colinde cu cartea de propagandă şi cu
pistolul de lămurire toate satele din nordul
Dobrogei, de la Casapchioi, până la
Başpunar şi Sarighiol. (După modelul lui

Mussolini, din ,
probabil.)
Dar, cum miliţienii-ăştia-n civil îşi spuneau
între ei , bieţii pământeni, abia
scăpaţi cu suflet şi piele, după cinci sute de
ani de stăpânire otomană, n-au prea înţeles
turceasca asta nouă şi i-au numit ,
ceea ce părea mult mai potrivit şi mai
apropiat de experienţa lor existenţială.
Şi astfel, neconsemnat în cărţile noastre de
istorie recentă, a început Primul Război
Româno-politurc, când s-a tras cu tunurile
asupra unor localităţi răzvrătite şi sute de
duşmani ai poporului au fost împuşcaţi, cu
sapa-n mână, pentru vina de-a fi ieşit să-şi
prăşească singuri ogoarele greu moştenite
din tată-n fiu.
Un război pe care noi, românii, l-am pierdut
ruşinos, după cum se şi vede cu ochiul liber,
dacă mai aveţi curajul să priviţi pe fereastră
sau să deschideţi televizorul.
Astfel încât astăzi, după cum pot eu să dau
mărturie de aici, de pe Capul Midia, veţi
găsi, în toată Dobrogea, o găleată cu grâu
sau cu porumb, numai dacă dezgropaţi, din
întâmplare, vreo amforă histriotă din
secolul alVII-lea î.H.

Libro e moschetto

politruci

politurci

Ioan Florin STANCIU

cronicuţa de la mare

ÎNTÂMPL RI DIN
R ZBOIUL ROMÂNO-

POLITURC
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Hieronymus - o provocare

Gabriela HAJA

La final de stagiune TNI, un nume:
Hieronymus. Hieronymus Bosch, fireşte.
Unul dintre pictorii neconvenţionali, din
rândul celor neliniştitori, întunecaţi, un
fantast. Site-ul TN din Iaşi oferă o reuşită
rezumare video a spectacolului, precum şi
prezentarea făcută de autorul piesei, Nic
Ularu, cel care semnează deopotrivă regia şi
scenografia. Tot de acolo, aflăm că varianta
americană a spectacolului a fost pusă în scenă
la celebrul teatru La MaMa din New York,
ceea ce înseamnă mult. Reuşit s-a vădit şi
caietul-program, profesionist
gândit.
E vorba deci de un eveniment cultural special.
O experienţă pe care ne-o dorim repetată - nu
numai pentru că este incitant să vezi ce poate
face un artist care are o bună cunoaştere a
teatrului din lumea largă, ci şi pentru că este
nevoie de câte o ieşire din matcă a blândului şi
oarecum inertului localism. Nic Ularu
propune o dezbatere pe un „subiect
atemporal”, anume: condiţia artistului de
geniu în raport cu norma comună. Până aici,
nimic nou. Doar că talentatul scenograf ştie să
îşi (re)prezinte ideile într-omanieră plastică de
o mare expresivitate, valorificând, în variate
moduri, motive din tablourile lui Bosch,
recurenţe ce punctează ritmic scenele jucate şi,
în acelaşi timp, transcend ruptura între public
şi scenă. Fiindcă, folosind tehnica proiecţiei
imaginilor în mişcare pe un suport translucid,
într-un întuneric deplin, reuşeşte iluzia
holografică, imaterială şi concretă simultan,
prin care spaţiul exterior se reconstruieşte
intern. Fantasmele pictorului neerlandez sunt
astfel transferate publicului care e obligat să le
asimileze, să le asume empatizând.Căci acesta
rămâne scopul artei dramatice dintotdeauna şi
în aceasta constă catharsis-ul zilelor noastre.
Scenariul spectacolului este o
provocare, din pricina alternanţelor abrupte
între discursul teoretic, conceptualizat şi
auster, şi replicile de tip colocvial, punctate de
umor, uneori prea concesiv, prea simplu, între
viaţa exterioară a personajului titular şi
tenebroasele, obsesivele frământări interioare.
Greu de asimilat într-un timp scurt de actori.
De aceea unii par a rămâne în urma textului ori
alături de el. La fel, prea grăbite mi-au părut
scenele de pantomimă, concepute, fiecare, să
reproducăpersonaje şi scene din tablouri.

aide-mémoire

Hieronymus

Grea partitura protagonistului, fiindcă are de
susţinut aceleaşi treceri rapide de la orgolioasa
emfază a celui care se ştie unic şi valoros la
umilinţa înfricoşatului de Inchiziţie ori, mai
prozaic, de sărăcie, de la banalitatea
cotidianului la spaimele nopţii bântuite de
moarte. Constantin Puşcaşu mizează pe
fervoare şi slăbiciune, în alternanţă. Un dram
de nebunie ironică şimaimultă vigoare pot să-i
transforme prestaţia într-un rol memorabil.
Inteligent jucat e rolul tânărului Horia Veriveş,
prezent în mai toate spectacolele ieşene.
Umorul şi firescul interpretării îi sunt
caracteristice. În ciuda dicţiei imperfecte,
vocea lui se distinge clară, cu jocul intonaţiilor
şi al sensurilor plurivalente pe care ştie să le
extragă din text. Dificil şi solicitant e rolul
feminin, singular. Nu întâmplător, căci, în plan
simbolic, acest personaj este Lumea:
atrăgătoare şi sordidă, ademenitoare şi
distantă, duioasă şi agresivă, generoasă şi
egoistă, întruchipare a coincidenţei contrariilor
- motiv iubit de urmaşii artişti ai mai vechilor
gnostici. Distribuirea Irinei Scutariu în acest
rol îmi pare inspirată. Actriţa reuşeşte să dea
chip convingător acestui arhetip dificil de
reprezentat şi să transmită mai mult decât
mesajul aşteptat: este bucuria de a fi pe scenă şi
de a-şi face bine meseria. Acest sentiment îi
acompaniază fericit talentul şi elanul artistic; l-
am remarcat şi în alte roluri, prea puţine, în care
a fost distribuită.
Mi-a plăcut mult decorul muzical, elevat,
luminos, într-un voit contrast estetic cu latura
sumbră a fantasmelor groteşti ce populează
subconştientul artistului invocat. De
altminteri, astfel putem interpreta opţiunea
pentru fundalul scenic întunecat, nedefinit, din
care izvorăsc personajele de coşmar şi
coregrafia mută. Cu mijloace scenice reduse
dar bine puse în valoare prin rafinata utilizare a
luminilor - o scară mobilă, un fragment de
acoperiş, un pat-cutie-de-păpuşi, o masă şi
câteva scaune, un alt pat, îngust şi simplificat la
maximum, care devine uşor masă de tortură -
actorii intră în scenă şi dau viaţă iluziei, prin
atitudine şi voce, prin mişcarea scenică, prin
obiectelemobile şi costumele bine alese.
Pe scurt, este o experienţă
înnoitoare atât pentru artişti cât şi pentru
public, un spectacol viu, dinamic, stimulativ.

Hieronymus




	!pg. 001 Cronica VECHE august..
	!pg. 02-3 Cronica VECHE - act..
	!pg. 04-05 Cronica VECHE - li..
	!pg. 06 Cronica VECHE - liter..
	!pg. 07 veche
	!pg. 08-09 Cronica VECHE - li..
	!pg. 10-11 Artelor ILISEI bis..
	!pg. 12-13 Cronica VECHE - li..
	!pg. 14-15 Cronica VECHE - ar..
	!pg. 16-17 Cronica VECHE - li..
	!pg. 18 Cronica VECHE - artel..
	!pg. 19 Cronica Greaca
	!pg. 20-21 Cronica VECHE - me..
	!pg. 22 - meridiane
	!pg. 23 Cronica VECHE - momen..
	!pg. 24 Cronica VECHE august ..

