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O să mai putem vreodată
Să trăim frumos şi sfânt,
Când din rouă mi se-arată
Trupul tău pe-acest pământ?

O să ne mai poarte boarea
Raiului ce l-am pierdut,
Ca pe-un flutur, fericirea,
Printre îngerii plângând

Fără să deschidă gura,
Doar cu lacrima strigând?
Să ne-ntoarcem iar în pura
Poveste de la-nceput?

O să mai putem vreodată
Să trăim frumos şi sfânt,
Când din rouă mi se-arată
Trupul tău pe-acest pământ?

3 iulie 2013

Emil BRUMARU
O sãmai putem vreodatã...
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Număr ilustrat cu fotografii din albumul “Sticle pentru minte, inimă şi literatură”, realizat de caricaturistul Ion BARBU şi fiul său, fotograful Mihai BARBU
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2 cronica veche

Alerta s-a declanşat încă din primăvară, când, într-un interviu,
se anunţa un FILIT 2014 mai, cel mai dintre toate
festivalurile naţionale de literatură. Ne-am bucurat cu toţii:

într-adevăr, oricât de marginal ar fi aşezată o localitate (din punct de
vedere geografic, economic, politic etc.), un eveniment de o
asemenea anvergură o aşează temeinic nu numai pe harta culturii, ci
şi pe cea geografică, Iaşiul recucerindu-şi dreptul de reper într-o
Românie insuficient cunoscută. Pentru scriitorii străini în primul
rând. Pentru cei care au urmărit şi comentat evenimentul, pentru cei
care au ascultat sau au citit. Munca susţinută a organizatorilor s-a
concretizat în exemplaritatea celor cinci zile festive de început de
octombrie. Partenerii le-au fost alături. Printre ei, nenumită
(organizatorii ştiu la cemă refer), dar susţinătoare entuziastă, revista
„Cronica veche”, care, la fel ca la prima ediţie FILIT, i-a acordat, în
două numere consecutive, un generos spaţiu tipografic. Trecând
peste această de neînţeles ignorare a... parteneriatului, gândindu-ne
numai la cititori, la evidentul prestigiu cultural adus de FILIT
Iaşului, vă oferim, secvenţial, gânduri, opinii, reflectate în oglinda
„Cronicii vechi”, lunar cultural care apare la Iaşi din februarie 2011.
Pentru cine nu ştie.
Programarea FILIT-ului la început de an şcolar a favorizat o
participare majoritar tânără şi aglomerată la mai toate întâlnirile şi
dezbaterile, ocuparea unui loc în spaţiu câştigându-se, la propriu, în
sistem loterie. În seara Herta Müller, de pildă, o pereche tânără a
străpuns, la ora opt, zidul compact de oameni, crescut la balconul
Naţionalului ieşean, fluturând invitaţiile pentru primul rând. Ocupat
până la ultimul scaun.Minute în şir, patru oameni s-au încăpăţânat să
stea pe două locuri şi numai apariţia Irinei Păcurariu în scenă a
rezolvat civilizat incidentul. În schimb, într-o dimineaţă, la Casa
FILIT, omoderare logoreică a discuţiilor cu trei scriitori, sosiţi de pe
varii meleaguri, a reuşit să subţieze accentuat asistenţa şi numai
intervenţia unei pasionate cititoare, însoţită de flori şi cărţi pentru
autografe, a salvatmomentul de la un eşec total.Uncaz singular, sper
din toată inima. Pentru că, veniţi de la mii sau doar de la câţiva
kilometri depărtare de oraşul nostru, scriitorii au încercat să-şi afle,
să-şi mărturisească propriile nedumeriri, eşecuri sau victorii. Sau
pilduitoare amintiri, dăruindu-şi timpul celor care le „învie” cărţile
prin lectură, în binecuvântate întâlniri. În care s-au astâmpărat nu
numai omeneşti curiozităţi, ci s-au profilat şi neaşteptate începuturi
existenţiale de drum, s-a deprins stimularea creativităţii, înzecirea
harului prin asumarea celor 99 de procente de transpiraţie incluse
faptului artistic. Un poet şi muzician sârb, Aleksandar Stoicovici,
practicând versul alb, vorbea despre repetata lecturare a unei poezii,
considerată finită, pentru a o auzi „cum sună”, dacă Ideea a întâlnit
Cuvântul pereche, capabil să stârnească emoţia cititorului.
Importanţa creării emoţiei a susţinut-o şi prozatoarea spaniolă Care
Santos: „Unui roman i se poate ierta orice, numai lipsa emoţiilor nu.”
Aici, în permanenta goană după cuvântul-pereche, s-au întâlnit în
comentariile lor toţi scriitorii prezenţi. Ascultând versurile
admirabilei Nora Iuga, murmurate sub bolţile Casei Dosoftei, dar şi
inteligentul schimb de replici cu excelenta moderatoare Corina
Bernic, m-am simţit cu adevărat într-un loc european. Aflat la o
margine de est, profundmarcat istorico-geografic, e adevărat, dar cu
infinite posibilităţi de recuperare,mai cu seamă la nivel cultural.
Cenuşăreasă, literatura română şi-a început fermecata călătorie în
lume, prin scriitorii disidenţimai întâi, prin traduceri mai apoi, acum
şi prin cei care trăiesc şi scriu în diferite ţări, neuitând, iată, să se
întoarcă acasă. Întrucât, asemeni prozatorului şi matematicianului
american de origine română Bogdan Suceavă, nu şi-au propus
niciodată să se despartă de lumea românească, dorindu-şi să scrie
mai departe cărţi în limba română.Maimult de atât Bogdan Suceavă
a înţeles un lucru foarte important, acela că

.”Mai ales că,
îşi potenţează ideea scriitorul,

Coloratul excurs, în ştiutul umor inteligent, al lui Ion Caramitru din
Aula Magna ( U.P.A.), mi-a lămurit, în litera adevărului, neuitatul,
pentru romantic/naiva noastră generaţie, moment tv cu Dinescu:

”, din 22 decembrie 1989. Sper ca tensionatul
film al copilăriei şi tinereţii marelui nostru actor, dramatic amprentat
de compresorul comunismului „atotbiruitor”, să fi deschis o cale de
acces spre înţelegerea tinerilor aflaţi în sală. Care, numai după
profunda şi clara înţelegere a faptelor petrecute, ar putea fi capabili
să combată, să sperăm cu succes, absurdele nostalgii comuniste
încercate de o bună parte dintre români. „Era mai bine sub Ceaşcă”
auzim adeseori şi revolta ne umple de amărăciune la gândul că
tranziţia fără de sfârşit nu ne-a eliberat de fantomele roşii, care, nu
numai că îşi iţesc grotesc rânjetele pe la colţuri, dar s-au lipit parcă
pentru totdeauna de tronul ţării, de scaunele de conducători ale unui
popor minţit din 4 în 4 ani, din 5 în 5 ani. Este întru totul lăudabil că
programul FILIT, spre deosebire de programa şcolară, deficitară în
acest sens, a inclus numeroase dezbateri asupra comunismului, a
efectelor acestuia asupra literaturii, teatrului, mass-mediei, cu
exemplificări concrete care înlesnesc, uşurează cunoaşterea unei
realităţi devenită istorie.
În rest, săli pline, agitaţie, emoţii condensate, un enorm plus de
cunoaştere, un atrăgător, expoziţii explozive (grafica lui
Rembrandt, foto-montajele lui Ion Barbu), concerte-sărbătoare au
încununat un eveniment bornă în istoria culturii ieşene.

„o parte a literaturii pe
care noi o scriem este, de fapt, literatură est-europeană, cu un
excelent potenţial de comunicare cu publicul interesat

„Nu suntem verii cei mai săraci ai
Europei de Est, ci o cultură de unde pot veni contribuţii culturale
care trezesc interes.”

„Fraţilor, am învins!

Bookfest

SECVEN IALEŢ

Virginia BURDUJA

Când, după cinci zile de festival, te gândeşti, epuizat, într-a
şasea, să răsfoieşti o revistă cu poze şi cancan (cu subiecte
altfel "pertinente" gen ,

sau ) şi nu poţi s-o faci; când
cărţile-ţi de pe masă, cu sau fără autograf, concurează grav cu cine
ştie ce episodTVodată preferat, şi când, după alte două zile, începi să
te simţi vinovat că ai ratat niste fapte, pentrumotivul livresc de-a nu fi
putut suferi o triplă dedublare, nu poţi concluziona decât că el,
festivalul, trebuie să fimeritat.
Anul acesta am încercat să-l iau la pas. Îmi făcusem chiar un plan,
care, da, a eşuat flagrant. Asta întrucât, dincolo de statistici şi
logistică sau amănunte de alcov semipolitizat, care merită şi poate
vor fi tratate separat, FILIT-ul reuşeşte o performanţă rară: aceea de-
a eschiva cel mai tare atu, în cel mai iritant minus. Sau, viceversa.
Cert e că machiavelic, iresponsabil, dar minunat, punctele diverse
din program tind să se concureze reciproc, fără a se produce
instantaneu şi anihilarea. Cu alte cuvinte, ţi-e aruncată tentaţia, dar te
priveşte cum şi în ce fel bifezi satisfacţia. Alegi, vorba hitului,...pe
barba ta.

upă gândit, învârtit şi răzgândit am, totuşi, optat. Cu ce-am
rămas? Cu un fluid energetic, pe care cred că orice
participant l-a resimţit acutizat, cu emoţii teribil(ist)e de

licean, cu ceva schiţe de portret, cumacazuri de opinie schimbate, cu
o panoplie de râsete pe înfundate sau, dimpotrivă, răspicate, cu un
oarece confort psihic că, în fond, cultura poate fi nu doar un cuvânt
teoretizat, ci un exerciţiu practic. Şi cu un breviar sceptic asupra
scriiturii de ieri şi de azi.
S-o luăm eşalonat. Discuţia despre fluidele energetice o amânăm din
start. Emoţiile? Subiective ori ba, ale mele s-au numit ..
Întâlnirile liceenilor cu scriitorii, de la Casa Balş, au fost
descoperirea mea cheie din acest an. La prima dintre ele am mers
doar din pragmatica constatare că, în ediţia precedentă, nu le
inclusesem la categoria "punct ochit, punct lovit", iar cazul trebuia
remediat. M-a furat iremediabil atmosfera. Una cum numai o
fotografie de la faţa locului o poate concentra. Formatul întâlnirilor
(lectură, dialog şi-o ofrandă muzicală acordată invitaţilor, lăsaţi
uneori fără gardă) a funcţionat nesperat. Şi poate tocmai pentru că
adolescenţa şi autocenzura nu s-au, încă, intersectat, temele puse în
discuţie au scăpat palpitant de sub controlul "bunului simţ", impus,
nu-i aşa, de un spaţiu conformist şi de un public mai puţin temerar.
Astfel încât, dacă nu găseai până acum numitorul comun între rolul
literar al toaletei,maternitate, reportajul de război, slăbiciunea pentru
personajul neprotejat, înhumare, solidaritate mai presus de dragoste,
regim totalitarist sau consumatorul "pervers" de gadget-uri
industriale, acesta ar putea fi . Şi bineînţeles că nu mă pot
abţine să nu împărtăşesc câteva idei în rezumat. Am ales două din
cvintetul întâlnirilor ce-a stimulat săptămâna. Două pline, cred, de
ecou, nu atât graţie faimei numelor de pe afiş, cât naturaleţii şi
contrastului dintre invitaţi. Ce şi de la cine amaflat?
Scriitoarea de origine iraniană a fost cea care m-a
încredinţat (atît de convingător încât m-am trezit dând afirmativ din
cap) că: "a

î
,

o experienţă în sine:
să "

.
Bulgarul în schimb, se fereşte de teme mari şi
eroi cu trăsături grandioase. Se concentrează asupra captării
lucrurilor care . Şi pare o strategie bună, de vreme ce
" . Scrie, deci, despre

zâna şi-a plimbat patrupedul în parc
C.M. fantele de Dorobanţi îşi vinde pe bani grei ponturile de agăţat
iubita iubitului gravidei s-a isterizat

utocenzura e poate cea mai importantă victorie a unei
dictaturi", "uneori un act de solidaritate e mai presus de unul de
iubire", "un romanpoate începe de la o brăţară de sâmburi dăruită în
copilărie şi o ntorsătură de percepţie, aceea că nu povestea
primează ci cum alegi să o spui" "într-un regim totalitar femeile
fiind minoritare, scrisul e felul lor de a ţipa". Şi
scrii despre demnitate într-un moment în care pare imposibil să o

păstrezi"

"dispar repede"
viaţa e plină de lucruri irepetabile" "lucruri

D

Alecart

Alecart

Sahar Delijani

Georgi Gospodinov,

uzuale, dar cu detalii nu uşor observabile" fragmentat,
pulverizat", o conştiinţă lucidă

Chestie de empatie şi de alter ego. E vorba de asimilarea
suferinţei, de dorinţa de-a fi altcineva."

Cerul din burtă

n fiecare dintre aceste situaţii te simţi ca şi
când ai vizita un oraş nou, în care înveţi să te descurci",

vulnerabilitate, o sensibilitate pentru personajele neprotejate pe
care tind să le construiesc teatral, de parcă cineva m-ar chestiona şi
eu ar trebui să ştiu fiecare amănunt despre ele

"Simplu, emoţia. E singurul
amănunt a cărui lipsă nu l-aş putea trece cu vederea"

Voci diferite"

"ca un râu care aluvionează lucruri".

"Fără asumare,
acel ieri şi alaltăieri vor reveni ciclic şi le vom privi din nou cu
pasivitate. A fost un impuls onest, taxat, culmea!, de către editorul şi
prietenii mei americani drept prea molâu şi copilăresc. Puterea
fascinaţiei pentru scriitorul care a fost Eliade n-a scăzut niciodată.
M-a frapat doar lipsa sa de reacţie, incapacitatea de a simţi sau
dezvălui vreun regret".

Scriam eseu. Era mai analitic. Ţi se cereau idei şi argumente
clare. M-am luptat să revin la proză. Amicii complimentau mereu ce
povesteam cu un: O, ce interesant! Trebuie să scrii chestia asta. Dar
nu puteam. S-a ivit chiar un conflict, cu un editor important, care mi-
a cerut un volum memorialistic, scris cu sânge. Eu eram dispus să
scriu doar cu cerneală."

"Am centrat o întreagă istorie asupra
mea. Trecutul e în sine uşoară ficţiune. Nu-l trăim ca pe un reportaj -
acum. Memoria e ficţională. Alegi dintr-un castron existenţial.

"te doare doar să întrebi darămite să mai şi afli
ce a împins o asemenea civilizaţie la oroare?

„ la început un colţ de cameră, mai apoi o minciuna-- aceea că
nu trăiesc într-o ţară, ci într-o limbă, iar ea este cochiliamea".

până să le eliberezi, până să ajungă să aibă
propria viaţa, personajele te tiranizează"

Aş fi ca un doctor care plânge de câte
ori diagnostichează un cancer"

N-aş putea scrie fără să văd
imagini. Strada e o formă de evadare. Ies când simt nevoia şi îmi
propun teme. Număr aluniţe, bastoane, femei gravide. E trist şi
hazliu deopotrivă. Întotdeauna am crezut că depresia se tratează cu
bancuri."

. Scrie "
dar personajele lui au " ". Trei dintre

ele îi poartă numele: un grădinar nebun, un boschetar şi un soţ înşelat.
De ce? "

Tandemul - a (a)prins uşoare fascicole
feministe. a condus inevitabil la o discuţie despre
maternitate, dar şi similaritatea existentă între această experienţă şi
scriererea unui roman. "Î

susţine
Ioana, în timp ce companioana sa adaugă cămaternitatea a schimbat-
o definitiv nu doar ca femeie, ci şi ca scriitor, în sensul că a dezvoltat
"o

". Ce crede
că-i trebuie unui roman?

Ce crede
că-i trebuie poeziei? " . Diferenţele par a fi

responsabile cu schimbarea naturală a texturii, pentru că în viziunea
sa, plină de metaforă, poezia e
Nimic altceva.
Revenind la firul epic festivalier, să ne referim ceva mai concret la
schiţele de portret. Pretextul lor a fost Serile FILIT, găzduite de
superbaSalăMare aNaţionalului ieşean.Acolo i-am întâlnit pe:

-
Îl ştiamdrept omul care l-a zgâlţâit serios de pe soclu peEliade.Drept
omul contestat că a făcut asta, printr-o poveste despre naţionalism şi
angajamente legionare, un gest care a dovedit ulterior că în România
şi cultura are tabuurile sale. O poveste pe care scriitorul tranşant,
fascinat de incompatibilităţi şi nuanţe, a obosit s-o poarte drept
cocoaşă şi a ales, inclusiv pe scena FILIT, să o lamurească.A reuşit o
pledoarie plină de şarm, prin care a demonstrat că, deşi nu se vede
nici provocator, nici polemist abil, are dreptul la o opinie personală
despre rolul literaturii în istoria naţională. A evitat să vorbească în
termeni colectivi, preocupat fiind de individ şi-a declarat că, deşi e
conştient că sunt rarisime cazurile de analiză critică a erorilor, nu
vede cu ochi buni practica aceasta hedonistă de-a trece pur şi simplu
mai departe, fără ca anumite lucruri să fie decantate.

Odată amănuntul pasibil conflictual "extirpat", rămâi cu un
al discursului pitoresc şi galant. Unul în care aspectele vieţii

se întrepătrund natural, fie că vine vorba de exil, de România, de
familie, de femei sau prieteni remarcabili, precum cel ce l-a însoţit pe
scenă - poetul american .
Ca scriitor şi-a pierdut simţul / aplecarea spre ficţiune la un moment
dat. "

Dar a cedat presiunii şi a ieşit
hibrid cu subtitlu diferit în ţările de apariţie:

memoire, un autoportret, roman.
Îşi etichetează cărţile cu titulatura de autoportret şi consideră ca asta e
formula care îl avantajează

N-a
vrut să plece, n-a vrutAmerica şi când s-a ivit ocazia n-a mai vrut să
se întoarcă. Marele anonim a făcut să se întâmple totul pe dos,
nesecătuindu-l în schimb de harul, cum îl numea Carmen Muşat,
moderatoarea serii, de a-şi atrage şi ţine aproape prietenii.
Modul lui Norman Manea de a vedea lucrurile e fascinant. În
Holocaust, de pildă, nu vede doar o tragedie a evreilor, ci şi a
Germaniei, pentru că

". I s-au întâmplat toate
lucrurile pe care nu le-a vrut. Dar ce a vrut, de fapt? Amărturisit la
final:

eara mi-a schimbat viziunea despre ea. O consideram o
nemţoaică acră, cu aere de "natzi" profesoară.Admiraţia mi-o
câştigase demult. Nu şi afectiunea aceea demodată şi infantilă

pe care se întâmplă s-o dezvolte cititorul vizavi de un scriitor. Îmi tot
spuneam pe înfundate că, în fond, fără tragediile din viaţa sa,
n-ar fi fost astăzi laureata şi că ceva nu funcţiona pe undeva.
Trialogul ce-a urmat ( ) a
făcut diferenţa şi-a nivelat cu migală câteva asperităţi cu trecut
şifonat. O discuţie ca o şedinţă la psiholog.M-a luminat strat cu strat.
De altfel, e chiar omul cu psihanaliza, preocupare despre
care afirmă tranşant că l-a ajutat să devină mai obiectiv, pentru că,
apropo de scriitură, "

.
plusează: ea se fereşte de acest gen de autoanaliză, pentru

simplul fapt că nu ar rezista. "
. Dar recunoaşte, în schimb, că n-ar

putea fi decât analitică în scriitura sa. "

Care Santos Ioana Nicolaie

Care
Santos

Ioana
Nicolaie

Norman Manea Tipul cu... cochilia

Norman
Manea

Întoarcerea
Huliganului, un

Herta Müller - curierul de metafore
Hertei

Herta
Müller -
HertaMüller- IonVianu-ErnestWichner

Ion Vianu

Herta

EdwardHirsch

S

Jurnal incomplet
de pe front(ul)

literar
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

Şi acesta e momentul în care discuţia a divagat spre unul (alături de
inevitabilul dintre laitmotivurile ediţiei -
Literatura ca terapie. "

începe,
aluziv, . prinde nada şi expune o teorie, testată în
timp:

.
În acest context, lagărul pare, în literatura , o obsesie,
cu atât mai mult cu cât criticii au atestat o trilogie din cărţile pe care
ea nu le-a gândit astfel.

Dacă figura maternă i-a furnizat indirect
intuiţia acestui subiect (”

întâlnirea cu
s-a dovedit providenţială, aducându-i alt gen de răspunsuri,

alt gen de a le spune. "

Odată cu dispariţia poetului, personajul
principal s-a rematerializat şi l-a inventat la rându-i, la fel ca Oskar,
pe Îngerul foamei. Pentru a se mărturisi cuiva, a-i cere socoteală, a
rezista, răul a trebuit terapeutic personalizat. O latură definitorie a
Hertei, pe care IonVianu a ştiut perfect a o sublinia: „

."
Genul regăsit, aş preciza, şi în cea mai recentă iubire a laureatei
Nobel, scrierea unei cărţi într-o tehnică inovatoare - colaj. Cuvintele
sunt decupate din reviste şi ziare şi reansamblate astfel încât sustrag
" ". Singurul volum scris în limba
română e, în fapt, un mozaic de imagini şi cuvinte, cu lipici. La
propriu, zic.

Sfera terapeutică a literaturii a fost sondată suplimentar şi în seara ce
a urmat. Era poate inevitabil cu în prim plan. A
mărturisit din start că simte literatura precum o face Kafka, în
scrisoarea către logodnica sa. În sensul că nu ar descrie-o cumva
anume, de vreme ce el însuşi devine ea. Recunoaşte însă că limitele
sunt necesare întrucât

Întrebat fiind (a câta oară?!) cum supravieţuieşte unei cărţi ca
susţine că nu e nici pe departe vorba de supravieţuire.

Asemeni multora dintre confraţi, consideră că finalizarea unui
volum e ca o naştere. Odată scris, devine independent.

De la balcon, dar cred că şi din sală s-a întâmplat la fel, am văzut
limpede un Mircea Cărtărescu zen. Precum partea omonimă din

Nu s-a lăsat atras în zone pe care le consideră acum derizorii,
deşimoderatorul Cezar Bădescu, amintind vizavi de lance şi călcâiul
luiAhile, a încercat.Maimult sau, pe alocuri, mai puţin inspirat.

Apropo de terapie, jurnalul devine primordial. "J

".
Şi după o lectură din şi alta din , care au lăsat sala
într-un atac de admiraţie binemeritat, te aduce la realitate cu o
mărturisire venită parcă din neant.

Şi pentru că partea onirică e, nu-i aşa, fascinantă, discuţia a divagat
spre un teritoriu uşor minat (presărat cu experienţe şi entităţi
paranormale) pe care însă scriitorul, candidat (atunci) la Nobel, a
reuşit fericit a-l gestiona. “

Primului i-am sorbit din priviri cele . Al doilea
stagnează în top 10 al scriitorilor mei favoriţi cam de când m-am
văzut cu buletin... Până să-i ascult, n-aş fi bănuit că poţi găsi un punct
comununor personalităţi într-atât de crucial diferite.
Singura "vigilenţă" comună e, precum se prea poate să fi ghicit între
timp, cinematografia. Pe fostul profesor, dedicat între timp exclusiv
literaturii, nu doar că nu-l deranjează adaptările, dar le şi
supervizează, uneori, personal.

ş

Pentru scriitorul de romane de film (ideea de scenariu îl agasează

M-me Bovary c'est moi!)
Nu-mi aduc uşor personajele în actualitate.

Am scris şi scriu despre ce mă doare. Despre spitalul psihiatric,
despre Labanmarele nebun şi ipostazele sale. Faptul că încă traieşte
şi are aproape 80 de ani e o formă de cinism profesional",

" Multe lucruri pot fi terapeutice... Dar, inclusiv frumosul, arta
au efect doar dacă doare pe undeva. Dacă fac o socoteală, trebuie să
dea zero. Mă doare tot atât pe cât mă ajută. Frica e un bun critic de
artă. Femeile din fabrica unde în tinereţe am lucrat, ştiau,
paradoxal, doar poezii bune"

"Era doar un subiect neterminat care tot
apărea. Erau căutări".

am ghicit cumva din lipsa cozilor pe care
odată le purta şi obsesia cojilor de cartofi”),

Am vizitat împreună lagărele, exact în zona în
care acum se desfăşoară războiul din Ucraina. Trebuia să iasă o
carte la patru mâini".

acidă, ironică,
funebră, dar graţioasă şi pe undeva plină de un umor paradoxal

esenţialul dintr-un absurd sensibil

„cine n-ar vrea, vorba lui Nichita, să fie
Eminescu, dar nu şi viaţa sa?"

" Un scriitor
călăreşte propriaminte ca un jocheu iar cartea lui e un cal pe care se
pun pariuri. Ţine de inspiraţie, de supraminte sau spuneţi-i
Dumnezeu."

Jurnal.

"Nu
mai văd în ce se spune despre mine un pretext de atac. Şi nici nu e o
fericire să placi tuturor. Mă consider un autor de nişă pentru acei
cititori a căror formulă interioară seamănă întâmplător cu a mea.
Am ieşit din zonade turbulenţe.

urnalul este cel mai
important lucru pe care-l scriu. Detest cuvântul roman.Toate cărţile
mele sunt fragmente de jurnal. L-am început în '73 şi l-am deschis
spre completare acum câteva ore. Jurnalul meu e ca tulpina unui
arbore, cărţile sunt ramurile sale. Exuvia. El e tot: zid al plângerii,
poligon de tir, loc de juisare, umăr pe care să plângi, sugativa
propriei fiinţe şi în fond...negativul vieţii tale

"Gestionez greu anii în care nu
scriu. Sunt ani în care scriu în registru minor. Nu mărunt. E timpul
pentru ceva serios. Iar sau nu
m-am decis încă asupra titlului, va fi genul acela de carte. De la

încoace inima mea s-a dezgolit şi mi-am privit viaţa
onirică, cu luciditate maximă. Am vizitat camera aceea din basme,
singura în care nu puteai intra. Ca-n lui Eminescu. Am vizitat
Doma."

Visul e dorinţa de semnificaţie. Un
labirint de semnificaţii stratificate. Se foloseşte de realitate în timp
ce viaţa e la rându-i un uriaş vis."

"Sunt fascinat de adăptările
romanelor mele, am transpus chiar eu pentru film operele mele, dar
i ale altor autori. Dacă adaptarea e făcută bine, nu am de ce să fiu
nemulţumit. Iar dacă o fac eu, îmi oferă un şi mai bun control. Filmul
dă o nouă viaţă romanului, dar reprezintă şi o critică intuitivă a
cărţii, pentru că, astfel, se vede dacă există în text ceva bun de
exploatat. "

Ion Vianu Herta

HerteiMüller

Oskar
Pastior

Mircea Cărtărescu - jocheul propriei minţi

Mircea Cărtărescu

Orbitor,

Arriaga vânătorul vs profesorul Lodge
21 de grame

Nostalgia Levant

Anomaliilemele Viaţamea nocturnă,

Travesti

Visul

clar), cinematografia e un teritoriu pe care admite că păşeşte natural,
deşi preferă regia. Nu dintr-o sete de control, ci dimpotrivă.

mbii dezvăluie cu umor motivul pentru care au acceptat
invitaţia: din curiozitatea de-a afla de ce-l citeşte
într-atât aici lumea - pentru că a urmat un sfat

prietenesc bine condimentat:
După, liantul cade şi personalităţile intră în

contrast.
prefera show-ul. Simţi că-ţi regizează cumva

subliminal până şi reacţia. Îi place să şocheze şi e, cred, singurul care
ar fi putut asocia pasiunea supremă pentru vânătoare cu literatura.

. A fentat de mai multe ori
moartea, după câteva accidente soldate cu operaţii dificile.Ţi-e greu
să crezi că omul acesta, care declară că ar alege oricând durerea,
anesteziei, şi care a avut un conflict cu Tarantino, pentru că priveşte
violenţa prea ca , pe când el vine dintr-un mediu în care a
experimentat-o ca "personaj real", a început să scrie din timiditate.
Scrisorile au fost primul pas spre literatură şi carte. Totuşi, de atunci,
singurul secret care are sens nu stă în limbaj, ci în viaţa dintr-o
carte.

La polul opus, preferă sămizeze pe subtilitate, pe jocul
de sensuri, pe asocieri de context surprinzătoare. Îl asculţi fermecat,
deşi tot încerci să te scuturi de senzaţia că eşti la un seminar. Dar unul
la care te-ai înghesui peste colegul din primul rând să nu-ţi scape
ceva. Despre eterna asociere cu M-me de Bovary, susţine că nu i se
potriveşte şi că se amuză vizavi de asta, cu fiecare nou roman,
întrucât constată că exact detaliile care par cititorilor sustrase din
real, sunt fix cele atinse de ficţiune. Cu un personaj recunoaşte,
totuşi, că are în comun... surzenia. Neajuns poate agasant, după cum
l-a zugrăvit în , darmai degrabă amuzant decât teribil:
"

Deşi l-a scris în stilu-i caracteristic, romanul a stârnit reacţii
neaşteptate. Mulţi s-au simţit încurajaţi să viziteze un medic. "

spune amuzat. Spre deosebire de prea-plinul de viaţă coleg
mexican, Lodge admite că-l deranjează uneori până şi sunetul iritant
al tastaturii şi susţine că, în ceea ce-l priveşte, deficienţa de auz se
dovedeşte şi în acest caz, un avantaj. "

."
roblema cu un iubitor de jocuri de sens e traducerea şi poate
tocmai de aceea o consideră o artă. "

Vizavi de acest subiect, scriitorul a dezvăluit că este fascinat
de traducerea lucrărilor sale în Japonia. Nu a înţeles cum fac să-l
transfere pe coloane şi idiograme, dar această situaţie i-a consolidat
un crez şi l-a fascinat :

.
Aceeaşi poveste universală, literatura, i-a adus lui , în
urma unei scurte festivităţi de premiere, distincţia poate cea mai
aşteptată: statutul de scriitor favorit al liceenilor, la cea de-a doua
ediţie FILIT. Ce i-a determinat? Volumul

, o carte deopotrivă ironică şi melancolică, despre condiţia
de scriitor azi, dar şi despre un aspect care-i atinge pe tineri în mod
special. E o reflecţie acidă asupra epocii supertehnologizate, în care
demulte ori începemceva dar uităm a şi termina.
Dincolo de aceste Seri, care şi-au consolidat atracţia cu
ştaif, poate şi pentru că accesul e ceva mai elitist, fiecare dintre
categoriile şi implicit locaţiile FILIT au avut, precum le-a fost din
start sortit, ceva deoferit.
Am să amintesc de , una
dintre cele trei întruniri ce-au purtat sigiliul Universităţii "Petre
Andrei", gândită în şi pentru cadrul acestui festival. De ce? Întrucât a
reuşit explicit, chiar şi pentru un auditoriu tânăr, să creioneze o
imagine succintă a ceea ce-a însemnat nu doar condiţia artistului în
comunism, ci şi farmecul dublului sens aplicat textelor de atunci,
create ca supapă. Aceasta, pe lângă o foarte binevenită lecţie de
istorie teatrală, din care e de reţinut triada care a revoluţionat, în acei
ani grei, scena: Ciulei, Lazăr Vrabie, Doamna Bulandra. Monologul
lui Hamlet, interpretat de Ion Caramitru, a făcut, la final, mai mult
decât omie de, grav rostite, cuvinte.
Am să amintesc apoi şi de reuniunea (pierdută, recunosc, pe
jumătate, de frica a ceea ce voi afla şi deja poate ştiam), organizată de
redacţia revistei "Timpul", în aula Bibliotecii Central Universitare,
locul unde concluzii speciale nu s-au tras, dar discuţia în sine a
readus jurnalismul cultural şi educaţia, dacă nu în prim plan, baremi
la condiţia de pacienţi ce merită a fi resuscitaţi. Măcar acum ştim de

"Regia
însemnă comunicare, lucrul cu oamenii.Atunci simţi echipa ".

"Trebuie s-o vezi! Arată ca America
acum mulţi, mulţi ani".

"Scriu lucruri reale. Dacă asta înseamnă povestea câinelui meu, aşa
să fie. Sunt prea leneş pentru cercetare. Sunt materialul propriilor
cărţi. Mi le trăiesc. La propriu. Vânătoarea e una dintre
preocupările care mă pun în mişcare. Mă simt cumva rău, viu,
vinovat... E ciudată, teribilă (vânătoarea). E frumuseţe şi cruzime la
un loc. Iubesc contradicţia de a vâna animalele tocmai pentru că
sunt o provocare, pe care o admir şi respect. Cărţile nu devin hrană,
dar ritualul e practic acelaşi. Scriitura trădează. Ştii când autorul
vine din stradă, sau dintr-un mediu protejat, iar eu consider că un
copil fără cicatrici n-a trăit deloc"

fun

"Nu-mi bat niciodată capul cu perfecţiunea. Mă îngrozeşte
ideea de a scrie mai bine la 30 de ani ca la 60. De fapt, mi se pare
suficient să poţi să arăţi lumii, pe care cei ce le citesc nu le-au şi
probabil că nici nu le vor experimenta".

Aţi observat, desigur, că surzii sunt personaje comice în textele
literare, pe cândorbirea apare în tragedii (veziOedip, Regele Lear ).

E
interesant, pentru că un roman nu face de regulă astfel de servicii
directe",

Când îţi scoţi aparatul auditiv
e ca şi cum te-ai debranşa. De la realitate. Spre tot calmul şi liniştea
aşteptate

Eu sunt dependent de
traducători şi cred că am fost norocos până acum. Ştiu bine

doar engleza, iar în franceză pot numai citi. Prin urmare, mi-e
imposibil să urmăresc dacă traducerile sunt de calitate. Aşa că
trebuie să am încredere în traducători, pentru că umorul de limbă
este foarte greu de tradus. Totuşi, ştiu că unii au făcutminuni în acest
sens“.

„Un roman nu e doar stil, nu e doar limbă, e o
poveste, iar o poveste poate fi spusă indiferent demediu. Tocmai asta
îi permite să treacăgraniţele şi face povesteauniversală"

nolens volens

A Lodge,
; Arriga

Guillermo Arriga

DavidLodge

DeafSentence

Matei Vişniec

Negustorul de începuturi
de roman

P

Teatrul românesc în România comunistă

ce s-a ajuns ca revistele culturale să fie, unele, de nişă.Aservirea unor
platforme politice, modul în care sunt gândite (prea multă
publicistică, puţin eseu şi non-ficţiune) sau grupurile de interese între
autori, contează doar în măsura în care se vor transforma din
diagnostice în reţete de tratament.
Nu pot, de asemenea, trece cu vederea . A mă referi la
selecţiile fiecărei seri, ar fi un gest prea curajos din partea-mi. Dar nu
pot să nu amintesc cel puţin de vocea sensibilă şi vibrantă,
acompaniată de chitară, a , care îmi răsună şi
acum, mult prea pregnant, în minte. Şi nu-mi propun să scap, ceea ce
bănuiesc că e un semnde drag.
Şi ca să îndulcim, pe final, nostalgia, imaginaţi-vă această scenă.
(Aviz evident celor ce le-a scăpat). Ultima zi Filit. Penultimul dialog
înfiripat. Invitaţi, un reporter de război, statuar, impresionant, gen
Hemingway, o tânără jurnalistă, şi autoare (şi) de cărţi pentru copii şi
un alt jurnalist, cunoscut pentru doctoratul său în manele şi o
experienţă de viaţă ce l-a obligat a sta, întru cercetare, vreme depatru
ani, în Ferentari.

e citesc: un fragment cu scena finală a Ceauşeştilor, unul cu
fetiţa ce întoarce limbile ceasornicului din turn la îndemnul
vrăjitoarei şi ...o scenă domestică homosexuală, de după

perdeaua de gratii şi spumă şi toate amănuntele de care aveai nevoie
pentru a vizualiza dacă (şi numai dacă) asta ai fi solicitat. Scenă
frapantă? Eu am preferat să o cataloghez drept cinic-amuzantă. Nu
ştiu ce-o fi fost în capul jurnalistului de război când translatora sa a
trecut de la poveste la realităţi dosnice şi mai puţin semeţe, dar, mie
mi s-a părut o sursă fabuloasă, care a câştigat castingul, pentru rolul
de punct final.
În fond şi literatura, precum viaţa, e aşa: puţină revoltă, puţin basm şi
niscaiva apucături viscerale ferecate în subteran.

muzica

Mariei Răducanu

S

Pe durata FILIT-ului, Casa „Dosoftei” a devenit .
La răcoarea zidurilor încărcate de istorie, în preajma paginilor
de cronici îngălbenite de timp, poeţii nu s-au sfiit să declame

stihurile proprii, compuse în cheie modernă. Lecturile şi
comunicarea interactivă, mânuite cu dibăcie de moderatori, au atras
de fiecare dată un public numeros,mai ales tânăr.
Că aerul care se respira în acel loc era încărcat de poezie m-a convins
şi momentul final de la întâlnirea cu Nora Iuga când, asaltată fiind de
admiratori pentru autografe, distinsa poetă mi-a răspuns la salut într-
un mod care a sunat mai degrabă a recitare de poezie, creată ad-hoc:

Dacă
asta nu e poezie pură, atunci ce e?M-am fâstâcit ca o adolescentă şi n-
am mai ştiut ce voiam să spun. Dar la ce te poţi aştepta de la o
seducătoare caNora Iuga?
La întâlnirile cotidiene sub genericul (găzduite de
Casa FILIT), diversele stiluri şi orientări literare, opiniile exprimate,
au permis o mai bună cunoaştere din partea publicului a
personalităţilor invitate. Şi aici am remarcat de fiecare dată prezenţa
unui public tânăr, dornic de cultură. Iar au
oferit cadrul realizării unui dialog generaţional direct şi interactiv pe
teme culturale, filozofice şi estetice, creatorii trebuind să răspundă
întrebărilor unui public curios, nerăbdător şi entuziast, ce a dat
dovadă de receptivitate faţă de literatură şi de maturitate, în ciuda
vârstei.

, în desfăşurare sâmbătă, 5 octombrie, de la
orele 23.30, a încheiat în forţă maratonul celor douăzeci de poeţi
invitaţi, care s-au perindat, doi câte doi, pe scena Casei FILIT, până
pe la orele 3.00 dimineaţa, când au lăsat locul trupei . Am
rezistat eroic până la sfârşit, alături de un public care nu se dădea
dusului acasă. Ultimele două evoluţii, ale căror nume nu mi le mai
amintesc, au reuşit să-mi trezească atenţia cam adormită la acea oră,
cu o lovitură de teatru, strecurând un mesaj care, oricât de ironic sau
libertin a vrut să pară, mi-a zdruncinat părerea, şi aşa destul de
şubredă, asupra rafinamentului atins de poezia contemporană. Redau
exact cum l-am notat în grabă, ca nu cumva să pierd nici un cuvânt,
poemul concluziv al galei, exprimând o logică tranşantă, dacă nu
cumva doar o profundă necesitate fiziologică: ”

” S-a tras astfel cortina (şi apa, să sperăm) peste
ultimul act al manifestărilor dedicate creaţiilor poetice moderne,
readucându-ne brusc cupicioarele pe pământ.

Casa Poeziei

Scriitori în centru

Scriitori printre liceeni

Noaptea Albă a Poeziei

Dar vreau să vă spun că dumneavoastră,/ Ca aspect,/ Arătaţi mult
mai bine acuma decât la Milano./ Mie aşa mi se pare./ Nu ştiu ce s-a
întâmplat între timp./ Mi se pare că arătaţi cu mult mai tânără./ Nu
ştiu ce să cred,/ Cred că v-aţi îndrăgostit,/ Ori că sunteţi iubită.

Kumm

Un căcat la pătrat/
Dă un pătrat de căcat.

Poezia la ea acasă

Florentina NIŢĂ

Autografe cu Nora Iuga



4 cronica veche

Traduc torii - promotori i
creatori de literatur

ă ş
ă

Sunt sau nu literatură traducerile?

NicolaeManolescu

Nu ajunge să ştii limba ca să traduci

Nicolae Manolescu

Arta şi ştiinţa de a traduce

George Volceanov

Antoaneta Olteanu

Ofuri de traducător

Luminiţa Voina-Răuţ

LiviaCatorcea

Întrebarea, deloc retorică, a revenit de mai multe ori în cadrul
dezbaterilor cu traducătorii la FILIT, pe care le-am urmărit cu mare
interes, descoperind probleme specifice, inerente muncii lor. Cu o
imensă plăcere i-am aflat pledând pentru promovarea literaturii
bune şi i-am ascultat vorbind într-o cursivă limbă română pe invitaţii
străini. Nu a trecut neobservată polemica stârnită de replica
preşedintelui Uniunii Scriitorilor din România, criticul şi istoricul
literar , la dezbaterea “

, desfăşurată la Institutul Francez Iaşi:
”Traducătorii sunt scriitori, să nu mai fie scoşi din rândul lor!”.
Argumentul a fost reiterat în discursul de la deschiderea oficială a
Serilor FILIT, de la Teatrul Naţional, prin care se arăta indignat de
separarea traducerilor de literatură în titulatura festivalului,
adăugând: „Concetăţeanul dumneavoastră, Mihail Kogălniceanu
zicea la 1840 că . S-a dovedit
contrariul, între timp am aflat că fac. Şi anume, în două feluri: în
sensul că ele îmbogăţesc literatura existentă şi că munca
traducătorului este o artă.” Nu întâmplător, două dintre dezbaterile
traducătorilor au fostmoderate de preşedinteleUSR, şi, respectiv, de
preşedintele Filialei Iaşi aUSR.Organizatorii, în schimb, aumotivat
alegerea denumirii festivalului tocmai din dorinţa de a potenţa
importanţa traducerilor în literatură. Rămâne de văzut dacă la
ediţiile viitoare se va corecta ceva sau se vamerge pe aceeaşi linie de
separaţie.

S-a apreciat ca impresionant efortul care se face azi în România
pentru traducerea de cărţi, din toate limbile, îndeosebi din limbi
europene, dar şi din cele arabe, chineza sau japoneza. Se pare că
traducerile ar depăşi la ora actuală numărul de cărţi publicate de
autori români. În ceea ce priveşte calitatea, s-a apreciat că, în
general, este bună, deşi au fost şi cazuri de traduceri proaste care au
trebuit să fie retrase de edituri. „

”, a spus . El a atras atenţia şi asupra
fenomenului de degradare rapidă a limbii române, faţă de care limba
literară este în mare pericol: „

.” La aceasta contribuie şi alte tendinţe
dăunătoare manifestate în mass-media, ce „

”. Traducerile din scriitori contemporani pun mai puţine
probleme de interpretare, existând şi posibilitatea de a interacţiona
direct cu autorii, la nevoie. Nu acelaşi lucru se poate spune despre
literatura veche, sau în cazul existenţei unormari diferenţe culturale,
care cer o echivalare şi aici se impune o contribuţie creativă din
partea traducătorului. În acest scop,AntoanetaOlteanu consideră că,
pentru a găsi cuvintele potrivite, un traducător trebuie să aibă foarte
multe lecturi şi din toate genurile. „Dar există traducători care ştiu
mai multe limbi şi traducători care nu ştiu nici o limbă”, a adăugat
NicolaeManolescu.

Vorbind despre ”arta de a traduce” am aflat că s-au pus şi bazele ei
ştiinţifice, devenind materie de studii universitare şi
masterat. Şi pe această temă, profesorul Nicolae Manolescu şi-a
manifestat dezacordul. a fost de părere că:
”Traducerea se învaţă nu neapărat la cursurile universitare, ci şi în
alte moduri. Eu nu cred că poţi să iei un student şi să îl înveţi să
traducă. Trebuie să te naşti cu ceva, ceva greu de definit. Şi cred că
acel ceva nu se cheamă neapărat talent, ci dragoste de lectură.”.

consideră că ”un seminar nu te face traducător,
dar te ajută”. S-a cerut sprijinul Uniunii Scriitorilor de a organiza
periodic asemenea întâlniri benefice pentrumunca de traducător. De
asemenea, s-a adus în discuţie şi necesitatea înfiinţării unei asociaţii
a traducătorilor.

Aţi observat că numele traducătorului nu apare niciodată pe
copertă? Dacă este cel mult menţionat undeva, într-o o notă a
editurii. Rareori se fac aprecieri critice asupra calităţii traducerii la
lansări sau în recenziile cărţilor, ceea ce ar oferi editurilor şi alte
criterii de confruntare în selecţia traducătorilor. Editura, ca şi
cititorul, ignoră cu desăvârşire aceste aspecte, nerealizând că de
calitatea unei traduceri depinde perceperea unei opere. De aceea s-a
pledat pentru o critică a traducerii, subliniindu-se necesitatea de a fi
comentate şi traducerile în articolele de critică literară.
S-a relatat de un caz în care la o lansare a dat şi traducătorul
autografe, alături de autor, ca despre un eveniment extraordinar.
Ecourile şi aprecierile venite din partea cititorilor, ca şi a autorului
tradus, contează. De regulă, însă, receptarea favorabilă a unei cărţi
traduse este apreciată ca meritul autorului, în timp ce, dacă n-a
plăcut, vina aparţine traducătorului. Munca lui este solitară,
nemotivatămaterial şi nestimulată în plan calitativ, ci doar aflată sub
presiunea unor termene stricte de finalizare.
identifica editura ca fiind primul inamic al traducătorilor, pentru ea
ce şi cum se traduce conteazămai puţin, doar să se facă repede. Ca să
nu vorbim de problema remuneraţiei, la care invitaţii la dezbatere au
avut multe nemulţumiri de spus. amintea că, înainte
de 1989, traducerile erau bine plătite iar traducătorul considerat la
fel de important ca autorul şi tratat ca atare. O traducere putea aduce
un câştig echivalent cu valoarea unui apartament de două camere.
Azi, în schimb, traducătorul a devenit un simplu prestator de
servicii. Mâine s-ar putea să fie înlocuit de tot de Google Translator.
Tarifele pot ajunge la 2-3 euro pe pagină, ceea ce e mult sub

Importanţa traducerii în
cultura română”

traducţiile nu fac o literatură

Cultura română ar fi mult mai
săracă fără traducători. Traducerea este o interpretare, cere un
efort, analiza pe text, nu ajunge să fii nativ în acea limbă. De aceea
în Secţia de Traduceri a Uniunii Scriitorilor intrarea şi selecţia sunt
mai severe

Pe măsură ce abandonul şcolar va
creşte, s-ar putea să nu ne mai înţelegem. Ne-am lăudat că nu avem
dialecte ca în italiană, ci doar graiuri. Această şansă o pierdem. Iar
pentru traducători se pune problema în ce limbă română vor trebui
în viitor să traducă

siluiesc limba
română

traductologia

aşteptări. ”Este şi vina traducătorilor, că acceptă astfel de plăţi”, a
apreciat . ”Spre deosebire de scriitori,
traducătorii mai sunt şi plătiţi!”, a venit replica consolatoare a lui
Nicolae Manolescu. Din relatările invitaţilor se pare că ar exista şi
cazuri fericite: în Suedia, Norvegia, Danemarca, de pildă,
traducătorii sunt bine plătiţi, nivelurile minime fiind stabilite de
Uniunea Scriitorilor, înGermania este instituit chiar un premiu anual
pentru traduceri iar în Polonia traducătorului i se cuvin prin contract
7% din vânzări. Câţiva paşi înainte s-au făcut prin programele ICR
de traducere a autorilor români în limbi străine. În aceste cazuri, a
explicat , preşedintele Institutului Cultural
Român, contractele se derulează prin edituri din străinătate, care
aplică şi câştigă o parte din finanţare, din care ulterior se plătesc şi
traducătorii. La fel de sinuoasă pentru traducători se dovedeşte şi
accesarea fondurilor europene pentru traducerea cărţilor din alte
limbi în română prin programul ”Europa Creativă”. Şi în acest caz,
doar structuri precumediturile se pot înscrie cu proiecte, ele trebuind
să investească jumătate din valoare. S-ar părea că pe viitor vor fi mai
motivate în a angaja traducători de valoare. ”

”, a precizat ,
reprezentantaBiroului EuropaCreativăRomânia.

Cealaltă faţă a medaliei, a traducerilor din literatura română în alte
limbi, nu este nici ea lipsită de dificultăţi. La FILIT au fost invitaţi
traducători din douăzeci de ţări. Pe o parte din ei i-am întâlnit în
dimineaţa zilei de 2 octombrie la dezbaterea organizată la sediul
Filialei Iaşi a U.S.R., un numărmaimare aveau să participe sâmbătă,
4 octombrie, la masa rotundă cu tema Traducerile literare -
oportunităţi europene, de la Institutul Francez Iaşi. Aş fi vrut să-i
îmbrăţişez pe fiecare în parte pe aceşti ambasadori ai culturii române
peste hotare, fie şi numai pentru dragostea şi pasiunea pe care le pun
în activitatea lor şi pentru frumoasa limbă română cu care ne-au
delectat auzul pe parcursul dezbaterilor. Unii dintre ei s-au născut
sau au copilărit în România, cum este cazul lui din
Franţa, care s-a născut la Codlea,
din Mangalia, ori , plecată din Târgu Mureş. Alţii
sunt legaţi prin profesie, cumar fi , profesor de limba
română laUniversitatea dinTorino, Italia, sau , profesor
de traductologie la Dallas. Numitorul comun rămâne dragostea
pentru limba română. ”

”, a spus . Omenţiune aparte
pentru interesul demonstrat de , din Norvegia, care a
venit la festival pe cont propriu anul acesta şi care a comentat astfel
aprecierea cum că ar fi cel mai prestigios traducător din limba
română în limba norvegiană: ” şi !”.

Răspunsul diferă de la ţară la ţară şi de cele mai multe ori evoluţia
este dictată de interese de piaţă şi mai puţin de necesităţile cititorilor.
În SUA, de pildă, unde nu se prea traduce, ci mai degrabă se exportă
literatura, apar anual, în medie, doar 500 de cărţi străine. ”

”, a afirmat , care i-a tradus până
acum pe Nichita Stănescu, Mircea Cărtărescu, Nichita Danilov.
”Literatura clasică a fost tradusă destul de mult în maghiară. Numai
există graniţe, dar între culturi există. De aceea e necesar să se
traducă literatura contemporană.”, consideră din
Ungaria. Este una din ţările unde scriitorii români sunt apreciaţi şi
invitaţi la festivaluri de carte, există edituri serioase şi cu programe
editoriale importante. Literatura română s-a bucurat în Italia, în
ultimii ani, de un mare număr de traduceri, datorită mai ales
sprijinului ICR-ului. S-a înregistrat o adevărată explozie de
traduceri, mai ales din proza contemporană; se apreciază a se fi
tradus, în ultimii cinci ani, de două ori mai multe cărţi decât în toţi
douăzeci de dinainte. Prezentând aceste date statistice,

a invocat necesitatea unor programe mai complexe de
propuneri şi de promovare a culturii din partea ţărilor interesate.
Totodată, el a apreciat drept miopie lipsa de interes faţă de clasici a
editorilor din Italia, unde se simte lipsa acută a cărţilor pentru
studenţii interesaţi de studiul limbii române. Puţinele exemplare
existente acolo se găsesc cu dificultate, în ediţii vechi, cenzurate,
traduse prin anii '30. Ar merita să fie retraduse, dar editurile se
orientează mai mult spre autorii contemporani. O situaţie mai bună
se regăseşte în Franţa, unde literatura clasică română a fost tradusă
destul de mult de-a lungul timpului, a arătat . În
prezent sunt aproximativ 15 traducători din limba română, împărţiţi
pe specialităţi, dintre care unii chiar pe literatura clasică. Editorii
sunt însă reticenţi când se propune o carte românească, deşi unele
cărţi s-au bucurat de succes. a apreciat că în
Spania literatura română contemporană se prezintă bine, dar cea
veche lipseşte complet. Având în vedere orientarea pieţei, este însă
greu de propus azi o carte care să nu fie cu subiecte palpitante ori de
scandal. , traducătoare de limba turcă, consideră
absolut necesară o politică instituţională aRomâniei, de promovare a
literaturii şi a scriitorilor români şi, de asemenea, posibilitatea

Carmen Vioreanu

Lilian Zamfiroiu

Bianca Floarea

Cum ajunge literatura română în străinătate?

Marily Le Nir
GeorgAescht Sunia Acmambet

Gabriella Koszta
RobertoMerlo

SeanCotter

IngerJohansson
Steiner Lone

Ce literatură română se traduce în lume?

Sean Cotter

Gabriella Koszta

Roberto
Merlo

Marily Le Nir

MarianOchoadeEribe

Sunia Acmambet

Deanul acesta, UEcere
ca pe cărţile traduse să fie şi o bibliografie a traducătorilor, pentru
că poate să contribuie la promovarea lor. Mai mult, din acest
exerciţiu bugetar se pune accent şi pe CV-ul traducătorului: cu cât
este mai bun şi are mai multă experienţă, cu atât editurile au şanse
mai mari să prindă proiectul

Fiecare traducere este o cercetare, fiecare
limbă este grea. Din fericire, limba română şi cea suedeză se iubesc.
Şi eumăaflu lamijloc.

E adevărat, sunt singurul

Aşadar,
când reuşesc să intru cu un autor român la o editură, pot zice că
acela e anul românesc

accesării fondurilor europene, pentru a pătrunde în ţări cu limbi de
circulaţie mai redusă. În Germania mecanismele de funcţionare a
editurilor sunt destul de complicate şi editorii sunt greu de convins
până să ia o decizie de a publica o carte românească a explicat

.O curioasă situaţie de reticenţă se întâmplă înNorvegia, unde
se traduc cărţi numai după ce au apărut în prealabil în alte ţări
scandinave, îndeosebi în Suedia. Uneori parcursul urmat este sinuos,
luându-se ca bază de plecare traducerea în suedeză sau engleză şi nu
originalul, ceea ce poate duce la alterări de conţinut şi expresie.

Problema lui pare să fie mai degrabă limba engleză
decât cea română, atunci când trebuie să dea o reprezentare cât mai
potrivită a ceea ce se exprimă, să găsească ”o engleză potrivită cu
textul original”. Cu lipsa dicţionarelor de cuvinte, de sinonime sau de
expresii literare, se confruntă mai toţi traducătorii. Aşa se face că
pentru a traduce în limba spaniolă sau bulgară s-a ajuns să se
folosească dicţionare din franceză ori engleză, în arabă se ajunge din
limba armeană. Pentru dicţionarul a devenit cel mai
preţios lucru din bagaj când trebuie să călătorească.
preferă dicţionarele monolimbă, consideră mult mai interesant de
cititDicţionarulAcademiei Române, pentru că abordează şi aspectele
etimologice ori istorice. a ajuns să se întrebe cum
se traducea înainte în absenţa internetului, deconspirând astfel
principala sursă de informaţii consultată. Dar ”

”, a
conchis Roberto Merlo. a sintetizat într-un mod
original dificultăţile lingvistice pe care le întâmpină: ”

.” Prezent la dezbateri, a ţinut să
remarce că scriitori de primă mână, mari autori clasici, ori poezia
postbelică, nu apar pe harta literaturii române în străinătate, astfel că
avem de-a face cu două realităţi ale literaturii României, privite din
interior şi dinafara ţării şi care ar trebui omogenizate prin politici
editoriale adecvate. a explicat că alegerile editoriale
se fac în funcţie de exigenţele pieţei şi că în Italia percepţia situaţiei
din România nu se poate realiza datorită existenţei unor canoane
literare diferite. De altfel şi alţi invitaţi şi-au exprimat îndoiala că
scrieri de demult ori cu un limbaj învechit ar putea să intereseze
publicul din ţara lor. apreciază drept ” ” orice
traducere pe care o face pentru publicul norvegian, care ”

”. Din experienţa sa de traducător
a împărtăşit ideea că există o diferenţă între modul

cum este receptată o literatură în ţara respectivă şi în alte spaţii. El
consideră că pentru cunoaşterea literaturii române şi a oricărei
literaturi, în general, nu sunt suficiente traducerile, acestea pot să-şi
aducă doar o contribuţie, dar mult mai utile ar fi realizarea de
compendii de istoria literaturii. Mai greu se găsesc editori interesaţi
să le publice. Ar mai fi de spus că, pentru traducători, să aleagă
singuri, din miile de titluri care apar, pe autorii reprezentativi, este
destul de greu, dacă nu primesc îndrumare şi sprijin din partea
instituţiilor româneşti.

De multe ori traducătorul face această muncă doar din pasiune.
, din Polonia, mărturisea că n-ar putea trăi cu

câştigul din traduceri, dar dacă are o carte caremerită să fie tradusă, o
face în timpul liber şi se zbate să convingă editurile s-o publice, ca un
adevărat agent literar. , din Suedia, cu peste
douăzeci de ani de activism pentru drepturile traducătorilor, a adus
exemple că se poate obţine recunoaşterea lor, pe bază contractuală,
cum ar fi menţionarea numelui pe copertă şi în promovarea cărţilor
sau dreptul la ultimul cuvânt, care de fapt nici nu constituie costuri
pentru editură, dar pentru traducător înseamnă ceva din punct de
vedere profesional. Faptul de a fi recunoscute anumite drepturi sau de
a convinge o editură să publice o carte propusă ţine şi de
managementul cultural, pe care un traducător trebuie să îl facă, a
apreciat . În orice caz, fără programele TPS, cel
puţin în Europa de Est, activitatea de traduceri n-ar exista, este de
părere el. O situaţie mai bună pentru traducători se regăseşte în
Norvegia, unde statul plăteşte o compensaţie pentru folosirea în
bibliotecile publice a operelor traduse, din care se constituie burse ce
revin traducătorilor. consideră că acest sistem ar trebui
extins la toate ţărilemembre aleUniunii Europene, numai că fiecare îl
aplică cum îi convine. Tot în Norvegia există o ”lege a cărţilor”,
asociaţia traducătorilor şi norme prin care munca de traducător este
reglementată. În această viziune, el respinge categoric rolul
propagandistic care se atribuie traducerilor, de a contribui la crearea
imaginii României în străinătate, considerând că menirea lor este ”să
dea cititorilor cărţi bune”, iar a editurilor ”să le publice”. Întorcându-
mă la întrebarea de la începutul periplului printre traduceri şi
traducători, aş încheia cu o caracterizare concisă a muncii sale, prin
care profesorul din Dallas dă şi un răspuns clar celor
care se mai pot îndoi de faptul că traducerile ar fi creaţii literare:
”

.”.

Georg
Aescht

Dificultăţile traducătorilor din limba română
Sean Cotter

Joanna Kornas
Roberto Merlo

SuniaAcmambet

Georg Aescht

VarujanVosganian

RobertoMerlo

Steiner Lone

Marius Chelaru

Traducerea este pasiune şi creaţie

Johanna Kornas

Inger Johansson

Szolt Karacsonyi

Steiner Lone

Sean Cotter

dicţionarele ajută
până la un punct traducătorul, după care trebuie făcută a analiză
contextuală, pentru că nu trebuie tradus cuvântul, ci sensul

Să traduci din
română în germană este ca şi cum ai pune o cucoană nemţoaică pe
tocuri să păşească în pas de defilare pe străzile Bucureştiului. Pentru
că limba germană mărşăluieşte, în timp ce limba română dansează,
ocolind gropile

exotică
habar n-are

de istoria şi cultura românilor

Există o zonă de interferenţă între limbi. Acolo este munca
traducătorului. Eu încerc să creez ceva care n-ar exista la noi fără
traducere

Florentina NIŢĂ

Traducătorii - aceşti minunaţi ambasadori ai literaturii române
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Părăsind Târgul Cucului, să hoinărim puţin
cu gândul pe uliţele Ieşului, glodoase sau
prăfuite, după capriciile vremii şi condiţiile

vremurilor trecute, apoi (unele) podite cu loazbe
de stejar, „şoseluite”, pardosite, acoperite cu
pavele de piatră sau de lemn, asfaltate, străzi
sparte sau netede, cum impuneau putirinţa tehnică
a epocii şi priceperea edililor. Dar târgul târgurilor
(de Sus şi de Jos, al Făinii, Cucului, Boilor, al lui
Barnovschi) şi târguşoarelor (Copou, Nicolina,
Socola), devenit oraş, „politie”, „capitalie”,
„muncipiu” (în pronunţia Genial-Odiosului), e
mare şi nu avem acum răgaz decât pentru o
primblare pe la nişte poduri cu numece auprilejuit
frumoase exerciţii de imaginaţie etimologică. Nu
ne dau bătaie de cap denumirile fostelor uliţe,
dintre care două podite încă din veacul al XVII-
lea: Podul Vechi, existent deja în anul 1654,
devenit strada Costachi Negri de azi, Podul
Hagioaiei, 1662, redenumit acum Bulevardul
Independenţei, Podul Domnesc sau Uliţa Mare,
1755, azi Bulevardul Ştefan cel Mare, Podul
Cizmăriei, 1783, fostă uliţă în zona biserica
Bărboi - Hala Centrală, şi Podul Lung, acum
strada Sfântul Lazăr, podită probabil după 1800 şi
atestată cu acea denumire pe la 1830. Dar
hodonimele şi au iscat
felurite presupuneri şi închipuiri poeticeşti,
pricinuite de două sensuri nedisociate cum trebuie
ale termenului , anume „construcţie pentru
trecerea peste o apă sau un teren denivelat” şi
„pavajul de lemn al unei uliţe”, înţeles mai sus
pomenit. Documentele ieşene citite atent (cele
adunate cu migală şi pricepere de Ioan Caproşu în
DIOI şi multe altele de după 1800, publicate sau
inedite, din Arhivele Naţionale Iaşi) nu îngăduie
însă confuzii şi alte fantazii.
Podul Roş este menţionat mai întâi la 23 iunie
1773 (DIOI, VII, p. 392), când era vândut un loc
din mahalaua Feredeielor, „de pe uliţa Podului
Roş”, din zona fostei Fânării Gospod (de la apus
de Curtea Domnească, peste drum). Uliţa aceea,

Podul Roş Podul Verde

pod

„Misterele onomastice”
ale Ia ilor (V)ş

Lui Nae Rădulescu, distins comiliton din
închisorile regimului comunist, i-am
pierdut demult urma, cu un regret pe care

nu prea ştiu cum să-l estompez. Îl întâlnisem, la
finele anului 1959, într-un lagăr de muncă din
Insula Mare (i se zicea ) a Brăilei, unde se
mai aflau câţiva din acelaşi lot ( ),
între care Dr. Dabija, Emil Mihăilescu, George
Văsâi deţin locuri aparte în memorialistica
recluziunii . Sunt repere de neocolit în istoria
rezistenţei spirituale, pe linie ortodoxă, din acea
perioadă, încă puţin cunoscută demarele public.
Nicolae Rădulescu (Nae pentru apropiaţi) şi-a
asumat experienţele carcerale cu o demnitate
exemplară, degajând peste tot un aer de distincţie
şi de colegialitate lesne identificabil, în gesturi, ca
şi în practica meseriei sale de arhitect. L-am
întâlnit, în această ipostază, de câteva ori, după
„eliberare”, căutându-l la biroul său din Calea
Victoriei, iar o dată şi în apartamentul din str.
Ştirbei Vodă, unde a locuit un timp, înainte de a
pleca, legal, în R.F. Germania. Discreţia lui nativă
şi îndelung exersată căpătase parcă accente noi,
impuse de nevoia unei prudenţe sporite. Nu l-am
mai întâlnit de atunci, decât în amintirile unor
prieteni comuni, iar de curând într-un studiu de
istorie recentă, realizat de un coleg de meserie, în
cadrul proiectului relativ la arhitecţii românii sub
regimul comunist. e chiar
titlul unei alte restituţii pe aceeaşi temă . Cea
despre arhitectul „bandit” Nae Rădulescu ne-a
stârnit, cum era şi firesc, un interes special, dat
fiind că pune în valoare date noi, extrase din arhiva
CNSAS şi din mărturiile unor contemporani
avizaţi: Emil(ian) Mihăilescu, Antonie

Baltă
Rugul Aprins
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Tortura pe înţelesul tuturor

Nicolae Rădulescu, arhitectul
„bandit” Politică şi societate în epoca Ceauşescu

Alexandru ZUB

Plămădeală, Andrei Scrima ş.a. Am găsit în ele
confirmări utile pentru ceea ce constatasem şi pe
cont propriu, în lagăre demuncă şi la Penitenciarul
Jilava, unde ne-a fost dat (mie şi lui Nae) să
traversăm ultimul an de recluziune, când
„administraţia” mai spera să obţină „adeziuni”
pentru regimul existent. Nae, am aflat mai târziu
de la el, rezultă şi din studiul la care mă refer aici, a
fost supus la mari presiuni în acest sens, cu
ameninţarea unui nou proces politic. Personal, nu
am avut o asemenea experienţă, poate şi fiindcă
„mediul” în care urma să fim livraţi peste puţin
timp părea să fie mai puţin preocupant pentru
sistemul represiv. Nae, ca fost membru al mişcării

, era socotit pesemne mai
„interesant”. Tăria credinţei şi calitatea lui morală
s-au impus, ca şi în anii următori, astfel că fostul
deţinut avea să conchidă, memorabil, că „atunci
când moartea nu te mai sperie (torţionarii) nu mai
au nici o putere asupra ta”, enunţ folosit de autor ca
motto pentru definirea unui destin. Închisoarea?
Pentru Nae Rădulescu ea a fost o „experienţă
esenţială”, estimată în ansamblu ca pozitivă,
sporitoare de suflet şi de rectitudine morală, într-o
lume în careBinele şiRăul se înfruntămereu.
Pasajele extrase din discuţia cu „arhitectul-bandit”
în luna iulie 2012 denotă o deplină stăpânire a
problematicii de ansamblu, ca şi a celei privitoare
la rezistenţa spirituală pusă în operă de

. Iată, spre exemplu, un pasaj privitor la
fenomenul reeducărilor din acei ani: „În coloniile
demuncă, nu s-a prea simţit acest proces, iniţiat de
Securitate cu intenţia de a pregăti deţinuţii pentru o
eventuală punere în libertate anticipată. Ea a fost
organizată şi controlată intens în închisori, unde

Rugul Aprins

Rugul
Aprins

oamenii trebuiau să muncească zi-lumină”,
adesea până la epuizare. „Eu am cunoscut
reeducarea abia când am ajuns la Jilava, în
primăvara lui 1963”, precizează memorialistul,
fără detalii, însă eu ştiu, din aceeaşi sursă, că a fost
o perioadă nespus de grea pentru „arhitectul-
bandit”. El a fost eliberat totuşi, la 12 aprilie 1964,
cu numai câteva zile înaintea mea şi a lui Mihai
Ursachi, viitorul poet şi germanist, pe baza
decretului de graţiere nr. 176/1964. Fişa de
evidenţă de la Penitenciarul Jilava indică numai
muncile executate din mai 1963 până la finele lui
ianuarie 1964, ceea ce înseamnă că în perioada
următoare, până la graţiere, a avut alt regim,
marcat de presiuni poliţieneşti.

imp de patru lustri, N. Rădulescu şi-a
exercitat apoi meseria de arhitect, în
condiţii deloc uşoare, însă cu talent şi

dăruire, calităţi ce i-au adus preţuire şi
recompense din partea breslei. Soţia, având o
sorginte germană, a putut pleca, în octombrie
1984, în Republica Federală, unde Nae şi-a
continuat cu brio meseria, până la pensionarea
produsă peste alţi trei lustri, în 1998. Membru al
Camerei Arhitecţilor din Bavaria, fostul deţinut
politic s-a impus ca un creator în domeniu, unul
asupra căruia, s-ar putea spune, mai domnea încă
spiritul de la , cel revelat mai ales în
amintitulmotto.

T

Rugul Aprins

întâlniri de destin

Într-o nobilă tradiţie, botoşănenii cinstesc, prinsemne de aleasă preţuire adeseori vibrante, pe
fiii aleşi ai acestor pământuri, risipiţi în

cuprinsul ţării şi lumii, cei care înnobilează, cu
înalta lor lucrare spirituală, tezaurul cultural al
umanităţii. Ţinut originar al unora dintre figurile
stelare ale culturii naţionale, Eminescu, Enescu,
Luchian, Iorga, Botoşanii şi-au făcut un renume
din celebrarea celor care se înscriu în această
galerie de emblematice valori ale României.
Ultima dintre personalităţile cu obârşii botoşănene
omagiată, la o vârstă patriarhală, a fost
academicianul Alexandru Zub, strălucit "istoric al
istoriei", respectată voce a vieţii publice
româneşti, născut la 12 octombrie 1934 în satul
Maghera, comuna Vârful Câmpului, fostul judeţ
Dorohoi, aziBotoşani.
Sărbătorirea lui Alexandru Zub, la această vârstă
jubiliară, pe meleagurile natale ,s-a petrecut în
două acte. Cel dintâi a avut loc la Botoşani, în ziua
de 16 octombrie, orele 11, în sala de conferinţe
"Eminescu" a Hotelului "Rapsodia". Aici a fost
lansat volumul omagial

, îngrijit de istoricul Gheorghe Cliveti,
directorul Institutului de Istorie "A.D.Xenopol",
volum apărut prin grija autorităţilor din Botoşani.
Personalitatea proteică a lui Alexandru Zub a fost
înfăţişată în liniile ei definitorii de colegii
academicianului, veniţi de la Iaşi: istoricii
Gheorghe Cliveti, Dumitru Vitcu, Mihai Dorin,
Dumitru Turliuc, Florin Cântic, de oamenii de
litere Stelian Dumistrăcel, Ion H. Ciubotaru,
Grigore Ilisei, Nicolae Dabija de la Chişinău, de
profesoara Ioana Irimia, de foşti colegi ai
sărbătoritului de la Şcoala Normală din Şendriceni
şi de reprezentanţi ai autorităţilor locale.
Sub semnul unei emoţii şi mai profunde s-a
desfăşurat cel de al doilea act al omagierii, găzduit
de Şcoala Gimnazială din Maghera, aşezarea de
baştină a sărbătoritului, unde Alexandru Zub a
urmat, ca elev strălucit, clasele primare. Oaspeţii
de la Iaşi, deja amintiţi, au subliniat în luările lor de
cuvânt rolul familiei şi al ambianţei satului în
alcătuirea umană şi cărturărească a lui Alexandru
Zub. Unii dintre consătenii istoricului, între care s-
a distins fratele, profesorul Aristide Zub, au
adăugat, prin mărturiile revelatorii, alte tuşe
portretului acestui semen al lor, remarcat şi
apreciat în lumea românească datorită
contribuţiilor de istoric, dar şi ţinutei sale morale.
Un posibil portret a celui sărbătorit la izvoarele
sale şi-a propus şi filmul "AlexandruZub - o viaţă,
un destin", produs de TVR Iaşi, sub semnătura
noastră, proiectat în deschiderea solemnităţii de la
Maghera.
În încheierea celor două momente omagiale, de la
Botoşani şi Maghera, sărbătoritul a reliefat
însemnătatea mediului în care s-a format şi
modelat, deprinzând rigoarea şi cultul muncii, şi a
mărturisit că se întoarce mereu acasă într-un gest
anteic de perpetuă regenerare a energiilor atât de
necesare împlinirii misiunii sale ştiinţifice şi
civice.

Frumoasă înălţare de
cuvinte

Grigore ILISEI

”Frumoas în l are
de cuvinte”

ă ă ţ

strada Palat de astăzi, nu era atunci pavată, iar
sintagma citată trebuie interpretată ca „uliţa care
duce la Podul Roş” de peste Bahlui, întocmai cum
desluşeşte fără echivoc o altă ţidulă de vânzare a
unui loc de dugheană din mahalaua Broşteni, loc
având faţa „dinspre Uliţa Gospod cea Mare ce
mergi la Podul Roş” ( , p. 483, datată 1
decembrie 1778). Ca urmare, calificativul „roş”
era al podului de peste râu şi nu al presupusului pod
de bârne de-a lungul uliţei cu pricina. Chiar pricină
de gâlceavă explicativă, punând la bătaie (figurată,
desigur) obuze de calibre diverse, după puterile
fiecărui combatant: cică la podul acela apa
Bahluiului era roşie de sângele boierilor decapitaţi
de Vodă cel rău. Într-o ,
trubadurul bahluvian Lucian Teodosiu punea în
stihuri născocirea, vecinică atât cât va ţine şi
nemurirea cântăreţului:

/;
mai blândă, o altă legendă dădea vina pe măcelarii
de prin preajmă, metamorfozaţi în boiangii de...
ape cu sângele vitelor sacrificate. Când a fost
înţeles ca „uliţă podită”, trebuiau să intre în...
funcţiune podăresele, colegele de meserie ale
fetelor de pe şoselele de centură actuale. Gândul a
trecut prin mintea unui magistrat din perioada
interbelică, Gheorghe Diamandi (aflăm de la
Vasile Panopol, în , 2000, p. 27),
experimentat probabil în cercetarea fenomenului,
de vreme ce credea că, în veacul al XVIII-lea, pe
această uliţă se aflau casele, cu perdele roşii de la
ferestre, ale prostituatelor din Iaşi, ca acelea pe care
Constantin Mavrocordat le adunase spre iluzorie
pocăinţă în temniţa Mitropoliei. Tentantă prin
ispita de a avea şi la Iaşi un fel de... cartier Pigalle
cu Moulin Rouge, povestea ţine capul de afiş
electronic pe internet, cu firavul contraargument
enunţat de un „cunoscător” care mută locul de
pierzanie pe... Strada Gării (din secolul fanariot!).
Trebuie să dezamăgesc pe închinătorii la... Crucea
de Piatră cu o dovadă... irefutabilă: denumirile

Ibidem

Baladă medievală

... la Podu Roş, din Iaşi,
odată, / erau decapitaţi damnaţii. / securea
gâdelui, mirată, / străfulgera din alte spaţii...

podul

Pe uliţele Iaşului

celor două poduri nu sunt metaforice, ci sunt
motivate direct, chiar de culorile menţionate.
Dosarul nr. 657/1832 de la Arhivele Naţionale
Iaşi, fond , cuprinzând

(de la Sculeni la Focşani, parcurs de
armatele ruseşti, în timpul războiului ruso-turc şi
apoi al ocupaţiei principatelor române din anii
1828-1834), ne coboară din visare cu picioarele
direct pe... pod: balustradele de lemn erau vopsite,
de regulă, în roşu şi verde sau văruite alb. În
secolul al XIX-lea, a existat un sătuc numit
, înglobat în Vlădenii din comuna Părincea,

judeţul Bacău, iar târgul Negreşti (Vaslui) s-a
împăunat ceva mai târziu cu trei culori, însă fără
norocul unui bard al podurilor sale, Roşu, Verde şi
Alb.
A existat în Iaşi şi un Pod Verde, care a dat, o
vreme, numele porţiunii de pe traseul drumului
mare al Botoşanilor (azi, Bulevardul Carol I, şi nu
cel de pe traseul străzii Lascăr Catargi), începând,
iniţial, de la acel pod şi ajungând cel puţin până la
intersecţia cu Drumul Sării (străzile Garabet
Ibrăileanu şi Vasile Pogor din prezent), porţiune
podită în anul 1801. Ulterior, drumul a fost
paveluit în continuare până la casele vistiernicului
Gheorghe Ghica (fostă pe locul aripei de nord a
Universităţii), iar de acolo, spre nord, a fost
„şoseluită” până la rohatca din Copou, numită pe
la 1830 şi (aflată prin faţa
Spitalului C. I.Parhon). Aceasta era situaţia uliţei
la 1844, copios documentată cu surse încă
nepublicate. După dispariţia podelei de pe uliţă,
denumirea nu a mai dăinuit, mai ales
pentru că acest traseu era deja considerat în 1832
ca fiind un segment al UliţeiMari, care se întindea
atunci de la Curtea domnească şi până la bariera
Copoului.
Ca şi în cazul anterior, motivarea culorii verde
pentru numele unei uliţe a supus la grea încercare
logica şi motivarea toponimică. Ion Mitican (

, 2008, p. 68) îl citează astfel
pe basarabeanul Dimitrie Moruzi, evocator al
Iaşilor din veacul alXIX-lea: „Pe la ceasurile cinci
după amiază, Podul Verde, cum se numea pe
atuncea, era fermecător. Verde prin copacii
grădinilor din faţa caselor frumoase, clădite pe
amândouă laturile, foia de lume şi de trăsuri”, şi
apoi insistă cu detalii personale, menite să dea

Vistieria Moldovei Acta
ba n i l o r c h e l t u i ţ i p e n t r u z u g r ă v i t u l
parmaclâcurilor de pe la poduri pe drumul
oştenesc

Podul
Roşu

bariera Podul Verde

Podul Verde

Din
Copou la Panthéon

credibilitate fantasmei etimologice: „Astfel se
năştea Uliţa cea nouă, la început povârnită,
mărginită de vii, lutării şi livezi, de unde şi numele
Podul Verde, după îndreptare, netezire şi podire cu
lungi loazbe de stejar” (

, 2002, p. 12-13) sau „Capătul acesta [al
Uliţei Mari], căptuşit cu o întreagă pădure de
copaci otânjiţi, se mai numea Podul Verde, căci
trecea printre vii, grădini şi livezi străpunse, ici-
colo, de acoperişul unui conac boieresc strămutat
din dricul târgului, nimicit de pojarul mai sus
pomenit [din 1827]” (

, 2006, p. 9).
În toată această poveste, dificultatea explicaţiei
toponimului constă în identificarea şi localizarea
unui pod cu parmaclâc verde, care trebuie să fi
existat pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea în
capătul de jos al drumului Botoşanilor, în zona
pasajului subteran, acum în construcţie întârziată,
din Piaţa Eminescu. În

, datată 1807 iunie 20 (Arhivele Naţionale
Iaşi, fond , 793/21) este reprezentat
pârâul care a erodat Râpa Galbenă şi care înainta
atunci până în marginea Uliţei Păcurariului. În
această zonă se adunau apele de pe Dealul
Copoului şi nu este exclus ca podul să fi fost distrus
de ploile torenţiale din anul 1804, căci în „harta”
din 1807 el nu apare. Ulterior, albia pârâului a fost
umplută cu pământ, până la Râpa Galbenă,
denivelarea de teren a fostei văiugi fiind vizibilă
până în prezent. Cu acelaşi pământ, am „îngropat”
o altă legendă ieşeană.Mare păcat, recunosc!

Strada Lăpuşneanu de
altădată

Uliţa Mare din demult uitate
vremuri

Harta locului Sfântului
Nicolaiu şi a megieşilor cu care bisărica au avut
pricină

Documente

cronica limbii
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14Octombrie, o zi ca puţine altele în curgerea toamnelor pe care
le-am apucat: hramul Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva,
ocrotitoareaMoldovei.
In timp ce mă îndreptam spre Catredala Sfintei Mitropolii,
pentru a mă închina la cinstitele sale moaşte, desluşeam o mare
forfotă, emoţiile miilor de pelerini grăbiţi să se apropie de
preacinstitul trup al Cuvioasei, să-si spună păsul. Cei care deja
fuseseră, se odihneau pe băncuţele din jurul Catedralei, pe scări,
în maşinile personale sau chiar pe pământul rece, sub cerul
înstelat, înveliţi în pături groase.
Priveam chipurile celor din jur şi vedeam la unii pace, bucurie, la
alţii nelinişte, tristeţe, suferinţă.
Imi doream de mult timp să mă alătur îndelung răbdătorilor
pelerini la "nesfârşitul" rând, însă din neştiinţă, lipsă de timp
sau debani, nu a fost să fie până în acest an.
Convinsă fiind acum, mărturisesc că este o probă de credinţă si
răbdare cum rareori poţi vedea.
In jurul meu, oameni de toate vârstele, bătrâni, maturi,
adolescenţi, copii.
După miezul nopţii, frigul începu să ne încerce, timpul curgea
lin, de parcă "Sfânta" - cum îi spun ieşenii - ne privea cu duioşie
din înaltul cerului.
Clipele de îndelungă aşteptare erau ”îndulcite” de voluntarii
care treceau de-a lungul şirului parcă nesfârşit de pelerini,
pentru a ne oferi un ceai fierbinte, cafea, apă ori plăcinte… De la
chioşcurile amplasate în dreapta noastră, puteai să-ţi cumperi,
întru amintire, diverse obiecte bisericeşti si articole religioase.
Erau, acolo, numeroşi novici care, ca şi mine, înaintau în tăcere,
ascultând vorbele celor mai în vârstă, care fuseseră demaimulte
ori ”la Sfântă”. Oamenii, deşi, cei mai mulţi, nu se cunoşteau, îşi
spuneau ofurile, necazurile, bolile, suferinţele de orice soi. Cei
care se cunoşteau - veniţi dinmediul rural - întrebau de vecini, de
rude, de prieteni şi căinau animăluţele rămase sinure acasă…
Rândul înainta suficient de repede, datorită organizării
minuţioase, precise.
Pe nesimţite, pas cu pas, clipă de clipă, au trecut mai bine de 6
ore.

edormită, înfrigurată, dar cu o nemărginită bucurie în
suflet, m-am apropiat de racla purtătoare a Sfintelor
moaşte. Era ora 5 dimineaţa. Un moment scurt ca

durată, însă trăit la intensitate maximă, un sentiment
nemaiîntâlnit, de fapt un mănunchi de sentimente: sfială,
blândeţe, bucurie, mulţumire sufletească şi, nu în ultimul rând,
hotărârea de a reveni şi în anul ce va urma.
Moaştele Sfintei erau înconjurate de flori roşii, adică de multă
dragoste - dragostea noastră - si de crini albi, simbolul purităţii.
Este de netăgăduit faptul că multimea de pelerini reprezintă o
mărturie a minunilor pe care Cuvioasa le-a înfăptuit, ca răspuns
cerinţelor noastre, sincere, smerite, dăruind ajutor, prin
rugăciunile ei, tinerilor şi bătrânilor, fecioarelor şi mamelor,
săracilor si bolnavilor, deopotrivă.
Cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva nu are graniţe, bariere,
limite de vârstă sau de poziţie socială. Ea, Sfânta, e un reper al
nemărginirii.

N

Crina SACALIUC

Bucurie senină

Pelerinaj
i

credin
ş
ţă

În fiecare octombrie, pelerinajul la moaştele Sfintei
Parascheva - integrat/diseminat în ”Sărbătorile Iaşiului”
- este...”un lung prilej de vorbe şi de ipoteze”. Pelerinaje,
de mai mică sau mai mare amploare, se desfăşoară şi în
alte locuri sfinte din ţară, precum şi pretutindeni în lume.
În ultimele decenii, prin mediatizare - îndeosebi video -
aceste procesiuni de credinţă, care coaguleazămii, sute de
mii, milioane de oameni, au devenit ”fenomene”, deseori
taxate ca manifestări ale ”spiritului de turmă”, de către
cei care văd doar pădurea, nu şi copacii.
Singura sugestie pe care mi-am permis-o invitaţilor mei -
preponderant scriiori şi… amici - a fost aceea de-a desluşi
conjuncţia/tensiunea dintre cei doi termeni:
pelerinaj/credinţă. Dar, evident, au avut deplina libertate
în a aborda subiectul cumcredea fiecare de cuviinţă.
Surpriza a venit mai apoi, când unii mi-au mărturisit că
subiectul e delicat şi se sfiesc să-l abordeze; alţii - că,
răspunzând, n-ar vrea să producă vreo supărare cuiva
(cui?!?); celor iniţiaţi în domeniu li s-a părut tema prea
vastă şi termenul-limită prea din scurt (ceea ce adevărat
este); ceimaimulţi au tăcutmâlc.
M-a bucurat promptitudinea unui om din interiorul
bisericii - preotul Constantin Sturzu, care pune lucrurile
la punct, fără suspensie. Colega noastră Angela Traian
aduce mărturia pelerinajului ei într-un loc celebru - la
Lourdres. În fine, o peregrină novice, din Suceava,
licenţiată în Finanţe-Bănci, şi-a notat, febril, trăirile, în
preajma moaştelor Sfintei Parascheva, şi ni le-a
încredinţat. (N.T.)

Elogiu îmbulzelii

Pelerinajul de la Iaşi, la moaştele Sfintei Parascheva, este
reflectat în presă, în fiecare an, prin prisma unui aspect
anume. Nu vreau să aduc aici în discuţie comentariile

maliţioase (sau înveninate de-a dreptul) ale celor care taxează
mulţimea de pelerini ca pe o fără discernământ,
pogorând dintr-un Ev Mediu obscur şi ignorant, pentru a da
cinstire unor . Nici acele pretinse calcule economice
despre unei astfel de sărbători religioase nu
pot face subiectul unor abordări edificatoare. Nu are sens să
iroseşti un spaţiu publicistic, polemizând cu cei care nu au
deschidere spre a înţelege din interior un fenomen pe care-l
scrutează din elicopter, dar pe care îl comentează ca şi cum ar fi
stăruit îndelung, cu microscopul, asupra lui. Însă este un lucru
asupra căruia se insistă obsesiv în presă, cu excepţiile de rigoare,
uneori fiind prezentat ca atare, alteori într-o lumină negativă.
Este vorba de aşa numita care se regăseşte fie în
mişcarea pelerinilor spre sfintele moaşte, fie în elanul
credincioşilor spre a primi binecuvântare de la un ierarh sau de
la un preot. A devenit chiar un clişeu să se insiste asupra

, chiar dacă fenomenul a
devenit unul din ce în cemai rar. Spun asta pentru că, printr-o tot
mai bună organizare şi prin implicarea forţelor de ordine,
rareori, şi pe durate extrem de scurte, se mai produce o astfel de
aglomerare dezordonată de persoane. Am urmărit, la un
moment dat, cum cameramanul unei televiziuni naţionale a
zăbovit zeci de minute pe lângă pelerini, căutând parcă să
filmeze ceva. În momentul în care a fost o uşoară busculadă la
transferul pelerinilor de la un punct de ordine la altul, a pornit
imediat camera de filmat şi a fixat în memoria acesteia cele
câteva secunde de dezordine. Ulterior, la ştirile de seară, când s-
au transmis informaţii despre pelerinajul de la Iaşi, acele
imagini au constituit , ca şi cum ar fi fost
reprezentative pentru felul în care se desfăşoară pelerinajul în
ansamblul său.

igur că, iniţial, te revolţi la vederea unei astfel de
manipulări a şi te întrebi, la modul foarte serios,
ce încredere poţi să mai ai în acurateţea informaţiilor pe

care le transmite acea televiziune. Nu cumva şi în cazul altor
evenimente, din varii domenii, la care nu am avut acces direct,
se manipulează realitatea astfel încât ceea ce ajunge pe ecran
este nu doar nereprezentativ, ci chiar a ceea ce s-a
întâmplat de fapt? Gustul amar se îndulceşte însă când realizez
că, în pofida unei intenţii vădite de a umbri bunăcuviinţa şi
evlavia pelerinilor prin instantanee needificatoare, de fapt
realizatorii (sau fabricanţii) unor astfel de ştiri nu reuşesc să facă
- cum ar dori - un deserviciu Bisericii. Şi nu mă refer aici la
cinicul, dar pragmaticul

. Biserica nu are nevoie de
nici un fel de reclamă; între modul în care îşi prezintă

unele grupări pe spaţii de emisie plătite şi
propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în lume de către
Ortodoxie, inclusiv prin canalele media proprii, nu se pot găsi
similitudini. Mă refer la faptul că, involuntar, cei ce evidenţiază
şi lipesc de credincioşii cultului ortodox eticheta de
nu fac decât să ateste rădăcinile scripturistice de netăgăduit ale
comportamentului lor. Sămă explic.

turmă

„oscioare”
„rentabilitatea”

îmbulzeală

„mulţimii care s-a îmbulzit să...”

singurele ilustraţii

realităţii

opusul

„o reclamă proastă e tot o reclamă şi
ăsta e singurul lucru care contează”

„oferta”
religioasă

„îmbulziţi”

S

„Bine este nouă să fim aici!”

„orice boală şi orice neputinţă în
popor”

„civilizat”

„baie de
mulţime”

aşa cum
veneau „mase populare”

persoană cu persoană

„Bine este nouă să fim aici!”

aceeaşi dumnezeire

„Cine este cel ce s-a
atins de mine?” „Învăţătorule, mulţimile Te
îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a
atins de mine?”

să-I capteze atenţia

„atenţie distributivă”

„Dumnezeu
al neorânduielii”
felul în care femeia cu scurgere de sânge s-a „îmbulzit”

este
paradigmatic pentru autenticul închinător

o înghesuială
omenească, fără rost, sfânta îmbulzeală

acestei

Există mai multe locuri în Scriptură în care este menţionată
reacţia mulţimilor când căutau să se afle în preajma
Nazarineanului ce vindeca

. Nu vom găsi niciodată menţionat faptul că mulţimea
aştepta în deplină ordine - civilizat, nu? - să ajungă Domnul la ei,
să vorbească fiecăruia şi să-l vindece. Ci fiecare căuta,
nerăbdător, să ajungă cât mai repede şi cât mai aproape de
Hristos, uneori fiind imposibil de pătruns până lângă Dânsul,
încât unii erau nevoiţi să desfacă acoperişul casei în care predica
pentru a-i pune în faţă un bolnav (v. Luca 5, 19). Ceea ce m-a
uimit la fiecare pasaj scripturistic din care poţi deduce, direct sau
indirect, îmbulzeala care era de fiecare dată în jurul Său, a fost că
Domnul nu i-a certat sau disciplinat în vreun fel. Cu excepţia
momentelor în care a înmulţit, în chip minunat, pâinile şi peştii,
momente în care a poruncit celor care zăboviseră îndelung,
ascultându-i învăţăturile, să se aşeze pe iarbă spre a putea primi
mâncare, nu avem situaţii în care Mântuitorul să-şi fi manifestat
dezacordul faţă de îmbulzeală. Dumnezeu fiind, ar fi putut, cu
puterea Sa, să-i pună la punct sau să le ceară să vină
dacă vor să primească vindecarea dorită. Nu a făcut asta şi nu
cred că din pricina unei îngăduinţe prost receptată de
contemporani sau pentru că îi făcea plăcere această

, atât de râvnită astăzi de unii. Cred că, cu
dumnezeiasca Sa înţelepciune, primea aceste mulţimi

întrucât nu le privea ca pe nişte , ci
vedea pe fiecare dintre cei care se
aprindeau de dorinţa cea bună de a se apropia de dumnezeiescul
SăuTrup. Dulceaţa pe care o gustau cei care se atingeau de El era
înrudită cu aceea care, pe Tabor, l-a făcut pe Petru să exclame:

Din acelaşi fel demângâiere gustă
şi pelerinii când se apropie de sfintele moaşte. Cele numite de
necredincioşi „oscioare” nu sunt altceva decât rămăşiţe ale unor
persoane în care Dumnezeu Şi-a făcut sălaş. Sfintele moaşte
mustesc de dumnezeire, din care gustau, pe
cât li se putea, şi cei care se apropiau de Mântuitorul în timpul
vieţii Sale pământeşti.

espre o astfel de îmbulzeală, spre exemplu, este vorba în
episodul în care ni se relatează despre vindecarea femeii
cea cu o scurgere de sânge de 12 ani şi care îşi cheltuise

toată averea sa cu doctorii, fără nici un rezultat pozitiv (cf. Luca
8, 41-56).Această femeie s-a atins, pe la spate, de poala hainei lui
Iisus, cu credinţa că se va vindeca chiar şi numai prin acest gest
făcut în ascuns. La întrebarea Domnului:

, Petru îi replică:

Precum subliniam mai sus, Iisus nu reproşează
nimic celor ce se îmbulzeau în jurul Său, ci remarcă doar această
atingere, acest moment în care a ieşit din sine „o putere” care a
oprit îndată scurgerea de sânge a sărmanei femei. Iar faptul că
gestul acelei femei a fost devoalat a fost rânduit deDomnul spre a
întări în credinţă pe cei care erau convinşi că, pentru a se vindeca,
e neapărată nevoie ; ca şi cum, Dumnezeu
fiind, n-ar fi putut să vindece mai multe persoane odată, n-ar fi
putut să aibă, cumse spune astăzi, o .
Aşa încât, în sine, îmbulzeala nu e rea, dacă ceea ce te face să nu-
ţi mai controlezi comportamentul „civilizat” izvorăşte din dorul
de nestăvilit după Dumnezeu. Dacă este însă din dorinţa de
ajunge primul la moaşte sau de a lua aghiazmă primul din vas sau
de a primi cât mai repede anafura cu gândul la prânzul ce te
aşteaptă acasă, atunci desigur că nu beneficiem de aceeaşi
clemenţă dumnezeiască. După cum greşim dacă la sfintele slujbe
ne comportăm după cum ne vine, umblând aiurea, uitând că ne
aflăm în casa Domnului, adică a Celui care nu este

(cf. I Corinteni 14, 33).
Iar
(cred că e mai potrivită, totuşi, încorsetarea cuvântului cu
ghilimele), adică având credinţă şi evlavie multă,

. Din păcate, acest
aspect nu poate fi surprins de nici o cameră de filmat din lume.
Doar ochiul cel atoatevăzător le cuprinde pe aceste suflete care
„dau năvală” cu sete mare după îndumnezeire. Neînţelegând
fenomenul, vormai fi, cu siguranţă, şi în viitor, televiziuni care să
capteze îmbulzeala şi să o prezinte ca pe o mare pată pe obrazul
Ortodoxiei. Noi însă putem să discernem între

şi , caracteristică celui
care nu mai poate răbda nici o clipă să fie departe de Dumnezeu.
Aşa se face cămă... înghesui să aduc un elogiu îmbulzeli.

D

Pr. Constantin STURZU
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Mă bucur că, după mulţi ani în care am sperat să
ajung acolo, pot rosti aceste cuvinte. N-aş vrea însă
ca titlul de mai sus să fie asociat cu celebrul
care, se ştie, exprimă regretul fericirii pierdute.

Arcadia era o aşezare din Grecia, locuită de un popor de
păstori socotiţi a fi fără prihană. Aşa a ajuns să desemneze o
ţară imaginară, cu oameni

, pe care, dacă-l
pierzi, îl vei invocamereu cu nostalgie. Pentrumine, Lourdes
nu înseamnă locul unei fericiri pierdute, ci regăsite. Poate
cuvântul fericire nu e cel mai inspirat. Ar fi mai potrivit să
vorbim despre echilibru.Acel echilibru care-ţi dă putere să te
implici în miezul lucrurilor grele, profunde, grave, dar şi în
cel al micilor sau marilor nebunii creatoare. Acel echilibru
care te ajută să (re)cunoştimulte şi felurite nuanţe ale fericirii,
dar să le alegi doar pe acelea care crezi că ţi se potrivesc. Când
eram foarte tânără, căutam cu înfrigurare formule de viaţă
miraculoase, care să mă împace cu mine, cu lumea şi cu
Dumnezeu. Dar cum să pot fi împăcată cu mine, când eram
bântuită de atâtea visuri şi voiam să fac atât de multe lucruri,
care să-mi poarte pecetea, să sfideze timpul, moartea... Şi
cum să pot fi împăcată cu lumea, cândmi se părea că aşteaptă
de la mine numai ceea ce eu nu-i pot da? Şi cum să pot fi
împăcată cuDumnezeu, cândmi se părea că şi-a întors faţa de
lamine?Aceste întrebări nu sunt şi n-au fost niciodată altceva
decât nişte trepte. Care trebuie urcate. Chiar dacă unele dintre
ele se surpă imediat ce vrei să le atingi şi chiar dacă, pentru a
nu rata urcuşul, trebuie să-ţi zămisleşti, cum-necum, nişte
aripi interioare.
În sfârşit. Vara asta a fost să fie. Eram înAlsacia şi, din vorbă-
n vorbă, un cunoscut ne-a demontat toate temerile legate de o
călătorie aşa de lungă. Uitaţi drumurile din România - ne-a
spus, printre altele. Până acolo veţi merge numai pe
autostradă, aşa că nici nu veţi simţi când aţi parcurs cei peste o
mie de kilometri. A fost atât de convingător, încât în câteva
ore am reuşit să facem rezervările, bagajele şi să punem la
punct alte omie de mărunţişuri.
Am pornit cu noaptea-n cap, aşa că o bună bucată de timp am
stat cu privirea înfiptă în lumina împrăştiată de faruri. Eram
cam singuri pe autostradă. Întunericul, întuneric, monotonia,
monotonie. Cum să le animi? Cu poveşti despre Lourdes,
evident. Poveşti citite sau auzite de-a lungul timpului. Seria
lor a început cu Bernadette Soubirous, fetiţa de 14 ani, căreia,
la 11 februarie 1858, i s-a arătat, pentru prima oară, Fecioara
Maria. S-au aliniat la start şi cele 18 apariţii ulterioare, în care
micuţa Bernadette a fost povăţuită şi îndrumată de Sfânta
Fecioară cum să realizeze un monument al credinţei:
pelerinajul de la Lourdes. Au venit apoi, pe rând, călugărirea
ei (1866), moartea (1879) şi, după 30 de ani, sanctificarea. N-
au lipsit nici vindecărilemiraculoase care s-au petrecut acolo,
capitol incitant şi, nu de puţine ori, controversat. Primele
două, au avut loc în martie 1858: o femeie paralizată
(Catherine Latapie) şi un bărbat orb (Louis Bourieatutte). De
atunci, numărul lor a crescut continuu. În 1905, derutat parcă
de ceea se întâmplă, Papa Pius al X-lea a cerut ca toate
pretinsele vindecări de laLourdes să fie analizate din punct de
vedere ştiinţific. Aşa a luat fiinţă

, care, în prezent, numără peste demedici, din
de ţări. Aceştia aparţin tuturor confesiunilor religioase,

unii dintre ei fiind chiar atei. Obiectivul centrului este fără
echivoc: să poată declara o vindecare

Pentru atingerea
scopului propus trebuie să fie respectate patru criterii:

. Dezvoltarea aşezării a fost şi ea spectaculoasă:
populaţia a crescut, din 1858 până astăzi, de la 4000 la peste
15.000 de locuitori. Se estimează că s-au construit în jur de
270 de hoteluri, iar aeroportul local ar fi cel mai tranzitat
aeroport al Franţei, după cel din Paris. Şi filmul
rememorărilor curgea.

ici nu mi-am dat seama când s-a făcut ziuă. Soarele
trona netulburat pe cer şi peisajele se conturau din ce
în ce mai bine. Degeaba. Instrumentele de filmat, de

fotografiat au rămas neatinse. Mă rătăcisem pe drumurile
mele interioare. Acele drumuri care-ţi permit explorări
inimaginabile, pe întinderi infinite şi nedefrişate, în urma
cărora poţi să aduci la suprafaţă un firicel dintr-o realitate care
e numai a ta.Dacă uneori regret că n-am călătorit cât aş fi vrut,
cel mai mult îmi reproşez puţinătatea călătoriilor interioare.
Şi asta pentru că, sunt sigură, armonizarea osmotică (dacă se
poate spune aşa) a ceea ce vezi cu ceea ce simţi este singura
modalitate de a scoate la lumină o fărâmă dintr-o… realitate
care, de obicei, nu se lasă aşa de uşor dislocată.
Când am intrat în Lourdes, un frison emoţional, extrem de
puternic, a pus stăpânire pe mine. M-am pomenit întrebând:

Răspunsul a venit,
aproape instant, sub forma unei imagini caremi s-a proţăpit în
faţa ochilor minţii: într-o odăiţă slab luminată de o lampă cu
gaz, eu şi fratele meu, în genunchi pe nişte grăunţe, ispăşeam

Et in
Arcadia ego!

de o rară puritate în
comportamentul lor, un fel de rai pe pământ

Centrul medical de
constatări

sigură, definitivă şi
inexplicabilă din punct de vedere medical.

Înainte de toate, boala trebuie să fie constatată şi
diagnosticată corect. Boala trebuie să fie diagnosticată ca
fiind permanentă sau terminală într-un timp scurt.
Vindecarea să fie imediată, fără convalescenţă, completă şi
durabilă; Tratamentul prescris să nu poată fi cauza acestei
vindecări

ce aştept eu de fapt de la această vizită?

5000
30

N

omică pedeapsă.Deodată, în cadrul uşii a apărut tata.
- Ce se întâmplă aici?
Bunica a răsărit ca din pământ:
- Lasă-i în pace!A trecut părintele pe la noi, a stat de vorbă cu
ei şi le-a spus că n-ar fi rău dacă…
-De când spovedeşte părintele copii aşa demici?
- N-a fost nicio spovedanie. Au făcut şi ei o boroboaţă,
părintele ştia de la mine ce şi cum… În fond, e vorba despre
furt şi despreminciună.
Din păcate, cam ăsta era adevărul. Câteva zile bune golisem
cuibarele de ouă, pe care apoi le-am schimbat la cooperativă
pe bomboane. Când am fost întrebaţi, nu o dată, dacă avem
vreo legătură cu dispariţia ouălor, am negat fără să
clipim.
Tata a luat foc.Aînceput să ţipe cum nu-l auzisem vreodată: că
nimeni nu se gândeşte şi la el. Că nimeni nu înţelege un lucru
simplu: dacă a putut fi dat afară din armată, fără vreun motiv
serios, tot aşa l-ar putea arunca şi în puşcărie, invocându-se un
aşa-zis misticism. Voi chiar nu vedeţi că până şi preoţii sunt
arestaţi, cu sutele, pentru aceeaşi „vină” - credinţa în
Dumnezeu? - a mai strigat el. Le-a aruncat apoi verde-n faţă
că nici la noi, copiii, nu se prea gândesc, din moment ce nu
pricep cât de greu ne va fi în viaţă, dacă nu ne vom supune
noilor vremuiri. Tocmai că ne gândim, a îndrăznit, cu glas
tânguit, bunica.Mă îngrozesc numai la gândul că bieţii de ei ar
putea creşte ca buruienile, fără niciun Dumnezeu. Mama îşi
acoperise faţa cu palmele şi suspina.
Multă vreme, acest episod m-a bântuit în toate felurile.
Suportam greu faptul că familia suferea îngrozitor din motive
pe care, de cele mai multe ori, nu le înţelegeam. Dar tortura
cea mare a venit din felul în care tata a reacţionat la o replică a
bunicii: Taci, măi băiete, te aude şi te vede Sfânta Fecioară.
Ha-ha-ha! - şi sfântă şi fecioară! Ha-ha-ha! - i-a răspuns tata,
continuându-şi spectacolul. I-am preluat elucubraţiile, mi le-
am însuşit necondiţionat. Că doar erau ale tatei, care, pentru
mine, întrupa un model absolut. Cu trecerea timpului, m-am
debarasat de unele detalii, dar am adăugat altele noi. Când
confuzia şi eroareami s-au conturat cu claritate, am început să
caut diverse căi prin care să-mi demonstrez că m-am eliberat
întru totul de ele. Cea mai potrivită mi s-a părut a fi aceea de a
merge acolo unde a dorit Fecioara:

- i-a spus ea micuţei Bernadetta, la primele
apariţii. De a face adică unmic efort de apropiere, care să fie şi
spovedanie şi rugăciune şi tăcere. Acea tăcere profundă,
alcătuită din trepte de piatră pe care să poţi coborî în sine cât
mai adânc, până acolo unde plăcile tectonice ale alcătuirii tale
se mişcă imprevizibil, producând zguduiri care îţi pot fluidiza
limitele.
Şi aşa, cu încredere şi cu sfială, ampăşit pe

, care reprezintă partea spirituală a oraşului. Un spaţiu
de 51 hectare, până la grotă şi împrejurul ei, unduind între nişte
dealuri şi un râu, plin de copaci, flori şi statui. Deasupra grotei,
unde s-a arătat Fecioara Maria, se ridică o basilică uriaşă, de
un alb strălucitor. De fapt acolo sunt trei biserici separate,
suprapuse. Le-am vizitat pe toate. Cea mai cunoscută şi
frecventată dintre ele este Basilica subterană a Sfântului Pius,
unde pot încăpea 20.000 de persoane. La primul contact, mi-a

Vreau ca lumea să vină aici
în pelerinaj

Domeniul Stăpânei
Noastre

Angela TRAIAN

Şi eu am fost la Lourdes…
produs un adevărat şoc. Era ora prânzului şi, înăuntru, ţipenie
de om. Se amplifica astfel senzaţia de inadecvare, de gol
imens. Părea o hală dezafectată, o arenă în care s-ar fi putut
desfăşura tot felul de spectacole. Această percepţie mi s-a
schimbat în după-amiaza aceleiaşi zile, când am participat la
slujba de la ora 5. Prima parte a slujbei s-a ţinut în aer liber.
Apoi, procesiunea s-a îndreptat spre biserică, aflată la o
distanţă destul de mare. În fruntea convoiului se aflau câteva
sute de bolnavi, în cărucioare împinse de voluntari ai unor
congregaţii aparţinând Bisericii Catolice. Aceştia din urmă
erau îmbrăcaţi în straie specifice ordinului monahal pe care-l
reprezintau şi aveau drapel propriu. La intrarea în biserică, n-
am simţit nicio clipă efectul stânjenitor al unei mari
aglomeraţii, în care oamenii se înghesuie, se îmbrâncesc.

se transformase într-o navă miraculoasă,
care, cu liniştea, pacea şi luminile ei, cu orga, cu ecranele care
ne apropiau de cei care slujeau, ne întărea senzaţia că, la
nevoie, ar putea să ne poarte pe ape, în aer şi chiar în inima
cerurilor. Ar mai fi multe de spus: despre procesiunea
marială, cu făclii, de la ora 19, care se desfăşoară în aer liber,
despre izvorul din grotă, a cărui apă este considerată a fi
miraculoasă, cu proprietăţi vindecătoare şi care constituie
motivul principal al pelerinajelor.

ar nu numai lucrurile concrete care, de bine de rău,
pot fi „prinse” într-o relatare scrisă sunt importante.
La fel de importante sau poate chiar şi mai şi sunt

efectele pe care le generează. Unul dintre ele, care mi se pare
esenţial, ar fi modul în care se naşte şi devine vizibilă
comuniunea dintre oameni. Acolo, în sanctuarul de la
Lourdes, oameni aparţinând tuturor confesiunilor, etniilor şi
culorilor vin aducând cu ei

Pe picioare sau în scaunul cu rotile, fiecare dintre
ei se arată semenilor aşa cum este:

. Atmosfera nu poate fi descrisă în cuvinte. Trebuie
trăită. Acea trăire supranatural de… naturală, care te
decuplează de la orice cuvânt pe care ai vrea să-l foloseşti.
În noaptea dinaintea plecării n-am putut să adorm.Mă asaltau
gânduri, impresii, senzaţii, într-un vârtej greu de metabolizat.

- am tot auzit, cât
am stat acolo.Oare eu cu ce voi pleca?N-ammai apucat să-mi
răspund.Amcăzut, fulgerător, într-un somn scurt.Am şi visat:
o odăiţă scundă, luminată anemic de o lampă cu gaz. O fetiţă
în genunchi, pe un covoraş tapetat cu grăunţe. Îşi ţine mâinile
împreunate la piept, a rugăciune. Mă priveşte fix. Pare
împietrită, deşi feţişoara ei exprimă o suită de stări
contradictorii: curiozitate, speranţă, uimire, neîncredere,
tristeţe…Mă apropii puţin şi-i întind omână. Continuă să mă
privească la fel. Când nu mă mai aştept, îşi desprinde mâna
dreaptă de la piept şi o îndreaptă spre mine. Cu sfială sau,
poate, cu teamă. O cuprind cu amândouă mâinile şi încerc să
mi-o apropii. În ciuda împietririi afişate, mâna îi este
fierbinte. O îmbrăţişez. Mai strâns, tot mai strâns.
Incandescenţa la care vibrează o face să se topească şi să se
mute în mine. Cu tot cu covoraşul acoperit de grăunţe. O
icoană. Una foarte preţioasă. Aceea cu care am plecat de la
Lourdes.

Hala dezafectată

fragilităţile, rănile şi rugăciunile
personale.

fără măşti sociale, fără
convenţii mondene, fără prejudecăţi şi, mai ales, fără
mândrie

De la Lourdes, fiecare pleacă cu câte ceva

D
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După deschiderea tuturor graniţelor în anii '90, literatura
română s-a oprit o clipă, şi-a tras adânc suflarea şi a
pornit-o într-un iureş de neostoit, amestecând de-a

valma, de multe ori, genuri şi specii, într-o căutare frenetică
dublată de o nemărturisită dorinţă de a depăşi o autoindusă vină a
întârzierii, a ratării momentului alinierii, a marginalizării
culturale. În supralicitarea postdecembristă de autori, edituri şi
texte, proza scurtă pare, la noi, să fie şi să rămână oCenuşăreasă ce
şi-a pierdut toţi pantofii de bal, fără să-şi găsească, în schimb,
prinţul visat. În afara câtorva excepţii notabile (una, recentă şi
preţioasă, oferită de Radu Mareş, cu ), care,
pe lângă valoarea intrinsecă, au beneficiat şi de o promovare
editorială pe măsură, prozatorii români par a se feri de exigenţele
constrângătoare ale speciei, preferând larga desfăşurare a
romanului. De aceea, apariţia volumului Linei Codreanu,

(Prefaţă de Constantin Trandafir, Editura Junimea,
Iaşi 2014), reprezintă o certă reuşită, o rupere a unor zăgazuri, care

Sindromul Robinson

Poştalionul

demonstrează, în şase texte, o coerenţă a scriiturii şi un repertoriu
al strategiilor discursive de invidiat.
Spre deosebire de alţi prozatori, autoarea nu se lasă dusă şi sedusă
de valul fragmentărilor excesive şi al aglutinărilor în construcţia
tramelor. Destinele sunt conturate ferm, schemele epice,
simplificate la prima vedere, nu anticipează deznodământul.
Subiectele sunt luate din lumea de zi cu zi, dintr-un cotidian
familiar, fără salturi spectaculoase şi facile, însă încărcate de
interogaţii interioare substanţiale. Un pensionar vizitează salina
cu nădejdea de a-şi îmbunătăţi starea de sănătate (
), poştaşul satului îşi răstigneşte sufletul

între datoria faţă de familie şi de locul de
muncă şi fantasma iubirii întârziate
( ), o pereche de pantofi devine
pretext pentru lămurirea dureroasă a unor
destine ( ), primăvara e un moment
fast al găsirii unei partenere (

), iar omul vegetal ( ) şi
omul-ochean ( ) pot
răsturna şi recompune lumi întregi.

utoarea propune cititorilor un model
narativ în care mediul tinde mereu să-
şi controleze personajele, supunându-

le transformărilor şi convertirilor. Astfel,
simbolismul locului se răsfrânge asupra
destinelor: catedrala de sare (

) insinuează
trecerea prea rapidă prin vârste, de la jocul
copiilor (

) la
paşii chinuiţi care

, iar moartea Conului Pană se aşază într-o rânduială
firească a lucrurilor.
Labirintul străzilor (

), fojgăiala oamenilor
din târg (

), blocurile cenuşii, cu garsoniere înguste şi
deprimante, recluzionare (

) îşi găsesc o reflexie
discordantă în lumile interioare ale personajelor, prinse, cel mai
adesea, în capcana solitudinii:

Într-o cartografiere a lumilor din cele şase povestiri, lectorul va
remarca abundenţa pragurilor de trecere (gura salinei, gardul în
care se opresc bicicleta şi visurile Poştalionului, râpa Despinei,
ocheanul lui Dom'Nimic, malul cu hlei gălbui unde Trestiana
pierde unul din preţioşii pantofi, cărări, scări, trepte, poarta lui
madam Greta, poduri noi şi vechi, Raiul pustiu), hotare, spaţii de
cumpănă în care oamenii reuşesc să depăşească bariere de
incertitudini sau, dimpotrivă, nu pot decât să se afundemai tare în
spaimele personale:

Timpul depăşeşte constantele ştiute şi acceptate, distorsionând,
articulând drumuri particularizatoare personajelor:

se confesează Spiru, în timp ce la rădăcina nasului
(

). Linearitatea, curgerea temporală este întretăiată de
răspântii, iar o alegere greşită aruncă destine întregi în albii
primejdioase:

Calendarul poate lua forme
vegetale marcând trecerile fireşti printr-un limbaj personalizat,
accesibil doar celor receptivi, celor aleşi:

Catedrala de
sare

Poştalionul

Pantofii
Semne de

primăvară Ritmuri
Ocheanul lui Dominic

gura unui balaur
ştirb şi cu cerul gurii înnegrit

ţipete şi hohote copilăreşti ocolesc
de-a lungul coloanelor catedralei sărate

nu se aud distinct, ritmic, ci
târşit, apăsând greoi în pantofii bolnavi de
bătrâneţe

un copac uriaş care e parte din alt copac mai
mare, dar are ramuri şi crengi şi crenguţe…

toţi păreau în căutare de ceva, dar fiecare căuta altceva
decât ceilalţi

…un dulap cu rafturi. Tragi de un
sertar, vezi o familie.Alt sertar, altă familie…

Când tulburarea îl răsucea nopţi
întregi, pătrundea în casa interioară, dar nu nimerea pragul de
intrare. Călca în gol, se lovea de clanţa încuiată, pereţii erau
jilavi, ramuri uscăcioase îi împungeau ochii, patul un hău în care
se prăbuşea. Urmau zile de confuzie, de îndârjire recalcitrantă
împotriva tuturor. Nu găsea punţi de comunicare cu familia ori
colegii. Se simţea singur acum, parcă prea singur, chiar gândurile
pribegeau pe căi solitare, negăsind liman de aşteptare…

Toţi păstrăm inconştient în suflet frica de
moarte… Nu există eroi decât în infatuarea acelora care
beneficiazăde jertfa răposaţilor.

parc-aş fi din
alt timp, foarte vulnerabil uneori, plasat între cei aşezaţi la casa
lor şi cei care bat la poarta fericirii. Adică nici în car şi nici pe
jos…, se
adunau ameninţător sprâncenele groase şi întunecate Semne de
primăvară

Abia acum înţelese că viaţa e făcută din momente
cruciale, pe care, dacă le pierzi, nu ai cum le regăsi. Nu te scalzi
de două ori în apa aceluiaşi râu, nu ?

Câte veşnicii i-or fi

A

C R O N I C A

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

trebuind lui Dumnezeu să aşeze geometric dungile pe fructe,
chiar când soarele începea să-şi topească ţepii arzători de vară!
Aşa grea cumpănă de gând să existe, încât Domnul să nu
greşească numărătoarea petalelor de trandafir, să umple
rămurelele cu coroniţe albe de cununa miresei, să pună-n fiece
ierbuşoară câte o alchimiemirositoare…

bătrânii se adâncesc în copilărie
fără speranţă de vindecare

Ce-s trei ore pe lângă şaptezeci şi şapte
de ani ? Praf de sare-ntr-o salină!

Nici aerul nu-i apă, nici trecutul viitor.
Dar vremile s-au surpat sub el

precum temeliile caselor mişcate de alunecările de teren de sub
ele, lent şi definitiv, aşezându-se în alte straturi, cu alte
rosturi…

Nu se simţea trădat de prietenii lui, ci înlăturat de valul
timerimii ce năvălea abrupt în lumea culturală a târguşorului,
anihilându-l ca pe o epavă.

Egoismul alungase
idealurile colective, iar oamenii erau din ce în cemai singuratici,
lipsiţi de preajmaprietenilor de cursă lungă.

dinlăuntru

Unii „vedeau”,
alţii observau doar detalii din mediul
împrejmuitor oraşului, alţii nu vedeau nici atâta.
Informaţiile erau contradictorii, „drăciile”
nefiind niciodată identice. Vedeau leul trecând
prin cercul de foc, rătăceau înspăimântaţi prin
ţevi subterane, primeau darul sperat de Crăciun,
aveau în mâini puşti mitralieră adevărate, se
rostogoleau pe semicercul lunii, le creşteau
ciocuri de papagal, înotau cu coadă de sirenă,
zăceau părăsiţi prin spitale, călcau pe vârfurile
plopilor aliniaţi pemarginea şoselelor…

după provocata prăbuşire a Conului
Pană, în ochii întunecaţi ai lui Mortu sclipea
straniu bucuria slugii care duce stăpânului prada

aşteptată
încet-încet s-a potolit, obişnuindu-se aşa de mult, încât an de an
se dezbrăca de numele adevărat precum şarpele de piele, fără
nicio părere de rău

Se simţea privit din exterior
de un alt eu, care-l ironiza fără tăgadă. Nu-i păsa.

Convorbirea s-a
întrerupt brusc, cu acelaşi ton aspru, înstrăinat, aşa cum a şi-
nceput. Se vedea rătăcit într-o realitate căreia nu-i păsa de
sentimente…

O pâlpâire de gând ca o luminiţă de candelă îl
convingea că la capătul vieţii nu stă moartea. Împrumutase
pomului tot suflul fiinţei sale, toată visarea şi credinţa nerostite.
„Nici eu nu mă voi pierde. Poate iarbă, poate mugur, poate bob
de rouă voi fi…Aşa a lăsat Dumnezeu lumea…”. Astfel, solitarul
fără rădăcini şi fără ramuri se înţelenise în viaţă printr-un
transfer miraculos de alchimie vitală. El i-a sprijinit în lumină
mlădiţa fragilă iar zarzărul i-a dat lui Badihagi ceea ce nu avea:
înaintaşi şi urmaşi. Îşi redescoperea rostuirea pe pământ.

Nu era prima fată din viaţa lui şi, totuşi, nu-şi
explica de unde nedumerirea, starea asta de nelinişte… Se
rotunjea în sufletul său un nod sâcâitor format din semne de
punctuaţie pe care, se vedea, nu ştia cum să-l dezlege şi unde să
aşeze semnele pentru a găsi răspunsuri coerente. Întrebările erau
mustrări dinăuntru şi din afară, intonate înalt, fără răbdare…

Cufundarea în timpul personal (
), fărâmiţarea şi recompunerea

segmentelor temporale (
), încercările (cele mai multe

eşuate) de recuperare ( ) sau
de cucerire a timpului devorator (

), măcinarea personajului până la anihilare, până la
expirare (

), iată doar câteva din strategiile
textuale care îl surprindpe cititor.

chimbarea de epocă atrage după sine ipostaze deformante,
caricaturale, frici, spaime terifiante, coşmaruri, monştri
bizari, alienări, demolări şi reconstruiri ale structurilor

sufleteşti de adâncime sau de suprafaţă:

Vederea dinafară, de zi cu zi, a lucrurilor e concurată de vederea
cea , de aşteptările, dorinţele şi nădejdile ce reuşesc,

câteodată ajutate (de ocheanul lui Dominic, de
exemplu) să depăşească starea de latenţă, să
răzbată la suprafaţă, să treacă din spaţii ale uitării
în spaţii ale memoriei şi fiinţării:

Lina Codreanu îşi mânuieşte cu abilitate
personajele, în-fiinţându-le, întâi de toate, prin
numele şi poreclele extrem de sugestive
(câteodată chiar prea explicit-simbolice!): Anton
Mortu (

), Despina / Destina, Poştalionul, Trestiana / Cocostârca
(

), Robert Aprigu / Ariciu, Adam Dominic /
Dom'Nimic.
Personajele, cele mai multe însingurate, cred în semne, uneori le
aşteaptă sau le provoacă, apropierea, presimţireamorţii ori a altor
bătălii ale vieţii nu tulbură existenţe:

Dimpotrivă,
un gest nepotrivit aruncă sufletul în disperare :

Pe un alt plan, umanul se continuă firesc în altă
formă de viaţă:

criitoarea este extrem de atentă la detalii, fie doar sugerate
sau, dimpotrivă, încărcate de simbolism disecat până în
miezul fierbinte, lucruri mărunte, banale, dar cu locul şi

rolul bine stabilit în ţesătura epică: geanta şi bicicleta
Poştalionului, pantofii preţioşi, copaci şi ierburi, urme lăsate în
noroaie şi zăpezi, cotoarele cărţilor, cuşca librarului. Lumile
Linei Codreanu sunt picturale şi sonore, imprimate de gesturi de
fină tandreţe, o expresivitate afectivă primită şi dăruită cu bucuria
căutării împlinite:

Recuperarea unei lumi, interioare sau exterioare, a simplităţii
începuturilor, iată principala grijă a autoarei, care dă la iveală în
acest volum calităţi şi resurse narative de invidiat, motive care ne
fac să aşteptăm cu legitimă nerăbdare următoarea carte al Linei
Codreanu.

S

S

Povestea ca
ocheanRecitesc „Cartierul Primăverii”; cartea o ştiu „pe bucăţele” -

unelemi le-a citit, demult, chiar autorul. Opinii împărţite: un
critic pretenţios, Al. I. Ştefănescu, crede că prozele lui Titus

Popovici de după 1989 „reprezintă tot ce s-a scris mai impresionant
până în prezent” (n.n.: despre perioada ceauşistă). Dacă-i aşa, atunci,
de ce cărţile cu pricina n-au avut aşteptatul impact în rândul
publicului larg? Şi de ce n-au izbutit să clintească imaginea ratificată
de (noua) Istorie a Literaturii Române (adică: Titus Popovici, „un
lacheu” ce-şi dispreţuia şi detesta stăpânul, dar l-a servit obedient
până la capăt)? Satirele lui de după 1990, în pofida caracterului
profund demascator, au căzut (nemotivat, aş zice) la proba
sincerităţii, rămânând cumva în umbra romanului-pârtie „Setea”,
scris cu decenii în urmă. Carte falsă încă de la premisă, dar excelent
manufacturată literar - în vreme ce „Cartierul Primăverii” musteşte
de adevăr profund şi netrucat, însă satira sprinţară concurează mai
greu o construcţie romanescă temeinică şi solid instalată la loc de
cinste în scara de valori a generaţiei mele - desigur, cu concursul
hotărâtor al şcolii şi al propagandei „obsedantului deceniu”.Titus re-
descoperă târziu zicerea lui Juvenal

!” şi schimbă complet registrul, intervenind polemic pe
parcursul naraţiunii, comentând ironic, apelând la caricatural şi
sarcasm; ochiul scriitorului nu mai este obiectiv, cum (aparent)
încerca să se menţină în romanele de tinereţe, ci relevă o certă
implicare vinovată.
Fraza auto-caracterizatoare demai sus, pe care autorul şi-o atribuie în
romanul „Cartierul Primăverii”, s-ar cuveni să rezume conduita şi
ţinuta morală a celui ce a fost scriitorul Titus Popovici, dar nu face
decât să adauge ironiei stropul necesar de auto-ironie. Şi totuşi, doar
citind astfel de cărţi (cu adevărat valoroase nu-s multe, iar cele scrise
din înăuntru sistemului, şi mai puţine) putem înţelege mai bine prin
ce am trecut cu toţii. Cine şi cum ne-au condus. Desigur, nu putea fi
utilizată decât satira - „crezi că se poate scrie despre ei în registrul
tragic?” Despre ei nu, dar iată că tragismul apasă evident destinul
scriitoricesc al unuia dintre autorii români realmente înzestraţi: încă
nu s-a răspuns convingător la întrebarea cine a fost, la urma urmei,
Titus Popovici? Constituie romanul „Cartierul Primăverii” o
surpriză? Da - pentru cei care nu l-au cunoscut direct pe scriitor. Nu -
pentru cei care i-au fost în preajmă. Ca amic, Titus m-a trădat fără să
clipească: a pus pe talger o duşmănie de rang I (Breban) cu prietenia
noastră, probabil de rang II. Şi la o vestită Plenară a CC al PCR, a
vestejit cumânie proletară lipsa de orientare a directorului de editură
de la Iaşi, care a publicat romanul infam „Bunavestire” de Breban
(felicitându-i, nominal, pe cei doi directori de editură din Bucureşti
care, mai exigenţi şi mai bine orientaţi, au refuzat să publice cartea).
Ceauşescu a pus o scurtă concluzie-lespede: „Titus are dreptate”.
Gata, punct! Pe vremea aceea, însemna enorm... Şi totuşi, în ciuda
tarelor de caracter, n-am putut să nu admir în continuare inteligenţa,
cultura şi talentul lui de bun meseriaş şi-ntr-ale prozei, şi într-ale
construcţiei cinematografice.Titus nu se ostenea să strecoare ici-colo
mărunte fitile în scenarii, ci, dacă o făcea, apoi ataca, grav, esenţe, cu
ştiinţa de a bloca obiecţiile cenzurii, invitată să se apere de acuza „să-
ţi fie ruşine la ce te-ai gândit!” În filmul „Horia” şi-n plină penibilă
exacerbare a cultului personalităţii, scenaristul Titus a pus în gura
eroului principal replica răspicat rostită în prim plan „Nu-mi rosti
prea des numele, că se ieftineşte”.Am participat la vizionarea finală:
toţi au înţeles ecoul reverberat în contemporaneitate al vorbelor lui
Horea, nimeni n-a avut curajul s-o spună. Şi aşa a rămas! Până la
urmă, Cabinetul 2 a pus decis piciorul în prag, iar ultimele episoade
ale serialului „Lumini şi umbre” a fost pur şi simplumasacrat... Când
şi unde putea, Titus ne citea proze-dinamită, inclusiv savuroase
cronici rimate dedicate unor mici evenimente cotidiene. Iată: un
câine de pripas l-a muşcat pe mai marele tuturor cenzurilor, Dulea;
Titus ne-a trimis tututor (inclusiv lui Dulea!) o poezioară din care
transcriu (o am în manuscris), pentru amuzament, fragmente:
„Spune-mi, o, câine nobil, spune-mi, o, câine frate / Cum tocmai pe
Dulea ţi-ai ales să-l muşti?”, spre a încheiea patetic: „Până la urmă,
câine, de tine-mi este milă / Muşcându-i hoitul jalnic, urât te-ai
înjosit!” Dac-ar fi după mine, care l-am citit pe Titus încă din şcoală
şi, apoi, am colindat ades cu el japşele şi smârcurileDeltei în căutarea
gâştelor sălbatice,Titus fost, cu siguranţă, şi unmare dezamăgit.Va fi
crezut, cinemai ştie, în fantasmele din „Setea”. Şi-a dat repede seama
că totul este un bluf şi comunismul românesc nu urmăreşte triumful
unei idei (utopice, de altfel), ci întronarea unui clan. S-a retras în
postură de ricaneur, preocupat înainte de toate să-şi apere privilegiile
şi rangurile.
Ca s-o păţească precumNiţă cu lupul: abia când a avut dreptate, nu l-
amai crezut nimeni.
În acest noiembrie se împlinesc douăzece ani de lamoartea luiTitus.

„Difficile est non satyram
scribere

„Nu vreau să aplaud în ritm. Sunt un rezistent.”

accent

Mircea Radu IACOBAN

NI I LUPULŢĂ Ş
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Şoapte de dincolo de timp...

Nicolae BUSUIOC

aperto libro

Din nou, George Bădărău...

În lipsa lui Caragiale...

Editura ieşeană Alfa este una dintre cele care asigură
continuitatea unor apariţii de excepţie. După

(2011),
(2011), (2012), ale criticului, istoricului
literar (şi poetului) George Bădărău, avem în faţă noul
volum, de (2013) sub semnătura sa. De
această dată, exigentul şi excelentul autor vine cu o
hermeneutică reprezentativă, într-o selecţie de studii
importante în poetica şi stilistica ultimelor decenii, în
dramaturgie şi naratologie, până la abordarea discursului
literar, a esteticii şi postmodernismului. Criticul reevluează
opreşte unor poeţi români contemporani (Nichita Stănescu,
Marin Sorescu), analizează universul macedonskian, proza
lui ŞtefanBănulescu, fantasticul în nuvela „LaŢigănci”, a lui
Mircea Eliade, reactualizează miturile din opera lui Vasile
Voiculescu, ajunge şi la poetica americană, la semiotica lui
A.J. Greimos sau la Tz.Todorov, cu întrebarea lui esenţială:
cum semnifică un text? George Bădărău readuce în
actualitate importanţa studiilor din lingvistică şi stilistică,
imaginile eminesciene şi simbolurile bacoviene în
interpretări divergente sau revizitează opera unor scriitori ca
Arghezi,Rebreanu, Sadoveanu,Caragiale ş.a.

cest nou volum al lui George Bădărău n-ar trebuie
trecut uşor cu vederea îndeosebi de cititorii-studenţi
la Litere sau de profesorii de limbă şi literatură

română, în primul rând lor oferindu-li-se puncte de vedere şi
incursiuni în diversitatea fenomenului literar, cu noi teorii,
metode şi incursiuni în analiza textului. Semnificativă e
relevanţa , asupra căreia autorul insistă,
pornind de la o schemă de identificare a acţiunii codurilor
într-un discurs literar, indiferent de genul lui, după modelul
lansat cândva de Barthes: 1) - grupează
fragmentul secretului diseminat în text; 2) -
constituie linia propriu-zis narativă, povestirea; 3) -
totalizează sensurile aluzive şi substituirile; 4) - se
referă la sistemul semnificaţiilor textului; 5)
(ideologic) - conţine un corpus de citate, omică enciclopedie
a locurilor comune.

scrie în fel şi chip, dar mai ales scrie cu
umor şi nu de puţine ori ştie să transforme umorul în ironie
caustică. Şi de câtă ironie avem nevoie cu toţii, mai ales azi!
În lipsa lui Caragiale, multe dintre secreţiile „glandulare” ale
contemporanului nostru, folosite drept arme inofensive fizic,
dar cât de necesare ca formă de demascare comică a
defectelor, rămân necunoscute din simplul motiv că pana
scriitorului (aplicată fie şi pe calculator) a cam dispărut din
câmpul umorului. Cine să-l mai cultive? Rarele cărţi de
comedie care mai apar nu intră în atenţia criticii literare, nici
măcar în a celei de întâmpinare. Figură retorică, ironia se
realizează prin antifrază, în sensul că exprimă contrariul a
ceea ce pare că vrea să comunice. Când ironia de calitate
predomină în textul dramatic avem de-a face cu teatrul de
comedie.Am în faţă trei volume pe această temă ale lui Doru
Iablonski:

şi Sub titlul primului volum este
menţionat:

Este de la bun început
evident un fel de autopersiflare, urmând ca persiflarea să se
extindă pagină cu pagină într-un crescendo bine calculat,
încât la finalul lecturii scopul este atins cu un maximum de
efect umoristic.

e-am citit şi pe celelalte două, m-am amuzat copios,
ajungând la convingerea că autorul este dotat cu
mijloacele specifice unor debordante comedii, cu

imitaţii parodice. Personajele sale îngroaşă tuşa
caracterologică, în rama unor evenimente tipice societăţii în
care trăim, ieşind la lumină în toată goliciunea şi imoralitatea
lor. Ne simţim, astfel, parcă răzbunaţi, măcar la acest nivel.
Prin umorul inteligent, exprimat cu înţelegere superioară faţă
de moravuri şi defecte, se ajunge la acele stări de spirit prin
care românul, cu bonomia-i resemnată şi surâzătoare,
suportă mai uşor nonsensul, iraţionalul, nedreptatea. Doru
Iablonski are, fără îndoială, ştiinţa dozării în ducerea în
derizoriu a unor personaje, ale căror trăsături ridicole sunt,
din aproape în aproape, scoase în evidenţă. Cele trei cărţi la
care m-am referit se adaugă altora, doldora de aceeaşi vervă
umoristică.N-ar fi rău ca vreun regizor să se oprească asupra
comediilor lui Doru Iablonski, trecând peste unele criterii
care uneori nu au de-a face cu calitatea textelor puse în scenă.
Avem nevoie şi de comedie bună.Altfel, „Da, că de onest n-
ai încotro!” (I.L. Caragiale) sau „Se răsuci Moromete spre
Cocoşilă, lăsând pentru moment ziarul la o parte, adică
ocupaţiunea ta mintală, Cocoşilă, e la alte prostii” (M.
Preda). În replică, Doru Iablonski : „Că aşa spune la carte -
bucură-te pe pământ şi de cântarea frumoasă şi cu bun miros
din lauda cea dulce a celor care aşteaptă omană cerească…” .

Rădăcinile
fantasticului românesc Romantismul românesc

Realismul românesc

Studii şi articole

comunicării literare

hermeneutic
proieretic
simbolic

semantic
cultural

Avocat de procese pierdute, Pe pământ am locul
meu Pe un colţ de viaţă.

Melodramă scrisă în stil pretenţios şi care poate
fi vizionată în stil hazos, în patru acte, patru tablouri şi 899
de cuvinte din care 118 cu literă mare.

A

...Doru Iablonski

L

Prea bine se ştie, scriitorul este un artizan, un meşter al
cuvântului bine ticluit, apt a înveşmânta o poveste, marcând
un timp şi un spaţiu anume. Iar dacă acel spaţiu se numeşte

„Arania”, imaginaţi-vă ce plăcut supliciu pentru Daniel Drăgan,
artistul care se lasă subjugat - mai bine de un sfert de secol - până îşi
va găsi liniştea!
„ ” este un roman confesiune, în care domină
introspecţia şi învăluirea înmit, pentru care se adoptă douămodalităţi
de relatare: una faptică, în mantia ambiguităţii - iar celălaltă, un
anevoios discurs, care se doreşte explicativ, apropiat de ceea ce
numim logică, o suprapunere a doi timpi, cel ilogic care bulversează
pe cel logic Din punct de vedere tehnic, varianta 1988 se distanţează
de varianta finală, 2014. În prima, între „Prolog” şi partea a patra
„ ” - recunoaştem o simetrie naratologică, o

Dincolo de Arania

.

Trenul de noapte
îmbrăţişare a poveştii care se
doreşte coborâre în magma
ambiguităţii, precum un ecou -
amprentare a unui timp de
nepoveste, a patra parte jucând
rolul de în varianta 2014
apar şi trei părţi,

Epilog
Prologul

capitolele suferind vizibile numerotaţii sau renunţări la text.
Eliminarea capitolului zece din partea I a romanului are un scop bine
definit, de a mări suspansul, de a înţelege că Arania este, în fapt, „

...” Naratologicul evoluează în febra unor
forme verbale apte a trasa o linie de echilibru în evoluţia
personajelor. Motto-urile infiltrate cu minuţiozitate de cronometru
par a ne avertiza că nimic în cer nu semişcă fără ca cele de pe pământ
să pulseze, aşişderea. Aşa cum nu poţi cuprinde spaţiul celest, tot
astfel, nici „ ” nu-ţi aparţine.
Recunoaştem scriitorului Daniel Drăgan plăcerea definiţiilor
metaforice, dar şi a reflecţiilor sentenţioase. Spre deosebire de
varianta 1988, această „ ” (Ed. Bibliotheca,
Târgovişte, 2014), dispusă în trei părţi, cu un titlu-simbol, anticipă
esenţa naratologicului. În prima parte, „ ”, firescul
şi nefirescul se contopesc, prin implantarea introspecţiei, în centru
plasându-se Radu şi Sim, figurile centrale ale romanului, iar în jurul
lor, orfelinii unei epoci (astăzi, apuse), tineri receptivi la un anumit
tip de educaţie, la o „ ”, ce s-ar fi dorit şi „ ”.
Mândria de a rosti: „ ...” ar putea părea firească. Ni
se dezvăluie oArania - „ ”, „

...”, cândva, o „ ”, spaţiu
deloc greu de intuit. Am putea şopti, deopotrivă: „
...” Însă căutările lui Sim sunt „ ” de Arania, dincolo de

simpla înţelegere, care ar putea însemna armonie, regăsire a sinelui,
purificare. La origine, piept al mineritului, în zona mitologicului,
deja înţelegemmiezul sensului de „ ...”Un „ ” - care ne
poate conduce spre origini, dar şi un „ ” al reprimărilor, dintr-
o altă epocă istorică.Acest joc al ambiguităţii se doreşte, în mod cert,
lent dezvăluit de către scriitor.
Protagonistul (Sim) se diferenţiazămult de ceilalţi „ ”, colegi ai
săi. Este fiinţa care îşi caută calea. Încearcă să se recunoască pe sine
(„ ...”), în fiinţa sa interioară - „

...”, din dorinţa de a „ ...” Simte că el este
„ ” acestui pământ. Vrea „ ...”, să o cunoască

o
gură de rai devoratoare

ţărâna pe care o aduni în pumni

a treia ediţie definitivă

nouă ordine perfectă
Am fost în Arania
cetate pustiită ţară bântuită de viscol şi

ploi, de întunecate cutremure gură de rai...
Et in Arcadia

ego dincolo

dincolo dincolo
dincolo

orfani

Sunt fiul se naşte încă o dată
Cuvântul birui spaima
fructul să irumpă din sine

FiicaVesalomului

pe fiica Vesalomului, care nu-i decât o himeră capabilă să
„ ...” Şi-ar
dori o coborâre în „ ” a propriei fiinţe.
În a doua parte a romanului, „ ”, ni se
dezvăluie o nouă experienţă a lui Sim - într-o grotă, un loc al marilor
încercări, subtilă adâncire în mister. Ceea ce se doreşte, în fapt, este
ca Sim şi ai lui „ ” să se simtă mereu „ ”, disciplinaţii,
incapabili de a acţiona după propria voinţă; să simtă haosul acelui
existenţial (dirijat şi impus); să penduleze între „ ”;
să fie mereu „ ...” Cititorul intuieşte
care este soarta acelui grup de „ ”, modelat întru mutilare,
acţionând conform unor automatisme impuse. Nişte mini-roboţi,
păpuşi-vii, acceptându-şi tacit şi cuminte destinul, cărora li se
inoculează frica.Doar ochii - să ţintească „ ...”

stăpânească graiul tainic al vieţuitoarelor şi al ierburilor
partea eternă

colegi orfanii

spaime şi îndoieli
răvăşiţi, nestatornici, vulnerabili

orfani

bucuria succesului

Partea eternă a fiinţei tale

Acţiunea din cea de a treia parte
a romanului „

” este mult mai
dinamică. În sfârşit, „ ”
ajung la mina părăsită, acolo
unde sunt „

”, în „ ”.

O clipă pentru
totdeauna

orfanii

încolonaţi pe rânduri
de câte opt detaşamente

Atmosfera este rigidă şi în câteva tuşe frazeologice (nici penelul n-ar fi
fost mai iscusit) vedem - prin ochii auctoriali, sterilitatea şi vitregia
locului. Adversitatea dintre Radu (liderul) - şi Sim (fiinţa dotată cu
anume însuşiri, pe care unii le-ar numi, paranormale) este în primul
rând de natură psihologică. În timp ce Radu se lasă disciplinat de
anumite rigori (impuse) şi acţionează egoist şi răzbunător, Sim este un
om liber în gândire („ ”), dornic să
rămână lucid şi vertical.
Scriitorului îi place să-şi poarte cititorul dinspre materialitate înspre
imaterialitate, în aşa fel încât, aflat în faţa unor imaginate „

”, să se pătrundă de o „ ” care „

...” Nu doar numele său (Simeon Petrineac) are,
genetic, un substrat care ne supune unui timp de reflecţie, ci însăşi
experienţele pe care le trăieşte acesta, îl particularizează... Şcolar
fiind, Sim „ ”, nu-l bântuia „ ”, era doar
un executant. În timp, va evolua, căutările sale îi vor îmbogăţi fiinţa.
Va trăi o experienţă unică, va cunoaşte (fără a înţelege deplin) „ ”
nontimpului. Doar colegii săi vor rămâne nişte „ ”, simpli roboţi.
Asemenea, şi ambiţiosul Radu.
Decizia de a distruge mina părăsită - de „ ...”, este
sinonimă cu năruirea unui vis. Un verdict necruţător: „

”. Executantul, un „ ” cu chip de „ ” (un
altfel de Corb decât cel al Cantemirescului), justiţiarul - „

...” Buldozere, excavatoare,
camione, cisterne... Un zgomot asurzitor, ca o invazie...Galeriile
vechei saline sunt îndopate cu dinamită. Un „ ” şi-un
„ ”domină întreaga aşezare.
Epilogul este apoteotic. Cu a sa „ ” în mână, bătrânul

Artenie tronează majestuos peste culmile Araniei, avertizând că
măritul Timp al timpilor ce vin cere binecuvântare, speranţă şi
încredere: „

...”

există ceva dincolo de trupul meu

fenomene
primordiale stranie sfială să se
adâncească până la spaimă pemăsură ce simţurile noastre descoperă
fragilitatea fiinţei

nu avea păreri focul curiozităţii

preţul
orfani

dincolo de Arania
locul acesta

trebuie să moară însoţitor Corb
instanţa

hotărâtoare, judecătoare şi punitivă

muget adânc
tremur fioros al străfundului

cârjă apostolică
avva

pacea sufletului să te cuprindă că pază mai bună şi paznic
mai treaz decât liniştea sufletului nu se află

Livia CIUPERCĂ

Tecuciul are o reprezentare ,,cronicărească” de invidiat,
câteva monografii şi un dicţionar de antologare a
persoanelor ,,vizibile” onorând orice bibliotecă. Sunt

lucrări în care valenţele didactice ale autorilor (prof. Ştefan
Rugină, prof. Vasile Ghica, prof. Ştefan Andronache,)
asigură, într-o măsură rezonabilă, veridicitatea datelor,
rămânând deschise ,,reaşezărilor” valorice necesare. Sunt, în
sine, elaborări la rece, condensări ale unui apreciabil volum
de documente, studii dar şi articole din publicistica anilor
(ceea ce dovedeşte şi în acest plan o vechime apreciabilă a
profesiunii de gazetar la Tecuci). Dacă dicţionarul gravează
existenţe de profit comunitar, monografiile sunt mai
generoase în construcţie, autorii potenţând propriile resurse
creative, scriitoriceşti.
Omul de radio şi tv. (voce distinctă, tuşantă, prezenţă stenică)
dar cu precădere gazetarul de actualităţi Viorel Burlacu,
răzbună printr-o primă carte de profil strict publicistic
(articole, note, dialoguri, atitudini) necuvenitul anonimat al
,,colecţionarilor realităţii”, ziariştii locali. Indiferent de
publicaţia spre care îşi direcţionează articolul, în respectul
asumat al deontologiei profesiunii, Viorel Burlacu refuză
orice înclinare partizanală, conştient de şansa pe care ,,arhiva
viitorului” o va avea prin aceste înscrisuri cu valoare de
document.

(cum i-am sugerat ideea unui posibil
titlu de carte, poate la următoarea), autorul
(publice) oferă analistului varii ipoteze şi date concrete
privind ”creşterea zero minus” a orizontului socio-economic
local şi naţional, Tecuciul devenind un teritoriu nefericit
multiplicat în restul existenţei româneşti.Dimensiuni vitale:
Restaurarea ,,ciocoismului” analfabet printr-o ,,castă
politică” exogenă altor interese decât cele personale
(privatizări frauduloase, ,,înfrăţiri” de mântuială nemântuită
cu paralele şi meridiane de tot absurdul, structurile de
parameci interşanjabili ai partidelor, re-împroprietărirea
necuvenită a unei case regale butaforice, restaurarea tristelor

Gazetar pe frontul de est
Memoriei hârtiei*

figuri bolşevice prin urmaşii iertaţi de vina lustrabilităţii,
recompunerea unei oligarhii frauduloase într-un vacuum al
moralităţii, ş.a., ş.a.);
Scufundarea în soluţii nesigure de supravieţuire a majorităţii
populaţiei;
Tomberonizarea culturii printr-o ruletă focalizată pe un
minister al educaţiei şi instrucţiei în derivă de personalitate
(cum şi alteministere);
Încetinirea ,,programată” (prin buget, prin nevoinţă) a
iniţiativelor, ş.a.m.d.
Sigur, Viorel Burlacu, ziarist care se respectă în această
dimensiune, s-a derobat, în articolele sale, de veştmântul acid
al comentatorului (deşi amarnic de interesantă ar fi fost
ipostaza pamfletară), poate motivat şi de condiţia proprie de
creator de evenimente locale cu reverberaţie regională sau
naţională, de restaurator de valori locale chiar în condiţiile în
care administraţia publică de aici încearcă să determine
perisabilitatea statuilor.

este o carte document cu martori şi
mărtuturisiri, cu jurăminte şi abjurări, cu bâlci tragic pemăsura
unor personaje care, sigur, vor refuza să recunoască propriile
comunicări dar, partea luminată, şi un depozitar al unor
conştiinţe curate, dedicate identitar progresului, recompunerii
valorice a zilei de mâine. Asemeni, în vitrina unui timp
fractalic anume ales prin Viorel Burlacu, Tecuciul îşi
reinventariază parte a valorilor contributive la averea culturală
naţională.
Personal mă bucur că, pe fondul pariurilor gomoase, trucate,
populiste (cele politice, desigur), am pariat pe evoluţia
profesională coerentă şi de utilitate publică a luiViorel Burlacu
şi sunt convins (există dovezi subliminale chiar în culegerea
publicistică de faţă) că, odată cu imunizarea propriei existenţe,
îşi va răzbuna filipic regula tăcerii aparent cuminţi pe care şi-a
asumat-o socratic,mereu zâmbind.

Memoria hârtiei

Aurel BRUMĂ
* Viorel Burlacu: Memoria hârtiei, Ed. Performantica, Iaşi, 2014

Memoria hârtiei
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„Caută-mă într-un ritual albastru”

„În acest poem/ s-a aprins lumea cuvintelor/
acum ard de la rădăcină”

Întârziat în debut este şi Vasile Cojocaru (Filipiuc) (n. 26 nov.
1952), prin volumul cu titlu heraclitian

(Ed. Samia, Iaşi, 2005), urmat de alte câteva cărţi:
(Universitas XXI, 2009),

(222 pagini, 2012),
(252 p., 2013) şi

(306 p., 2013), ultimele trei tomuri
apărute la Editura Alfa din Iaşi. Este originar din Borca,
localitate din nordul ţinutului Neamţ, care a dat în ultimele
decenii câteva nume de poeţi, dacă ar fi să-i amintim aici pe
regretatul Aurel Dumitraşcu, pe Radu Florescu, Mihai Niculiţă
sau Liana Rareş. Mai trebuie spus că Vasile Cojocaru Filipiuc
este unul dintre specialiştii noştri recunoscuţi în economia
materialelor metalice, profesor universitar la Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, autorul a zeci de brevete de
invenţie, de studii în domeniu şi al unui masiv tratat despre
tehnologia fontei, premiat deAcademia Română, în 2005. L-am
cunoscut nu de mult şi am rămas impresionat de jovialitatea sa
molcomă, proprie muntenilor de sub Ceahlău, ducând cu el o
sensibilitate discretă, datorată în bună măsură meleagului
matriceal în care şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa, dar şi unei
erudiţii deosebite, cu lecturi serioase şi bine asimilate, din toate
epocile. Cât despre sine, îi place să se considere un post-
modernist, cu o accepţie specială acordată termenului, pe care o
explică astfel: modernismul, cu toate ale sale, s-a încheiat de
mult şi acest lucru îl simt cel mai bine inginerii (!); post-
modernismul este nu agonia modernismului, ci întoarcerea artei
la originile sale, într-un alt ciclu de căutări, la fel cum se întâmplă
azi cu întreaga tehnologie, care-şi recuperează, la rându-i,
tradiţiile şi obârşia.

oezia lui Vasile Cojocaru este un , dar şi un
motiv de sustragere din ariditatea determinărilor de
fiecare zi, de regresiune spre meleagul natal, tema sa

predilectă, alături de alte două - tema vanităţii, a trecerii
implacabile a timpului, dilatând vârste şi regrete, şi tema
celebrării cuvântului potrivit, dăruit să se încarce cu seva
sufletului. Poemele se remarcă prin claritatea semantică a
rostirii, într-un registru expresiv de feerie nostalgică. Imaginea
albiei curgătoare pune la lucru complexul lui Narcis, cel
fermecat de oglinda mişcătoare ce-i duce chipul departe, să-i
rămână neschimbat la trecerea anotimpurilor. Jubilaţia trăirii
oferă siguranţă scriiturii, prin depăşirea confesionalului
monoton care o ameninţă: „Odată cu vremea mă topesc,/ şi iar
mă topesc -/ ca un râu şi rămân/ ca un râu,/ pentru că tot ce este în
lumea aceasta/ este minunat.” ( ); sau: „Curge, ca un
râu,/ Se petrece, ca un râu,/ Se învolburează, ca un râu,/ Se uneşte
cu altul, ca un râu,/ Creşte ca un râu,/ Plânge lângă o salcie, ca un
râu,/ Visează peştişori de aur, ca un râu;/ Se tot duce, ca un râu,/
Nu semai întoarce, ca un râu.” ( ); sau: „Demult,/ Îmi
luam penelul,/ Mă aşezam lângă râu,/ Iar pe râu curgeau chipuri/
De oameni,/ Pe care eu le zugrăveam./ Acum,/ La vernisaj,/ La
care am invitat şi râul,/ Am constatat că/ Toate chipurile/ Sunt la
fel.” ( ). Simplitatea şi monotonia locului comun sunt
ponderate de vibraţia afectivă: „Lângă nişte trestii,/ Ce stăteau la
taifas,/ Vântul nu era ascultat/ De nimeni,/ Iar râul meu/ îşi
pierdea numele -/ Se întâlnea cumarea.” ( )

Poetul va face saltul din acest regim miniatural şi reflexiv, de
rigoare alegorică, spre o reverie tăinuitoare, de notaţie calofilă şi
sugestională, alimentată de puritatea uimirii. Cărţile devin tot
mai robuste, cu cantităţi mari de „notaţii” şi „respiraţii”,
închipuind mereu o rebeliune a cuvintelor care se revarsă în
„agora poemului”, unde se aşează cuminţi în jurul , spre a fi
alese doar câteva din ele, cele cu sunet metalic (!). Nota elegiacă
se impune pregnant în volumul ,
unde maturizarea expresivă este vădită. Tema nostalgiei după
tărâmul natal devine aici una a asumării identităţii. Suita
anotimpurilor dă o mai mare libertate eului liric să topească
peisajele privirii imediate în peisajele interioare ale memoriei.
Descrierea aşterne nu o dată cuvinte albe, neutre, între golurile
de forme şi culori: „Primăvara -/ obsesia iernii destrămate,/
voluta nopţilor fără sfârşit/ înşurubată-n pământul reavăn,/
confruntarea nuferilor albi,/ ai mieilor gheboşi în salturi,/ cu
nuferii galbeni/ ce-nfioară fruntea poetului.// îngroparea
vârcolacilor sub glie/ slăbirea baierelor grăunţilor/ bâlbâirea
zăpezilor/ din apropierea cerului,/ exitusul melancoliilor/
lacrimile/ peste arterele despletite ale pădurii…” ( );
„Vara -/ Purgatoriul toamnei/ rătăciri astâmpărate/ cu ploi scurte
de cuvinte,/ maci care prind chindia,/ anotimp fără ciori,//
cherhanaua nisipoasă/ licitândmana cerească nisipoasă/ licitând
mana cerească spumoasă/ adusă pe ţărm/ de algele din pletele
nimfelor/ sete greu fuzibilă,/ aer fără stoluri de păsări,/ refugiu
sub masca tufişului// hotare pierdute între sâmburi şi teci,/ trafic
de seu în lumea necuvântătoarelor,/ descoperirea coapselor,/
ochi fierbinţi…” ( ); „Cuvintele au ecoul stacojiu,/ macii
descântaţi adorm ceasurile,/ cărările rătăcite părăsesc turmele/
ecoul tuşeului - visul clavecinului,/ o pocitanie de vers îşi cântă
prohodul,/ obloanele arestează iarba verde// oamenii zboară prin
copaci./ războiul frunzelor ucide ordinea,/ bostanii s-au copt în

S-a tot dus râul... A
rămas râul
Scrisoare către Moş Crăciun
Înţelepciunea din anotimpuri Cataracte ale
unui fir de cuvinte sclave şi libere Cuiburi
perene - Epică şi lirism

violon d'Ingres

Autoportret

Unmuritor

Vernisaj

Sfârşit

ideii

Înţelepciunea din anotimpuri

Primăvara

Vara
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chipuri halucinante de strigoi/ chindia se-adapă din mustul
butucilor noduroşi…” ( ); „Nuferii de
nor/ buiesc zarişte codrului,/ acoperind bronzul târziu/ al
frunzelor nude/ şi-oglinda cerului// Apoi iarna şuie/ îngheaţă
sudoarea cuvintelor/ până-n primăvara poemului/ şi mortifică
mugurii lutului” ( ). Norii întregesc aici
paradigma risipirii fluide, a plutirii, laolaltă cu clipele unei durate
care se spulberă necontenit.
Notaţia aceasta stranie, aproape dezordonată, impune o tentă
intimistă imaginii - o reverie în generalităţi păgubitoare, uneori
tandre, alteori trudite, fără gesticulaţii, remarcabilă doar prin
declamaţia limpede, cerebrală, în veghe livrescă. De la o
reflexivitate frustă, susţinută cu patos,Vasile Cojocaru Filipiuc se
lasă în voia unui imagism suav, melancolic, adesea baroc,
încărcat de atribute şi situaţii lexicale, printr-o tehnică proprie de
rostogolire a metaforei până la saţietate: „Cocoarele spaţiilor
flămânde/ îşi prelungesc ora de geografie/ ca să prindă la
întoarcere/ unghiurile albe desprinse/ din mestecenii verdelui
crud.// Aceeaşi vreme extrage din glie/ magneziul primăverilor/
pentru ca-nora siderală/ verdele de smarald/ să-şi lungească
şederea/ cu un echinocţiu şi cu un solstiţiu…” (

); „Ale melancoliei/ şi ale exultării/ sunt lacrimile de
cuget/ ale clepsidrei…// Lacrimile de cuget/ numai sunt surde/ la
tăcerea noastră/ dacă sunt spuse/ prin tutunul cuvintelor.//
Lacrimile/ sunt vinul celest/ al libaţiei…/ vărsat pe altarul
pleoapelor:” ( ); „Un suflet livid/ trebuie spus/
undelor unui clopot,/ dangătele descojind rugi/ printre paciuliile
tămâioase.// Singurătatea-i de plumb/ deapănă dorul/ ca
mortificarea poemului/ de cenzura crudă.” ( ).
Imagini de felul: „prinderea de aripi de către streşini”, „cuvintele
ce prind aripile poemului”, „purpura poemului/ şi haina lui de
ceremonie daurită” sau „lacrimile de cuget” sunt eminamente
baroce şi denotă intensitate calofilă, plăcere de a dantela textul, de
a-i da eleganţă. Ca să fie în ton cu şlefuitorii de vers de altă dată,
cu esteţii dificili din , autorul nostru emite chiar ideea
că poeţii duc cu ei o aură strălucitoare, din cauza cuvintelor alese
ce le năvălesc în afluxul sanguin: „Seva cuvintelor/ îmi face
arterele fosforescente,/ păzindu-mă de spaimele deşerturilor//
Incendiul nestins/ al sângelui sin poeme/ topeşte plumbul sin
orele trudite/ şi-arămeşte codrii toamnei/ înaintea anotimpului
pleşuv.// Utreniile şi vecerniile poemelor/ respiră prin sângele
meu/ şi topesc prin ceara rugilor/ monştrii coşmarurilor,/ boturile
strigoilor…” ( ).

emarcabil acest efort combinativ de estetizare, de tremur
crepuscular al lucidităţii, care ne face să trecem cu
vederea anumite stângăcii de text. Reuşitele ţin mai

totdeauna de performanţa (şi surpriza) alegorică, acolo unde
inteligenţa şi ascuţimea de spirit sunt suverane. Un poem se
ocupă de sunetul ascuns al metalelor, specialitatea de fond a
autorului: „Apusul coboară/ cu hematitele fierului,/ lungeşte
maiestatea sfeşnicelor/ până la aştrii fără trup/ şi-ademeneşte cu
diapazonul/ menestrelul unui ev.// Metalele care cântă/ înalţă
volutele sunetului/ care năpădesc cerul/ printre harpele sorilor//
Un microscop/ a surprins/ dansul nebunesc al atomilor/ într-un
metal lichid/ care cânta.” ( ). Poezia descoperă
mereu ceva, rezumând împreunarea magică a fiinţei cu misterul
naturii „După ce hăcuiesc/ ziua în amurg,/ florile nopţilor albe/ în
cincizecime -/ sânzienele,/ se ghiftuiesc/ cu jăratecul/ unui amurg
întreg,// Preotesele solare/ descântă/ roua luminii/ şi pârgul
uterului,/ înainte ca grâul/ să se aprindă/ de la macii/ ce asigură
liniştea/ din noaptea solstiţiului.// O noapte întreagă,/ de vrajă/
florile drăgaicei albesc/ ielele/ care miruiesc lutul viu/ cu roua
petalelor/ îngropând/ furtunile rusaliilor/ în ospiciul justiţiei.”
( ).
Plăcerea de a produce dificultăţi textuale e frecventă şi creează
dor de profunzime reveriei bucolice: „Râul, fluid ca o sârmă,/ lasă
urme umede/ în memoria valurilor/ şi tânjeşte spre căldura/
aşternutului amiezii.// Râul se uită-napoi/ prin stropii/ rădăcinilor
norilor,/ pe sub pleoapele/ aburilor din dimineaţa verii…// Râul
asistă la/ transformarea privirii aiurea/ în liniile ordonate ale/
mestecenilor treziţi de/ cohorte de muguri somnoroşi/ din zăpada
veşnică.” ( ). Sigur că de aici şi până la o anumită rostire
sterilă, executată cu graţie şi eleganţă, de dragul formei pure,
indiferentă la semnificare, nu e decât un pas şi experimentul nu se
lasă evitat: „Cupe ce vor să fie sărutate/ aşteaptă aniversarea/
acum, când simbolurile/ numai au şovăieli./ E vremea unui spici/
al cărărilor tăcute,/ e vremea ca greşelile/ să nu mai fie ghiftuite/
cu cioburi.// Lângă jăratecul meu/ exultă o piele diafană/ şi
saxofonul unui supeu/ ce-nfierbântă/ lumina difuză a sângelui./
Recitalul serii -/ acum, Ediţie princeps./ Iubita-mi este mai
aproape/ decât cuvintele poemului.” ( ) Poezia poate
continua aşa, până la limita în care lirismul cedează iscusinţei
ludice şi obscurizării.
Masivul volum de dată recentă
impune o discuţie specială. El include nu mai puţin de trei mii de
reflexii, gânduri fugare şi aforisme, aşa-numite „silabe de trăit”
spre a înfrunta vitregia prăvălirii timpului, unele din ele grave,
altele senine, cu pigmentul ironic al înţeleptului coborât din
munţi, care duce cu el în lume chibzuinţă răbdătoare şi sinceritate.
Autorul şi spune undeva că anii petrecuţi , în vatra natală,

Descindere în octombrie

Aşteptarea năierilor

Trei anotimpuri
fără iarnă

Dialogul lacrimilor

Suflet livid

cinquecento

Respiraţia poemelor

Metale care cântă

Alungarea furtunii rusaliilor

Râul II

Celebrare

Cuiburi perene - epică şi lirism

acasă

„Cuvintele ce prind aripile poemului/
din cuibul împletit cu liane”

R

„au fost anii şcolii de înţelepciune”, ceea ce ne face să credem că
temerara sa colecţie de cugetări e tot un fel de sclipire nostalgică a
obârşiei. Dincolo de calitatea industrioasă a materialului nu lipsit
de clişee (o selecţie severă putea învinge cifra rotundă a
însumării), plac mai ales acele ziceri care ascund un freamăt liric,
fie şi prin distanţare bahică: „Înainte de a-l aşterne pe hârtie, un
poem poate fi o povară”; „Ceaţa este imaginea de dimineaţă a
norilor”; „Viaţa vinului este limitată. Prin urmare, nu te încurca
prea mult cu el - bea-l!”; „Vinul îneacă frica”; „Moartea desparte
umbra de om”; „Vinul este băutura criticilor”; „Dumnezeu nu-i
niciodată singur”; „Moartea nu sperie înţelepţii”; „Monştrii cresc
în apele liniştite”; „În sufletul unui om rău este furtună mereu”;
„Dragostea neîmplinită îmbătrâneşte”; „Dacă povestea asta mai
ţine mult, devine mit”; „Izvorul dă longevitate unui râu” etc.
Interesant că prin reflexiile acestea lirismul se retrage, făcând loc
depănării epice, dacă e să fim atenţi şi la titlul volumului. Orice
gând, vrea să spună Vasile Cojocaru, îşi are „povestea” sa de
taină: „Iertarea este una din cărămizile aflate la baza constituţiei
pentru edificiul numit înţelepciune”; „Înţelepciunea este o
piramidă ce se înalţă toată viaţa”; „Vinul cu caracter este
maiestuos”; „Nu-i nevoie să se titreze adevărul din vin - acesta-i
exprimat în limba lutului”; „Vinul despovărează şi împovărează”;
„Înţeleptul nu jigneşte niciodată”; „Lirismul anotimpurilor -
primăvara pomii sunt plini de pasteluri, vara, sunt plini de sonete,
toamna, sunt plini de romanţe, iar iarna sunt plini de elegii şi
adagii”. Adevărul şi vinul sânt obsesiile acestor contemplaţii de
tihnă.

Cuvintele ca „lacrimi din vinul celest”

Cristian LIVESCU

Nici nu s-au stins reflectoarele şi ecourile FILIT-ului ieşean
(şi ce bine când ecourile persistă!), şi alt zvon de sărbătoare
autumnală a adunat, ceva mai la vale de Iaşi, prietenii

revistei , la un moment aniversar emoţionant: prima
jumătate de veac de apariţie neîntreruptă (se sparie gândul la ideea
unei … de 50 de ani!). O zi încărcată de amintiri,
găzduită de biblioteca Universităţii ”Vasile Alecsandri” şi Centrul
de Cultură „George Apostu”. Ostilităţi cordiale conduse cu
puternică mână de Carmen Mihalache, actualul redactor şef al
revistei. Zâmbete, emoţii, file îngălbenite, file albe, colb. Revista,
dăruită, împrăştiată (la propriu, peste tot), înflorită.
Un Radu Cârneci (fondatorul revistei) în formă de zile mari,
evocând dăruirea începuturilor şi rotunjimea ideii de (şcoală
de literatură, o adevărată familie de spirit), prima din noul val de
reviste, alături de craiovene.Amănuntele inedite (precum
necesitatea apariţiei celor trei numere de probă şi aprobarea dată de
prim-secretarul Gheorghe Roşu, stră-strănepotul din Grumăzeşti al
lui Ion Creangă; primul festival Bacovia, în 1971, când tot Bacăul a
fost pavoazat cu steaguri în ton violet-gri, iar cofetăriile s-au
întrecut în a scoate specialităţi dulci cu denumiri bacoviene, precum

…) au condimentat intervenţiile nescorţoase ale unor oameni
fericiţi că se reîntâlnesc într-un spaţiu al dialogului.

n mesaj de suflet al Anei Blandiana, citit de poeta Cristina
Emanuela Dascălu. Confraţi din ţară, provocaţi de Vasile
Spiridon la comparaţii cu tâlc, de înainte şi după '89.

Cestiuni arzătoare din bucătării redacţionale - difuzarea, greutăţi
financiare inerente (m-a ros o oarece invidie frăţească, auzind
laudele meritate adresate CJ Bacău, sub egida căruia apare
sărbătorita…), planul de deculturalizare, fărâmiţarea în
microculturi închise prin necirculaţia cărţilor şi a presei literare,
îndemnul lui Eugen Uricariu: UnAdam Puslojič fulminant,
neobosit pe tot parcursul manifestărilor, vizibil marcat de
”ridicarea” chioşcului cu reviste şi a bustului lui Nichita Stănescu
din faţa Muzeului Naţional al Literaturii Române, mă rog, fostul
muzeu…Participanţi grei, redacţia toată, cea de acum, şi câţi aumai
putut din vechea gardă, oaspeţi de departe şi de aproape (total la
întâmplare - Adrian Dinu Rachieru, George Vulturescu, Florentin
Popescu, Nicolae Scurtu, Ovidiu Dunăreanu, Mihai Cimpoi, Vasile
Tărâţanu, desantul sucevean condus de Carmen Veronica Steiciuc,
şimulţi alţii…), într-o febrilă bucurie şi dăruire de cărţi.
Seara, un regal de muzică clasică, lansări de cărţi şi premiile
multaşteptate: OPERA OMNIA - Radu Cârneci; premiul pentru
proză - Eugen Uricaru; pentru poezie - Ion Tudor Iovian; pentru
critică si istorie literară - Cristian Livescu şi Theodor Codreanu;
premiul special - Victor Mitocaru, pentru volumul

. În totul, a fost o sărbătoare a spiritului, o
îmbrăţişare confraternă, de departe şi de-aproape. Ani rodnici, în
continuare!

Ateneu

Cronici Vechi

Ateneu

Ramurile

Plumb

Fiţi vii!

O istorie vie a
Ateneului Ateneu 50

U

( )M.Gr.

ATENEU 50 -
de departe şi de - aproape...

Legendă foto:Carmen Mihalache şi premiaţii: Victor Mitocaru, Theodor Codreanu,
Eugen Uricaru, Radu Cârneci, Cristian Livescu
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Liviu APETROAIE
Nă î 28 ianuarie 1974 (Vadu-Moldovei, jud.
Suceava) ; Absolvent al Liceului Militar „Ştefan
cel Mare” (Câmpulung Moldovenesc), 1988-
1992; Absolvent al Facultăţii de filozofie,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi (1993-1997).

„Alegorii sub papirus” (poeme), editura
Junimea, Iaşi, 2000, „Geometria deşertului”
(poeme), editura Junimea, Iaşi, 2002; „Sadoveanu
şi Iaşii (1904-2004)”, album foto-documentar,
editura Opera Magna, Iaşi, 2004; „Minutul de
prelungire” (publicistică), editura FeedBack, Iaşi,
2008; Prezent în antologii de poezie din ţară; a
publicat grupaje poetice şi critică de întîmpinare
în reviste literare şi culturale din România;

Premiul pentru literatură “Vasile
POGOR” al Primăriei Municipiului Iaşi 2008;

scut n

Volume:

Premii:

MĂRTURISESC

De n-ar fi fost şi capul acestei nopţi
Şi ochii acestei nopţi
Gura acestei nopţi
Sprînceana acestei nopţi
Urletul şi zîmbetul
Portretul omului tăcut

Ascultînd convulsia

Tristeţea ascunsă după…
Tăcută peste miez de `noptare
Muzică închinătoare în insomnii vetuste

Ascult trezindu-mi nervii
Oasele şi îngerii galbenii
Nu vor nici acum să-şi desprindă frica
De pe acel catafalc simplu
Pe lîngă unde se plînge

Ca şi cum aş fi trăit
Sinceritatea
Închiderea în confesiune

“Lui Liviu Apetroaie nu-i rămîne decît să-şi
împlinească erudiţia şi să-şi exerseze intuiţia
lirică. Rădăcinile sunt vii, maeştrii de certă
valoare, orizonturile ample. Nu lumea de
afară îl aşteaptă, ci o întreagă lume a lui are
nevoie de o voce…”

“Poemele sale metaforizează „constatări
abstracte”, luînd deseori o turnură aforistică
de o anumită uscăciune conceptuală. Cum
spune poetul însuşi, pare că lipseşte „viaţa
personală”, ce a fost absorbită în dîra
scripturală, purgată de adierea afectivă.
Dincolo de această primă impresie, Liviu
Apetroaie are suficientă personalitate şi nu ne
îndoim că el reprezintă o voce originală în
contextul heteroclit al ultimei generaţii
poetice.”

Cezar IVĂNESCU

Marin MINCU

Premiul editurii Junimea laConcursulNaţional de
Poezie „Porni luceafărul…”, Botoşani-Ipoteşti
(15 iunie 2000); Premiul Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova (2001); Premiul Festivalului
româno-canadian de poezie „Ronald Gasparic”
(2001); Distincţia “Poet al Iaşului” oferită de
PrimăriaMunicipiului Iaşi 2014.Membru al USR
filiala Iaşi (din 2004); Muzeograf la Muzeul
Literaturii Române Iaşi, redactor la revista „Dacia
literară” (din 2002);
: Constantin Ciopraga, Marin Mincu, Radu
Voinescu, Daniel Corbu, Gellu Dorian, Liviu
Antonesei, Lucian Alecsa, Nicolae Panaite, Dan
Bogdan Hanu, Ştefania Plopeanu, Sterian Vicol,
Octavian Soviany etc.

Recenzii şi aprecieri critice
de

KOSMON TONDE

Aici m-ai părăsit
pe valea deplîngerii depline
rătăcind prin aburi
de alco'l şi ţigară
ca şi cum eu azi aş întrezări
oarece

întunecat în boema
cu poeţi cunoscuţi
răsucind firul în şoapte
pe aura iniţiaţilor
(ştiam din cărţi
lumea e demult scrisă)

surpriza e deja închiriată
pentru uitare punem oglinzi
atîtea versuri mă caută
şi nu sînt niciodată în poem

m-am spînzurat
pe spinarea unui glonţ
aşa nu greşesc ţinta
şi mă întorc
fără azimut la prima carte

azi am să trec cu sicriul prin poem
atît de singur mă văd
cu gîtul peste metaforă
cu degetele depărtate
spre asta lume

mă uit la mine întins
ascuns
în haine negre negre

ZIDIREA VIDULUI

Columnă şi-ntrebare
loc interzis visării
e partea nevăzută, spus-atunci…

mult mai uşor să-mi trec prin frunte
vedea-voi, doamne, mult…

vorbirea se zbate
monolog cu asceţi
îţi scriu pentru ziua
pe care-am pierdut-o de lume

tu porţi acum sabie şi scut
înaintezi pînă mă întîlneşti
la margini de scolastică
apari dispari precum luciditatea
retrasă în poemele de-atunci

(mai întîlnisem un individ
umbla cu nişte picături de ploaie
în locul degetelor

şi bîiguia ritmuri homerice
fără urmă de îndoială nu era nebun)

totul se înţelegea admirînd
partea de nord a copacilor
incendiul abia începuse
rug alb al neînţeleselor diversităţi
lacrima se topea pe reverul înroşit

mai la dreapta de malul efluviului
într-o cămaşă de părţi de vorbire
apa curgea de jos tot mai jos
în cristalinul închipuirilor tale

venise dimineaţa
înaltă, rece, subţire dar foarte prezentă
a oprit vîntul şi s-a aşezat lîngă tine

visam la zidirea vidului în peretele din
faţă
fără să adun impresii

ARHEOLOGIE

Strîngerea aripilor

mă privesc şlefuind cranii de moluşte
în adîncul oceanului sîngeriu

răsfoiesc pagini de memorie
din solzii unui peşte fără zei

începutul meu are o lumină confuză
într-o vertebră triunghi

astfel timpul trece din colţ în colţ
din unghi în ipotenuze
din piatră în iarbă
pînă la epuizare

totul
în interiorul unui gigant sarmatic
unde şlefuiesc schelete sîngerii

ALEGORII SUB PAPIRUS

se intră pe o punte acoperită
în teroare şi plină
cu uimire
despre care nu ştii
dacă urcă sau coboară.
sau e chiar linia absolută

întuneric

te luminează doar geometria perfectă
a primei conştiinţe care a inventat
compunerea literelor
din conturul lucrurilor

dacă eşti foarte atent
dacă ai prea multă grijă de tine
dacă te iubeşti prea mult

te loveşti imediat şi fatal
izbindu-te de cîteva milenii
intrate în iubirea pietrei pe papirus

după care te îneci într-o altă deltă
mistică

DEDESUBTUL DE MĂSLINI

de la Muntele Măslinului în jos
începe lumea prafului
(îmi place cuvîntul acesta,
pentru că în altă limbă i se spune
polvo, de unde înţeleg pulverizare)

de la Muntele Măslinului în jos
şi cetăţile romane au ajuns
pietre de moară ale timpului
praf

de la Muntele Măslinului în jos
se umblă desculţ prin pulbere
şi se spală tălpile cu talpa iadului

de la Muntele Măslinului în jos
încep pildele orbilor şi ale leproşilor
şi se culeg din nisip arginţii lui Iuda

PERIPATETICUL

rondul nictemeral decurge simplu
îngînînd ecoul cascadelor

la primul pas se cufundă în flăcări o
idee
la următorul se ridică obeliscul mirării
peste tot ocheanul alfa întrevede visul

aşezate pe catafalcul
postmodernismului
oasele mărunţesc fraze textualist-

“Surprinzătoare este la Liviu Apetroaie
(ieşean cu rădăcini nemţene) forţa de a
abstractiza, de a conceptualiza liric,
deosebindu-se prin aceasta de artificierii şi
înşirătorii demetafore din generaţia sa.”

Daniel CORBU

“Scrie o poezie foarte gravă şi foarte
interiorizată. Este probabil, principala
calitate a acestei poezii: o poezie meditativă,
o poezie întoarsă către sine care poate dacă
uneori se nutreşte din lecturile filosofice ale
autorului, nu cred că este niciodată
filosofardă.”

Octavian SOVIANY

cînd ajungi în cel mai adînc punct
al spiritului
ţi se spune că te afli în vîrful piramidei

acolo se poate observa
la microscopul centurii de zei
cum se naşte ideea
şi cum se trădează ea

te întorci prin acelaşi tunel
e la fel
doar că acum e mai bine să nu-ţi mai
aminteşti

de perfecţiunea geometriei deşertului.

barbare
le împrăştie sacerdotal peste turnul
medieval
pentru răsărirea cîntecului

totul se confundă în imperiul ereziilor
noapte şi zi peste palimpseste
păşeşte oceanul alfa şi le rescrie

Grafic de REMBRANDTă
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O alergare de cai…
Aurel Brumă: -

IonHurjui:

În viaţa fiecăruia dintre noi poate că aleargă
un cal şi poate că în frumoasele visuri, colorate sau nu, calul
tinereţii, al copilăriei, are un corn, calul-Inorog şi copilăria se
revarsă în poveste. Şi odată cu trecerea timpului povestea ne
absoarbe şi resoarbe, capătă trup şi se aşează între noi şi ceilalţi,
un abur, o respiraţie magică. Şi, după principiile imposibile ale
transferului de iubire, Inorogul trece de la unul la altul, herghelia
fantastică tropotind pe buzele bunicului, fiului, nepotului... Şi stă
alături de mine nu doar poesia întrupată ci şi un foarte important
om al cetăţii, un deschizător de drumuri într-un domeniu al
matusalismului, geriatria şi gerontologia, transferul ştiinţific spre
povestea tinereţii fără bătrâneţe. Cum vă erau caii, dragă domnule
JanHurjui?

-Un atestat de maturizare special. Şi alergările dintâi au fost la
Ploscuţeni...

-Întrebarea, mişcarea de tropotit din ea, poate să-ţi
rememoreze copilăria în întregime. Că ne urcau părinţii cu rândul
pe cal, un gen de statui ecvestre alemândriei lor de a avea doi flăcăi.
Că doi băieţi eram, iar undeva, în zona de orgoliu al părinţilor, ne
voiau mereu mai sus. Erau, sigur, şi multe dealuri, altitudini, dar
calul, înmişcare le era cu supramăsură.

-Întâi la Ploscuţeni, pemâneca dreaptă a Siretului, apoi am trecut la

Aurel BRUM în dialog cu Ion HURJUIĂ

Cum s îmb trânim (frumos) pân
la 90 de ani…

ă ă ă

Vladnicul de Sus, din fosta
comună Galbeni, actualmente se
cheamă Tănăsoaia şi împarte
distanţa dintre Podu Turcului şi
Tecuci. Iar după ce am ajuns
liceean la Tecuci, prieten bun şi
coleg cu Georgel Dămăceanu
din Buciumeni (Tecucel), am
făcut o mulţime de excursii
ecvestre prin pădurile care
despart Siretul de Berheci. Nu
ştiu ce şi cum mai arată, dar pe
atunci, în mărimea măriei lor, ne
cam rătăceamdeatâta adânc.

-Da, dar începutul însemna
iarăşi emoţii şi rătăciri, fiindcă la
examenul de admitere erau
doisprezece pe un loc şi asta nu
era glumă. Noroc de pregătirile
făcute înainte, de prelegerile din
domeniu, la care eram nelipsit.
Ţin minte că una a fost făcută de
doctorul Rădulescu, chirurg la
Spitalul din Tecuci. Ei bine, într-
o sală cât o aulă, doctorul a ţinut
o conferinţă despre sistemul

Omenitatea - o valoare
de care nu m-am dezis
-Şi-apoi calul acela, că nu

era doar un cal oarecare, s-a dat
peste cap, s-a făcut locomotivă
Pacific şi aţi ajuns la un alt capăt
de început, cel al studenţiei
mediciniste.

nervos central. Iar gestul, ţinuta, valoarea acestui om a însemnat
mai multă încurajare decât poate cineva să-şi imagineze. Aveam
deja un model. Fata lui, Mihaela Rădulescu, era colegă cu mine şi
datorită ei doctorul crease un cerc de anatomie experimentală la el
acasă. Şi acolo disecam bieţii căţei accidenţi grav pe şosea, pe care
îi culegea taică-său şi în felul acesta ni se părea că suntem foarte
aproape de a deveni doctori. Abia după intrarea la facultate mi-am
dat seama că totul începe cu un alt început: anatomia, fiziologia,
biologia. Între experiment şi studiile fundamentale însă, întâlnirea
cu dr. Rădulescu rămâne un reper luminos al vieţii profesionale.
Ideea omeniei, de ajutorare a unui coleg, prieten, a fost un câştig, o
valoare de care num-amdezis de-a lungul timpului.

-Da, dar cred că şi-ntr-o anumită filozofie a vieţii, fiindcă
gerontologia, geriatria sunt ştiinţe exacte, nu au nevoie să fie
judecate din punctul de vedere al devenirii odată cu înaintarea în
vârstă. Însă odată cu trecerea timpului devii mai structurat, mai
academic, să zic aşa, cu plus de ghilimele, fiindcă şi ştiinţa
medicală, biochimia, fiziologia au evoluat cu paşi mari faţă de ceea
ce era atunci. Aş spune că în momentul de faţă geriatria nu a găsit
”cheile nemuririi”, ideal pe care nici nu şi l-a propus pentru simplul
motiv că s-ar atinge utopia.Am scris de altfel o carte care se cheamă
chiar aşa: pe care
am publicat-o la Editura ”Viaţa medicală românească”, acum vreo
trei ani. Cartea a avut un succes deosebit pentru că, împreună cu
Mircea Dumitru (care acuma stă în America, american deci, dar
mulţi ani a fost directorul Înstitutului de geriatrie, înainte de
doamnaAslan), am găsit o formulă şi, pe vremea aceea, am creat o
relaţie între Iaşi şi Bucureşti şi, sigur, împreună cu doctorul
Bogdan, care de altfel era geriatru consacrat de pe atunci, fiind
director la un spital de geriatrie, unde avea în vedere mai ales
consolidarea unor cazuri cu boli cronice, o slujbă foarte grea, aş
spune, şi greu e să te hotărăşti să faci aşa ceva. Şi cu toate acestea,
au existat încă de acum40de ani, de când vorbimde geriatrie, astfel
de oameni.

-Omenitatea aceasta de care vorbiţi v-a menit geriatriei,
domeniu al generoasei dăruiri profesionale, sociale.

Pagini de geriatrie şi gerontologie românească,

-Alergând prin timpul biografic, şi nu ştiu la cine să mă opresc
întâi, la medic, la poet, la pedagog, şi din fractalii mereu aleg
întregul. Şi mă explic: Constantin I. Parhon, care a fost o perioadă
la Iaşi; Ana Aslan, alte nume importante au reuşit să facă, prin
valoarea geriatriei profesate, mai mult lobby (se poartă cuvântul)
medicinii româneşti decât altor domenii, inclusiv celor economice.
Cineva o compara pe Ana Aslan cu o campioană olimpică
reputată, şi asta cu mult înaintea acelui 10 imposibil, câştigat în

sport deNadiaComăneci.

-Aţi cunoscut-o?

-Valoarea i-a creat imunitate.

-Vorbeam despre icoane cu un inventator. Descoperise un
procedeu de reîmprospătare a culorilor prin scoaterea
substanţelor produse prin fum, prin bioorganismele atâtor sute de
ani şi mă gândeam că şi deschiderea realizată de dumneavoastră

-E clar că deschiderea pe care a făcut-o doamna Academician
AnaAslan a fost unică şi singulară, nerepetabilă, din păcate.

-Nu numai că am cunoscut-o, dar mi-a prezentat şi un atlas,
despre care am scris în prefaţa unei cărţi. Atlasul era de pictură
universală şi, în plus, îi avea acolo pe Enescu, Eminescu, Vasile
Conta - cei care erau trecuţi ca singurii reprezentanţi de marcă ai
culturii române aleşi din spaţiul botoşănean. Şi n-aş putea spune că
nu s-a întâmplat unmiracol, fiindcădoamnaAslan, cu toate durerile
epocii în care a trăit şi a muncit, a reuşit. A fost una dintre
personalităţile mondiale ale acelui timp, chiar dacă o astfel de
recunoaştere era interzisă.

-Da, cred că aveţi dreptate. Altfel nu s-ar putea explica imensul
curaj pe care l-a avut doamnaAslan în a-şi promova o idee, o ideepe
care astăzi mulţi au abandonat-o sau o consideră ca fiind paleativă
dar care, sigur, va rămâne în istoriamare amedicinii.

Să nu ne fie teamă de îmbătrânire

aici, la Iaşi, poate fi suprapusă cumva peste povestea de care
vorbeam. Să păstrezi culorile vii, starea de bine, reconfortantă
celorlalţi, cei din jurul celui aflat în plină senectute.

Cum să îmbătrânim până la 90 de ani.

-În Franţa se discută despre mărirea limitei de ieşire la pensie
la 67 de ani şi asta pe fondul ideii că omul, profesionistul de până la
această vârstă, este şi o bibliotecă vie, funcţională, generos
nutritoare profesional pentru cei din jur.

-Citeam undeva că prostul trăieşte mai mult. Să înţelegem că
munca intelectuală consumămaimult decât cea fizică?

-Da, aici aş vorbi nu de un domeniu ci de o idee. Iar ideea
oxidării culorilor icoanei, cu trecerea timpului, poate fi privită
oarecum în alt plan decât oxidarea metabolică. Le apropie însă
parcursul îmbătrânirii fiindcă, iată, până şi icoanele îmbătrânesc.
Să nu ne fie teamă, deci, de îmbătrânire. Icoana rămâne icoană,
oamenii-oameni. Să rămânem lucizi, sănătoşi mai ales fiindcă, aşa
cum se ştie, ştiinţa bătrâneţii se ocupă şi cu normalul dar şi cu
patologicul. Sigur, dincolo de pragul de 90 de ani, bătrâneţea capătă
alte aspecte. Lucrurile acestea eu însumi le-am prezentat, obligat
într-un fel de evenimentul împlinirii a 55 de ani de la absolvirea
facultăţii. Şi am prezentat ”tinerilor” colegi un film care avea ca
subiect, ca titlu: Filmul a
prins la colegii octogenari, mai ales că prezentam argumente
ştiinţifice care validau faptul că omul poate trăi sănătos până la 90
de ani.

-Sigur că, în principiu, este aşa. Şi tot aşa de normal ar fi ca
omul, când simte că numai are ce să comunice din ce a acumulat de-
a lungul timpului, trebuie să aibă libertatea de a cere ieşirea la
pensie. Dar problema face parte din politica administrativă a unui
stat, limita fiind cea fixată prin calculele făcute în plan economic,
social. De altfel, cum gândeam, tânăr fiind, vârsta de după pensie
ar trebui consumată recuperativ prin călătorii, prin atingerea unor
zone care să-i bucure, să-i răsplătească sufleteşte anii oxidării
profesionale.

-Să schimbăm termenii. Stresul este cel care ”oxidează” cu
precădere. Şi, ca atare, intelectualul are şansa unei bătrâneţi
îndelungate prin chiar faptul că îşi alege cu un plus de claritate
mobilul activităţii; ştie cum să se pregătească, să acumuleze şi apoi,
practic, se bucură, este stimulat de activitatea corect planificată.Or,
o activitate, impune continuare printr-o altă activitate, speranţa
continuării fiind stimulativă şi în plan biologic. Stresul este legat,
în primul rând, de răspunsul cortical la toate celelalte coordonate
care implică, să zicem, sistemul vegetativ, sistemul nervos
periferic, lucruri pe care, prin cultură generală, le învăţăm la
anatomie dar nu le reluăm pentru că acum există o altă problemă,

cea a compartimentării specialităţilor în aşa fel, că sunt specialişti
care nu au avut timp să-şi însuşească noţiunile fundamentale fără
de care nu s-ar prea putea merge înainte. Dar se merge înainte,
fiecare pe bucăţica lui, la investigaţii, amplificarea rolului
laboratorului etc.

-Într-un fel ceea ce face credinţa, relaţia omului cu Dumnezeu
ca o continuitate depăşind pragul dispariţiei biologice, aceasta
este asumată într-un registru specific de ştiinţele amintite. Din
punct de vedere al îmbătrânirii psihice, lucrurile sunt echivalente
cu sănătatea somatică. Ca atare, bănuiesc că, cu cât eşti mai
sănătos biologic, ai revelaţia că măcar înţelegi fenomenul acesta
care este distanţat de suferinţa organică, de boală. Dovada ceamai
mare este Petre Ţuţea care, după cum îmi amintesc, ţinea un
discurs de nonagenar stând în pat, încurajând auditoriul la
credinţă. Probabil că este un suport de neînlocuit pentru o viaţă

-Bătrâneţea este urâtă în singurătate, în refuzul socializării, a
contactelor cu ceilalţi. Şi nu bătrâneţea este o boală, ci
singurătatea. Undeva, în scrisorile sale, Sf. Petru face un anunţ
către discipoli: ”Dragii mei, sunt anunţat că în scurt timp voi
părăsi acest trup”. Pleacă pentru a rămâne sub altă formă. Or, în
echilibrarea individului cu implacabila plecare, omul trebuie
pregătit, scos din stresul dramatic inutil. Şi iată un nou orizont de
obligaţii asumate degerontologie, de geriatrie.

mai lungă şi chiar sănătoasă.

-Asta am spus-o recent chiar
în poemele apărute în revista

şi pe care, citindu-
le oarecum exteriorizat, mi-am
dat seama că există o nouă
obsesie faţă de zona aceasta în
care altădată poemul însemna
mai degrabă o stare care se detaşa
oarecum de viaţa autorului. Şi,
cum observ şi la alţi confraţi,
orgoliul faustic, surplusul de
importanţă subiectivă cedează la
unmoment dat ideii interioare de
dăruire, de dăruire a ceva care
nu-ţi aparţine neapărat ţie ci şi
altora, prietenilor în primul rând,
societăţii. Iubirea este probabil
chiar motorul poemului. Dar
iubirea e demaimulte feluri.

Poezia - ceva care nu-ţi
aparţine neapărat ţie
- Sunteţi membru cu state

vechi al Uniunii Scriitorilor, aţi
condus mult timp un cenaclu al
medicilor, ”Vasile Voiculescu”.
Credeţi că poezia, metafora sunt
un suport de susţinere a efortului,
a responsabilităţii medicului?
Poate astfel să transforme
d u re r e a s f â ş â i e t o a re a
pacientului într-un alt registru,
într-un ecumenism profesional
care propune şansa?

Cronica veche

-Aşa e. Cred că nu lipseşte nici dintr-o lucrare riguroasă cum
este Viaţa însăşi este o continuă
sală de aşteptare dar, apropo de lucrarea aceasta,măuitam la una
concretă, cu pacienţi în aşteptare. Fiecare cu încărcătura lui de
întrebări. Era rând, dar asistenta avea alte priorităţi, o altă
conformaţie a rândului. Şi nu simţeam prezenţa iubirii acolo. Şi
mă întrebam dacă un manual de etică medicală are şi un capitol
despre iubire

-Treceţi gimnastic, ritmat şi repede la trecerea de pietoni,
peste zebră - citeam undeva. Dumneavoastră aţi trecut cu pas
elastic, cu nonşalanţă peste zebra celor 80 de semne. Dincolo de
bucuria augurică aveţi lucrări care încă sunt în aşteptare?
Propriile cărţi, consultaţiile pentrudoctorat...

Sunetul cheamă auzul

-Şi cum sunăpoemele lui IonHurjui în engleză?

-Uite că ne fluieră timpul şi mai e timp de-o idee. Pot fi aşezaţi
bătrânii în categoria îngerilor?

Manualul medicului de familie.

.
-Orice profesiune, în acest subiect, ţine de personalitatea

fiecăruia în parte şi de cât şi în ce măsură credinţa acestuia adaugă
omenitate, iubire. Suntmulte de discutat pe tema aceasta.

-Mai amun singur doctorand, care se termină acum sau într-un
an, cât este stabilită perioada de graţie pentru situaţii deosebite.
Aici controlul e oarecum uşor. Pe celălalt plan, al mulţumirii sau
nemulţumirii de sine, este mult mai greu de spus ceva fiindcă nu
depinde numai de cel care scrie sau de cel care gândeşte. Dar, cel
cumintea limpede, nu se poate să abandoneze ceea ce îl reprezintă,
mai ales dacă s-a încadrat într-o normă de viaţă, de spiritualitate
greu măsurabilă în zile, luni, ani. Deci, nu am a crede că pot
răspunde la întrebare, ci a spune cumare aproximaţie că trudesc să
mai definitivez câte ceva. De exemplu, acum o să-mi apară la o
editură un volum bilingv, , publicat mai
demult, şi care a fost tradus de Alexandru Pascu, anglistul nostru
celebru. Gestul m-a emoţionat când acesta mi-a spus: Jane, am
găsit cartea asta printre ale mele, mi-a plăcut, ţi-am tradus-o, ia-o.
Şi, sigur, amdat-omai departe spre publicare.

-Nu pot spune ceva. Nu ştiu s-o spun în engleză. De altfel,
însăşi traducerea este o artă, ceva care personalizează pe cel care
face asta cu pasiune. Iar dacă acela vine şi-ţi spune, domnule, mi-a
plăcut, ce poţi sămai spui decât,Doamne, dă-i sănătate!

-E o generalizare valabilă, chiar dacă am în vedere şi micile
excepţii, imposibilitatea unora de a intra în această categorie. Şi
mă refer la istoria omenirii: satrapii, şefi de state şi imperii. Îngerii
sunt cei care se dovedescprin ei înşişi, zi de zi.
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În timp ce, în preajma noastră, între Ucraina şiRusia, un război rece s-a şi transformat, pe
alocuri, în unul fierbinte, alertând marile

puteri nord-atlantice şi isterizândmediile politice
româneşti la vârf, din cauza unui potenţial pericol
care ne paşte, eu unul citesc cărţi (temperate) ale
scriitorilor bucovineni. E unmodde a lemulţumi,
atât pentru ospitalitatea cu caremă primesc, cât şi
pentru faptul că, în mileniul trecut, începuturile
mele publicistico-literare cam pe acolo au
început a da-n floare...
Mă ademeneşte, mai întâi, o carte cu dublu titlu,

şi cu
dublă semnătură:
E ca un recital de pian la patru mâini: Doina
interpretează partitura ,Maria -
pe cea a .
D e s p ă r ţ i t e d e o g r a n i ţ ă
convenţională, ai putea crede că
fiecare îşi cântă propria simfonie a
destinului, în realitate fiind vorba
de o continuă interferare, de teme
şi motive care intră într-o unică
t e x t u r ă , d o a r t u ş e u l
protagonistelor individualizându-
le, personalizându-le. Dar, mai
potrivită decât această metaforă
muzicală, mi s-ar părea una
plastică, picturală. Este limpede
că cele două titluri trimit la
sintagme (şi realităţi) intrate în
patrimoniul cultural românesc şi
universal:

. Totodată, în
acest excurs, nu-s puţine locurile în care
degustăm un şi un

, mixate într-un
, cum e şi definit melanjul, într-un

preambul.Autoarele - pare-se de vârste apropiate
- tentează a explica diferenţa de gust printr-o
predestinare zodiacală

(asta ar fi
Doina, n.m (Maria),
spre a decide, lucid, că e vorba

.
Fiind cartea unei reconstituiri, a unei restituiri şi-
a unei situări într-un prezent continuu, scrierea
autentifică , comunicarea,
evidentă sau subiacentă, a celor două autoare,
suflete-pereche. Prin extensie este/ ar trebui să fie
dialogul tuturor bucovinenilor, fie aceştia de
Cernăuţi sau de Suceava. La rigoare, dialogul a
fost posibil odată cu căderea Cortinei de fier, dar
„povestea” se expandează în timp şi spaţiu,
rememorând vremuri aurorale şi, mai ales, de
restrişte, pentru ţara de (mai) Sus şi cea de din Jos,
pentruBucovina ca întreg şi parte.
Personajul principal al acestui bildungsroman
este Cernăuţiul, un oraş care şi-a sărbătorit recent
(deodată cu Iaşiul) 600 de ani de la prima atestare
documentare. De la cine credeţi că vine această
primă atestare (ca şi aceea a Iaşiului)? De la
Alexandru cel Bun, desigur. La evenimentul
aniversar, care a avut o amploare pe măsură,
procedându-se (cum se obişnuieşte) la o
primenire a urbei, la punerea în valoare a tuturor
monumentelor, instituţiilor, locurilor şi numelor
cu încărcătură istorică şi/ sau simbolică, ce nume
credeţi că a fost complet ignorat de oficialităţi?Al
luiAlexandru cel Bun, evident. Ba nu, pe

este
inscripţionat

Dacă nu eşti cât de cât
iniţiat în limba ucraniană, cum îţi poţi da seama
că e vorba de ? Şi cine o fi acel
misterios personaj, dacă numele nu-i este însoţit
de câteva date esenţiale? Şi de când numele
proprii, îndeosebi ale unor personalităţi notorii,
nu se reproduc în forma lor originară (eventual cu
o traducere în paranteză, acolo unde e cazul)? E
acesta doar un exemplu dintre multele care
obtureză sau obstrucţionează aproape tot ceea ce
are atingere cu trecutul moldovenesc/ românesc -
al oraşului, alBucovinei deNord.
Ziariste de vocaţie - la „Crai Nou”, Doina
Cernica, la „Zorile Bucovinei”, Maria Toacă -
cele două autoare caută pretutindeni

: în hrisoave şi inscripţii vechi,
în pietre de hotar şi-n pietre de mormânt, în
mărturiile celor care încă mai duc în spate povara
anilor şi-a amintirilor, în clădiri, instituţii şi străzi
emblematice - ale căror nume au fost şterse,
modificate, falsificate, astfel încât nimic să nu le

Dulce de Suceava /Amar de Cernăuţi
Doina Cernica/Maria Toacă

Dulce de Suceava
Amarului de Cernăuţi

Albastru de Voroneţ/
Verde de Suceviţa

Dulce de Cernăuţi Amar de
Suceava Dulce-amar de
Bucovina

: Olexandr Dobryi.

Alexandru cel Bun

,
.

care ţine de firea noastră,
a vărsătorului mai visător, mai optimist

.) şi a săgetătorului realist
de o deosebire de

şansă (...) istoria dovedindu-se dulce cu Suceava
şi amară cu Cernăuţi, aşezând între ele, la numai
un ceas distanţă, graniţa dintre două state cu
limbă, trecut şi sânge altminteri

povestea unei prietenii

ceamai
scurtă ulicioară din centrul ctitoriei sale

un nume mistificat, încât nu mai
poate nimeni să se dumirească despre cine e
vorba

Cernăuţiul
care nu mai există

Autografe pe
caldar mul istorieiâ

mai amintească originea. Dar, dacă eşti interesat
şi atent, poţi descoperi chiar

, elocventă egidă sub care Maria îşi
pune o emoţionantă secvenţă a periplului ei. Pe
când Doina recenzează (

), gustă, împreună cu cei de Dincolo,
unui nou tratat de abandonare, trece

, suferă (fizic aproape) de
şi de de a se intra în

normalitate, odată pentru totdeauna, sau admiră
cu care nişte meşteriţe de la Voloca

îmbracă mirese nu doar din Bucovina, ci şi din
Paris, din Roma, din Africa de Sud; ei bine,
Dincolo, Maria descifrează autografele din
caldarâmul Cernăuţiului, stă de vorbă cu cei de
demult, dar şi cu zilierii de azi, pe care doar ce i-a
auzit grăind româneşte. E un - blagian vorbind -
hronic şi cântec al vârstelor oraşului, dar şi al

vârstelor proprii, de la copila
care, la primele preumblări
urbane, se ţinea zdravăn de
poala mumii, cu spaima de a nu
se pierde prin ,
până la studenta chişinăuană
purtând oraşul în suflet, şi până
la scriitoarea care, peste ani, îl
regăseşte, ca pe-o iubire
pierdută.
SuceveancaDoina (cu strămoşi
tot din preajma celui mai
f r um o s , c â n d v a , o r a ş
bucovinean/ românesc) urcă în
Turnul primăriei de-altădată,
spre a vedea panoramic urbea şi
a identifica vechile repere,
dintr-o constelaţie cu nume

mereu schimbate, după voia vremelnicilor
stăpânitori; sau scoboară în arhive şi-n cărţi, se
insinuează, delicat, în intimitatea celor ce abia
îndrăznesc a-şi mărturisi durerile (înăbuşite),
frustrările, chiar şi speranţele. Iar când mai-marii
celor două ţări - România şi Ucraina - semnează
tratate şi ciocnesc cupe de şampanie, bucovinenii
de nord , li se mâhnesc inimile şi
li se întunecă privirea, zadarnic îndreptată către
vechea ţară, înţelegând că au fost din nou
sacrificaţi pe altarul ... Şi-
abia dacă mai îngână, eminescian:

ar iată, în loc să sune cornul Reîntregirii,
tocmai s-a declanşat alarma mobilizării,
pentru o nedorită de nimeni - cu atât mai

mult de bucovinenii de nord - confruntare
ucraineano-rusă. O cauză ce nu este a lor, cum nu
era nici atunci când au fost trimişi să lupte în
Afganistan sau pe oriunde avea

..Desigur,Ucraina, ţara care îi
conţine - printr-o aberaţie - pe
bucovinenii de nord şi pe românii din ţinutul
Herţei - se află într-o situaţie-limită. ,
după ce-a înghiţit găluşca şi-a tăcut molcum
vreme de două decenii, a devenit din nou vocală,

şi , ignorând statu quo-ul
instituit de băţoase tratate internaţionale (ce se
dovedesc literă moartă, când o mare putere vrea
să-şi arate muşchii). Aflată pe cod roşu, Ucraina,
hopa!, şi-a amintit de românii-bucovineni, pe
care, până acum, i-a ignorat cu superioritate, când
nu i-a tratat cu aroganţa stăpânului faţă de un
insignifiant supus la . Dacă, prin ani, s-
au obţinut nişte drepturi şi oarecari libertăţi,
acestea au venit după îndelungi şicane şi
tergiversări, când n-au fost extrase cu forcepsul.
Cunosc situaţia, nu doar din această carte (

), ci din numeroase alte mărturii, orale sau
scrise.
Înainte de a fi pagină de carte, scrierile celor două
bucovinence au fost pagină de ziar, la Suceava şi
la Cernăuţi, respectând canoanele diaristice şi
chiar cele politice, de aici tonul echilibrat,
estompat, spre a nu agita apele - şi aşa învolburate
- sau a leza sensibilităţi oficiale, gata oricând să
frângă fie şi gâtul retoricii. Spre a mă menţine în
limitele metaforei plastice de la începutul acestor
consemnări, voi spune că Doina şi Maria ni se
înfăţişează ca două veritabile restauratoare, ele
elimnând straturi succesive de zgură, depuneri
voite sau nevoite ale istoriei, încastrând
fragmente lipsă, şlefuind atinse de aripa
timpului, sau pur şi simplu vandalizate, luminând
zonele intrate-n crepuscul (ori de-a dreptul în
noapte / moarte), punând în rezonanţă sonuri
fundamentale, astfel încât, în final, se
o uriaşă frescă, nu a

, ci a Cernăuţiului etern, un oraş-emblemă,
indiferent de cei care şi-l asumăvremelnic.

Autografe pe
caldarâm

Stelele

Pelinul
Graniţa

Neputinţa

Rochia

de pe bolta
cerească aMioriţei din uriaşa pictură a luiMihai
Prepeliţă

indiferenţei, a pasivităţii, cu mult mai
înaltă (şi de adâncă în vreme) decât graniţa pusă
de alţii suferinţa limbii
române

oraşul-furnicar

beau pelin amar

corectitudinii politice
Mai suna-vei

dulce corn/ Pentrumine vreodată?.

măreaţa Uniune
interese strategice.

istorică

Maica Rusie

eliberatoare protectoare

împărăţie

de
catifea

piesele

eliberează
Cernăuţiului care nu mai

există

D

Cocktail eroticÎn urmă cu vreo zece ani, scriind despre, punctam în
finalul acelei încercări de portret faptul

că, pe unde trece, bucureşteanul ieşenizat
(caz cu totul ieşit din comun) lasă/trebuie să
lase... . Mai ziceam acolo că, mai mult
ca sigur, personajul este cel mai călătorit
scriitor român, dar nu atât în această calitate -
ce, multă vreme, a părut drept un

- cât în aceea de regizor şi/sau
profesor de teatru. Am avut, o vreme,
favoarea de-a ne întîlni, periodic, sub arcada
aretiană a ”Revistei Române” unde,
dimpreună cu Florin Faifer, cu Victor
Durnea, cu Liviu Papuc, reinventam
întîlnirile junimiste de altădată. Asta vrea să
spună că, înainte, în timpul şi după
încropirea unui sumar de revistă, umorul
primá. Şi nici nu era nevoie, ca la şedinţele
cenacliere ale vechii Junimi, de un Creangă,
care să strige: ”Uşile! Uşile!”, că uşile erau
mereu deschise, spre încântarea convivilor.
I/responzabil cu umorul era, desigur,
Bogdan, dar nici ceilalţi nu duceau la ureche,
spre tandrul apel, tot mai insistent repetat, al
amfitrioanei, de-a reveni la oile noastre...
Regizor şi profesor itinerant - cu precădere,
în oraşe ex-centrice - se mai întîmpla ca

să absenteze de la câte o reuniune,
spre întristarea ... Când pe tren, / când
pe vapor,/când cu dorul călător, fugacele
hedonist a avut timp să regizeze peste 300 de
spectacole, să scrie peste 3000 de articole, să
publice vreo 15 cărţi, să savureze

(p r i n
restaurantele Iaşiului, ale ţării şi ale lumii),
să fie doctor şi îndrumător de doctorate... Şi,
şaizecist deja, să aibă o bio-bibliografie de
optzecist...
Prestaţia lui publicistică şi literar-umoristică
îmi era relativ cunoscută şi, probabil, bănuia
că, dinspre partea asta, numămai aştept de la
dumnealui la niscaiva surprize. Poate de
aceea, la o reuniune de redacţie a ”Cronicii
vechi” - unde l-am ademenit între timp -mi-a
strecurat, discret, un sfert de carte, o
plachetuţă lirică, intitulată, năucitor,

. În ceea ce mă priveşte, ştiam că
nu trebuie să umblăm cu jumătăţi de măsură,
dar cu sfertul?! Uimirea mea s-a tot dilatat,
pe măsură ce, căutând acel
ulmuzian şi, deopotrivă, urmuzian, am
constatat că, deşi sunt destul de multe (dar
niciodată suficiente), părţile nu compun
întotdeauna întregul, care să te facă pe
deplin fericit. Şi-am mai văzut cum se poate
glumi cu lucruri grave, iubirea - se ştie - fiind
un lucru foarte mare... Ceea ce mie mi-ar fi
provocat un nesfârşit lamento, iar lui
Brumaru (de-un exemplu) delicii de

i, la Ulmu devine dezabuzare
ironică, iubita bronzându-se (poate
perpelindu-se)

. De altfel, înclin a
crede că cele mai multe texte au fost, la
origine, scrisori, mesaje de extremă urgenţă
ori de rememorare a unor trăiri în cuplu:

Sau:

ludicul Bogdan Ulmu

ulme

ludicul

spec t aco lu l gas t ronomic

Sfert
de femeie

sfert de femeie

supterfici

violon
d`Ingres

tutulol

la lumina cuvintelor / din
epistolele-mi desuete

Iubito, s-a-ntîmplat un lucru rar:/ aseară-ai
cuvântat... ca un birjar! / De se va repeta
încă odată, / rişti să te dea birjarii-n
judecată.... Comoara mea, te-aştept azi

la Brăila: / vreau să te-admire Dunărea şi
Chiralina, / ba chiar şi publicul de teatru!

Iubito, după Sărbători ai dispărut! /
După un ultim sărut, după un nou început,
/mă gândesc cu trecutul s-o rup.

prin toate cabinele teatrelor
închise...

erotomanii care o curtează
...şi eu sânt om şi vreau, o

secundă pe an, / o excepţie pe un divan, / un
sărut în loja vreunui teatru,/ fără gânduri
împărţite-n patru!

Cântecele ţigăneşti

cocktail
erotic sub pălărie

Nesfântă născătoare de sarmale, /îmi poţi
trimite-n plic, două, tasate?; Minunea mea,
recenta mea zeiţă, / aud c-ai oficiat o...
tocăniţă! / Oftez, prea supărat că n-am gustat
/ din preţiosul mixt, legumizat;/ dar tocăniţa,
Sanda (mea) Marin / ne duce către-al Thaliei
suspin,/ trecând prin Melpomena, dragă ţie, /
căci rolul ei în cea dramaturgie /este
necunoscut, vai, de cuhnie!

Iubito, vai, m-au scos la pensii, /
nu mai am voie să suspin./ La dragoste nu fac
extensii, / nu mai cunosc plăcutul chin.../ Am
profesat, constant, iubirea:/ mi-am dat în ea
un doctorat! / Încerc să nu mă pierd cu firea, /
doar fiindcă timpu-mi s-a gătat...

Doamne, fii gentil,/ fă
un cu mine: / îţi dau doctoratele,/
cărţile şi spectacolele,/ iar Tu dă-mi înapoi /
pe ultima femeie / divinizată demine...// Nu fii
gelos: / pentru ea am oaltfel de iubire...

Vom pleca-n Siberii netrecute pe
hartă, / şi ne vom sorbi în complice.
/De ziua Ta, Doamne, îţi voi face o tartă, / şi
ţi-o voi trimite printr-un ferice.

Ori:

Dar,
evident, ”n-o rupe”.Omde teatru fiind, îi vine
greu să accepte un , de
aceea o caută

Chiar aflând-o, iubita ideală,
constată, consternat, că trebuie s-o împartă cu

, lui revenindu-i
doar... un sfert:

Pe alocuri, respirările
lirice ale lui Bogdan Ulmu au atingere cu

ale luiMRP, cu catrenele
aromate ale lui Păstorel, cu dedicaţiile, savant
şi acroşant ticluite, ale lui Topîrceanu, cu
bulimia erotică din versurile lui Brumaru
(fără, însă, ”cruzimile” acestuia) sau cu
forjările lui Foarţă. O clipire complice, de crai
de curtea veche, te face conviv la un

, dar totul e , cu perdele şi
dantele care, în loc s-ascundă, sporesc
atracţia universală... Insinuări pehlivăneşti
alternează cu trimiteri savante la iubiri
celebre (teatru, film, literatură), totul întru a o
(re)cuceri pe cea nu-n veci, ci temporar
pierdută... Întru aceeaşi nobilă intrare în
posesie se etalează tentaţiile gastronomice:

ximoronul, intertextualismul,
jocurile de cuvinte, devierile de sens,
limbajul familiar dau măsura unei

intimităţi suficientă sieşi, dar şi a unor bucurii
ori deziluzii (amoroase) ce se cer clamate...
Peste toate pluteşte însă aripa timpului
ireversibil:

Şi totuşi,
mai există o speranţă (care moare ultima): un
”târg” cu divinitatea:
barter

De s-
ar împlini o astfel de doleanţă, răsplata ar fi pe
măsură:

igloouri

angel
Bogdan Ulmu mă convinge - dacă nu eram -
că ironiştii sunt fiinţe tragice, în optimismul
lor.

Peisaj fără actriţă

O

Nicolae TURTUREANU
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În primele luni ale lui 1990, la începutul “anilor
romantici”, cum îi numeşte într-o recentă carte Gabriela
Adameşteanu, regizorul Andrei Şerban revenea în România.
Fusese invitat deAndrei Pleşu, pe atunci ministru al Culturii,
să preia conducerea Teatrului Naţional din Bucureşti, lucru
care i-a bucurat pe unii şi i-a întristat pe alţii. Lucru până la
urmă firesc fiindcă, oricât de “fragilă” era pe atunci “tânăra
noastră democraţie”, un lucru era cert: vremea unanimităţilor
trecuse.
Lui Andrei Şerban îi revenea misiunea nu numai de a

revitaliza “prima scenă a ţării” care, din păcate, de ani buni şi
din felurite motive începuse să nu mai prea conteze
artisticeşte. Şerban şi încă alţi câţiva regizori, cu
impresionante fişe de creaţie în ţară şi străinătate şi care
aleseseră calea exilului după 1971, atunci când noaptea
totalitară redevenise la fel de neagră ca în anii 50, însemnau
şansa necesarului racord al teatrului românesc la
europeneitate, la universalitate. Proaspătul şi iconoclastul
director a şocat atunci o bună, dacă nu cumva chiar cea mai
consistentă parte a româneşti, odată cu anunţul
că primul spectacol pe care îl va face înRomânia va fi

Aceasta însemnând , texte
pe care Andrei Şerban le mai montase din 1972 încoace la
Teatrul american “LaMama” şi care îi aduseseră notorietatea.
Iar cum notorietatea e consemnată şi impune scrierea unor
cărţi, îi adusese regizorului român şi prima carte
despre creaţia sa, carte intitulată ,
apărută în 1973 la ş

şiAndrei Şerban însuşi.
Carevasăzică “începem cu reluări! ” a exclamat atunci un

bun, un foarte bun critic de teatru român care, deşi călătorise
în America, nu auzise, pare-se, vorba americană “nimic nu e
gata până nu e gata.” Când totul a fost gata, când a venit
vremea premierei, entuziaştii dar şi cârcotaşii de profesie au
aplaudat ori doar au recunoscut calitatea de piatră de hotar
pentru teatrul românesc post-decembrist a spectacolului
realizat la Naţional de Andrei Şerban. Fapt ce nu i-a
împiedicat pe alţi cârcotaşi să pună la îndoială rostul
spectacolului cu înfăptuit de acelaşi Andrei Şerban
în 2012 la Opera Naţională Română din Iaşi. În pofida
diferenţelor evidente dintre montarea din 1990 de la TNB şi
cea din 2012, s-a vorbit din nou despre reluări.
În acelaşi an 1990, Andrei Şerban a montat la Lyric

Theater din Chicago , opera lui
Donizetti, cu un libret de Salvadore Cammarano, după un
roman deWalter Scott. Cinci ani mai târziu regizorul a revenit
asupra celebrei opere, într-un spectacol radical, clar diferit de
cel american. Spectacol calificat azi ca esenţial în procesul
teatralizării spectacolului de operă. A fost, după cum scrie
Andrei Şerban în (Editura Polirom, Iaşi, 2006),
“un adevărat scandal”, o nouă “bătălie pentru Hernani”.
Câştigată atunci în ceea ce deduc a fi fost o “victorie de etapă”,
victorie devenită “definitivă” în 2013 când Opera din
Paris a decis reintroducerea spectacolului în repertoriul ei
curent.
Acum, în septembrie 2014, când Opera Naţională Română
din Iaşi reuşeşte performanţa de a-l invita a doua oară pe

teatrokraţiei
Trilogia

antică. Medeea, Electra, Troienele

Trilogia
Le travail d'Andrei Şerban

Gallimard

Troienele

Lucia di Lammermoor

O biografie

Bastille

i în care scriau Eugène Ionesco,
AnaMariaNarti,HélèneCixous

Mircea MORARIU

Lucia di Lammermoor
- cronic incompletă ă -

Andrei Şerban, când regizorul montează aici
, un spectacol care fără a fi defel romantic, e

unul de şi cu o emoţie electrizantă, se pare că istoria se
pregăteşte să se repete. Aceasta în pofida faptului că
teoreticienii ei cei mai subtili ne asigură că istoria nu se
repetă, de fapt, niciodată.
Cu toate acestea, la fel ca în 1990, la fel ca în 2012, în loc

să se bucure de ceea ce văd şi aud pe scenă unii caută în arhive,
scotocesc prin bibliografii, îi fac intensă curte domnului
Google spre a afla cât, ce şi cum îi datoreazămontarea ieşeană
de acum a celei pariziene din 1995. De unde şi o seamă
de reacţii, de interviuri, de comunicate de presă cu rol
anticipativ ale regizorului.
Mărturisesc că şi eu am recitit descrierea pe care Andrei

Şerban însuşi o face spectacolului său din 1995 în cartea
autobiografică menţionată mai sus. Am recitit şi cronica
intitulată , cronică a reluării din 2013,
scrisă deAnaMaria Narti şi publicată în revista nr.
11-12/2013.
În consecinţă, nu pot să nu observ că suntmulte transferuri

dinspre spectacolul parizian înspre cel ieşean. Începând cu
decorul, a cărui idee e net îndatorată celei a luiWalter Dudley.
Atmosfera montării e una voit, puternic kafkiană, iar Lucia e,
aşa după cum sublinia regizorul în cartea din 2006, dar şi în
articolul din caietul-program al premierei de acum, articol ce
anunţă o carte al cărei titlu provizoriu e un
“Woyzeck feminin”.Adică un personaj rătăcit într-o cazarmă,
într-un loc a cărui deviză e, ca şi în piesa lui Georg Büchner,

. Cadeţii din Saumur au devenit atleţi, fac
nenumărate exerciţii fizice, se antrenează pentru moarte. O
moarte ce nu va fi de data aceasta a lor, ci a Luciei şi a iubitului
său, Edgardo. O moarte la originea căreia se află cruzimea şi
excesul de autoritate al fratelui Luciei, Enrico, un alter-ego al
Maiorului din piesa lui Büchner. Şi astfel dobândeşte carnaţie

dobândită prin fals, înscenare, sperjur, temă
întru revelarea căreia o contribuţie aparte le revine calităţilor
actoriceşti indubitabile ale interpreţilor lui Enrico (Adrian
Mărcan), Raimondo (Octavian Dumitru), Normanno
(Alexandru Savin). Spre a se afirma, autoritatea are nevoie de
complicitatea Alisei (Maria Macsim Nicoară) şi de semi-
inconştienţa luiArturo (AndreiApreotesei).
Rezultatul excesului de autoritate interesată şi motivată de

josnice interese e moartea. O moarte inconştient pregătită de
acelaşi Enrico cu feluriţii lui complici, de la Normanno la
Alisa şi Arturo. O moarte supravegheată a cărei pregătire a
fost la rându-i tot timpul supravegheată ( e
una dintre cele mai apăsate şi penetrante în economia
concentratulului ideatic al montării) de nenumărate alte
personaje, unele bântuind aparent nevinovat scena (aşa cum
sunt surorile de caritate), altele, înveşmântate onorabil şi
premonitoriu preponderent în negru (membrii corului),
plasate într-un balcon gândit ca parte a unei fortăreţe.
Fortăreaţă ce nu e altceva decât o replică a celebrei clinici
psihiatrice ă şi mai celebrului doctor
Charcot.

e a treia idee-forţă a spectacolului şi ea
dobândeşte o proeminenţă aparte, devenită acaparatoare în a
doua parte a reprezentaţiei. Aceasta după ce a fost anticipată
demanipulările din prima parte, de înşelarea sentimentelor de
devoţiune filială ale Luciei ( mă gândesc la secvenţa în care
aceasta a fost de-a dreptul şantajată cu portretul mamei
defuncte), de falsul ajutormedical, de excesivul roşu în obraji
ce face din protagonistă o păpuşă tragică. Un roşu ce va
exploda ceva mai încolo pe rochia Luciei, de acum autoarea
crimei asupra lui Arturo. Le revine Danei Ţugui (interpreta
protagonistei) şi calităţilor ei actoriceşti indiscutabile meritul
de a fi contribuit la impunerea şi concretizarea respectivei
teme. O temă ce nu dobândeşte substanţă, fapt important!-
doar în celebra Arie a nebuniei, altminteri excelent

Lucia din
Lammermoor

Luciei

Donizetti, Scott, Kafka
Teatrul azi

De ce fac operă?

ac-ti-vi-ta-te

tema autorităţii

tema supravegherii

Tema nebuniei

de la Salpétrière, a înc

interpretată, după părerea mea, de simplu iubitor de muzică,
de aceeaşiDianaŢugui.
Amestecul de război şi demenţă în care se petrece tragica
poveste de iubire dintre Lucia şi Edgardo ( rol în care
străluceşte muzical şi teatral tenorul Călin Brătescu) nu mi se
pare a fi chiar foarte net delimitat din punct de vedere
temporal. Spun aceasta în pofida faptului că regizorul a
declarat undeva că acţiunea ar fi plasată în timpul Marelui
Război, iar declaraţia sa e întărită de decorul semnat de
arhitectul Octavian Neculai. Îmi fundamentez afirmaţia mai
cu seamă pe o anume incertitudine temporală vădită de
costumele create de Lia Manţoc. Surorile de caritate sunt
înveşmântate precum cele din Primul Război Mondial,
aceasta în vreme ce o parte de ofiţeri poartă uniforme negre
specifice naziştilor. Mă bazez şi pe câteva elemente de
recuzită, îndeosebi pe aspectul puştilor ce iar te duc cu gândul
la primele decenii ale veacului al XX lea, gând contrazis de
revolverul specific arsenalului militar din anii '30 -40 ai
aceluiaşi veac.
Nu îmi voi asuma aici competenţe pe care nu le am.Nu voi

face aprecieri asupra rafinamentelor muzicale ale
spectacolului pe care mărturisesc că le-am intuit şi le-am
apreciat. E rostul criticilor muzicali să facă aceasta. Ştiu că
absenţa unui atare paragraf dintr-o cronică la un spectacol de
bogată teatralitate, dar care rămâne înainte de orice unul
muzical, e de natură să stârnească nemulţumiri, întrebări,
poate chiar frustrări. Neprofesionistul într-ale muzicii care
sunt semulţumeşte să facă acum apel la atât de empiricul verb

şi să spună că i-au plăcut şi Diana Ţugui, şi Adrian
Mărcan, şi Călin Brătescu, şi Octavian Dumitru. Ca şi ceilalţi
componenţi ai distribuţiei. Îmi asum riscul de a-l elogia pe
dirijorul Vlad Iftinca, cel ce a reuşit ceea ce şi-a dorit imens
Andrei Şerban, armonizarea şi păstrarea individualităţii şi
calităţii vocilor atunci când duetul devine terţet iar cvartetul
semetamorfozează în sextet.

În cartea
, carte gândită şi alcătuită de

Eugenia Şarvari (Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2013),
Andrei Şerban spunea: “...nimic nu e mai complet decât
muzica. Este mai înaltă decât sculptura, decât pictura, decât
teatrul, decât romanul. ” Iar dacă muzica e o artă completă, a
scrie o cronică mărturisit incompletă poate fi un păcat de
moarte. Nădăjduiesc că îmi va fi iertat dacă voi reveni asupra
emoţiei cu care amurmărit şi amplecat de la spectacol.
Da, lui Andrei Şerban i-a izbutit ceea ce şi-a dorit. A creat pe
scenă, cum spune chiar el în aceeaşi carte, “o dramă care să
corespundă muzicii şi nu un spectacol static, nu un concert în
costume.” Şi-a reconfirmat prin faptă artistică ideea potrivit
căreia “mergem la teatru sau la operă pentru a simţi ceva. Nu
pentru idei. Nupentru cap, ci pentru suflet.”
Opera Naţională Română din Iaşi - LUCIA DI

LAMMERMOOR deGaetanoDonizetti; Libretul: Salvadore
Cammarano după romanul The Bride of Lammermoor de
Walter Scott; Regia: Andrei Şerban; Dirijor: Vlad Iftinca;
Regizor secund: Dana Dima; Decorul: Octavian Neculai;
Costumele: Lia Manţoc; Dirijor cor: Manuel Giugula; Cu:
Diana Ţugui, Adrian Mărcan, Călin Brătescu, Octavian
Dumitru, Andrei Apreotesei, Maria Macsim Nicoară,
AlexandruSavin;Data premierei: 23 septembrie 2014

a plăcea

Mereu spre un nou început-Atelier teatral ţinut la
Teatrul Naţional din Cluj
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În timpul relativ scurt de când a preluat conducerea Teatrului
„Nottara”, Marinela Ţepuş a reuşit să-i adauge o dimensiune nouă,
cea festivalieră, dimensiune care situează, acum, instituţia teatrală de
pe Bulevard printre centrele de iniţiativă şi de concentrare a
demersurilor teatrale novatoare, de focalizare a ideilor şi mesajelor
emise de personalităţile creatoare ale domeniului şi momentului.
Aflată la a doua ediţie, manifestarea festivalieră şi colocvială

(11-18 octombrie), cu deschidere
internaţională, s-a bucurat de participări semnificative, trupe din
Franţa (Compania teatrală Petits Bâtons Production, Fontaine),
Cehia (Studio Rubin, Praga), Bulgaria (Teatrul de dramă şi păpuşi,
Vraţa) şi Macedonia (Teatrul Mal Dramski, Bitola) şi, evident, din
România (Teatrul Naţional Tg. Mureş, Compania „Liviu Rebreanu”,
Teatrul „Metropolis” Bucureşti, Teatrul Evreiesc de Stat Bucureşti,
UNITER, Teatrul „Ţăndărică”, Centrul Cultural pentru UNESCO
„N. Bălcescu”, UNATC, Teatrul „Odeon”, Teatrul Maghiar de Stat
Cluj-Napoca, alături de care teatrul gazdă şi-a prezentat o parte din
spectacolele proprii - „Noul locatar” de Eugen Ionescu, „Panică” de
Mika Myllyaho, „Rapsodie în roz” după „Oscar şi Tanti Roz” de
Eric-Emmanuel Schmitt). S-au întâlnit astfel, într-o confruntare
profesională de nivel artistic superior, trupe, regizori şi scenografi cu
nume cunoscute şi apreciate atât în ţară cât şi în Europa: Victor-Ioan
Frunză şi Adriana Grand („Tartuffe sau Impostorul” şi „Scene din
viaţa insectelor”), TompaGabor şi Helmut Stürmer („Noul locatar”),

FEST(in) pe Bulevard

Două Festivaluri majore s-au impus în Iaşul cultural al ultimilor
ani. Festivalul Internaţional de Literatură şi Traduceri şi Festivalul
Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Primul, organizat de
Muzeul Literaturii Române Iaşi, cel de-al doilea, de Teatrul pentru
Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi. Sunt două secvenţe culturale
majore fără de care Iaşul nu ar exista pe nicio hartă culturală
naţională şi internaţională şi fără de care demersurile pentru ceea ce
se numeşte IaşiCapitalăCulturală 2021 ar fi de-a dreptul absurde.
Această a şaptea ediţie de la „Luceafărul” a fost plasată de

organizatori sub semnul „Noilor realităţi teatrale”. Deloc
întâmplător racordul la o astfel de temă, intrată viguros în
preocupările teatrului european, şi aptă să ridice o serie de probleme
pe care ar trebui să şi le pună oamenii de teatru: ce mai reprezintă
astăzi teatrul, care suntmetodele, practicile, tendinţele la care trebuie
să fie atent teatrul contemporan, cum se redefineşte relaţia teatru -
societate, şi, desigur, pe zona de nişă a „Luceafărului”, cum trebuie
priviţi copilul şi adolescentul (publicul tânăr) în aşa fel încât actul
teatral să nu funcţioneze în gol, care ne mai sunt modelele etc.? Ca şi
la ediţiile precedente, Festivalul ieşean a subîntins o foarte serioasă
dimensiune teoretică, printr-o serie de conferinţe (regizorul Krystian
Lupa, Florica Ichim, Andreea Dumitru, Mihaela Michailov) sau
filme documentare (materialul documentar despre Peter Brook,
prezentat deMonicaAndronescu).
Comparativ cu ediţiile precedente, FITPT a luat proporţii. Fie

numai dacă ne gândim că, de la cinci zile, a crescut la opt zile. 24 de
companii (independente şi de stat), din nu mai puţin 15 ţări, cu mare
parte din spectacole prezentate în exclusivitate naţională, Festivalul
a rulat câtevamii de spectatori. S-au folosit nu doar spaţiile de joc din
incinta Teatrului, ci şi locaţii precum luciul de apă al lacului Ciric,
American Cornel de la Biblioteca Judeţeană „Gh.Asachi”, librăria
Cărtureşti din incinta Palas, sala de festivităţi a Colegiului „Mihai
Eminescu” sau foyerul de la Palatul Culturii. În prima parte a zilei au
fost programate montările pentru cei mai mici dintre spectatori, în
partea a doua au fost vizaţi publicul adolescent, dar şi spectatorul
adult.
Deschiderea Festivalului a făcut-o spectacolul „Basmul

Prinţesei Repede-Repede”, o producţie a teatrului gazdă, în regia lui
Ion Ciubotaru, pe texte semnate de Emil Brumaru şi Veronica D.
Niculescu. O amplă feerie-ironică, dacă putem să o numim altfel,
aranjată scenografic de Alina Herescu, cu câteva imagini
memorabile şi cu o poveste cu totul şi cu totul originală, spectacolul a
prilejuit întâlnirea inedită dintre Emil Brumaru şi scenă, dintre Pitic
Bun (plus cortegiul său de aliaţi) şi atât de contemporana Prinţesă
Repede-Repede.
Dintre spectacolele „de seară”, aş aminti, apoi, producţia

Teatrului Odeon, „Pescarul şi sufletul său”, în regia lui CarmenLidia
Vidu. A fost un bun prilej pentru spectatorii ieşeni de a regăsi, după
„Prinţul fericit”, un alt text al lui Oscar Wilde. Un spectacol cald, cu
sens, în care vocile au fost trupurile actorilor (ca să parafrazăm o
celebră replică din text, despre umbră ca trup al sufletului).
Proiecţiile video (spectaculoase, propunând lumi fantastice şi
personaje pemăsură) au alcătuit o scenografie virtuală, validă pentru
spectatorii de la 2 la 100 de ani.
Un spectacol foarte puternic s-a dovedit a fi „Vieţile sfinţilor”,

după un roman de Lidia Amejko, realizat de actriţa poloneză Agata
Kucinska. O parabolă stranie şi seducătoare despre latura nevăzută a
Creaţiei, cu personaje-marginali în care sfinţenia se confundă cu

Alex. Dabija şi Helmut Stürmer („Titanic vals”), Cristian şi Cristina
Pepino („Play Shakespeare”), Mihai Măniuţiu şi Adrian Damian
(„Don Quijote”), Claudiu Goga şi Ştefania Cenean („Miss Daisy şi
şoferul ei”), ş ă

ţ Liupcio Gheorghievski
şi Maria Dimanova (Bulgaria-Macedonia, „Fasole”, spectacol
comun), JanFric şiMichalDavidOupor (Cehia, „Carne”) ş. a.
Spectacolele au fost grupate în două secţiuni - una competitivă,

sub genericul „Mici crize... (şi) electorale”, şi alta în afara
competiţiei, intitulată „Bulevardul comediei”.
O selecţie valorică strict personală (pe care am făcut-o înainte de

a cunoaşte selecţia juriului şi indiferent de secţiunea în care au fost
prezentate spectacolele) ar avea pe primul loc

ş ă
spectacol de o rigoare şi de o percutanţă critică

specifice regizorului; ar urma „Noul locatar” de Eugen Ionescu în
viziunea lui Tompa Gábor (Teatrul „Nottara”), remake al
spectacolului Companiei din Newcastle, dar având suficiente
calităţi şi date inedite care să-l valideze în sfera originalităţii; „Scene
din viaţa insectelor” de Čapek, al aceluiaşi Victor-Ioan Frunză
(Centrul Cultural UNESCO). Mai puţine satisfacţii artistice ne-au
produs membrii trupei franceze în încercarea lor de a ne oferi o
atmosferă de cabaret pentru care au arătat o înzestrare modestă; iar
din „poezia absurdului” propusă de trupa Teatrului Maghiar de Stat
din Cluj („Brad deCrăciun la familia Ivanov”) am rămasmai ales cu
şocurile vizuale şi verbale.
Câteva întâlniri cu actori remarcabili sau foarte promiţători (în

cazul celor tineri) trebuie subliniate. Teatrul gazdă i-a adus în prim
plan pe Al. Repan (interpret principal şi regizor al spectacolului
„Rapsodie în roz”), pe Victoria Cociaş şi Ion Haiduc (în „Poker
Face”), pe Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea şi Vlad Zamfirescu (în
„Panică”).Am aşteptat cu interes întâlnirea cu MaiaMorgenstern şi
Mircea Rusu (în „Miss Daisy şi şoferul ei”), dar dincolo de câteva
momente cu adevărat remarcabile, actriţa s-a jucat exagerat cu
vocea şi cu situaţiile presupuse a fi de efect (ca de pildă secvenţa
goliciunii unor părţi corporale şi expunerea indecentă a unor

Theodor-Cristian Popescu iCosminFlorea („Panic ”),
Hélène van der Stichel (Fran a, „Victoria”),

„Tartuffe” deMolière
(Teatrul Metropolis, Bucure ti) în viziunea lui Victor Ioan Frunz ,
(hors concourse)

dessous-uri de strictă intimitate), iar Mircea Rusu, în dorinţa de a-şi
caracteriza personajul prin limbaj, a patinat pe suprafaţa cuvintelor
până la limita inteligibilului. Mi-au plăcut în mod deosebit doi actori
din distribuţia la „Tartuffe”: Sorin Miron (Orgon) şi George Costin
(Tartuffe), ambii propunând viziuni inedite asupra personajelor.
Dar festivalul bucureştean amai avut - dincolo de spectacole sau,

mai bine zis, în paralel cu ele, o seamă demanifestări complementare
care i-au ridicat şi îmbogăţit ţinuta de act cultural complex şi i-au
justificat denumirea simbolică de FEST(in). Au fost mai întâi
lecturile de piese de la Librăria Cărtureşti, asigurate de actorii
teatrului - proiect coordonat de regizorul Mihai Lungeanu, care a şi
semnat regia a două dintre spectacole: „A decedat... răposata” după
comedii de Feydeau şi „Tot mort, tot mort?”, comedie de Mark
Twain, cel de al treilea („Fazanul” de Feydeau, în traducerea lui Doru
Mareş) fiind regizat deAl.Mâzgăreanu.
A fost, apoi, secţiunea în care, trei seri la rând,

Florica Ichim a vorbit despre Camil Petrescu (120 de ani de la
naştere) şi a prezentat cărţi ale Fundaţiei pe care o conduce: „Eugen
Lovinescu sub zodia seninătăţii imperturbabile”, „Note zilnice”,
„Caragiale în vremea lui”, toate de Camil Petrescu, precum şi revista
„Cetatea literară” - colecţie completă în ediţie anastatică; a mai fost
lansat şi volumul de teatru „Monolog în doi cu moartea la uşă” de
MirceaM. Ionescu, prezentat de criticulDoruMareş.
Deosebit de interesantă s-a dovedit secţiunea

(coordonată de criticul Doina Papp).Au fost trei dezbateri pe teme de
o stringentă actualitate: „Regizorul şi trupa în teatrul de azi” (cu
participarea regizorilorVictor-Ioan Frunză,VladMassaci şi Claudiu
Goga,moderatorMarina Constantinescu); „Teatru şi umanism într-o
lume a violenţei; căutările scriitorului şi răspunsurile criticului;
relaţia criticului cu dramaturgia actuală” (moderator Doina Papp,
invitatAlina Nelega, dramaturg); „Scenografia şi tehnicile moderne
audiovideo, complementaritate sau tutelă?” (Moderator, criticul de
teatru Cristina Rusiecki, invitat scenograful Adrian Damian).
Colocviile au ridicat întrebări esenţiale asupra stării actuale a
teatrului, la care unii specialişti au încercat răspunsuri parţiale.
Cam acesta a fost peisajul dinamic al FEST(in)-ului de la

„Nottara”. N-ar mai fi de adăugat decât atmosfera excepţional de
colegială pe care colectivul teatrului condus de Marinela Ţepuş ştie
să o creeze fără fisură şi să o întreţină în toată perioada.

Lansări de cărţi

Colocvii

FEST pe Bulevard

Şt OPREAefan

in

FITPT pe uscat şi pe apă

omenescul şi derizoriul, one-woman-show-ul de la Sala Mică ne-a
adus în prim plan o actriţă polivalentă, complexă, capabilă să
transmită stări demaximă intensitate prin acţiuni simple, dar pline de
sens. Gama de păpuşi cu care lucrează Kucinska este de o mare
diversitate, obiectele scenice pe care le utilizează sunt inteligent
construite, iar relaţia păpuşar-păpuşă (cu întrepătrunderi ale corpului
uman cu corpul păpuşii) este adeseori pusă în discuţii prin paranteze
subtile ce conferă spectacolului şi alura unui eseu spectacologic. Un
amplu registru sonor acompaniază frecvent alternanţele aproape
brutale între lumină şi întuneric deplin, în acest spectacol de un
adâncumanism.
Mă număr printre cei care nu au părăsit sala la spectacolul

Nicoletei Esinencu, „American Dream” (Teatrul Spălătorie,
Chişinău). Am asistat la un teatru socio-politic de cea mai bună
calitate, prizat mai greu, se pare, de publicul ieşean. „American
Dream” e un spectacol făcut cu multă sensibilitate, în care se
vorbeşte, fără patimă, dar cu ironie, despre cum este să ţi se spulbere
iluziile, despre cum între Moscova şi America diferenţele nu sunt
decât formale, despre ipocrizia á la Obama şi despre indiferenţa á la
Putin. Tatiana Miron ne relatează, ca şi cum ne-am conversa la o
bere, despre experienţa sa (reală) americană. Studenta din Basarabia
a trecutOceanul prin faimosul program „SummerWork andTravel”.
Ca să-i plătească drumul, părinţii împrumută 3.000 de dolari, o sumă
imensă pentrumodesta familie. Dar Tatiana e optimistă. Vamunci şi
îşi va plăti datoria. Visul american îşi dezamăgeşte însă visătorii.
Experienţa americană e dublată de o experienţă moscovită, căci
mama şi fiica, pentru a-şi achita datoriile, pleacă la Moscova, la
muncă. Episoadele de coşmar, umilinţele nesfârşite, foamea, frigul,
durerea fizică -despre toate ne vorbeşte Tatiana Miron (dar şi
proiecţiile video) cu detaşarea cu care ai face relatări despre viaţa
altcuiva. Inserturile politice şi trimiterile la secvenţe memorabile
(submarinul Kursk şi atitudinea lui Putin, jocurile olimpice de la
Soci, concediile obligatorii în Crimeea etc) fragmentează inteligent
confesiunile Tatianei, funcţionând ca un fel de paranteze narative
sau ca un fel de note de subsol în care spectatorul primeştemai puţine
emoţii şi mai multe informaţii. Ultima propoziţie a spectacolului
Nicoletei Esinencu: „Putin este un preşedinte extraordinar!”. Ca şi
Obama, de altfel…
Întâlnirea cu textele lui Esteve Soler (din câte ştiu, inedite pentru

Iaşul teatral) s-a datorat producţiei celor de la Teatrul Tineretului
Piatra Neamţ, „Contra iubirii”, regia Bobi Pricop. Un teatru greu de
digerat pentru optimişti, însă excelent pentru amatorii de scenarii

absurde, de limită, cu personaje puse în situaţii bizare: tânără
bântuită (fizic) de fostul iubit, căruia îi simte prezenţa în corp,
asemenea unei tumore, cuplul care a semnat un contract de căsătorie
cu durată determinată (12 luni), prinţesa care îi cere peţitorului, ca
semn al dragostei, inima mamei acestuia, sinuciderea ultimilor doi
supravieţuitori ai planetei Pământ, eleva care îşi face poze (selfie)
alături de muribundul lovit de un tramvai, părinţii care îşi împuşcă
fiul atunci când acesta împlineşte 18 ani, pastilele care provoacă
dragostea etc. O atmosferă sumbră, intens subliniată prin sound-uri
produse live şi video-proiecţii în care dominantă mi s-a părut o
poeticitate alb-negru a descompunerii şi a ieşirii din cosmos, plus
actori energici, proaspeţi, asumându-şi cu convingere rolurile.
Unul dintremomentele celemai spectaculoase ale Festivalului s-

a consumat la lacul Ciric, acolo unde Florin Vidamski (de la Teatrul
Sala Mică, Cluj), pe o plută, ni l-a înfăţişat pe Iona, cel al lui Marin
Sorescu. Deşi prea static pentru gustul meu (ambarcaţiunea nu se
deplasa mai mult de jumătate demetru), cu accent pus prea apăsat pe
poezie şi prea puţin pe acţiune, spectacolul cucereşte prin
originalitatea decorului natural.
În fine, punctul culminant al Festivalului a fost atins de Teatrul

Naţional Sibiu, cu „Mozart Steps” (Gigi Căciuleanu), unul dintre
cele mai elogiate spectacole ale stagiunii 2013-2014, un exemplu
greu de egalat despre frumuseţea şi unicitatea teatrului coregrafic.
Dimineţile, plasate, cum spuneam, sub semnele copilăriei, au

avut cele mai diverse coloraturi. De la păpuşile Sandei Manu (din
„Anotimpurile” celor de la AnimaArt, Cluj-Napoca), la atât de
pregnantul OmVerde al celor de Hand toMouth („Piggery jokery”).
De mare succes în rândul copiilor s-au bucurat cei de la Teatrul
„Ţăndărică” al căror „Cui i-e frică de Bau Bau”, construit pe o serie
de interferenţe textuale ale unor ultra-cunoscute poveşti, a convins şi
prin originalitatea temei, şi prin mijloacele simple, dar pragmatice,
precum taburetele pe roţi pe care se deplasau, în unele secvenţe,
personajele. Puterea de sugestie a corporalităţii a fost bine
evidenţiată în „Îngheţ, tremur, transpir”, spectacol al Teatrului
Tineretului,Karlsruhe, Germania, iar forţa detaliului şi inteligenţa de
a crea (din orice) sisteme de semne au caracterizat propunerea
spectacologică a Cordulei Nossek (Dachtheater, Austria). Echipa de
la Hopa Tropa (Bucureşti) a venit cu o bijuterie de spectacol
(adresabilitate 0 -6 ani), cu puzderie demijloace teatrale, care mai de
caremai tentante (jocuri cu umbre, pânze ce se văluresc peste public,
acţiuni scenice spectaculoase şi, mai ales, o gamă de sunete
încântătoare realizate live de trupa „Trei parale”).
În topul matineurilor reuşite s-a înscris spectacolul Companiei

Philippe Genty (Franţa), „O corabie pe valuri: Odiseea”, în fapt o
superbă lecţie de teatru obiectual în care cele mai banale obiecte sunt
investite cu semnificaţii majore. Totul prinde viaţă, convenţia se
instalează aproape de la sine, creaturile mitologice confecţionate din
cele mai surprinzătoare materiale invadează sala, publicul topindu-
se în imaginaţia fără margini a creatorilor spectacolului. Creatori
care, în treacăt fie spus, sunt excelenţi performeri.
Printre spectacolele pe care nu am reuşit să le mai văd (pentru a

vedea întregul festival trebuia, pur şi simplu, să îţi iei o săptămână de
concediu) se numără „Panica” (Teatrul Nottara), „Putin schiază”
(Divadlo Lisen, Cehia), „Iluzii” (TeatrulAct, Bucureşti), „Habemus
Bebe” (ArtNoMore,Bucureşti).
Teatrul „Luceafărul” s-a impus fără drept de apel ca instituţie

care, în domeniul teatral, „face cărţile” la Iaşi. Oltiţa Cântec şi Ioan
Holban sunt în al şaptelea an de FITPT, un festival deja bine definit,
suficient de puternic încât să provoace acele deschideri şi dialoguri
trans-locale de care Iaşul are atât demultă nevoie.

Călin CIOBOTARI

“IONA” de Marin Sorescu, pe plută la Ciric

“Noul locatar” de Eugen Ionescu
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Ion Barbu din Petrila, e un tip grozav. Grozav de original. Şipentru a continua în tonul exaltat (perfect asumat, da?) e cel mai
activ visător, de care mi-a fost dat să aflu vreodată. Artiştii sunt

de regulă fiinţe duale. Puţini aceia care descoperă propriul punct de
intersecţie între om ca dat şi resursa de har alocat.Atât de puţini încât
răsfoind electronic cartea-i de vizită, camuflată într-un site, puteam
să jur că e vreun soi de personaj peste medie ficţionat, cu o bursă a
locurilor de muncă la activ, ce te lasă aşa inspirat încât îţi spui că un

n-ar strica. Dacă-ai putea! Când nu e vopsitor strategic de
femeie, tramvaie şi alt material rulantant antreprenor de amenajări
teritoriale sau zugrav de castele, meseria lui e un buchet (să nu zic,
totuşi, shaorma) cu de toate.Acreat un " cerc al poeţilor dispăruţi", a
caricaturizat flagrant(ul), a organizat acasă un festival spre a vedea
"OmulRău" exorcizat, a înfiinţat reviste şi bifat cuX ce a dat chix şi a
insistat să coloreze/condimenteze literar Petrila. Ultimul proiect a,
ciclic, eşuat din lipsă de accept teritorial administrativ dar şi...
comunitar.
Cea mai recentă întreprindere culturală a sa a "isterizat", în general,
publicul bibliofil la FILIT şi m-a, în particular, lăsat cu ochii pe
lateral. De-o parte şi alta, în cortul devenit lăcaş de procesiune
literară arbitrară. Am decriptat în proiectul agăţat,

un mare şi cuprinzător mesaj. Unul
disepat cu cap, în bileţele strofice gen răvaş, ce pot fi trimise lumii,
spre insule sperăm încă vii, nu pustii, prin apă şi prinminte destupată.
Unul ce-şi propune să lase centura de castitate a poeziei să cadă, spre
a experimenta înafara coperţilor de carton cerat, un univers cevamai
jovial. 100 de poeţi sunt provocaţi să joace cartea de exponat ideal şi
să-şi aleagă dintre sticle cu forme inspirate, pietre văruite şi cifrate,
material de laborator, hârtie, textile şi lampione, recipientul de
lansare adecvat. (Bine, indirect, de către regizorii Ion Barbu şi fiul
Mihai, sugerat.)
Despre ce-a ieşit va vorbi imagistic pe şleau un album, sperăm
grabnic curtat de edituri şi fructificat. Despre dacă şi cum le-a
placut... Fernando Pessoa,Agatha Christi sauWaltWhitman vor fi în
proxima ediţie contactaţi. Deocamdată iată cine a bifat câte un
succint "testimonial".

"Ion Barbu te surprinde. Ştiu bine ce face dar e cu totul

copy paste

Sticle pentru
minte, inimă şi literatură

Vasile Ernu:

Sticle i min i destupateş ţ

Mărturisesc cu necenzurată sinceritate că demersul
expoziţional al artistei plastice Cornelia Olteanu,
găzduit de galeria U Art, acest sufletesc racord la un

cântec "tuşat" de sirene, m-a surprins. Sunt înclinată să arunc într-o
primă fază vina asupra dozei de scepticism încercate la gândul unei
reveniri substanţiale, pline de miez, pe scena dublu-conotativă
(plastică şi publică), dupăneantul unei absenţe de câţiva ani.
Şi m-aş axa apoi pe starea proprie-mi neutralităţi. Spun asta

pentru că obişnuiam să mă alătur, să mă „includ” actului creator
familiar, uzând rând pe rând, de tertipuri - e drept solicitate! - ideatice,
afective sau bunăoară critice. Nu şi de această dată! Mă absolv de
orice merit. Cu excepţia celui ce implică asumarea senzaţiilor trăite/
trăibile de receptorul anonimdemesaj.
Sunt aşadar un privitor extern, dar nu şi unul …deposedat de

amintiri şi mesaj. În virtutea lor m-am bucurat să descopăr pe
simezele bucureştene, ale U Art Gallery, aşteptata simbioză a
expunerilor de odinioară. Există de altfel lucrări-prototip, care se
pliază perfect pe firescul trăirilor saumaimult, obsesiilor de atunci.
Aş puncta aici doar potecile ( ), stradelele prăfuite,

lunca cu aer ud şi angoasa(n)t bacovian, "meteahna" aluzivă a
portretelor ( ), chemarea translucidă a
ipostazelor biblice ( ) sau spiritul formei incantat în studiul
fluid al unor naturi statice ( ).
Coloristic vorbind, am remarcat însă o schimbare, dacă nu

fundamentală, cel puţin evidentă de ştafetă. Game ce odinioară
refuzau alăturarea, aclamându-şi fiecare în parte supremaţia sunt
lăsate acum în hazardul unei concurenţe latente. Roşul, ocrul sau
sienna arsă acceptă infatuat vecinătatea rece a unui gri metalic sau
după caz a verdelui imperial.
La capitolul „noutăţilor de ediţie” cedez evidenţei marinelor,

studiului semi-nud şi spaţiului-atmosferă sau stare. În cazul primelor
o fac dintr-un dublu motiv. O dată pentru că, privindu-le, nu pot şi nu
vreau să depăşesc melancoliile celui din urmă ceas estival- la pachet
cu toată simbolistica sa, de la largheţe sau evadare, la visare-şi doi,
pentru că asist docil la un fenomen rar: adopţia unei culori, mai precis
a unei nuanţe de albastru despre care pot afirma cu tărie că nu se găsea
până de curând în paleta autoarei.
În cazul ultimelor trebuie să salut fugitiv dar entuziastic jocul

subtil şi pasele adecvate dintre planul arhitectural şi cel ideatic.
„ ” - este cel puţin în ceea cemă priveşte o lucrare de-
un lirism fascinant. O proiecţie a trecutului arzând textura zidului
reabilitat, lumina ferestrelor divagată înspre o atemporală arcadă,
mica siluetă contemplând un spaţiu, ivit dintr-o poveste a locului, în
contrast cu tot ansamblul cotidian, fac din această încercare un punct
de vedere preţios, pe caremi-l doresc reiterat.
Închei cu un posibil răspuns la întrebarea, pe care poate fiecare

dintre dumneavoastră este tentat să o ridice la văzul atâtor
instantanee, aparent fără liant.De ce un „dans al îngerilor”?
Pentru că dincolo de chipurilemistice şi reprezentările dogmatice

există practic în orice stropi de Divinitate: în necunoscuţi sau
dimpotrivă preţuiţi ochi, în huzurul unei după-amieze de toamnă, în
parfumul colorat al florilor, în foşnetul singurătăţii unui copac, într-un
chip (trans)figurat, în neliniştea spumată a unui val sau de ce nu, a
unui nud cast, bănuit de nimic altceva decât, poate, doza mitică
de…senzualitate.

Trecătoarea

Serafim de praf, Hâtrul
Suferinţa

Trandafiri în vas de aramă,Anemone

Ferestre şi timp

Dansul ngerilorî

altceva cînd vezi ce a făcut cu "tine" şi cu colegii de breaslă. M-am
întilnit zilele trecute la FILIT la Iaşi. Ne-am salutat si el m-a tras de
mânecă să-mi arate "ceva". Şi acel “ceva” a fost o surpriză care m-a
făcut sa râd: Vasile Ernu mărşăluia în haine militare de paradă prin
PiaţaRoşie. Sper că în apărarea cărţilor şi a spiritului critic…"

"În acea fotografie eu sunt doar figurant sau, cel mult,
personaj secundar. Proiectul cu "Sticle..." e cu şi despre scriitori.
Singuramea calitate e că sunt soţ de scriitoare iar rolulmeu e să "ridic
sticla la fileu" pentru Adela. A fost plăcut, vesel, ţin minte că Ion
Barbu ne-a racolat de la o gală, de la un festival sau ceva de genul ăsta
şi ne-a dus direct la studio, ne-a dat sticla şi ne-a pus să ne jucăm cu
ea."

O spun de câte ori am ocazia: artistul vizual Ion
Barbu a făcut poeziei române servicii extraordinare, căci a scos-o din
încremenirea ei în text şi a pus-o în cele mai... năstruşnice situaţii. Or,
într-un timp al spectacolului, al informaţiei dozate într-un clip, într-o
clipă, al concurenţei cu celelalte arte - fiecare căutând să-şi seducă
potenţialul public - , Ion Barbu a găsit formule magice de a reapropia
poezia de oameni, de a-i face pe aceştia să zâmbească, să semire, să-şi
muşte, poate, buza de jos, să se gâtuie de emoţie. Sticle pentru minte,
inimp şi literatură e un spectacol fotografic în care personaje
principale nu sunt poeziile, ci poeţii, adică fetele şi băieţii care se
ocupă cu acordurile fine sau dure ale cuvintelor. Ca să vedeţi cât de
vrăjitor e Ion Barbu, ar trebui să vă uitaţi chiar la fotografia mea: m-
a... sedus şim-a dezbrăcat la bustul gol.Halal să-ţi fie,Noni!”

„Fotografia cu mine din proiectul „Sticle pentru
minte, inimă şi literatură” a fost făcută deMihai Barbu în atelierul lui
din Bucureşti. Am înţeles că Mihai primise o parte dintre poeţii din
proiect să îi fotografieze şi, cum noi ne cunoşteam de când am lucrat
împreună la un cotidian, mi-a telefonat pentru o întâlnire. Toate ideile
pentru şedinţa noastră au fost ale lui (sau ale lui Ion Barbu?). În
sfârşit... eu de la Mihai le-am aflat, şi banda cu text care trebuia să fie
muşchi, şi întâlnirea cu textul scris pe masă. Toate s-au întâmplat în
atelierul lui Mihai, pe Batiştei, unde se aflau în alte vemuri
apartamentul şi atelierul lui Nicolae Grigorescu. Ştiu că am petrecut
ceva vreme comparând nişte portrete ale pictorului cu diferite colţuri
din atelier. Mai târziu am găsit că Nicolae Petraşcu descria astfel o
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- Ştiu că iniţiativa proiectului
este ceva mai veche. Versurile le-aţi adunat în urmă cu

vreo patru ani iar şedintele foto s-au realizat prin 2012. Cum de i-a
sunat ceasul expoziţional, acum, la FILIT, eveniment pe care s-a
pliat de altfel excepţional?

- Care e atmosfera într-un studio în care artiştii sunt provocaţi să fie
fotomodele?Au existat problemede... regie?

- Proiectele,mai vechi saumai noi, au fost toate, virtuale?N-a evadat
nimic în cotidian? (Baremcel cu vopsitoria strategică de femeie?)

- După experienţe ca jurat în cadrul unor festivaluri internaţionale
dar şi de expozant cu peste 250 de ieşiri la rampă în străinătate, cum
(prin CE se vede) anihilaţi impulsul, firesc pentru unii, de-a pleca?
Cumse traduce sentimental toată această pledoarie pentru Petrila?

- Meseria asta de "agent sanitar" via România Literară, Dilema sau
Academia Caţavencu a schimbat ceva? Aţi avut sentimentul că e
eficientă?

- Sticlele îmi amintesc cumva de Lampa luiAladin. Îndeplinesc ele,
destupate/sauprin destupare, dorinţe?

Sticle pentru minte, inimă şi
literatură

- Pentru ca nu cumva să scrie alţii istoria, menţionez pentru
posteritate: proiectul a intrat în execuţie la 28.06.2011, orele 16:12.
Finalul lui ne-a prins pe 03.04.2014, orele 15:11. Lungul drum al
sticlelor către consumatori a început la FILIT/Iaşi. Acest fapt i se
datorează lui LucianDan Teodorovici caremi-a făcut invitaţia. Cum
să nu cedezi în faţa farmecelor sale?

- N-am întâmpinat decât o singură problemă de regie: cu o poetă
renumită. Am fost acuzaţi că manipulăm. Am băgat capul în pământ
şi am acceptat să-şi facă singură regia. În rest, poeţii au fost
plastilină de cea mai bună calitate. Unii dintre ei, spre lauda lor, au
adus un spor de creativitate, genială pe alocuri. Cât priveşte
misterele, cât cuprinde! Nu de puţine ori am constatat, privitor la ei,
că afară îşi vopsiseră gardul, iar înăuntrul lor era ditamai namila de
leopard.

- Multe din proiectele mele privitoare la poezie (Sticle pentru minte,
inimă şi literatură şi cele trei volume din tetralogia poeziei în
elemente primordiale) sunt în stare potenţială dea fi publicate.
Ele există tipărite în condiţii grafice deosebite şi într-un singur
exemplar, şi nu aşteaptă decât investitorul strategic într-ale poeziei.
Vopsitoria strategică de femei şi-a închis porţile între coperţile
volumului “'Imn hăituit de bărbaţi”. Nu numai hăituit, dar şi
epuizat.

- Nu mi-am anihilat dorinţa de a pleca. Aştept doar o chemare să
vină. Petrila este o aşezare, cum spunea Sîrbu, “care nu seamănă cu
nimic, şi nimeni, de nicăieri”', dar în sens negativ. Altfel, nu-mi
explic de ce-şi refuză cu înverşunare un statut, consacrat de mine, de
periferie culturală europeană. După ani de lupte seculare în
tranşeele Petrilei, mă declar în total acord cu vânzătoarea de la
magazinul de ciment, var & nisip care-mi declara: “'Bă, domnu'
Barbu, dumneata crezi că sunt în Petrilamaimult de 20 de oameni la
care să le placămâzgălelile şi ţigăniile tale?”.

- Apuse sunt vremurile când credeam că Biserica şi Caricatura pot
aduce oamenii pe calea cea dreaptă. Viaţa (politică) m-a învăţat că
doar DNA-ul poate îndrepta drumurile. Frica de Domnul şi de
domnulBarbu a fost înlocuită de frica dedoamnaKovesi.

- Exprimatu-s-a un poet cum că “acest mesaj a fost trimis ca să vă
salveze”. Nu mă îndoiesc că nişte tipi destupaţi la minte vor găsi în
sticle haina care pot s-o pună pe ei şi nu în ei.

- De ce albumele care-şi asteaptă editurile sunt "înrolate" la
Testament?

- Pont. Zice-se că atelierul fiului a fost cândva al lui Grigorescu. E
adevărat? Sau e o subversiune inocentă de-a atrage, ca un bun
realizator de campanii publicitare, atenţia?

-De ce s-a-nchisRevistaX?

- Maestrul Tudoran vă descria "optimist până la ieşirea din casă". De
ce ar fi nevoie, ce v-aţi dori pentru ca optimismul să continue şi
dincolo deuşa aceea?

-Unbun sfat de profesor la ŞcoalaSuperioară de Jurnalism, ar fi...

- Priorităţi de bifat (de oricare, profesionale, familiale), în viitorul
imediat.

- Bonus... o auto-întrebare. Vizavi de ce l-ar chestiona jurnalistul
Barbu pe omul care e... un din ce în ce mai apreciat, instigator
spiritual?

- N-am crezut că după '89 se vamai scrie literatură ori caricatură, de
sertar. Cenzura economică e la fel de feroce ca cea ideologică. Aşa
că slabe speranţe să văd tranziţia de la opera mea postumă la cea
antumă. Şi mai e un amănunt: poate cineva să tipărească cât pot eu
oferi tiparului? (NB. Sunt şi grafician, dar asta nu înseamnă că sunt
şi grafoman).

- Sunt valabile ambele: şi pontul şi strategia. E drept, imobilul n-are
pe el o placă care să ateste acest lucru (documentele de epocă fac,
totuşi, scriere despre acest fapt), dar poate că după succesul
proiectului nostru, o bucată de marmură ar putea menţiona că “în
această casă a pictat Mihai Barbu şi a fotografiat Nicolae
Grigorescu”.Aşa, în pur stil românesc.

- RevistaX s-a închis pentru c-a dat chix.

- Din păcate, în Petrila ca să rămâi optimist şi după ce ieşi din casă
este doar o singură soluţie: să-ţi iei uşa-n spate. Şi nu trebuie s-o
porţi, ca prostovanul de Păcală, fără nici un scop în sine, ci s-o
foloseşti ca scut pentru cuţitele care n-aşteaptă decât primitorul tău
spate.

- Sănu faci ce face popaTurcescu, să faci ce zice patriarhul Barbu.

- Prioritatea profesională: să mă salute ori să mă înjure lumea pe
stradă, dar să numă ignore.
Prioritatea familială: să numădoară nimic.Mai ales în ...

- Intrebare:Bă, eşti prost?, Bă, eşti nebun?

vizită la Grigorescu în această casă: „îl găseai mai totdeauna în
atelier cu paleta înmână, o paletă de o rară acurateţe, cu bereta în cap,
dinaintea unei lucrări noi, pusă pe şevalet. În jurul lui, linişte şi tăcere
ca într-un sanctuar.” Cred că în loc de beretă, Mihai a avut bere. Dar
nu am ştiut că fotografia a intrat în volum până nu a răsfoit Ion Barbu
în faţa mea pagină cu pagină tot proiectul la FILIT. De unde a ieşit şi
reluarea imaginii, fărămuşchi şi îmbrăcat."

Foarte fain proiectul
, al lui Ion şi Mihai Barbu. Deşi e deja „vechi”

(poezia am trimis-o acum vreo 3 ani, şedinţa foto a fost făcută la Iaşi,
în 2012), eu abia acum am văzut fotografiile noastre, ale scriitorilor
selectaţi, expuse la Casa Filit. IonBarbu a adus şi o geantă de albume
- the Barbu au finalizat mai multe idei artistice, originale şi deştepte.
Mi-a arătat şi mie albumele, pe treptele scării de la Casa Dosoftei.
Toate, tipărite într-un singur exemplar în America, pe cont propriu,
arătau splendid. Cel al proiectului despre care vorbim aloca 4 pagini
fiecărui invitat: fotografia lui, poezia scrisă demînă şi dactilografiată
şi sticla aleasă de realizatori ca fiind reprezentativă pentru
respectivul. Amea e cu muchii şi de culoarea ametistului. Un obiect
foarte frumos.
M-aş bucura dacă s-ar înghesui bogătanii să subvenţioneze tipărirea
albumului (albumelor) celor doi artişti petrileno-naţionali. Şi nu-i
dau voie scepticismului meu să completeze: „dar nu prea cred,
fiindcămultmai bune sînt haleala, ţoalele şimaşinile bengoase”.»

"Continuindu-şi seria de evenimente care îi definesc
forţa unică a imaginaţiei, IonBarbu, asemenea luiAladin, a introdus
spiritul în sticlă, în ,,Sticla pentru minte, inimă şi literatură"! La
limita dintre jocul în sine şi strigătul disperat, acolo unde limbajele
fuzionează şi forma poetică primeşte o formă plastică propriu-zisă, el
a instalat, ambiguu, deopotrivă privirea ironică si starea de
melancolie. Unde se termină forma spaţială si cînd începe
imponderabila poematică, iată o întrebare pe care Ion Barbu o
lansează implicit si la care tot el răspunde: pretutindeni şi
întotdeauna, fiindcă în lumea lui spaţiul se comprimă şi timpul se
suspendă!”

« Toate proiectele lui Ion Barbu sunt originale,
foarte interesante şi incredibil de binevoitoare faţă de scriitori. Exact
aşa este şi cel mai recent, realizat de data asta împreună cu fiul
dumnealui, Mihai, care arde kilometri - şi la propriu (pe
motocicletă), şi la figurat (mai ales fotografic). E o plăcere - dar şi o
onoare! - să fii în vizorul luiTheBarbu.

Mariana Codruţ: « Sticle pentru minte,
inimă şi literatură

Pavel Şuşară:

Mihail Vakulovski:

Interviu viu... cu ION BARBU
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Spuneam, în prima parte a articolului, că
a încercat, în cinematografie, diverse căi de a se impune: a fost
actor, scenarist, asistent de regie şi regizor. Chiar dacă nu a

lăsat realizări de mare valoare, trebuie să-i recunoaştem, totuşi,
onestitatea şi strădania cu care s-a zbătut pentru ca noi, astăzi, să
putem spune că cinematografia românească are un trecut.
Ca actor e folosit mai întâi în filmul lui Jean Mihail „Păcat” - după
Caragiale -, alături de GeorgeAurelian, Ghiţă Popescu, Nella Şaru,
PepeGeorgescu,Margareta Iantzer; juca rolul învăţătoruluiMitu. În
interviul citat (acordat ziarului „Steagul Roşu” din Bacău, în 1969,
actorul declara: „Jean Mihail, unul din precursorii de frunte ai
cinematografiei româneşti, a încercat să opună producţiilor
inspirate după subiecte derizorii, primul film având la bază un text
de I.L. Caragiale.Aşa s-a turnat filmul după nuvela cu acelaşi
titlu în care am jucat rolul Mitu. A fost un film de succes, cu cadre
interesante şi acţiuni dinamice. Jean Mihail era un autentic artist
care avea încă de pe atunci un stil propriu”. Din păcate, filmul s-a
pierdut, aşa încât nu-l putem judeca azi decât prin cronicile rămase
în presa vremii. În ziarul „Universul” (24 oct. 1924) citim despre
„valoarea tipurilor principale care sunt zugrăvite în modmagistral”,
iar în „Clipa” (26 oct. 1924): „Trecând la interpretare, vom spune că
ea a fost o plăcută surpriză [...] Dl. Niculescu-Brună a pus mult
tragic în interpretarea învăţătorului”.
În , apoi, film regizat de Ion Şahighian,
Niculescu-Brună are parteneri demaimare valoare:GeorgeVraca şi
Ion Finteşteanu. S-a păstrat o copie incompletă din care se vede că
filmul era slab, iar actorii se întreceau într-un joc naturalist.
Până în 1930, nu mai joacă nimic. Acum însă va avea şansa a două
roluri: în „Fum” şi în „Leiba Zibal”, primul film fiind o variantă
românească a unei pelicule, iar al doilea o ecranizare foarte liberă a
nuvelei lui Caragiale „O făclie de Paşti”.Asupra celui dintâi, care s-
a pierdut, nu există nici măcar o cronică, pentru că, din cauza unor
neînţelegeri cu casa producătoare „Hunnia”, nici nu a rulat la noi.De
la Niculescu-Brună am aflat însă că rolul său era „foarte simpatic”:
un gangster îndrăgostit de o cântăreaţă; disperat că n-o putea vedea
la teatru (pentru că era urmărit) intra pe coş (!) la ea în casă, ea îi
cânta, apoi el pleca, tot pe coş, ca un fum.
În „Leiba Zibal”, actorul, care scrisese şi scenariul, fiind şi co-
regizor, îşi rezervase rolul titular în una din ipostazele acestuia -
personajul între 18 şi 30 de ani. Copia existentă (mută, deşi presa
anunţa că filmul a fost sonorizat de „renumita casămondială Edison
Bell”) este edificatoare în privinţa jocului actoricesc în care s-au
înregistrat progrese vizibile faţă de peliculele anterioare. Brună
întruchipa unLeibaZibal convingător - deşi departe de viziunea lui
Caragiale. Jocul cam teatral (viciu general al interpretării în epocă)
e, în parte, contracarat de încercarea, pe alocuri reuşită, de
aprofundare psihologică.
Activitatea lui Niculescu-Brună a fost ceva mai fructuoasă la
capitolele şi . Cum am văzut, începuse prin a fi
asistent al lui Ion Şahighian la „Năbădăile Cleopatrei”, ă

ă
ăţ „E, poate, cea mai

serioasă şi izbutită lucrare cinematografică de producţie
românească. Tehnica, regia, ansamblul o face superioară multor
comedii filmice străine. E de remarcat luminozitatea şi claritatea
imaginilor” (V. Voiculescu în „Cinema” 20/1925). Debutul în regie
şi l-a făcut, în colaborare cu francezul F.G. Rosca, la „Drumul
iertării” - varianta românească a peliculei franceze „Le Calvaire”,
pentru care Niculescu-Brună a scris şi scenariul secvenţelor
româneşti. Filmul avea meritul că prezenta, într-o coproducţie cu
francezii, peisaje româneşti (filmate de operatorul T. Posmantir la
Constanţa, Mamaia, Bucureşti) şi actori români de valoare: Ronald
Bulfinschi, Maria Ciucurescu, Marcel Enescu. Citim în „Rampa”
din 3 dec. 1927 că „un mănunchi de interpreţi de prim ordin au ştiut
să dea valoare scenariului”, iar „Domnul Rosca şi colaboratorul său
Brună au dovedit publicului că se poate face şi la noi ceva frumos”.

realiza, în acea perioadă, un film românesc cu temă istorică
era un act temerar.Aşa trebuie apreciat gestul luiNiculescu-
Brună care, în 1930, a scris un scenariu (la început, cu
, apoi singur) despre EcaterinaTeodoroiu, eroina depe Jiu.

În intenţia autorului, filmul voia să fie o replică autohtonă la
numeroasele imixtiuni ale unor producători şi regizori străini
(Martin Berger, Dick Blumenthal, F.G. Rosca, Faludi şi Kovacs) în
producţia naţională. „Scriindu-şi scenariul, Ion Brună îşi îndreptase
atenţia asupra caracterului Ecaterinei Teodoroiu şi scosese în
evidenţă, din faptele acestei fete - ostaş voluntar în primul război
mondial - inepuizabila ei forţă morală, dragostea de patrie...”
notează Jean Mihail în „Filmul românesc de altădată”, p. 165.
Filmul s-a realizat, cu mari greutăţi materiale, de către Societatea
„Soremar”. Distribuţia i-a cuprins pe Felicia Frunză (în rolul
titular), Mielu Constantinescu, I. Sarcady ş.a. S-a filmat în locurile
pitoreşti ale Gorjului, în satele Şoimăreşti şi Văleni, apoi în
Bucureşti, pe Calea Victoriei şi la statuia lui Mihai Viteazul,
obţinându-se imagini destul de frumoase, având, azi, valoare
documentară. Au fost folosite şi secvenţe autentice realizate în
timpul războiului de regizori documentarişti. Un spor de interes l-a
dat filmului faptul că au fost folosite, pentru unele secvenţe în care
erau reconstituite întâmplări autentice, chiar persoane care au luat
parte la ele . Astfel, la apărarea podului de pe Jiu, scena
era jucată chiar de oamenii care au trăit-o în timpul războiului.Apoi,
în rolulmameiEcaterinei apărea chiar bătrânaTeodoroiu.
Filmul lui Brună nu e, însă, numai o evocare a figurii unei eroine
legendare. Am spune chiar că scopul principal al filmului a fost
altul: îmbinarea evocării cu o intrigă amoroasă şi de spionaj al cărei
personaj central era tânărul ofiţer Mareş, patriot avântat care se
îndrăgosteşte de o tânără în realitate, o spioană. Cele două piste ale

IonNiculescu-Brună

I.
Vulpescu

Păcat

Datorie şi sacrificiu

scenariu regie

în realitate

un film dup
piesa lui EugèneLabiche „LaTour de Saint Gudule”. Judecând dup
aprecierile criticii, filmul avea unele calit i:

A

filmului nu reuşesc însă să se îmbine, rămân separate, deşi Mareş -
care, în intenţia realizatorilor, avea sarcina să le unească - deţine un
rol destul de întins.Multe naivităţi se strecoară atât în intriga spiono-
amoroasă, cât şi în povestea Ecaterinei. Actorii joacă binişor, mai
ales Mielu Constantinescu şi neprofesionista Ducy D'Alvern. În
rolul titular, Felicia Frunză, vrând să întruchipeze o eroină foarte
decisă şi foarte curajoasă, e tot timpul crispată şi lipsită de
feminitate.
Filmul are însă unele momente de reală frumuseţe, ca, de pildă,
secvenţa evacuării unui sat, în care mulţimile sunt foarte bine
mişcate; e creată chiar o atmosferă, o stare de spirit, ceea ce înseamnă
o performanţă pentru condiţiile tehnice existente şi lipsa de
experienţă a regizorului şi operatorului.
Sonorizarea a fost făcută pe discuri, la Berlin, astfel încât reclama
anunţa „primul film românesc de război, vorbit şi cântat” (copia care
s-a păstrat e, însă, mută). Filmul a fost terminat - anunţa revista
„Cinema” - la 1 noiembrie 1930, iar premiera a avut loc la 8 ianuarie
1931, la cinema „Vlaicu” din Bucureşti. Publicul l-a primit cu
bunăvoinţă. O parte a criticii a fost, însă, foarte severă: „Filmul
suferă în primul rând de scăderi tehnice şi în special de lipsă de
control continuu asupra probelor realizate şi de defectuoasă şi
primitivă sincronizare şi realizare sonoră” („Rampa”, 16.I.1931).
Aprecieri aspre face şi Ion Cantacuzino în „Muzică şi film” din
22.I.1931. Mai generos s-a arătat poetul Cicerone Theodorescu (în
„Facla”, 12.I.1931): „Regia d-lui I. Brună s-a dovedit luminată de
înţelegere şi, pentrumijloacele avute la îndemână (...), remarcabilă”.

ot în 1930, Niculescu-Brună scrie un scenariu
(expresia îi aparţine) din nuvela lui I.L.Caragiale „O făclie de
Paşte”.Au circulat însă zvonuri că scenariul ar fi fost scris de

ing. Al. Ştefănescu, directorul Societăţii „Soremar”, fapt greu de
crezut, însă. În discuţia pe care am avut-o cu el, în vara anului 1973,
actorul a susţinut ferm că el este autorul şi căAl. Ştefănescu doar i-a
propus realizarea scenariului şi regia. A intervenit un conflict cuAl.
Ştefănescu - care şi-a asumat şi rolul de co-regizor; nefiind de acord
cu direcţia în care evolua intriga filmului (altfel decât în nuvela
caragialeană), Brună s-a retras de la regie, rămânând doar interpret.
Presa anunţa filmul cu titlul „Leiba Zibal”, fără a menţiona că ar fi
ecranizarea nuvelei lui Caragiale. Astăzi poate că o versiune liberă
după o operă clasică nu ar stârni atâta revoltă câtă a stârnit în 1931.
Reţinemdoar opinia regizorului JeanMihail: „... realizatorii filmului
nu s-au apropiat de opera scriitorului nici cu experienţa necesară,
nici cu respectul cuvenit”.
În scenariul filmului apăruseră personaje inventate şi introduse în
acţiune cu stângăcie şi fără nici o justificare.
LaArhiva Naţională se păstrează o copie a acestui film din care ne-
am dat seama că, într-adevăr, el se îndepărtează cu totul de nuvela lui
Caragiale, din care nu sunt păstrate decât numele personajelor Leiba
Zibal şi Gheorghe, precum şi motivul arderii mâinii cu o făclie.
Relaţia e însă inversată: Gheorghe îi arde mâna lui Leiba, din
gelozie. Motivul urii dintre Gheorghe şi Leiba e frumoasa Maria, pe
care o iubeau amândoi din copilărie. Personajul feminin (interpretat
deTantzi Economu) e inventat.
De fapt însă, filmul urmăreşte situaţia şi evoluţia unui evreu în
contextul societăţii româneşti de după primul război mondial; avem
a face mai curând cu un film de analiză socială îmbinată cu analiză
psihologică. Dacă cineaştii n-ar fi făcut imprudenţa să împrumute
unele elemente din nuvela lui Caragiale, filmul lor ar fi putut rămâne
de sine stătător şi ar fi fost scutit de focul criticii. El ar fi rezistat,
desigur, unei confruntări cu publicul (n-a ajuns să aibă o asemenea
confruntare decisivă, deşi se pare că a fost programat în câteva
cinematografe din provincie). Credem că ar fi rezistat, căci copia
existentă dovedeşte reale calităţimai ales ale fotografiei.
E greu să stabilim măsura aportului la acest film al regizorului
Niculescu-Brună, care s-a retras înainte de terminarea filmărilor; el
rămâne însă coautor al peliculei, căci, în afară de regia parţială şi de
interpretare, trebuie să-l socotim scenarist.
După experienţa cu „Leiba Zibal”, Niculescu-Brună s-a retras
definitiv în teatru. Prin ceea ce a făcut însă, numele lui rămâne înscris
definitiv printre pionierii filmului românesc.

T după o idee

Un pionier al cinematografului:
Ion Niculescu-Brun (II)ă

Ştefan OPREA

M

D

i-aduc aminte, pe când la Iaşi încă nu se înfiinţaseOpera
care avea să-mi dăruiască atâtea încântări, demult, prin
anii '50, am fost cu tatălmeu la cinema, la cinemaSidoli,

ca să vedem un film. Un film nu vorbit, ci cântat. Pentru mine, o
experienţă inedită... Era, n-am cum s-o uit, ecranizarea
capodoperei lui Glinka, . Ca un amănunt de
culoare, în rolul zbuciumatului ţar apărea tot un Boris, pe numele
întreg Boris Gmârea. Barís... Barís... Eh! Sper că nu-mi joacă
memoria vreo festă.
Melomanul din mine încă nu se iţise, mai trebuiau să treacă nişte
ani. Dar emoţia de iubitor de fastuoase sonuri o resimţeam încă de
pe atunci. Şi apoi, ce revărsare de culori, ce decoruri împărăteşti, ce
straie! Toate te îmbiau să te transpui în alte vremuri. Interpretarea,
poate, suferea de oarecare emfază, dar jocul accentuat, cu vână, din
adâncul simţirii ţinea - aveam s-o aflu - de trăirismul artiştilor din
ţara lui Stanislavski.Oricum, se potrivea cudrama.
Dar, cu timpul, lucrurile pe lumea asta se mai schimbă... Nu
neapărat în bine. Unele se urâţesc, se mânjesc, se prostesc. Ne
confruntăm nu cu o primenire, cu o reîmprospătare, ci cu o
degenerare. Cu un ţâşnet de bazaconii, cu un val de obscenităţi. Şi
cine să fie de vină dacă nu Regia, care, chiar şi pe scenele mari, îşi
face de cap. E valabil în teatrul liric şi în teatrul dramatic
deopotrivă. Maeştrii ăştia nu iubesc genul pe care îl siluesc. Ei se
iubesc pe dumnealor înşişi.Vor, zor-nevoie, să dea lovitura, să iasă
câtmai în faţă cu ditamai trăsnaie şi,mă ierte cei cu auzul gingaş, se
screm să facă tot dintr-alea nefăcute. Îmbrâncesc partitura în banal,
în extravagant, în derizoriu, aiuresc înţelesurile, îşi exhibă - că aşa
porunceşte nu ştiu ce canon - obsesiile.Obsesiile sexuale, obsesiile
politice. Normal că, în reţeaua de sugestii, Holocaustul (întâi de
toate), apoi Gulagul nu pot lipsi. Dacă le evoci, ai uşile deschise,
eşti pe o linie corectă.Dacănu, eşti validat cugreu.
N-am apucat să surprind pe generic cine-i gospodinul care a
montat de-ţi venea uneori să strigi „huo!” opera la
teatrul Mariinski (la pupitru, straniul Gerghiev), dar eu - urmând
unmai vechi îndemn al luiArghezi - îmi iau aici dreptul să fluier. Şi
când fluier, fluier...
Ce ne-a servit meşterul rusnac, căruia geniul carevasăzică îi dă
târcoale? Ceva desigur care să-i pună în fund pe critici, să şocheze
publicul (care multe rabdă), iar pe el, cocoţat pe armoniile lui
Glinka, să-l nemurească?
Să vă spun... În cadru, după ridicarea cortinei (expresie
convenţională), năvăleşte o mulţime pestriţă, care nu vine din alte
timpuri. E o lume de azi, de ieri... Sărăntoci cu haine ponosite,
tineri cu blugi, cu pantaloni de trening, ducând sacoşe de plastic,
femei împingând cărucioare, un pâlc de paţachine fâţâindu-se în
minijupe, gorobeţi bătând... cuba, intrigantul Şuiski, într-un
costum abia scos de la o casă de mode, bărbaţi citind ziare,
învălmăşindu-se cu toţii într-un tunel al timpului în care toate stau
să o ia razna. Lume-lume!...
Dar staţi că n-am isprăvit! În chilia lui chior luminată, un preot
bătrân îşi scrie letopiseţul nu cu pana, ci, mă rog matale, la laptop!
Sculă pe care şi alţii o posedă, păi ce credeaţi?... Ţareviciul, ca
tinereii, deh, poartă căşti în urechi, ascultând dracu ştie ce.
Celulare n-amvăzut să aibă. Le-o fi confiscat kagăbăul. Care, la fel
ca ieri, ca azi, ca mâine, veghează. Sau trimite gărzi antitero, cum
şi miliţioneri. Pricepe orice mameluc, tot ciolovecul îndoctrinat că
avem a face cu „semne” ale organelor represive, care au fost, sunt
şi or să tot fie.
Un bacveci, o bazaconiadă, care uneori te lasă uimit. Ce caută în
palatul lui Boris Godunov o echipă de televiziune? Ca să scoţi la
iveală sensuri valabile orişicând e nevoie de asemenea mixturi
grosolane? Una cu alta se potrivesc ca nuca în perete. Un
perplexant joc de anacronisme.
De la o montare la alta, şi la noi şi prin străinătăţuri, aceleaşi
găselniţe de care lehamite ţi se face. Parcă nu avem a face cu mai
mulţi regizori, ci îl întâlnim şi îl reîntâlnim pe unul şi acelaşi
mânuind aceeaşi grilă, recurgând la aceleaşi artificii, amestecând
epocile, costumele, tâlcurile şi câte şi mai câte. Nu par să-şi dea
seama că muzica îşi are aura ei de care e păcat să o despoi. Că ea
pretinde un anumit decor (nu cu schele şi alte năzbâtii), un anume
fel de a te mişca. Toate astea se leagă între ele. Le nesocoteşti,
kitschul e colea...
Se poate, fireşte, şi mai rău. Mă oripilează (oribilează, zicea
cineva, şi se potriveşte), mai ales în filme, un topos. Nu se poate
fără toaletă. Fără privată. Fără budă. Scriam odată, cer scuze că
repet: Niciomontare fără umblătoare. C-o fi de râs, că e întristător,
acelaşi mare câh, că te întrebi cum şi ce le fermentează unora, se
cam vede care, în bostan. La , slava Bogu, furăm scutiţi de
un atare agrement. Poate data viitoare...

ar, să revin la spectacolul care a stârnit aceste rânduri...
Păcat de voci, îndeosebi cele de bas - suntem doar în ţara
lui Şaliapin! Glasuri ample, rezonante, profunde, cu

impresionante accente de dramatism. Să-l tot asculţi pe Evgheni
Nikitin, de care nici nu auzisem, în rolul chinuitului ţar, sau pe
tenorul care, cu intonaţii sfârşietoare, îl întruchipează pe Inocent,
un soi de hippy, cu alură de Crist. A, da, şi corul.... Dar, Boje moi,
nu-i campuţin?

Boris Godunov

Boris Godunov

Boris...

Florin FAIFER

Un Boris cu bretele...
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CASA GHICA-CALLIMACHI DIN IA IŞ

Casa Ghica.

,

Memorialistul D.C. Moruzzi arăta că în domnia
lui Cuza: „Generalul Gheorghe Ghica, era boier velit, tânăr
şi focos. Acesta, pe când comanda regimentul de la Galaţi,

dăduse probe de energie intrând în biserica greacă cu cal cu tot şi
tăind harcea-parcea pe o sumă de Epaminonzi, Alcibiazi şi
Temistocle, toţi din Chefalonia. La drept vorbind, dumnealor se cam
obrăzniciseră, voind musai să facă (= revoluţie) ca la
1821 (...). Atunci, ca să satisfacă pe ruşi, care erau aproape bată să-i
bată, şi să nu umilească armata, vodă dădu regimentul de la Galaţi
unui alt colonel, mai blajin, iar pe Ghica îl numi general al Iaşi

”.
Generalul Gheorghe Ghica născut înainte de 1815, era fiul marelui
logofăt Gheorghe Ghika-Deleni (1788-1854) şi al Pulcheriei Balş
(1788-1858). Tatăl său fusese ctitorul bisericii de la amintita moşie.
Mormintele ambilor părinţi, ca şi al bunicului său Constantin Ghika
(1745-1818), se aflau însă la Biserica Sf. Spiridon din Iaşi. Părintele
generalului era frate cu logofătul Alecu Ghica „ ” (tatăl
domnitorului Grigore Al. Ghica de la 1849-1853) şi cu vistiernicul
Dimitrie Ghica, întemeietorul ramurii Ghika-Comăneşti. În casele
logofătul lui Alecu Ghica de pe str. Cuza Vodă, (vizavi de casa
Callimachi), a fost înfiinţat , Maternitatea de
astăzi. Generalul era singurul dintre fraţi rămaşi în Moldova: fratele
mai mic, marele vornic Teodor Ghica (fost ministru de finanţe), s-a
căsătorit cu Fenareta, fiica lui Barbu Ştirbey, iar sora sa, Aristiţa, se
măritase în 1835 cuMatei Cantacuzino de la Băleni, stabilindu-se în
Muntenia. Generalul a fost căsătorit de două ori; mai întâi, la 1839,
cuAna Tudorache Gheoca (zis Ghika-Dumbrăveni), iar a doua oară
la 1854, cu Elena Donici. Cu toate acestea, generalul nu a avut
descendenţi.

*
n aceeaşi clădire de pe str. CuzaVodă a locuit şi generalul Nicolae
Mavrocordat. Acesta era fratele mai mare al lui Alexandru
Mavrocordat, fostmareşal al Palatului sub regeleCarol I.Nicolae

era căsătorit cu (Esmeralda), fiica din prima căsătorie a
hatmanului Iordache Boldur-Lăţescu. Rudolf Suţu arată că, atâta
vreme cât soţul ei servea încă în armată, Didiţa „locuia în strada
Cuza Vodă, fostă Golia, în casele de atunci Lepădatu. Aici au avut
loc cele mai frumoase petreceri, la care luau parte şi îşi dădeau
întâlnire tot Iaşul”.Această femeie superioară, cultă şi cu o educaţie
aleasă se dovedise a fi o gazdă excelentă. La adresa arătată, locuia
împreună cumama saEufrosinaRosetti, care avea omare slăbiciune
pentru unica sa fiică, încât nu s-a despărţit niciodată de dânsa. Se
pare că aici au cunoscut-o Alexandru Cuza pe Elena Rosetti,
viitoarea sa soţie.
Cu ocazia vizitei domnitorului Carol I la Iaşi, prin 1869, generalul
Mavrocordat a organizat o strălucită petrecere în onoarea distinsului
oaspete. „Recepţia a avut loc în fostele case Lepădatu din strada
Cuza Vodă, astăzi ocupate de către domnul general dr. Sava Goiu
(1928)”. Viitorul rege a deschis balul, dansând cu fiica gazdei,
domnişoara Natalia (căsătorită ulterior Suţu). Fiica generalului
Mavrocordat este prezentată ca fiind o pasionată amazoană, mare
amatoare de curse de cai, pe aleea de la Copou, precum şi
iniţiatoarea teatrului de societate, ea jucând piese franţuzeşti şi
româneşti, alături de personaje distinse din lumea ieşeană, pe scena
vechiului teatru de laCopou.
EufrosinaRosetti (1806-1883), soacra generaluluiMavrocordat, era
fiica mijlocie a lui Vasile Rosetti („Cilibiul”) şi a Smarandei N.
Dimachi. Casa în care a crescut este actualul Muzeu al Unirii, din
strada Lăpuşneanu. Celelalte două surori, figuri marcante în viaţa
mondenă a Iaşilor, erau Săftiţa Pallady (prima soţie a viitorului
principeMihail Sturdza) şiAgripina Sturdza. Rudolf Suţu considera
că „aceste trei surori, fiicele boierului Rosetti, au fost o podoabă a
societăţii ieşene de pe vremuri…”. În tinereţe, Eufrosina a stat multă
vreme în Italia, alături de sora ei mai mare, Safta, cea care a avut
curajul să coboare în craterul vulcanului Vezuviu. A beneficiat de o
educaţie aleasă, fiind cunoscută drept o femeie foarte informată. Pe

Epanastasis

, unde
îşi avea omul edecurile şi gospodăria în strada Goliei (Cuza Vodă),
actualele case Juster

Bilboquet

Institutul Gregorian

Didiţa
Î

masa ei de lucru se aflau zilnic teancuri de ziare străine. A călătorit
mult în Europa, la Geneva poposind chiar vreme de doi ani. Îi plăcea
să petreacă iernile la moşia surorii mai mari, Cilibiul. După moartea
acesteia, şi-a cumpărat o casă la mănăstirea Agapia, pe care a
reamenajat-o. transformând-o într-o vilă frumoasă, unde-şi petrecea
zilele de vară, primind numeroşi musafiri. Eufrosina era cunoscută
ca o sprijinitoare a vieţii culturale, ajutând atâtAsociaţiuneaLiterară
din Bucureşti, cât şi Societatea Studenţilor Români din Paris (1846-
1847). S-a ocupat şi de alte activităţi filantropice, cum ar fi
strângerea dedonaţii pentru armată.

*
n ultima parte a secolului XIX, casa a aparţinut colonelului
Lepădatu, care a dat şi actuala înfăţişare exterioară a imobilului.
La 1897 sunt amintiţi ca proprietari succesorii acestuia. Chiar şi

după ce ofiţerul nu amai fost proprietar, imobilul era numit, inclusiv
în acte oficiale, „Casa colonel Lepădatu” (1905). Pe la 1900
proprietar al clădirii era un anumeA. Spiridonescu.
Berman Juster (Iuster) apare în acte ca proprietar al casei din martie
1905. În februarie 1910, proprietarul cerea acordul Primăriei pentru
reamenajarea faţadei casei din strada Golia nr. 18. Cel puţin în anii
1911-1912, casa era închiriată, servind de locuinţă avocatului
Dabija.
Banca Română de Comerţ şi Industrie, având sediul în Bucureşti
(str.Academiei, nr. 6) este arătată ca fiind proprietara imobilului din
Iaşi, strada CuzaVodă, nr. 18, cu ocazia instalării unui contor pentru
apă, în vederea conectării la reţeaua publică de apă.
Bancherul Emanoil Marcovici şi soţia sa Şeina erau cunoscuţi ca
locuind pe strada Ştefan celMare, nr. 4. El apare ca nou proprietar al
clădirii din strada Cuza Vodă nr. 18, la 30 martie 1922, când cerea
acordul Primăriei pentru a putea face mai multe lucrări de
reamenajare a clădirii: refacerea planşeului dintre parter şi etaj; să
astupe toate crăpăturile din pereţi, să repare tencuielile pe unde vor fi
căzute şi să schimbe cărămizile putrede. Imobilul a fost închiriat
pentru a servi ca sediu pentru BancaMarmorosh-Blanc falimentată
de pe la 1939, datorită unor împrumuturi pentru exportul de cereale.
La 1932 la adresa Cuza Vodă 18 îşi aveau cabinetele medicul A.

Dulbergher, precum şi medicul I. M. Haras.
Rudolf Suţu afirma că pe la 1928, când îşi scria
amintirile despre Iaşi, casa aflată astăzi în strada
Cuza vodă nr. 41 era ocupată de generalul dr.
Sava Goiu (1928). După 1945, Casa Callimachi a
devenit Sediul Partidului Muncitoresc din
România, Regionala Moldova. Prin 1947 era aici
Consiliul SindicalRegional. Pe la 1965 în întreaga
clădire funcţiona o Grădiniţă pentru copii.
Clădirea a găzduit şi activităţi ale Conservatorului
ieşean, care avea aici săli de repetiţie. Tot în acest
imobil au funcţionat a
P.C.R. Iaşi şi pentru Judeţul
Iaşi, care veghea la soarta monumentelor din fosta
capitală.

*
Casa Callimachi se

caracterizează prin faptul că „elementul
tradiţional este încă prezent în tratarea

planului, dar se face puternic simţită prezenţa
arhitecturii eclectice în domeniul decoraţiunilor”.
Faţadele clădirii sunt tratate în stil neoclasic, fiind

Î

,

rhitectura clădirii.

Direcţia pentru Cultură
Oficiul Patrimoniu

A

prezente însă şi numeroase elemente decorative de inspiraţie barocă.
Faţada este dominată de ordonanţa de coloane compozite ale
balconului, pe care se sprijină frontonul triunghiular clasic, încărcat
cu un cartuş decorativ, pseudo-heraldic. Unul din elementele de
originalitate ale clădirii estemodul în care a fost conceput vestibulul:
o sală ovală, hipostilă. Camerele de la parter, în aripa de NE au
tavanele boltite, o notă de vechime, ceea ce indică, probabil, că ele au
făcut parte dintr-o formămai veche a clădirii aflată acum în picioare.
Sub clădire se află două pivniţe de piatră, de vechimi diferite. Pe
latura de nord, spre strada Vovidenie, clădirea a fost extinsă, într-o
perioadă târzie, printr-un corp trapezoidal, având la etaj o .
Decoraţiunea interioară este reprezentativă pentru

, răspândit după 1900. Este una dintre foarte puţinele clădiri
din vechea capitală a Moldovei care mai conservă decoraţiuni în
acest stil. Astfel, chiar feroneria uşii de la intrare (realizată de firma
A. Marek din Iaşi) se supune liniilor specifice art-nouveau-lui.
Interesantă este decoraţiunea holului de la etaj. Acesta este împărţit
în două compartimente, delimitate de trei arcade sprijinite pe doi
pilaştri. Primul compartiment, mai luminos, (cu deschiderea spre
loggie) este împodobit cu o bogată friză cu amoraşi ( ), eşarfe şi
ghirlandevegetale, lucrare realizată în stucatură .
Cel de-al doilea compartiment este dominat de două oglinzi de mari
dimensiuni şi de foarte bună calitate, care flanchează intrarea în
salonul oval. Acestea sunt înrămate într-o stucatură exuberantă, în
care sunt împletite florile cele mai diverse, păstrând culoarea aurie.
Friza de stucatură are ca decor principal un şir de rândunele .
În fiecare colţ al tavanului întâlnim câte un medalion cu câte un chip
feminin, reprezentând personificarea celor patru anotimpuri. În
mijlocul tavanului, candelabrul este prins într-o scoică marină,
susţinută de două nimfe, realizate de asemenea în stucatură.
Salonul oval, dispus în lungul faţadei, are un frumos tavan boltit, a
cărui detalii de realizare tehnică sunt vizibile în podul clădirii. Este
conceput ca salon de dans şi are o acustică specială. Decoraţiunea
încăperii a rămas fidelă unei epoci mai vechi, păstrând linia
neoclasică. Astfel, 12 pseudo-pilaştri ritmează peretele încăperii.
Capitelurile lor, concepute în stil eclectic (corintic îmbinat cu ionic)
sprijină o elegantă friză care păstrează însă omare sobrietate.

n luna August 1992, Comisia Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice a adresat Primăriei oraşului Iaşi rugămintea de a
emite o decizie prin care imobilul din strada Cuza Vodă nr. 41 să

fie transferat în administrarea Direcţiei Monumentelor Istorice
Bucureşti în vederea urgentării acţiunilor de restaurare şi
conservare. La acea dată, în clădire funcţionau, în calitate de chiriaşi,
următoarele instituţii: Comisia Monumentelor, Ansamblurilor şi
Siturilor Istorice Moldova (semnatara petiţiei), Centrul de Istorie şi
Civilizaţie Europeană al Academiei Române, Uniunea Artiştilor
Plastici Iaşi, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici şi Partidul Naţional
Ţărănesc,Creştin şi Democrat. Imobilul a fost revendicat ulterior de
fiicele fostului proprietar, bancherul Emanuel Marcovici, Bianca
Mandler din Israel si Lucy Marcovici din Brazilia. Acestea au
obţinut un verdict favorabil în 2005, pe baza căruia clădirea a fost
evacuată, în 2008. Clădirea a fost apoi revândută, probabil de mai
multe ori. Renovată sumar, casa aşteaptă un compărător sau un
chiriaş pe măsură. Deşi părea a fi o afacere imobiliară foarte
profitabilă, clădirea stă goală şi fără rost, de mai mulţi ani, visând la
vremurile când între zidurile ei se făcea istorie...

loggie
stilul art-

nouveau

putti
(fig.1)

(fig. 2)
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(urmare din nr. 9 / 2014)

Sorin IFTIMI

Fig.1

Fig.2
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ândeşte
liber,
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bine.”
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Rigas FEREOS
(1757-1798)
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“RIGAS FEREOS”

“DIMITRIS ŞI ELENI GRIGORIADIS”
Templul lui Apollo din Delphi

serie nouă

nr. 4
(Octombrie 2014)

”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Sunaţi, goarne... Clopote în bubuit,
zguduiţi pământul...Ca nicicând
mugiţi voi, tobe... Înspăimântaţi-i pe cotropitori
voi, steaguri, desfăşuraţi-vă în vânt!

De acest catafalc se sprijină Grecia!
De la Pilio la Ossa un munte
să înălţăm în al şaptelea cer,
să-l vadă ochii de oriunde.

Popor! Glasul tău acum stins
îl poartă un erou până la astre,
vei primi strălucirea divină
a Gloriei! Din mâinile noastre,

odată cu a inimii lui vâlvătaie,
se ridică un stindard imens;
vom spune Palamas! - şi acest nume
va fi ecou în Univers!

Sunaţi goarne... Clopote în bubuit
zguduiţi pământul!... Ca nicicând
ridicaţi-vă, glasuri... Voi, steaguri,
desfăşuraţi-vă în vânt!

De acest catafalc se sprijină Grecia!
Un popor cu voinţa lui dreaptă
la Templul în flăcări priveşte,
norul de Glorie pe erou îl aşteaptă...

Deasupra-ne acum un spirit
se-adaugă virtuţilor eline;
Orfeu şi Heraclit, Eschil şi Solomos
îl vor întâmpina cum se cuvine,

căci inimile noastre ştiu
Cuvântul său pe-acest pământ să-l poarte;
El, luptătorul pentru adevăr,
înalţă-se la zeii fără moarte...

Sunaţi, goarne... Clopote în bubuit,
Zguduie pământul... ca nicicând
să răsune Marşul! Voi, steaguri ale Libertăţii,
desfăşuraţi-vă în vânt!

În ultimele decenii, se observă oa presei literare dinGrecia cu privire la
mişcarea culturală şi literară din

România. Ne amintim, fără a face vreo
comparaţie, de perioada anilor 1960-
1990, când numeroase reviste de
prestigiu, din Grecia şi Cipru prezentau
aspecte variate din viaţa culturală
românească (,,

etc.). Nu
intenţionăm a analiza anumite cauze, dar

tăcere

Nea Estia”, ,,Ipirotiki
Estia”, ,,Tomes”, ,,Pneumatiki Kypros”,
,,Grammata kai tehnes”

tăcerea nu înseamnă şi uitare

Pneumatiki Zoi”/ ,,Viaţa

.
Rea l i t a t ea u l t imi lo r ani
confirmă întrutotul acest adevăr.
În aceste condiţii, totuşi, una
dintre revistele din Atena,
,,

Interferen eţ
spirituală

Un
cântec despre România

Odele Mării Egee
Odele Olimpului

Vârsta de aur a
dragostei

” (apare din 1936 şi a fost
premiată de Academia Ateniană), având
ca subtitlu ,,literatură - artă - educaţie
spirituală”, şi fiind îndrumată de criticul
şi comentatorul literar Mihalis Stafilas -
el însuşi la o vârstă de invidiat - oferă
spaţiu destul de larg subiectelor privind
România. Semnăturile aparţin îndeosebi
profesorului şi scriitoruluiAndreasRados
şi poetei Margarita Fronimadi-Matatsi,
care nu demult (2013) a vizitat şi
România.
Astfel, în numărul 211 (iulie-august
2013),Andreas Rados evaluează, succint,
contribuţia poetului de talie europeană
Nikiforos Vrettakos la dezvoltarea
poeziei neoelene: un poet al tonurilor
scăzute, însă promotor al valorilor
adevărului şi dreptăţii. Este cunoscut în
România prin traduceri publicate în
,,Luceafărul” şi ,,Cronica”, precum şi în
trei antologii de poezie neogreacă -

, Junimea, Iaşi,
1980; , Albatros,
Bucureşti, 1990 şi ,
Princeps, Iaşi, 2007. Printre altele, se
menţionează faptul că, în perioada 1925-
1930, poetul grec l-a apărat şi sprijinit,
sub multiple forme, pe Panait Istrati, care
fusese persecutat de autorităţile greceşti
de atunci, după întoarcerea în patria
tatălui său, în urma vizitei efectuate în
Rusia Sovietică, împreună cu prietenul
Nikos Kazantzakis. Articolul este însoţit
de două scrisori adresate autorului (A.
Rados) de poetul grec, în timp ce se afla
în auto-exil la Palermo (Italia), în vremea
dictaturii militare (1967-1974). În
acelaşi număr de revistă apare şi poemul
lui Nichita Stănescu,

, în traducere, până acum
inedită.
În numărul 213 din anul 2013, poeta
Margarita Fronimadi-Matatsi, pe lângă
portretul succint al profesorului Rados,
publică poeme semnate deAnaBlandiana
ş.a. În numărul 215 (aprilie-mai-iunie

2014), tot în a apărut,
integral, studiul profesorului Andreas
Rados,

, lucrare distinsă la
Festivalul Internaţional de Poezie de la
Ploieşti ,,Nichita Stănescu - 80 de ani de
la naştere” - 2013, apărută şi în volumul
omagial

, coordonat de Constantin
Manolache. Comunicată iniţial în
variantă greacă, exegeza a fost premiată
la manifestările culturale eleno-române

,,Pneumatiki Zoi”

Spiritul elen în reveriile poeziei
lui Nichita Stănescu

În martie, Ploieştiul se numeşte
Nichita

din oraşele Ioannina şi Loutraki, în iulie
2013.
O altă revistă de prestigiu reapare, din
fericire, după o întrerupere de câţiva ani,
în oraşul universitar şi de cultură
Ioannina, in t i tu lată , , ”
(, ,Stejarul”), ediţie semestrială,
subvenţionată de Consiliul regional
Ioannina (preşedinte Alexandros
Kalihrimanis), având ca redactor şi pe
Eleni K.Vriou. În numărul 32 (semestrul
I, 2014), volumul de 300 de pagini,
însoţit şi de ilustraţii, cu un cuprins foarte
variat, se publică, printre altele, articole
omagiale la cei 100 de ani împliniţi
(1913-2013) de la eliberarea Ioanninei
de sub ocupaţie străină, comentarii
despre literatura şi cultura balcanică
(Bulgaria - Ucraina - Rusia), articole
critice de literatură, artă şi cultură,
semnate de cunoscuţi profesori de la
Universitatea din Ioannina, precum şi de
renumiţi critici literari. Toate textele sunt
selectate şi întreaga ediţie este îngrijită
de distinsul profesor universitar şi
scriitor Iannis Motsios, cunoscut şi în
România. Revista evocă cei 100 de ani,
prin semnăturile lui Thasos Porfiris,
Kos t a s D . Mina s , Pan ag io t i s
Kouvelakis, şi include poezii, elegii,
marşuri revoluţionare. Din literatura
europeană şi balcanică menţionăm pe
Vladimir Ivicenko, din Ucraina, care
semnează o povestire, şi pe Spartak
Paskalevski, din Bulgaria, care
realizează o micro-antologie de versuri
cu titlul , cuprinzând
cântece despre libertate şi rezistenţă în
secolele XIX şi XX. Iannis Motsios
semnează un studiu referitor la exodul
grecilor, după lupta de la Missolonghi,
din urmă cu 200 de ani, moment istoric
care i-a inspirat lui Dionyssios Solomos
poemul .
Desigur, trebuie amintite studiile privind
cântecul în creaţia poetică a lui Giannis
Ritsos şi Thasos Livaditis, cele care au în

I Figos

Între viaţă şi moarte

Asediaţii liberi

vedere folclorul ca izvor de inspiraţie la
diverşi scriitori, precum şi alte articole
de o reală valoare literară şi estetică.
Un articol-reportaj, substanţial, cu titlul

este semnat de poeta Iota
Partheniou, cunoscută atât în Grecia, cât
şi în Italia, Polonia,Albania, precumşi în
România, prin traducerile realizate de
Valeriu Mardare şi studiile critice ale lui
Andreas Rados, dar şi prin transpunerile

Călătorie în România - ţara imenselor
câmpii, a Dunării albastre şi a
Carpaţilor,

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Acest text rostit de Sikelianos la înmormântarea lui Kostis
Palamás, în plină ocupaţie nazistă (1943). Înflăcărată de
sentimente patriotice, întreagamulţime a intonat Imnul Libertăţii
(pe versurile lui Solomos), Imnul naţional alGreciei).

În româneşte de
Ioanid ROMANESCU şi Andreas RADOS

Anghelos SICHELIANOS

Palamás

A. FOTINOS
Iaşi, septembrie 2014

Adresându-se marelui public,
(ed.Albin Michel) este o carte care face un tur de
orizont al filosofiei greceşti, oprindu-se mai cu
seamă l a ecou r i a l e an t i ch i t ă ţ i i î n
contemporaneitate. Autorul, Bertrand Vergely,
deschide un joc al paralelelor, referindu-se la
mituri, la eroii greci, considerând, de pildă, „Lista
lui Schindler” o meditaţie asupra Binelui. B.V.
aminteşte şi de cinismul european, declanşat de
fronda lui Diogene, compară sofiştii cu
consilierii în comunicaţie etc., etc. O carte care se
citeşte cu plăcere, dar care nu poate intra în
bibliografia celor care studiază antichitatea, se
specifică în prezentarea din revista „Lire”
(mai,2014).

Déviens qui tu es La polul opus se situează
(ed. Perrin), construită de Lucien Jerphagnon în
două părţi, una dedicată unei suite de portrete ale
unor celebrităţi ale filozofiei greceşti, cealaltă
prezentării şcolilor gândirii antice. Aşadar,
Socrate, dar şi platonicienii sau stoicii, chiar şi o
scurtă prospectare a filosofiei în timpul Imperiului
Roman. Corijarea, textual argumentată, a unor
clişee încetăţenite în comentariul obişnuit al
gândirii antice se constituie într-un evident merit
al acestei cărţi. De asemenea, autorul insistă
asupra ideii potrivit căreia nu este posibilă lectura
unui text filozofic în afara contextului său istoric.
Condiţie sine qua non a lecturării oricărei cărţi,
nu-i aşa? ( .)

Ŕ l'école des Anciens

A.D

Caleidoscop editorial

din limba greacă ale Amaliei
Voicu. ,,Simţeam nevoia şi
bucuria de a cunoaşte mai
îndeaproape această ţară a
imenselor câmpii, a Dunării
a l b a s t r e , a C a r p a ţ i l o r

impunători, să cunosc mai aproape pe
cât posibil literatura şi cultura acestei
ţări”. Desigur, scopul esenţial al
voiajului organizat de Asociaţia
Absolvenţilor Şcolii ,,Zosimeea”,
condusă de preşedintele Spiros
Ergolavos, era acela de a merge pe
urmele binefăcătorilor din Epir, care au
aflat un loc de găzduire şi un centru de
afirmare înRomânia, ca de altfel şi mulţi
alţii, comercianţi, oameni de cultură,
profesori, preoţi, emigranţi politici,
revoluţionari. Se aminteşte faptul că, la
Videle, a trăit şi activat medicul şi fostul
ministru de externe al României
independente, Nikolaos Arsakis.
Bucureştiul are, evident, monumente
istorice şi culturale de mare importanţă,
amintitoare de vechile interferări
româno-elene.Dar sunt şi localitaţimici,
ce trebuie văzute, precumBroşteni, unde
au activat Evanghelos Zappas şi fratele
său, Constantinos, sau alţi binefăcători
epiroţi.
Itinerariul descris de poeta elenă a inclus
şi Braşovul, unde au fost vizitate
morminte ale mentorilor din Epir şi ale
altor conaţionali greci; fascinaţia a
crescut odată cu trecerea prin Poiana
Braşov, Sinaia, Ploieşti, unde s-au
amintitminunatele poeme ale luiNichita
Stănescu, cunoscute şi în Grecia. În
sufletul excursioniştilor a rămas părerea
de rău că nu au reuşit să viziteze Iaşiul,
oraş al istoriei şi culturii, unde a început
şi Revoluţia din 1821, precum şi alte
oraşe din Moldova, legate de viaţa şi
creaţia celui mai mare poet român,
Mihai Eminescu. Aşadar, itinerariul
semnat de Iota Partheniou (care va
apărea integral, în română, în traducera
Amaliei Voicu) reprezintă un remarcabil
poem şi eseu liric, transmis României şi
meleagurilor nepieritoare ale şi

.
Mioriţei

MeşteruluiManole

28 octombrie 1940 (începerea luptei
împotriva Italiei fasciste)-a doua
Sărbătoare Naţională a Greciei

Biblioteca Universităţii din Ioannina



20 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

„Am profitat de 14 iulie ca să mă strecor în apartamentul nostru din
cartierul Veron fără a atrage atenţia nimănui. Am urcat pe scările
care nu mai sunt folosite, în spate la Moulin Rouge. La etajul al
treilea, uşa de acces spre o debara. Înaintea falsei mele plecări spre
Rio de Janeiro, am luat cheia de la această uşă - o cheie tip Bricard,
căreia Annette nu-i bănuia existenţa - şi am lăsat la vedere pe
măsuţa de la capătul patului singura cheie pe care ea o cunoştea,
cea de la uşa principală a apartamentului. Astfel, chiar dacă ea ar fi
ghicit că eu am rămas la Paris, ştia că mi-am uitat cheia şi că, prin
urmare, îmi era imposibil să intru în apartament pe neaşteptate.

ici o lumină în debara. Pe dibuite am găsit mânerul uşii care
dădea spre o cameră mică, o cameră care s-ar fi numit „a
copiilor”, dacă Annette şi cu mine am fi avut copii. Un

culoar tapisat cu cărţi duce la încăperea ceamare, care ne servea de
salon. Mergeam pe vârful picioarelor, dar nu riscam nimic. Erau cu
toţii sus, pe terasă. Auzeammurmurul conversaţiilor. Viaţa continua
fără mine. O clipă, am fost tentat să urc scara strâmtă, cu rampa ei
de sfoară împletită şi colacii de salvare fixaţi pe perete.Aş fi ajuns pe
terasă, care semăna cu puntea de sus a unui pachebot, căci aşa am
vrut noi, eu şi Annette, ca apartamentul nostru să ne dea oricând
iluzia că ne aflăm în croazieră: hublouri, cursive, bastingaj...

N

Aş ajunge aşadar pe terasă şi s-ar lăsa ceea ce pot numi: o linişte de
moarte. Apoi, surpriza fiind trecută, mi s-ar pune întrebări, aş fi
sărbătorit şi veselia ar fi şi mai aprinsă, s-ar desface cupe de
şampanie în onoarea strigoiului...
Darm-amoprit pe prima treaptă. Nu, cu siguranţă, nu aveam chef să
văd pe nimeni, nici să vorbesc, nici să dau explicaţii, nici să-mi reiau
cursul obişnuit al vieţii. Am vrut să intru în camera noastră, ca să
aleg câteva haine de vară şi o pereche de mocasini. Am învârtit
mânerul de la uşă. Era închisă pe dinăuntru. Pe jos, pe mochetă o
dungă de lumină. S-au închis acolo în timp ce petrecerea era în toi.
Cine? Annette şi Cavanaugh? Văduva mea căci nu era ea văduva
mea, dacă eu hotăram să nu mai apar niciodată? ocupa în acest
moment patul conjugal împreună cu celmai bun prieten almeu?
Am intrat în camera alăturată, care-mi servea de birou. Uşa de
trecere era întredeschisă.Amrecunoscut voceaAnnettei.
-Nu... Iubitule...Nu te teme...Nimeni nu poate veni să ne deranjeze...
- Eşti sigură? Oricine poate coborî de pe terasă şi intra aici...Mai
alesCavanaugh...
- Nu...Cavanaugh n-o să vină...Am închis uşa cu cheia...
Din primele cuvinte ale Annettei am ghicit, după intonaţia ei blândă
şi protectoare, că nu se afla împreună cu Cavanaugh. Apoi am
recunoscut vocea catifelată a lui Ben Smidane, un tânăr pe care l-am
primit la începutul anului la Clubul Exploratorilor, căruia eu şi
Cavanaugh i-am fost naşi, un tânăr ce voia să se dedice căutării de
epave ale vapoarelor scufundate în Oceanul Indian şi în Pacific, şi
despre careAnnette spunea că are„unchip de păstor grec”.
Lumina s-a stins în cameră şiAnnette a spus cu o voce răguşită:
-Nu te teme, iubitule...
Atunci am închis încet uşa şi am aprins lampa din biroul meu. Am

Virginia BURDUJA

Scriitorul israelian de limbă română
Zoltan Terner s-a născut la Simeria, în
1932. A absolvit Institutul de Artă
Teatrală şi Cinematografică de la
Bucureşti (regie film). A fost distins de
patru ori cu premii la Uniunii Cineaştilor
din România. A publicat volume de
versuri (2001), eseistică (2004, 2011,
2012); este membru al Uniunii
Scriitorilor din România şi activează în
conducerea Asociaţiei Scriitorilor
Israelieni de LimbăRomână.

ZOLTAN TERNER
« Gândiri şi răs-gândiri »

un Nobel surpriz :ă

PATRICK MODIANO
E clar pentru toţi iubitorii de statistici, în momentul de faţă

existămaimulţi scriitori decât cititori. Cum să le reimplantăm
acestora din urmă sfântul morb al lecturii? Printr-o salvatoare

surpriză şi-a spus, poate, şi juriul care a hotărât soarta Nobelului
pentru literatură 2014. Şi l-au premiat pe francezul PatrickModiano,
autor, e adevărat, distins Goncourt, în 1978, pentru roman, în 1972 de
Academia franceză ş.a. , dar practic aproape necunoscut în restul
lumii. A scris romane, cărţi poliţiste, cărţi pentru copii, scenarii de
film, dar nu a fost tradus tot atât de mult ca ceilalţi pretendenţi la
titlul de nemuritor al Literelor, dintre care strălucitul perdant, de
câţiva ani încoace, rămâne Murakami, căruia un critic suedez îi
reproşează „lipsa de profunzime”! Când, politic, nu trebuie să vezi
profunzimea, afirmi că nu există şi mergi mai departe. Şi îi acorzi
titlul suprem lui PatrickModiano. Care, uimit peste măsură, a vrut să
ştie şi el motivele neaşteptatei alegeri. Academia suedeză a
argumentat: „pentru artamemoriilor, prin care a evocat celemai greu
de înţeles destine umane şi a dezvăluit universul ţărilor aflate sub
ocupaţie.”Atunci de ce nuNormanManea, tradus în peste treizeci de
limbi, el însuşi supravieţuitor al unui lagăr de concentrare? Nu ne

rămâne decât sămai aşteptămun an pentru a înţelegemisterul loteriei
Nobel. Până atunci să vedem de ce e numit proaspătul laureat „un
Proust al timpurilor noastre”. El însuşi ne oferă un posibil răspuns,
preluat dintr-un interviu din 2011: „După fiecare roman, am impresia
că am clarificat totul. Dar ştiu că voi reveni mereu asupra unor mici
detalii, mici lucruri care sunt parte din mine.” Completat de opinia
unui critic : „Ambiguitatea este una din caracteristicile operei sale.
Există o încercare de reconstrucţie a unei naraţiuni din trecut, care în
final se dovedeşte, inevitabil, imposibil.” Multe dintre cărţile sale
sunt centrate pe ocupaţia nazistă a Parisului în timpul celui de al
doilea războimondial, urmărind complexa problematică amemoriei,
identităţii, a vinei mai cu seamă. Pentru că, spune el, „suntem cu toţii
determinaţi de locul şi timpul în care ne-am născut”. IarModiano s-a
născut în iulie 1945, într-o suburbie pariziană. Părinţii, un evreu
italian şi o belgiană, s-au întâlnit în timpul ocupaţiei naziste, când
milioane de europeni, de diferite naţionalităţi vălureau haotic pe
drumurile desfundate ale vechiului continent.
La noi a fost tradus sporadic, după obţinerea diferitelor premii
literare franceze. Începând cu „Bulevardele sub centură”, 1975, cu
„Duminici de august”, cu „Micuţa Bijou” şi altele până la ultima, din
2012, „În cafeneaua tinereţii pierdute”, ele s-au bucurat de o atenţie
politicoasă şi atât. Fără vreun ecou notabil. Frunzărind în grabă
câteva din ele, ne-am oprit, pentru cititorii „Cronicii vechi”, la un
fragment din „Călătorie de nuntă. Fotograful”, propunându-ne să
revenim asupra cărţilor acestui scriitor surpriză.

căutat prin sertare până ce am găsit un dosar vechi, cartonat, verde
închis. L-am luat sub braţ şi am ieşit din încăpere, lăsându-i pe
văduvamea şi peBen Smidane cu iubirea lor.

m rămas un moment nemişcat în mijlocul culoarului,
ascultând zgomotul conversaţiilor. M-am gândit la
Cavanaugh, stând în picioare, acolo sus, cu o cupă de

şampanie în mână, în faţa bastingajului. Contempla, împpreună cu
alţi invitaţi, piaţa albă, ce avea aspectul unui port de pescari în care
tocmai ai făcut escală. Numai de nu şi-ar da cineva seama de
dispariţia prelungită aAnnettei şi de n-ar întreba pe unde-o fi văduva
mea.
M-am revăzut, cu douăzeci de ani în urmă, împreună cu Ingrid şi
Rigaud, în semiîntunericul din faţa bungalowului. În jurul nostru
zgomote de voci şi de râs, semănând cu cele ce veneau acum de pe
terasă. Aveam aproape vârsta lui Ingrid şi Rigaud, iar atitudinea lor,
care-mi părea atât de stranie pe atunci, era atitudinea mea din seara
aceea. Îmi aminteam de fraza lui Ingrid: „Ne vom preface că am
murit”.
Am coborât pe scara secretă, în spate laMoulin Rouge şi am ajuns în
bulevard. De acolo, de sus, nu era nici un risc să mă repereze printre
valurile de turişti ce ieşeau din autocare şi plmbăreţii de 14 iulie.
Oare dânşii se mai gândeau un pic de tot la mine? În fond ţineam la
ei: la văduva mea, la Cavanaugh, la Ben Smidane şi la ceilalţi
invitaţi. Într-o zi mă voi întoarce printre voi. Dar în seara asta voi lua
metroul până laPorteDoree. Şi atât de desprins de toate.”

A

(În româneşte de
)Elena Brânduşa STEICIUC

C l torie de nuntă ă ă
(fragment)

De parcă…
Trăim într-o lumea lui parcă.
Încep cu începutul : omul e muritor, dar se comportă de parcă ar fi
nemuritor. E o “trestie gânditoare” cum l-a definit Pascal, dar se
comportă de parcă ar fi atotputernic, invincibil.

mul inventează mituri, legende şi metafore, apoi uită că
sunt ficţiuni şi se raportează la ele de parcă ar fi vorba de
lucruri şi fiinţe care “există”. Vorbim de Prometeu de parcă

ar fi existat. De Hamlet de parcă ar exista şi azi. Pe Don Quijote îl
iubim de parcă ar fi o fiinţă reală. Ne referim la îngeri, diavoli, zâne
şi zmei de parcăar exista aevea.
Acest de parcă e prezent în tot ce este omenesc. Rostim fel şi fel de
lucruri despre absolut, infinit, eternitate, timp, spaţiu, mişcare,
energie, etc., de parcă am şti despre ce vorbim.
Ştiu că faţă de imensitatea universului şi în raport cu populaţia
globului, eu sunt un punct infim, dar mă comport de parcă aş fi osia
lumii, centrul universului, singurul om care există şi e important.
Vorbim la telefon şi zâmbim, ne încruntăm şi gesticulăm, de ai zice
că interlocutorul e de faţă. Asta înseamnă că până şi instinctele
noastre lucrează potrivit principiului lui “parcă”. Cinstimmasca de
parcă ar fi faţa. Iluzia o respectăm de parcă ar fi însuşi Adevărul.
Nu este asta o parte din mecanismul artei, domeniul prin excelenţă
al ficţiunilor ? La un spectacol de teatru uităm că actorul este actor
şi îl percepem de parcă ar fi, cu adevărat, Iago sau Macbeth sau
Oedip. Ca spectatori trăim ficţiunea de parcă ar fi realitate. Ca
cititor de romanajung sămă simt afectat de tot cemi se povesteşte de
parcăaş fi în faţa unor întâmplări reale.
Folosim cuvinte precum suflet, conştiinţă, inconştient,
subconştient, vis, viaţă, moarte, sentiment, de parcă am şti ce sunt
acestea.
Adeseori, oameni care nu au nimic de spus înşiră cuvinte sunătoare

O
de parcă ar avea ceva important de comunicat. Repetă clişee
verbale de parcăar şti despre ce vorbesc.
Ne ducem viaţa în regimul ficţiunilor lui parcă. Ştim că nu e, dar ne
comportăm de parcă ar fi. Ştim că nu ştim cum e cu lumea, dar ne
dăm mari de parcă am şti. Ştim că nu mai avem mult de trăit dar
continuăm să fim ahtiaţi după lucruri, bani, aplauze, onoruri, de
parcă am fi nemuritori. Nu putem altfel. Adevărurile condiţiei
noastre pieritoare sunt greu de suportat. Le înlocuim cu ficţiunile lui
parcă. În faţa realităţilor prea contondente, ele ne slujesc drept scut
şi adăpost. Umanizăm lumea cu ele. O umplem de sensuri. O facem
familiară, de parcă ar fi, cu adevărat, lumea noastră.

Timp risipit - viaţă netrăită

La început, omul are timp pentru toate. Spune : « E timpul meu.
Fac ce vreau cu el!”. Uită, însă, că timpul e viaţa însăşi. De
viitor nu-i pasă. E o fantezie. Îl aştepţi. Îl visezi. Dar timpul

viitor vine, apoi se duce în trecut şi nicodată nu se mai întoarce.
Omului, cât e tânăr, nu-i pasă. Se foieşte ca un năuc, între ore şi ani.
E timpul năzbâtiilor, al viselor, al aşteptărilor, al iluziilor, al
proiectelor.
Neştiind, sau uitând că timpul e viaţă, omul îl împarte cu oricine, îl
risipeşte, şi-l lasă furat, îl pierde fără să-i pese, îl dăruie oricui, şi-l
vinde, îşi bate joc de el. Are timp de prisos. Când nu ştie ce să facă cu
el, îl omoară. E frecvent uzată expresia: “Cu ce îţi omori timpul ?”
Aştepţi mereu ceasul bun, potrivit. El vine, dar tu nu totdeauna te
pricepi să-l vezi, se întâmplă să nu-l bagi în seamă şi să nu-l foloseşti
cum trebuie. Dai atenţie mai mare ceasurilor rele, cele care te seacă
şi te lovesc. Şi te termină. Romanii ştiau asta, când ziceau:
“Vulnerant omnes, ultima necat” (“toate rănesc, ultima ucide”).

Era şi este valabil şi acum, atât pentru slugă, cât şi pentru stăpân,
atât pentru nulitate cât şi pentru somitate. Şi pentru purice, şi pentru
elefant.
Crezi că stăpâneşti timpul. Afli apoi, când deja e prea târziu, că el,
Timpul, te stăpâneşte pe tine. El te schimbă, te urcă, te coboară, te
luminează, te întunecă.
Aştepţi, cu nerăbdare, să-ţi vină timpul. Nu observi că ţi-a venit, că
ţi-a şi trecut. Că s-a dus. Nu mai ai timp de nimic. Degeaba te rogi:
mai dă-mi un scurt răgaz ! Nu se poate ! Timpul nu are răbdare cu
noi. Fuge. Ne ia cu el. Ca în emistihul lui Virgiliu: “Fugit
irreparabile tempus”.
Timpul niciodată nu se joacă cu noi. Şi nu iartă. Sapă şanţuri pe
obrajii noştri. Ne ia vederea, ne astupă urechile. Ne împleticeşte
limba şi paşii. Ne pune piedici. Ne întunecă mintea. E implacabila
rânduială a timpului.

jungi la clipa când timpul nu-ţi mai ajunge. Nu mai ai timp să
te explici. Numai ai timp să închei ce ai de spus.Mai ai lucruri
esenţiale de făcut, şi de lămurit, cu tine şi cu lumea. Rogi

timpul sămai aibă unpic de răbdare.
Cufundat în balta timpului târziu, înnoţi trăgând după tine, tot mai
greu, bagajul de amintiri şi uitări. Vin ultimele dorinţe, ultima
îmbrăţişare, ultimul cântec. Apoi pierzi ultimul tren, cel care
niciodată nu-l aşteaptă pe om.
Timpul vieţii se preface treptat în istorie, în rememorare, în povestire.
Când îl ajung durerile prea-târziului, omul se apucă să facă socotela
timpului trăit şi netrăit. Degeaba. Ce n-a făcut la timp nu mai poate
face, ce a făcut nu mai poate desface. Spusul îi rămâne spus, nici o
hotărâre nu şi-omai poate anula. Nici o ocazie ratată numai poate fi
recuperată. Nu vamai fi, pentru el, nimic din ce-a fostmereu. Va fi ce
n-a mai fost nicicând. Suma timpului pierdut îi indică câtimea de
viaţă irosită. Timpul pe care l-a omorât e viaţa sa netrăită.

A
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Copilul James s-a ivit asemeni unui soare în familia bunicilor
bancheri. Căldura firavă a razelor sale însă nu a împiedicat
divorţul părinţilor. James a rămas cu mama. Care a început

să-l plimbe din Anglia în Australia şi retur. Foarte curând, sau prea
curând, i-a căutat, şi i-a găsit, şi un nou tată. Nepotrivit şi neiertător.
Aşa că soarele James şi-a stins razele una câte una traversând o
copilărie exagerat de nomadă, o copilărie aspră. În adolescenţă a
descoperit, compensaţie, drogul. Care l-a întunecat spulberându-i
bruma de voinţămisterios salvată. După zece ani de neagră servitute,
vagabondaţi printre oamenii străzii, trecuţi prin azile, clinici de
dezintoxicare, adesea fără un acoperiş deasupra capului, s-a lăsat
într-o zi străfulgerat de concreteţea tragică a măruntului lui viitor:
dacă va continua să rămână în labirintul tenebrelor injectate,
moartea-i va rânji curând în faţă. Acceptă un program de
dezintoxicare progresivă şi un mic apartament social, pentru a cărui
chirie, modică, curent şi gaz cântă pe stradă, repartizat fiind în zona
Covent Garden, la intrarea înmetrou. Un loc în care mulţimea se află
într-un frenetic du-te-vino, londonezi grăbiţi şi turişti de pretutindeni
intersectându-şi paşii acolo. Nu era deloc uşor. Unii îl priveau cu
neascunsă milă, alţii cu vădită silă. „Ce stai în drum? Du-te şi
munceşte!”, îi răsuna des în urechi. Suferinţa nu avea cui s-o
destăinuie. Cu toate acestea ducea o viaţă aproape normală, într-un

bloc de cetăţeni normali, luptându-se să se recâştige pe sine. Dar
singurătatea creştea zilnic în jurul lui, zid transparent şi rece.
Până într-o binecuvântată seară de martie, când, întorcându-se mai
devreme acasă, descoperă unmotan roşcat ghemuit pe covoraşul din
faţa unui apartament de la parter: „Nu-l mai văzusem dând târcoale
prin bloc, dar chiar şi în întunericul acela mi-am dat seama că avea
ceva special, mi-era deja clar că trebuie să fie un motan cu
personalitate. Nu era absolut deloc agitat, ba dimpotrivă. Părea plin
de încredere, de un calm imperturbabil. Arăta de parcă s-ar fi simţit
ca acasă aici, în penumbra scării, şi, judecând după cum se uita la
mine, cu o privire fixă, curioasă, inteligentă, eu eram cel rătăcit pe
teritoriul lui. De parcă mi-ar fi spus „Ei bine, cine eşti şi ce te aduce
aici?”Num-amputut abţine să nu îngenunchez şi sămă prezint:
- Salutare, amice.Nu te-ammai văzut, aici locuieşti?”
L-a mângâiat, blana îi era jerpelită, trupul înfometat. O pisică a
străzii lononeze. Care lupta, ca şi el, pentru a supravieţui. Care era la
fel de singură ca el. A doua zi, găsindu-l tot acolo, ca şi cum l-ar fi
aşteptat, şi-a dat seama că e o „creatură superbă”, „cu o figură cu
adevărat memorabilă, cu nişte ochi verzi extraordinari de
pătrunzători.” L-a luat în apartament, i-a îngrijit rana, l-a curăţat, i-a
dat de mâncare, l-a dus la centrul RSPCA, la veterinar. Acesta i-a
implantat un microcip, i-a dat antibiotice, l-a programat pentru
sterilizare.Motanul Bob avea acum o identitate precisă, o adresă, un
stăpân. Nu mai aparţinea străzii. Hrănindu-l, dându-i
medicamentele, îngrijindu-l, James simte că Bob îi este copil, îşi dă
seama de resposabilitatea care-i revine, o responsabilitate care
conferă o altă valoare propriei lui existenţe. Sugrumată până atunci
de singurătate. James are pentru cine să trăiască, Bob îi stă alături, o
fiinţă vie, deosebit de puternică, de simpatică, care i se încredinţează
total, însufleţit de speranţa unei vieţi în sfârşit bune. Hrănind două
guri acum, James trebuie să muncească mai mult. Dar unde să lase
motanul? Toamna mohorâtă anunţă frigul iernii, vânturile ei. I-a
cumpărat lui Bob o lesă, l-a urcat pe umăr şi a pornit cu el spre
Covent Garden, unde cânta de obicei.Aintrat în spectacolul Londrei
turistice cu flacăra portocalie răsfirată pe umeri fără nici un gând
ascuns, aşa cum l-au acuzat, mai târziu, unii sau alţii, suflete
meschine, că aduce motanul cu sine pentru a monopoliza atenţia
trecătorilor, pentru a-şi spori în felul acesta câştigul necesar traiului
zilnic. Turişti sau londonezi, reacţionau diferit la vederea unei pisici
în lesă, aşezată pe rucsac sau strânsă confortabil în cutia chitarei,
cuminte uitându-se la fiecare, acceptând să fie mângâiată,
fotografiată, admirată. Iar James a început să fie privit cu alţi ochi de
aceştia. Nu mai era un „parazit”, ci stăpânul unei pisici, fapt care îl
reumaniza, care îi reda identitatea după ce fusese o „non-persoană”.
Dar nu toţi erau binevoitori. Pentru că „ Străzile Londrei nu erau
pline de turişti inimoşi şi iubitori de pisici. Nu toată lumea reacţiona
la fel când dădea cu ochii de un cântăreţ pletos şi pisica lui, cântând la
colţ de stradă ca să aibă ce pune în gură la cină. Mi se întâmpla mai
rar acum, că îl aveam pe Bob, dar încă aveam parte de câte un torent
de înjurături, de obicei de la tineri în stare de ebrietate care simţeau
că dacă au un salariu în buzunar la sfârşit de săptămână, asta îi face
cumva superiori unuia ca mine”.(p.85) Trecând peste astfel de
incidente, confruntându-se cu altele, la limita disperării, cum a fost

pierderea motanului, James şi Bob şi-au văzut mai departe de viaţă,
sprijinindu-se unul pe altul la nevoie, salvându-se unul pe altul,
formând, în cele din urmă, un fascinant duo om-animăluţ, capabil să
stârpească fantasmele pernicioasei singurătăţi, distrugătoare,
devastatoare. Formând de fapt o familie. Cum milioane se pot
număra acum pe planeta noastră de însinguraţi civilizaţi. Un papagal
guraliv, un canar prins în rama ferestrei, un căţel aşteptând cu ochi
umezi plimbarea eliberatoare, un pisoi jucăuş sau molatec
întinzându-se pe canapea pentru a-şi urmări serialul preferat la
televizor animă apartamentele începutului de secol XXI, într-o
disperată încercare de alungare a frigului adus de Singurătate, totmai
hotărâtă să acapareze noi teritorii în sufletele şi existenţa oamenilor.
Numai că, iată, din povestea lui James şi a lui Bob sumbra Doamnă
Singurătate suferă o înfrângere: „ Bob este cel mai bun prieten al
meu, cel care m-a condus spre un alt stil de viaţă mai bun. Nu cere în
schimb nimic prea complicat sau nerealist. Are nevoie doar să am
grijă de el.Asta şi fac. Ştiam că drumul nostru în continuare n-avea să
fie lin. Sigur aveam să dăm de unele probleme ici-colo, eu încă
bântuiam pe străzile Londrei, în definitiv. Nu a spus nimeni că va fi
uşor.Dar cât timp aveam împreună, aveamsenzaţia că o să fie bine.
Toată lumea are nevoie de ajutor, toată lumea merită o a doua şansă.
Bob şi cumine o primiserămpe a noastră...”(p. 238)

enerozitatea oamenilor din jur, concretizată în daruri,
salteluţe, fulare, multe fulare colorate cu dragoste croşetate,
păturici, conserve şi biscuiţi pisiceşti, pentru Bob, în

admiraţia deosebită arătată prin mii de fotografii postate pe internet
de sute şi sute de prieteni ai roşcatului inteligent, prin clipuri, unele
însoţite de scurte şi voioase piese muzicale, a fost răspunsul primit
de victoriosul James în lupta sa de a se recupera ca fiinţă umană. La
un moment dat, un ziarist de la „Islington Tribune” i-a descoperit pe
cei doi, a scris despre ei. Şi au urmat „necazurile” aduse de
celebritate: interviuri la BBC, transmise pe You Tube, prima carte*,
scrisă în colaborare cu scriitorul Garry Jenkins, „AStreet CatNamed
Bob”(tradusă la Editura Polirom, în 2014, sub titlul

), un blog înţesat de fotografii ale fanilor lui Bob din
diverse părţi ale lumii. Primei cărţi, tradusă în peste 30 de limbi,
vândută în peste un milion de exemplare numai înAnglia şi SUA, i-
au urmat altele, aventurile celor doi prieteni captivând, fascinând de-
a dreptul oameni foarte diferiţi de pe toate meridianele: „Lumea
văzută de Bob”, devenită şi ea bestseller, variantă pentru copii a
primei cărţi, încă un album , din 2013, conţinând fotografii Bob şi
prietenii lui de pe întreg pământul, şi ultima, „My Name is Bob”,
scrisă de aceiaşi autori şi ilustrată de Gerald Kelley, publicată de
prestigioasa Random House, în aprilie 2014, relatând viaţa
motanului celebru înainte de întâlnirea decisivă cu James. O
existenţă imaginară desigur, prietenul lui, Omul, dorindu-şi din
prima clipă a fantasticei lor întâlniri să ştie de unde a apărut el,
modernă variantă aMotanului Încălţat.
Cărţile apărute, interviurile, postările pe Net, dovedesc că Bob este o
pisică neobişnuită, iar stăpânul, buskerul James, un om neobişnuit,
tandemul lor miraculos născând Bobmania. O posibilă cale de
salvare din gheara, nu o dată letală, a Singurătăţii.

G

Un motan pe
nume Bob

BOBMANIA I SINGUR TATEAŞ Ă

Virginia FABIAN

Pe Rembrandt se poate conta! Să dai curs
unei expoziţii în care numele său e
firmament, nu doar cap de afiş, e o atracţie

în sine, ce dizolvă din start orice compromis.
Procentual, şansele să îl găseşti într-un sau într-un
alt muzeu au ajuns, de secole de-acum, la apogeu.
Să-l ai însă peRembrandt în România,maimult, la
Iaşi sub umbrela unui festival, acoperământul unor
sărbători cu har şi acoperişul unui muzeu literar e
un fenomen rar, ba cine ştie, unicat, care se lasă
totuşi, pentru un răstimp, până pe 15 noiembrie,
mai exact, cercetat.Vorbim despre o iniţiativă care
face deliciul oricui, de la manageri culturali sau
experţi în autenticitate la privitori cu sau fără
multe şi exacte date. O expoziţie care alătură cu
migală nu tocmai (aşa cum s-a vehiculat eronat)
originale dar, gravuri obţinute totuşi, prin
imprimare, de pe plăcile reale ale renumitului
artist olandez.
Iaşul se alătură astfel altor trei mari oraşe Cluj,
Bucureşti şi Timişoara în a da curs invitaţiei de a fi
punctul fierbinte al unui crez-vernisaj, nu doar
simplist concept comercial, fapt din ce în ce mai
rar.
Conform organizatorilor, expoziţia include 273 de
gravuri nu doar obţinute prin imprimare, ci
restaurate şi prelucrate de artistul francezArmand
Durand între anii 1865-1867. Lucrările realizate la
solicitarea Bibliotecii Naţionale Franceze
(aflându-se în patrimoniului Muzeului Luvru)
aparţin unui colecţionar ce deţine aproximativ
5.000 de capodopere ale artei internaţionale,
valoare şi număr ce au inclus colecţia sa în
gestiunea celebrei Luxemburg Euro Art.
Interesant de precizat ar fi că o expoziţie din
aceeaşi colecţie, cu lucrări de Salvator Dali şi
Chagall a avut loc în 2007 la Sibiu, oraşul care a
fost în acel an, alături de Luxemburg, Capitală
Culturală Europeană. Un semn de bun augur
aşadar pentru Iaşul care aşteaptă a fi, de asemenea,
titularizat printr-un răvaş european.

De ce găzduieşte Muzeul Literaturii doar scenele
biblice (în jur de 70 de exponate) din arsenalulmult
mai larg? Iniţiatorii evenimentului susţin că a fost
un gest premeditat. Dar bine intenţionat. Un fel de
ofrandă vizuală adusă sărbătorilor urbei şi Sfintei
pe care pelerinii din întreagaMoldovă o venerează.
Referindu-se aşadar strict la acest segment
expoziţional, Thomas Emmerling, reprezentantul
colecţionarului cu pricina, considera că poate cel
mai remarcabil talent al maestrului era acela de a
observa realitatea, de a o reda, fidel, nu estetizat dar
şi o atare inclinaţie spre a (o) picta sentimental.
Realitatea, vizibilă nu-i aşa, e că artistul
Rembrandt pare să-şi fi tratat personajele foarte
personal, ferindu-le de modul tradiţional în care le
arestase şi continua a le abordaBiserica.
Printre scenele celebre imaginate de artistul
olandez se numără: Invierea lui Lazăr, Isus pe
cruce, Punerea în mormânt, David rugându-se,
Adam şi Eva sau Isus copil între cărturari. Lucrări
marcă ce îşi reclamă istoria.Aceea care te conduce
spre Olanda de secol al XVII-lea în care subiectele
religioase nu doar că îşi pierduseră popularitatea
dar păreau că-şi trşiesc chiar ultimul ceas.
Portretistica şi peisajul, natura moartă, marinele,
scenele vieţii de stradă şi animalele acaparaseră
avantajul primului plan şi se dovedeau a fi tot
atâtea motive pentru a te, ca artist, reorienta.Astfel
încât viitorii specialişti nu au ratat, desigur, şansa.
Amănunt nu tocmai demn de blamat, dacă e să
priveşti din perspectiva conform căreia fiecare gest
de indiferenţă îşi are explicaţia sa. Cel al
olandezilor poate fi fondul calvinist al culturii lor
care implica clar, numai redarea lumii vizibile şi
asta cel mult în scop mai curând artizanal
(împodobirea caselor particulare şi a clădirilor
publice). După Calvin, artele nu aveau dreptul
moral de a aservi religia şi asta pentru că o mână
umană nu putea decât eventual desacraliza
Divinitatea.
Nu şi mâna lui Rembrandt! Interesul său devine în

acest context social şi religios cu atât mai bizar.
Deşi unii critici plastici aruncă “vina” în grădina
maestrului Pieter Lastman diferenţele de manieră
dintre cei doi arată clar că e vorba de altceva.
Pentru Pieter Lastman, Biblia fusese mai ales o
sursă a scenelor narative. Era un pictor istoric care
căuta să-şi distreze şi să-şi impresioneze publicul,
prezentând subiecte biblice cu naturaleţe, pline de
viaţă şi cu o anumită precizie arheologică,
specifică fazei iniţiale a barocului olandez.
Tânărul Rembrandt a început, e drept, prin a-şi
urma profesorul şi tradiţia obişnuită a picturii lui
biblico-mitice. Mai târziu, a adăugat câteva teme
noi, deşi puţine pot fi numite găselniţe inovatoare.
Inovaţia sa a constat mai mult în profunzimea de a
interpreta, decât in originalitatea unui subiect
preluat. Avea un grup de teme favorite, ca
"Izgonirea lui Hagar", legendele lui Tobie şi ale
Suzanei şi "Hristos la Emmaus", la care
Rembrandt s-a întorsmereu de-a lungul vieţii sale,
născocind mereu noi soluţii şi încercând
necontenit să îmbunătăţească reprezentarea. În
general, a preferat legendele care îi permiteau să
se oncentreze asupra reacţiei/ trăsăturilor de

expresie ale unui individ. Evita acele scene demasă
care fuseseră preferate în Renaşterea târzie cât şi în
creaţiamanieriştilor, pictori şi ilustratori aiBibliei -
subiecte ca “Potopul', 'Strângereamanei', 'Adoraţia
şarpelui de bronz' sau 'Masacrul inocenţilor'. Nu s-a
ocupat niciodată cu teme din Apocalipsă sau cu
cele cu o semnificaţie pur teologică, gen "Sfânta
Treime”. Nu a încercat să reprezinte faptele lui
Dumnezeu ci şi-a urmat cuvehemenţă inima.
Scenele biblice au devenit, din inclinaţie, declicul
ce i-a asigurat imortalitatea, dar şi o...grupare de
admiratori înveteraţi. Houbraken este cel care
dezvăluie faptul că, cel puţin în privinţa gravurii,
Rembrandt putea conta pe un număr de colecţionari
de diverse categorii, gata a achiziţiona orice
gravură va fi ieşit din mâna sa. Aceşti amatori
entuziaşti păreaumulţumiţi cu orice subiect gravat,
iar artistul a profitat. Ce a ieşit? Doar gravurile
exponate vă pot edifica. Am găsit la Muzeul
Literaturii un artist intuitiv, care, cu toată pioşenia,
n-a uitat să se adape din viaţă şi, implicit, din
libertate. Secretul reţetei sale, poate.
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cronicuţa de la mare

FERMA
ANIMALELOR

Încă din ziua în care s-a inaugurat, cu surle şi
tobe, GAC-ul , de la Caraharman,
oamenii mai ghiduşi, de prin sat au început deja
să-l numească, pe la colţuri şi cu palma la gură,
GAC , aşa cum avea să i se ducă
vestea prin mai toate aşezările rurale, din nordul
Dobrogei. Dar cum nimeni nu-i mai meşter la
brodeală decât Sarsailă, s-a mai întâmplat şi
caraghiozlîcul că, în fruntea noului colhoz, au
fost numiţi: Mitică Ciurdaru, preşedinte, cu
brigadierii săi: Vasile Văcărărilă şi Nae Bourar.
Funia din casa spânzuratului, după cumar veni.
Iar eu mi-am adus aminte de toate astea, mai
deunăzi, când am descoperit întâmplător, o listă
cu parlamentari i postrevoluţionari ai
neocomunismului nostru stalinist, de cumetrie.
Urmaşii, atent selectaţi, ai lighioanelor cu
ajutorul cărora s-a înfăptuit prima revoluţie
socialistă a României foartemici. Sunt obligat să
mă abţin însă de la o sarcastică explozie
pamfletară, întrucât o simplă selecţie
onomastică ar spune mult mai mult şi mai
semnificativ despre cei impuşi să ne păstorească

Omul Nou

Omul Bou

euro-asiatic înspre prăpastia bunăstării selective,
de astăzi.Acum, încerc doar să vi-i reamintesc pe
cei reprezentativi, cu toate că, pe unii, nu i-aţi
uitat şi nici nu cred că-i veţi uita vreodată:
Văcăroiu, Văcaru, Bourean, Bivolaru, Joian,
Joiţa, Duman Purcărea, Porcişteanu, Jugănaru,
Casapu, Mîr leanu , Codîr lă , Căpra ru,
Ciurdăreanu, Găinaru, Mazăre, Raj, Răţoi,
Palaşcă etc.
Mai îngrozitor mi se pare faptul că, bine pregătiţi
prin vecini, pentru un
, lighioanele acestea mereu libere şi prospere

ale proletariatului mintal (la săracii cu duhul, mă
gândeam) au început deja să-şi pregătească noua
generaţie a goangelor de băligar, uşor de
detectat printre rânduri: Văcărelu, Viţelaru,
Ţăpuş, Căpriţă, Mălăcelu şi alţii. Sau chiar
adolescentul omofon Radu Ştefan Mazăre, fiul
botanic al maleficei legume dobrogene, căruia,
prin Constanţa şi împrejurimi, i se spune, mai
sugestiv: fie RaduMăzărel, fie RaduMăgărel, fie
Ştefan Bolovan, fie , după cum se bine
potriveşte.
Şi poate că nici nu ne-ar strica, într-o zi, un
explicativ

; în vederea căruia, aceasta ar putea fi
doar oumilă şi, fatalmente săracă, predoslovie.

Reich leninist de o mie de
ani

Butt-head

Dicţionar onomastic al infamiei
decerebrate

scrisori întredeschise

După noua rafală de spectaculoase şi
interminabile evenimente cu aromă (de fapt,
duhoare) penală, mai că s-ar cuveni schimbate
şi zicerile strămoşeşti. N-ar suna mai bine
„Cine fură azi un ou / e-un bou”? * De ani buni,
gazetele îl cârâie pe Piţurcă, dorindu-i
debarcarea de la Naţională. Acum, că s-a dus,
aceleaşi gazete îl regretă... * Nu sesizează
nimeni din conducerea Radiodifuziunii că
majoritatea „sinonimelor” pe care le înşiră
zilnic Orodel Olaru nu-s deloc... sinonime? * În
cartea consacrată împlinirii a 65 de ani de la
constituirea Filialei ieşene a Uniunii

Scriitorilor este publicat un document din anii
`50 cuprinzând aprecieri asupra activităţii
membrilor Filialei. Despre Val. Stoleru,
nonagenar acum, se scrie: „critic bine pregătit,
cu orientare ideologică insuficientă”. Ca să
vezi! * În aceeaşi carte, un fragment din
indicaţiile trimisului Uniunii Scriitorilor,
Mihail Novicov (1950): „Datoria noastră nu
este numai să învăţăm, ci şi să desvăţăm
scriitorii care au scris pentru burghezie!”. *
Apropo de migraţiile de toamnă ale aleşilor
locali - Caragiale despre vocaţia de
„ultraschimbist” a politicianului român: „Din
clasele primare, până la bacalaureat - anarhist.
De la bacalaureat până la primul examen de
universitate - socialist. De la primul examen
până la licenţă - progresist. De la licenţă până la

S C U R T I S S I M E

Îţi aminteşti că în vechile scrieri din
cancelariile domneşti ori din mănăstiri, orice
text era “pornit” la drummai întâi cu “
” ? Eu, în loc de asta, îţi voi servi

“genialităţi “de la Bac, spre amuzament şi
bună dispoziţie căci şi nea' Pleşu râde de ele
când n-are chef de lucru şi de viaţă.

O să te miri că mi-am găsit din nou de lucru
prin arhiva poliţiei, în sectorul “ ”.
Ei bine, îţi explic... De câte ori avem chef de
bună dispoziţie şi haz, eu şi Cezara ne
amintim de “ilustrul” ei profesor, şeful
catedrei de a institutelor de artă - N.
Moraru, - profesor al cărui
“ [în vorbire populară, adică a
poporului de intelectuali şi viitori intelectuali
- ”Studii şiDeşeuri”] (apărut la E.S.P.L.A. în
1950), vădea dimensiunile de neîntrecut al
celui mai deplin specialist în lipsuri,
deficienţe şi neajunsuri din literatura română.
Să nu crezi c-am fost idiot s-o citesc. Dar o
cunosc bine din relatări şi citate.
În aproape 600 de pagini, el dă la iveală toate
varietăţile de erori şi lipsuri, deficienţe şi
scăderi ale marilor sau micilor creatori.
Inarmat cu învăţătura strălucită a lui Sobolev
(Cine, pe mă-sa, o fi fost tipul, vreun strălucit
“homo sovieticus“?), el îi ia mai întâi la bani
mărunţi pe marii clasici dar în primul rând pe
Eminescu, care chipurile s-ar situa pe o
poziţie reacţionară în
neavând încredere în nici una din clasele
sociale, ba nici în viitor.
Luminat de învăţătura cu care a venit de
peste Prut, el hotărăşte că poezia
eminesciană n-ar fi de nici un folos, deoarece
“

Poate te întrebi la ce bun să mai pomenim în
vremea nostră de asemenea procleţi, dar nu
uita că generaţiile mai tinere n-au habar de ce
a fost proletcultismul odinioară dar şi metoda
realismului-socialist. Nu i-au cunoscut
ferocitatea şi ei cred cămereu a fost ca astăzi :
poţi scrie şi spune orice.
Gorki povesteşte că un corespondent îi scria
apropo de “geniala” metodă de creaţie: “Îţi
strig tare la ureche: nu pot scrie aşa cummi se
spune !”Gorki îi reproşează cu blândeţe: “aud

cruce-
ajută

cazuri reci

Manole a pus-o pe Ana la zid şi a început s-o
lucreze.
Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în
viaţa sa.
Ariciul şi rândunica sunt animale folositoare
deoarece îi ajută grădinarului să mînânce
insectele.
Zoe şi Tipătescu se iubeau pe la spate.
Cezar a fost omare strategie.Odată a tăiat în
două armata duşmană şi a aruncat-o în rîu
după care a strigat “Alea sunt aruncate!”

“best-seller” -
Studii şi eseuri”

,

“Scrisoarea III-a” ,

conservă ecourile intereselor regimului
reacţionar, tendinţa de a dezarma poporul, de
a nu-l lăsa să urmeze forţele progresiste,
combative ale vremii”.

estetică

destul de bine, nu trebuie să strigaţi!..” dar în
continuare nu reuşeşte să-l instruiască pe
începătorul derutat cum să procedeze. Era
clar şi pentru marele scriitor că ceea ce mai
târziu s-a numit “comanda socială” era greu
de înghiţit şi-n patria naturală, nu de adopţie,
ca la noi. Nu se poate face nimic împotriva
naturii.
Marele poet era un “capitulard”, Rebreanu îl
transforma pe Ion în chiabur ca să
demonstreze că problema pământului se
poate rezolva astfel, Cezar Petrescu pune
semn de egalitate între învăţaţi şi analfabeţi
şi consideră că viaţa este rea iar “toţi oamenii
sunt nenorociţi”. Mai propovăduieşte şi
exact “ceea ce vrea burghezia”. Lui Caragiale
îi lipsea “înţelegerea legilor de dezvoltare a
societăţii” şi n-o prezenta “în ansamblul ei”.
Când ajunge la M.R.Paraschivescu, marele
critic devine pudic şi cere să trecem “peste
balastul de mahala” şi să vedem chemarea “la
luptă pentru eliberea omului” şi împotriva
celor care “trimiteau lamoartemii de ţigani”.
Criticul devenit profesor de estetică, îi
“lumina” pe studenţi dând definiţii
halucinante unor noţiuni de istoria artei ori de
poetică, afirmând, de pildă, că

Avea cineva
vreo întrebare

Râdem noi, râdem dar în acei ani ('50), N.
Moraru era un , care păstorea
cu toată autoritatea, dispunând de aulele
universitare, de coloanele presei, de
microfoane. Dar nu ocupându-se de fapte
minore, ci săpând din greu chiar la edificiul
principal al istoriei literare, la reconsiderarea
marilor clasici.
Dar vai, la ce-l ducea “

cum ar zice Corcodel din
Eminescu s-a “

Dar să ne ţinem
respiraţia !
Maiorescu,

(căutând
apoi) “

N. Moraru era convins că “lipsurile” lui
Eminescu, şi nu numai, erau doar cele
descoperite de el. Să ne ţinem iar respiraţia :
criticul a ajuns să spună enormităţi care fac să
îngheţe apele :

vai

a dus la)

Spune tov. N.Moraru că în avem a face cu
prezentarea parţială a ţărănimii ? Păi atunci
să-i completăm sublima observaţie cu o
“perlă” de la Bac : ”Metoda folosită de Ion
pentru a pune mâna pe pământul Anei este
însărcinarea”. Cât de aproape sunt cele două
aserţiuni ! Şi tot originală, din traista cu
“poveşti”a lui N.M. sau poate doar o
privelişte dintr-un buzunar de jachetă, este şi
o altă afirmaţie bună de picat la BAC: Poeţii

“Inspiraţia
este un A care aprinde becul !”.

? “Catedra noastră nu e de
acord cuCroce”.

mintea lui ha
domnească”,
“Ţiganiada” ? ciocnit cu
filosofia idealistă, a cunoscut-o şi îi poartă
petele. (...) Avea anumite idei însă acestea
trebuiau schimbate în drum spre tipar (...) A
iubit femeia, a iubit păşunile, a iubit neamul,
nefiind “nemuritor şi rece”.

“pe lângă faptul că a schilodit
opera poetului, a pus mâna pe manuscrisele
sale, le-a dosit şi le-a monopolizat

s-o fure maselor în ceea ce are ea
clocotitor, revoltat, să difuzeze ceea ce are
frânt, deprimat”.

”Eminescu rămâne romantic,
pentru că nu încetează a visa, dar visa altfel,
adică nu detaşat de viaţă, ci în sânul ei, în
contact cu ea, el visează transformarea vieţii
şi nu ştie care sunt forţele care s-o determine.
Eminescu ( !), n-a mai trăit vremea când
creşterea proletariatului şi formarea
partidului său, ( cunoaşterea şi
însuşirea socialismului şiinţific”...

Ion

critic de direcţie

români de frunte “seamănă neîncredere în
viaţă, teroare, misticism, îngenunchiere”.
Relieful literar este plin de torenţi spumegoşi
şi de râuri tulburi, de curente “mic-burgheze,
suprarealism, cubism, care adâncesc
procesul de descompunere.”
Singurul care a chemat la luptă “timidă la
început” a fost A. Toma. De fapt, puţinele
apariţii în public ale poetului (bătrân, infirm,
hirsut, care străbătea scena speriat, târându-şi
cârja şi piciorul), nu inspirau nimănui un
sentiment plăcut şi optimist, iar când recita

, stârnea totală dezolare şi
compasiune.
Îţi cer scuze că m-am apucat de scotocit
dosare din arhivă, dar niciodată nu va fi
deajuns doar să-ţi râzi de “corifeii” de
altădată caremult rău ne-au adus.
Închid aşadar

pentru a reveni la oile noastre,
dar nu fără un codicil, fiindcă ţine tot de
prostie, şi anume de dulcea imbecilitate a
celui căzut la Bac. - “

Dar oare numai în lucrări deBac avemprostie
cu glazură de genialitate ? Ce-ar putea oferi
Politica, “arta de a-i conduce pe oameni”.
Într-o “istorică Plenară” ţinută cândva sub
comanda nesăbuitului N.S.Hruşciov, acesta
declara că “

Dumezeule, eram student, la o
vârstă ţinând încă de candida gândire a
juneţei, când ai doar 22 de ani, cum să nu
crezi că, într-adevăr, vei trăi în societatea fără
clase, în Edenul comunist visat de dascălii
proletariatului mondial timp de aproape un
secol şi jumătate ?
Superbă cartea “Dumnezeu s-a născut în
exil” a lui Vintilă Horia . Ei bine,

zic eu, căci
Arghezi ni-l semnalează pe Lenin în Elveţia,
pe la începutul veacului trecut, locuind într-o
clădire cu multe etaje, scriind tot timpul şi
fiind spaima celorlalţi emigranţi ruşi. “Dacă
ăsta ajunge la putere, s-a terminat cu Rusia”
îşi şopteau ei, îngrijoraţi, prin spatele marelui
teoretician al Revoluţiei proletare.
Însă am aşteptat degeaba, ce mă fac acum,

Pipa Păcii

“sfânta carte a prostiei
morăreşti”

Calul lui Harap Alb a
trebuit să se ia la intrecere cu păsărica fetei
de împărat.”

actuala generaţie va trăi în
comunism”.

şi
comunismul s-a născut tot în exil

comunismul nu s-a construit, n-au mai ajuns
materialele, clasa muncitoare a luat-o razna
căutând de lucru prin Europa, capitalismul n-
a ieşit din sălbăticie, iar eu am totuşi o vârstă.
Atunci în ce orânduire trăiesc, căci nu ne
conduce marele Pericle şi nici nu stă la
comanda corăbiei Lenin ? ... Eu mi-aş lua
jucăriile şi aş pleca. Sunt pe o listă de
aşteptare bine situat. O, da, uitam să spun de
ce “şugubăţul” Hruşciov (care, culmea ! ne-a
scăpat de ruşi şi ar fi meritat un Nobel pentru
pace), era nesăbuit. Păi ia aminte, amice, la
marile lui greşeli de conducere : între ele -
rachetele în Cuba şi Berlinul “oraş-liber”.
Altele le-amuitat.
Îmi dau seama azi că învăţătura marxist-
leninistă era totuşi plină de haz pe alocuri, sau
cum am socotit eu mai târziu “cu mintea mea
cea proastă” ar zice şi bădiţa Creangă, era o
învăţătură plină de “seminţe” de micro-
romane fantastice : Căci ce este fraza care
deschide
“O stafie umblă prin Europa”, de pildă. Un
personaj de-al meu, dintr-o nuvelă, vorbind
despre asta la o tribună de propagandă, e
interpelat de o voce obraznică din public :

Conferenţiarul e... muncitor la betonieră !
nuvela fiind, desigur, fantastică. O voi
publica.
Recunosc azi cinstit că din candoare juvenilă
am ezitat în epocă între “înger şi măgar”, cum
se spune, şi dădeam credit unor cărţi
“construite din piuliţe şi ouă de prepeliţă”.
Numai aşa s-ar putea explica de ce-am intrat
în PCR (alt partid n-am zărit pe tăpşan), la
gândul că-mi procurasem o umbrelă utilă
pentru vreme rea (dar şi gândul de o crasă
prostie că, ajungând într-un post de comandă,
voi putea face bine unor oameni). S-a dovedit
absurdă, şi la Crăciunul din '89, când, într-o
veselie nestăpânită, în prezenţa copiilor, am
făcut praf carnetul roşu n-ampăţit nimic.

“Manifestul Partidului Comunist” -

“Ai
tras ceva la măsea, băieţică ? Caută-ţi un
medic priceput, dacă ai vedenii !”

Cu bucurie că te-ai odihnit la munţi şi
pentru mine în vacanţă,

Bucureşti, septembrie 2014
Mircea FILIP

slujbă - liberal. De la slujbă până la pensie -
conservator. De la pensie încolo, împărtăşeşte
ideile tinerimii universitare.” * Conu' Iancu a
investigat şi prezentul, şi „viitorele”,
descoperind protocronic până şi rolul
licuriciului în spaţiul mioritic (că tot au început
lucrările la Deveselu): „Este absolut
indispensabil să întemeim un institut pentru
domesticirea, prăsirea şi educaţia licuricilor -
lampyrus resplendens.” De ce nu? Pe lângă
atâtea institute (prezente şi viitoare) ce se
hrănesc din cadavrul ceauşismului, pe lângă
puzderia de agenţii costisitoare şi inutile ce
dublează ministerele, ce mai contează unul în
plus - mai ales că Marele Licurici ar putea fi
plăcut gâdilat? (M.R.I.)

“... mi-aş lua
jucăriile şi aş
pleca...”
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M O M E N T

Bogdan ULMU

D-ale televizorului...

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

În emisiunea lui Mircea Dinescu am auzit o propoziţie care m-a
uns la inimă:„Numai proştii nu se bucură de omîncare bună!”.
De mult îmi doream o confirmare a faptului că sunt deştept...

*
Într-o ştire tv am văzut că un piton a muşcat o fetiţă, la circ!
Ptiu!
Copilul rămîne traumatizat pe viaţă! Şi cînd v-a auzi cuvîntul ,
va da-n ... Păcat!

*
Am văzut ultimul film al lui Caranfil, .
Impecabil! Şi mă tot uit să-l găsesc reprogramat, dar nu l-am mai
găsit...
În schimb, am revăzut, cred că pentru a zecea oară, , al
lui Bob Fosse. Finalul mă emoţionează întotdeauna; mi se pare la
fel de proaspăt cum era prima oară. Acelaşi sentiment îmi
provoacă finalul lui Mihăileanu, ori scena tangoului
din şi el reprogramat recent, pemicul ecran).

*
Îmi explică şi mie cineva ce e atît de hazliu în molima asta a
vărsării căldării cu apă, în cap?! Eu nu pricep. Mai ales cînd, după
ce-şi primesc porţia, cei udaţi cer amicilor să facă şi ei, asta!
E ceva infantil, indiferent ce scop „nobil” s-ar pretexta că se
urmăreşte...

*
După spaima de boala limbii albastre, tembeliziunile sunt speriate
de ipoteza ajungerii Ebolei, în România. Ce mi se pare suspect:
deşi medicina a progresat teribil, în ultimii ani, periodic lumea
întreagă e speriată de un nou al unei noimaladii.Hm...

*
Revăzînd cîteva pelicule americane turnate-n România (de-astea
cu Steven Segall, oriVanDame) încep sămă plictisesc de aceleaşi
clădiri filmate, Casa Scriitorilor, ori Casa Enescu, ambele de pe
Calea Victoriei. Ţara noastră e plină de clădiri unice, frumoase,
ideale ca decor de film: cei care propun străinilor ce să filmeze,
sunt comozi, ori ignoranţi?

*
În emisiunea lui Măruţă, apare Lavinia Pintea (văduva marelui
actor), alături de viitorul ei soţ; pînă aici, nimic scandalos.
Dar fiind în lui Măruţă, cei doi, evident, nu pot scăpa de
penibil: fosta iubită a viitorului soţ îl acuză pe acesta că a părăsit-o,
după ce i-a jurat c-o ia de nevastă.
Sigur că e un subiect jegos, ca 70% din cele propuse de soţul
Andrei: întrebarea care mă afolează este de ce se duc şi oameni
serioşi, la un asemenea „show”? Chiar nu ştiu la ce să se aştepte?
Să fie dorinţa de publicitate,motivantă?Hm...

*
La Teatru Tv , după Cehov: distribuţie de excepţie
Vali Seciu, Dan Nuţu, Gina Patrichi, Rebengiuc, Cotescu, Cornel
Coman,DanNasta. Regia Petre SavaBăleanu, unmare realizator
de spectacole tv.O seară de neuitat.

*
Cică în curînd, şoferii care iau autostopişti vor fi amendaţi. E-te,
scîrţ! Păi dacă ăia declară că-s rude, colegi, prieteni? Cum îi
depistezi?Vii cudetectorul deminciuni?
Şi-apoi, să nu uităm că sunt mii de navetişti care rezolvă
transportul astfel, nu?.

*
M-a indignat de-a dreptul o anchetă tv în care intervievaţii nu ştiau
cum se numeşte ţara aceasta, în care trăiesc. Incredibil!
Revoltător!

*
Că tot vorovirăm, mai devreme, de emisiuni penibile: Oana şi
Viorel Lis suferă şi ei dacă nu apar, măcar trimestrial, la televizor.
Cînd nu i-a mai chematMăruţă, s-au dus la Capatos, alt amator de

greţoase.
Am asistat la o filmare cu camera ascunsă, în care ex-primarul o
pupa pe o prostituată, soţia-l acuza, el se scuza, că-i trucaj... Ptiu!
Apoi, doamna de la domnul a făcut test, în direct, să vadă dacă e
gravidă, şi soţul era sceptic ştia el de ce...
Regret un singur lucru: rubrica asta mă obligă să mă uit şi la
emisiuni dezgustătoare, măcar pe fragmente, să am despre ce
scrie...

*
Despre alegerile care bat la uşă, îmi place, uneori, un băiat de pe
TV1 (Dragoş Pătraru) care „face mişto” de prezidenţiabil:
cîteodată, cu umor. Urmăriţi-l, la ora 22,30, s-ar putea să vă
amuze...

*
LaGhimbav s-a dat în folosinţă o pistă de aerodrom.Ar fi fost bine
să se termine şi aeroportul...
Dar, e un început, nu?!...

*
În fine, meciul cu Ungaria: mă aşteptam la bătaie-n tribune, dar
chiar 46 de răniţi, mi se pare cam mult! Noroc cu scorul egal:
altfel, ar fi fostmaimulţi...

circ
parkinson

Aproape de lună

All that jazz

Concertului
Parfumde femeie (

Bau-bau,

fieful

Pescăruşul

can-canuri

GAUDEAMUS IGITUR IN ROBĂ
FESTIVĂ

(V.B.)

. Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Gr.N. Popa” adeschis noul an şcolar
2014-2015, în 29 septembrie, în faţa unui
public compozit, cadre didactice, studenţi,
părinţi, reuniţi pe esplanada special amenajată
din faţa principalei clădiri a UMF-ului ieşean.
O atmosferă caldă, relaxată, grupuri mai mici
sau mai mari de medicinişti bucuroşi că şi-au
reîntâlnit colegii, prietenii, glisând în jurul
scaunelor aşezate în faţa podiumului. De pe
care, după defilarea steagurilor celor 85 de
naţiuni reprezentate de studenţii străini, au
răsunat, rând pe rând, discursurile rectorilor
instituţiilor de învăţământ superior din Iaşi,
precum şi ale reprezentanţilor principalelor
culte religioase din România, ortodox, romano-
catolic, mozaic, musulman. Partea oficială s-a
încheiat cu premierea unor studenţi pentru o
merituoasă activitate şcolară, dar şi socială,
depuse în anteriorul an de studiu. După care a
urmat un emoţionant spectacol, sub titlul
„susţinut de Filarmonica „Mihail Jora” din
Bacău, sub bagheta maestrului Sabin Pautza,
invitat special din SUA pentru festivitatea
academică. Programul variat s-a axat pe piese,
multe dintre ele doar fragmente, de largă
popularitate, incluzând, în partea finală, părţi
din „Musical Journey” şi „Divertismento 2”, un
romantic periplu semnat Sabin Pautza, prin ţări
europene şi cele de pesteAtlantic,Mexicul,NY,
Londra, Argentina, Brazilia, Ungaria, Polonia,
România, conturându-se graţie celor mai
cunoscute şi îndrăgite teme muzicale abordate,
specifice respectivelor locuri.Surpriza a fost
totală când pe uriaşele ecrane s-au proiectat
documentare travel completând printr-o
excelentă calitate, a imaginii, dar şi a
obiectivelor filmate, magia ineditului excurs pe
meridiane. În acelaşi timp, mai multe
ansambluri, de la Liceul „Octav Băncilă”, de la
Ateneul din Tătăraşi, Iaşi, ş.a. au prezentat
dansuri populare din diferite ţări, spectacolul
încheindu-se apoteotic cu „Dansul săbiilor” al
lui Haciaturian, cu fenomenalul artist
Ţăndărică, solist la tobe. De perdeaua de fum
izvorâtă în jur nu ar mai fi fost nevoie,
vivacitatea sonoră, fulminantă, absolut
uluitoare a exploziei sonore creând singură o
unică, indescript ibilă, magie asupra
auditoriului ţintuit în scaune sub potopul
biciuitor de tam-tam-uri. În timp ce orchestra
readucea publicul, treptat, în realitatea imediată
prin ultimele acorduri ale partiturii, jocul
artificiilor au împânzit violaceul cerului minute
în şir. Pe scurt, o festivitate anevoie de uitat,
adunând clipe de necesară bucurie în existenţa
celor prezenţi.

Premii…
Excelenţe…
Onoruri…
La început de octombrie, Filiala Iaşi a USR a
acordat cuvenitele premii, pentru volume
apărute în anul 2013. Un juriu format din
IoanHolban - preşedinte,Adi Cristi şi Vasile
Spiridon, a trăit drama opţiunii doar la acele
genuri şi specii unde erau mai mulţi
concurenţi, ciudăţenia constând în faptul că,
într-o Filială cu vreo 300 de scriitori, la unele
”capitole” n-a fost decît un singur candidat.
Sau niciunul. Aşa încât, faţă de anii
precedenţi, au fost eliminate unele premii, au
apărut altele, funcţie de ofertă...
Desigur, există câteva constante, care intră în
atribuţiile Comitetului Filialei: Premiul
OPERA OMNIA, oferit, de această dată,
Acad. Alexandru ZUB, la împlinirea vârstei
de 80 de ani; Premiul de Excelenţă - care-i
încununează pe nonagenarul Val Panaitescu,
pe şaptezecistul Constantin Parascan şi pe
şaizecistul Nicolae Panaite; două Premii
speciale, acordate lui Nicolae Bacalbaşa şi
MarianRuscu.
Fără îndoială, rezonăm la anumite prezenţe,
ca şi la unele absenţe. Dar cum, în acest
comentariu, făcut sub presiunea ultimativă a
secretariatului de redacţie, nu ne putem referi
la toţi, optăm, cu evident parti-pris, pentru

, poetul şi, deopotrivă,
redactorul şef al ”Cronicii vechi”, Nicolae
Panaite. dumnealui
veneau în întîmpinarea unei astfel de
recunoaşteri, Nicolae Panaite fiind nu doar
un ziditor de idealuri, poeticeşte vorbind, ci
şi un generos făuritor în realitatea imediată,
prieten ce la nevoie se cunoaşte. Ataşat
faptului de cultură, când, în urmă cu aproape
patru ani, s-a lansat ideea unei

, Nicolae Păr-Negru (de pe învâlvorata
apă a Stavnicului - să nu spuneţi că n-aţi
auzit!) a rezonat imediat, nu doar cu aport de
suflet (important şi acesta), ci şi cu cele
concret trebuitoare unei astfel de (hazardate)
închipuiri. Apropierea noastră sim/patetică e
mai de demult, de la stră ,
unde, la început, ni s-a înfăţişat ca Jan, pentru
ca, deodată, să devină . De obicei,
scriitorii îşi schimbă numele (ca mine), mai
rar prenumele. Unii îşi atrag, astfel,
renumele. (

Sigur, am avut
o tresărire, când Panaite n-a mai venit la
redacţie cu Jan, ci cuNicolae. Pemoment,m-
a zgândărit la orgoliu că, iaca, şi-a schimbat
prenumele în onorul meu, dar am avut
prudenţa de a-l tatona: cum, de unde până
unde?!Atunci - şi de câte ori îl întreb, ca să-i
ofer plăcerea răspunsului - îmi zice, cu lirică
mândrie: ”Petre Stoica mi l-a dat! Împreună
cuUlici. În 1976, la Festivalul ”Labiş”. Eram
proaspăt laureat, primisem premiul Uniunii
Scriitorilor, pentru debut. Lui Stoica i-au
plăcut poeziile, dar nu i-a plăcut.. prenumele.
La vremea aceea încă mai semnam Jan, că
aşa mă botezaseră de-acasă...Minunatul
Stoica m-a luat la refec: ”Ce, ăsta-i
(pre)nume de poet? Caută-ţi altul! Unu de la
tine de-acasă!” Şi tot el a decretat: să fii
Nicolae! Ţi se potriveşte, rimează cu
Panaite! Rimează… în felul lui Petre Stoica!
Şi-aşa am rămas, sunt…”
Nu mi-am dat seama că în acest tânăr poet
sfioşelnic şi de o perfectă urbanitate zace un
dizident, decât în momentul când a prezentat
spre publicare un grupaj de versuri în care,
ici-colo, se puteau depista ”cuişoare”
specifice la adresa ”epocii”. Dar le-am
promovat, întru apariţie, fără nicio ezitare.
Cineva însă, mai vigilent ca mine, a
descoperit că una din poezii ascundea, în
acrostih, numele Proaspăt

Excelenţa sa

Semnele şi înfăţişarea

noi

…Şi şi-a schimbat, lângă...
Carpaţi / Porecla în renume.)

Mihai Ursachi,

Cronici
vechi

Cronica veche

Nicolae

interzis acesta, întrucât
alesese şi
liberă… S-a lăsat cu
urecheli, cu sancţiuni
r e d a c ţ i o n a l e ş i c u
interzicerea - dinspre
partea judeţeanului partid -
ca autorele acestui act de
bravură să mai apară, timp
de trei ani, în revistă. Cu
voie de la stăpânire, a
reapărut doar după un an
jumate depenitenţă…
Când cu zavera eşuată, din 14 decembrie 89,
de la Iaşi, Nicolae Panaite a fost printre
protagonişti. După 25 de ani, încă se mai
discută, pe de o parte, de recunoaşterea acestei
conspiraţii ca ,
pe de alta, despre trădări, asumări nemeritate,
privilegii necuvenite… Dincolo de aceste
dispute, cert este că la Iaşi, în 89, a fost o

, destul de bine
orchestrată, până la un punct. Cu toate
suferinţele pe care unii le-au suportat chiar
atunci, cu toate frustrările resimţite ulterior,
combatanţii ar trebui să se situeze nu chiar,
lovinescian, sub zodia seninătăţi i
imperturbabile, dar sub acea moldovenească
vocaţie a începuturilor… nefinalizate. Se ştie
doar că evenimente destinale, aurorale pentru
istoria românilor au început la Iaşi şi s-au
finalizat la Bucureşti. A se vedea revoluţia de
la 1848,Unirea Principatelor…
Între cei cu care se afiliază, ”compătimeşte”,
Nicolae îşi conservă, neviciată, independenţa
de opinie. Îi lipseşte spiritual de ”gaşte şi
gâşte literare”, dar este un ferment al spiritului
de grup, dovadă fiind modul cum s-a reuşit,
prin coagularea unor ”elemente” disparate,
chiar divergente, a se forma acest grup al

, în haine N-o spun eu, n-a
spus-o nici el, ci un psiho-sociolog precum
regretatul Adrian Neculau, într-un articol
apărut, în 2011, în Ziarul de Iaşi, sub titlul

(primului număr al revistei, n.m.)

Tineri, adică, precum sexagenarul
Nicolae Panaite, care-şi menţine aceeaşi
excelenţă fizică şi spirituală, fiind un exemplu
- greu de urmat - pentru noi toţi...

Lumea Nouă

început al Revoluţiei Române

încercare de revoltă

nouă.

O
istorie de grup: Echipa aceasta nouă-veche s-
a adunat de cateva ori, într-un cadru generos,
la şi membrii săi au putut, prin
discuţii (cuvantul are un rol psihoterapeutic
formidabil), să se regasescă, să se re-
descopere. Au evocat zilele de glorie, n-au
omis nici eşecurile (dar le-au trecut în contul
altora - regimul, cenzura), şi-au rezolvat
micile şi vechile idiosincrazii şi au purces la
drum: au recenzat posibilii colaboratori, au
croit planuri, au apelat şi la câţiva tineri, ca să
mai scadă media de varstă şi să ridice
coeficientul de (post)modernitate şi au lansat,
pentru ei şi alţi nostalgici ai Iasului, primul
număr. Era acolo, în acel moment al
lansării,
atata tinerete combativă şi încărcătură
emotională de te mirai cum de nu arătau cu
toţii tineri.

Cronicii vechi

Galeriile Dana

Celelalte premii ale
Filialei Iaşi a USR:
Poezie

:
Debut poezie: Vlad

A.Gheorghiu,
Premiul Cezar Ivănescu pentru

poezie: Angela Furtună,

: Gellu Dorian,
; Proză: Adrian Alui Gheorghe, ;

Teatru: Constantin Popa, ;
Critică şi istorie literară: Antonio Patraş,

; Eseu: Marius
Chelaru,

; Memorialistică: Constantin Simirad,
Premiul pentru

traduceri Olimpia Iacob,
;

;
;

Şaizeci de pahare la o
masă Urma

Salonul nr. 6Bis

Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în
literatura lui E. Lovinescu

Haiku, haiga, haibun - pagini despre
istoria poeziei orientale în România şi în
lume
La taclale cu pixul Toma;

Carolyn Mary
Kleefeld - Zori hoinari

Fratele mut. La nord apa e
curată

Posthipnotice

Nicolae TURTUREANU

Premiul ”Ionel Teodoreanu” pentru proză:
Mihai Batog Bujeniţă,

Premiul ”Irina Mavrodin” pentru
traducere:

Premiul ”Traian Olteanu”
pentru debut:

Restitutio:

Bântuind prin
Paradis;

Petruţa Spânu, -
-

;
Oana Strugaru,

; Premiul „D.
Stăniloae”: Viorica S. Constantinescu,

;
Eugen Dimitriu,

Alain Corbin
Miasma si Mireasma Simţul mirosului şi
imaginarul social în Franţa Secolelor al XVIII
lea şi al XIX lea

Exilul ca mod
de existenţă. Andrei Codrescu în spaţiul
textual al dezrădăcinării

Dicţionarul Popoarelor Biblice
Corespondenţă fălticineană,

vol. I şi II.
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