
Anul IV , nr. 11 (46), Noiembrie 2014

Gara peticită de lumini,
şine verzi sub luna de venin,
câmp în ceruri înţepat cu spini,
ce tăcere, suflet pal şi mut,
trenurile toate au trecut.
Vântul rupe rufe de mătasă,
gândurile au fugit din casă,

Ion VINEA
(1895-1964) Doleanţe

(pag. 2,3)Despre prietenie, cu nostalgie SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE

vino, rece mână de mireasă,
pune-mi clopoţei la gât
ca să-ţi treacă de urât.
Ultim şir de roţi, porniţi alene,
felinare, tremuraţi din gene,
ţipă, deznădejde, în sirene,
suspinaţi, supape,-n unison,

zgardă, scutură-te de peron.
Gara luminată şi pustie,
trenurile pleacă pe vecie,
ieşi dintr-un sertar, melancolie,
cu panglici, cu bucle şi hârtie,
că paiaţa-i fără de scufie.

1915

Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări de Dragoş PĂTRAŞCU
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despre prietenie, cu nostalgie

„Despre prietenie” s-a intitulat conferinţa organizată în 1931 de
scriitorii ieşeni, cu participarea lui Topârceanu, Sadoveanu,
Demostene Botez, I.I. Mironescu, Panait Istrati, Otilia Cazimir,
Gr.T. Popa, George Lesnea ş.m.a. Motto-ul conferinţei l-a
constituit un citat din DimitrieAnghel:

Închipuiţi-vă, astăzi,
o astfel de întrunire pe tema amiciţiei dintre scriitori! Aşezaţi pe
cine vreţi în prezidiu, pe cine vreţi în sală (în cazul onorării
invitaţiei de către confraţi); oricum, după primele cinci minute,
vor fi necesare apeluri pentru potolirea asistenţei, iar eventualele
discuţii ar fi sortite să rămână doar în registrul teoretic-
generalizant. Aşa va fi fost totdeauna?

Epigrama, cu largă
circulaţie în epocă, ar putea lăsa impresia că oamenii scrisului din
perioada interbelică îşi priveau confraţii cu ochi de... antropofagi!
Nimicmai fals.Arma duelului era, de regulă, floreta strofei cu haz
şi tâlc, iar în breaslă se perpetua o solidaritate imposibil de regăsit
în luminatul veac XXI, când orice reuniune scriitoricească
conţine mai mult potenţial exploziv de mare risc decât meciurile
Rapid-Steaua. Sigur că nu era „paradisul general”, că existau şi
destule idiosincrazii, dar scriitorimea se respecta, cultivând întâi
de toate prietenia, sprijinul reciproc în momente grele, preţuirea,
şi lăsând loc doar accidental disputei vehemente de orgolii. Iaşul,
care a oferit cândva istoriei literare lecţiamarii şi rodnicei amiciţii
Eminescu-Creangă, a dezvoltat cel mai hotărât cultul solidarităţii
de breaslă, ducându-l până la exemplaritate. Atunci, ca şi acum,
opiniile politice erau varii şi, de regulă, ireconciliabile,
întinzându-se pe toată lărgimea spectrului, de la extremismul
zărghit de dreapta (Giorge Pascu) la socialismul de Sărărie
(Const. Stere), însă, greu de crezut, nu afectau relaţiile inter-
umane. Când Goga a revenit, în vizită, la Iaşi (lucrase aici în anii
refugiului), a fost întâmpinat, la gară, de scriitorimea ieşeană în
păr. Deşi insistenţa cu care ardeleanul a găsit de cuviinţă să-şi
susţină tezele politice a deranjat evident, la plecare l-a condus
aceeaşi formaţie, intactă: , ar fi exclamat
Topârceanu. Iar când se susţineau cicluri de conferinţe, temele
tratate denunţau încă din titluri exclusivismul: în 1935, Ralea a
conferenţiat despre „Germania şi ideologia naţional-socialistă”,
după care a urmat Petre Andrei, cu subiectul „Lenin şi Rusia
sovietică”.Aproape imposibilă o astfel de largă deschidere astăzi,
când judecata de valoare începe, obligatoriu, cu întrebarea „ăsta,
cu cine-i?” Sus Tudorache dacă-i de-al nostru, jos Tudorache
dacă-i de-al lor! Şi nu numai scriitorii, dar în general
intelectualitatea ieşeană practica solidaritatea „de castă”,
opunând-o partizanatului agresiv de grup. Când, în 1937, se
ardeau în pieţele publice cărţile lui Sadoveanu (şi Primăria din
Fălticeni iniţia demersuri pentru retragerea titlului de cetăţean de
onoare!), scriitorii, dar şi actorii ieşeni organizează o fastuoasă
sărbătorire (nu se împlinea nimic; era un act de curajoasă frondă şi
atât) omagiindu-l deschis pe autorul „Baltagului”. Existau, după
cum se vede, proteste publice şi atunci, numai că ele îşi propuneau
să susţină cutare personalitate, nu să demoleze. PetreAndrei a fost
acceptat (atunci!) ca profesor universitar numai datorită
sprijinului general şi pledoariei de excepţie a lui Ibrăileanu. Când,
la rîndu-i, Ibrăileanu a fost primejduit (se cerea scoaterea lui de la
Universitate!), Al. O. Teodoreanu a ajuns până la a-l provoca la
duel pe Giorge Pascu, sforarul cabalei. În 1932, toţi scriitorii

„Iaşul e o vastă familie, în
care toţi se cunosc, se ajută şi se tolerează”.

„La Capşa, unde vin toţi
seniorii / Local cu două mari despărţituri / Într-una se mînâncă
prăjituri / Şi-n alta se mănâncă scriitorii.”

„Una-i una, alta-i alta!”

ieşeni au sărit în sprijinul năpăstuitului Bacovia, trei ani mai
târziu, Kirileanu l-a salvat pe Iorga organizând o evadare... cu
pluta, iar când, în 1933, a fost atacată crunt libertatea presei,
condamnându-se în bloc „gazetarii vânduţi”, Sadoveanu s-a
implicat decisiv:

Dacă
adăugăm gesturile individuale de mare generozitate (G.M.
Zamfirescu l-a cules de pe drum pe BogdanAmaru, abia ieşit din
sanatoriu şi l-a găzduit în cămăruţa lui din podul teatrului,
Sadoveanu l-a recuperat pe „dezamăgitul” Panait Istrati -

SanduTeleajen l-a debutat pe
banii lui pe G. Lesnea etc. etc.) înţelegem cum şi de ce s-a
organizat, în 1931, o conferinţă cu tema „Despre prietenie” şi
înclinăm să-i dămdreptate luiDimitrieAnghel:

Atunci.
Afost odată.

„Deşi străbatem împrejurări tragice, trebuie să
continuăm a onora bunurile libertăţii. Îndeosebi, trebuie să
păstrăm cuvântului scris privilegiul pe care-l are.”

„vino la
mine, la Iaşi, bre, omule necăjit...” -

„Iaşul e ca o vastă
familie în care toţi se cunosc, se ajută şi se tolerează.”

Mircea Radu IACOBAN

„într-una se
mănâncă prăjituri
şi-n alta se
mănâncă scriitorii”

Prietenia e, în ce mă priveşte, o dilemă veche. Un capitol la care,
mărturisesc, există şi dezvolt, pentru că timpul trece, serioase
carenţe. Copilul care-am fost prezenta o aplecare evidentă spre
legături şi înfrăţiri eterne, realitate ce nu l-a ajutat însă în a
transcende adultul înconjurat de-o gaşcă redutabilă şi infailibilă
de prieteni. E drept că m-aş/v-aş putea minţi şi declama în schimb
că nu, de fapt lucrurile nu sunt atât de negre. La urma urmelor, nu
sunt tocmai prototipul beduinului în deşert. Am o viaţă socială
satisfăcătoare, pe alocuri chiar aglomerată, un număr de persoane
pe care le preţuiesc în mod deosebit, altele de a căror colaborare
m-aş putea cu greu lipsi, ceva mai puţine chipuri cărora mă
confesez constant (pentru că-mi place răspunsul, nu neapărat
pentru că rezonez emoţional) şi am, în fine, întotdeauna cu cine sta
la o cafea. De ce mă încăpăţânez, în schimb, să cred că prietenia e
altceva, n-aş putea coerent justifica.
Dar pot bănui de ce e ea, Prietenia, ca şi concept, dar şi ca pas
relaţional, în picaj.
E genul de relaţie care îţi cere, cred, înainte de orice, să te laşi, deşi
bine dotat cu sisteme de alarmă, de ferecare şi aplicare de lacăte
complicate, deschis. Să nu fii încuiat e o artă şi la propriu şi la
figurat. Ei bine, cine mai încearcă azi, cu degetul, cu inima, genul
ăsta, total gratuit de ...compromis?
Azi am senzaţia că nu doar asistăm ci şi îngroşăm rândurile unui
priveghi deliberat. "Să simţi" în general, e un lux incomod şi fără
câştig imediat. Prietenia îşi reclamă, ca mai toate intersectările
interumane, o listă minimalistă de fapte "curajoase" ce se cer
bifate: să-ţi pese, să te laşi pe plan secundar, să prevezi starea
celuilalt, să pătrunzi dincolo de bariera unui sec: bună, ce faci?, să
vezi dincolo de cuvinte, să auzi şi ce n-a spus, să pui întrebări, să
dai răspunsuri, să critici cu duioşie, să te laşi judecat, să treci peste,
să faci din dezacord un liant şi să acorzi timp. Şi nu doar când e
urgent... solicitat.
Timpul e, cred, cheia menită a deschide o uşă a misterelor, spre un
alt spaţiu, spre un alt segment temporal. E diferenţa dintre
prieteniile de ieri şi cele, în derivă, de azi.
Azi suntem ocupaţi. Suntem competitivi până la absurd, orgolioşi,
bănuitori, insidioşi şi surzi. Comunicăm mai mult decât oricând.
Excesiv chiar. Şi totuşi suntemmai îndepărtaţi ca niciodată, printr-
un imens angrenaj virtual.Nu e ăsta un lucrubizar?
Poate că nu. Era, dacă stai să te gândeşti, un efect uşor de
predicţionat. Prietenia are nevoie de fluxul ei vital. Îl simţi într-o
îmbrăţişare, într-o atingere de mână, într-un dar-legământ, dar nu
prin ecran. Comunicarea nu e doar lingvistică seacă, e şi tot
pachetul acela căruia obişnuim a-i spune limbaj non-verbal.
Ecranul anulează emoţia. Nici un de ore bune nu va suplini
prezenţa reală, tactibilă, a celuilalt, nici un onor adresat via

sau prin mesaj nu va contrabalansa un sărut pe obraz şi
nici un sofisticat şi atent elaborat nu va certa mai bine, decât
ochii care privesc cu reproş fără glas.
Dacă am nostalgii vizavi de prietenie? Ar fi greu să nu am. Încă
aştept o mare prietenie precum aşteaptă alţii sufletul pereche sau
singura, iminenta iubire. Sunt convinsă că există şi că nimeni nu e
de blamat pentru că încă nu mi s-a întâmplat. Cu adevărat grav e
când ai renunţat să crezi. Sau şi mai rău, când ţi se spune că nu e,
domnule, nici o chichiţă cu prietenia asta pestriţă. Vorbe goale.
Demagogie vie.
Am cunoştinţe care consideră că-şi călesc copiii inteligent. Copiii
lor primesc zilnicmesaje crase, împăturite în cuvinte pretenţioase:

chat

facebook
email

Vezi ce-ai păţit? Te-au luat de prost. Să nu îi laşi să te manipuleze.

Nu trebuie să ai în nimeni încredere. Să nu faci decât cum vrei tu.
Dacă nu le convine, să-şi găsească altă slugă. Vezi să n-ai versuri
mai puţine la serbare decât cutare... Sau: Dacă îi împrumuţi
stiloul ăla rămâi cu ochii în soare. Sunt discursuri fragmentare, pe
care vreau sau nu le asimilez des, prin curţile şcolare.
Un favor e slăbiciune, un examen la care ai dat chix semnul că
nimic nu mai trebuie să te lege de "inamicii" superiori competitiv.
Marca de telefon emijloc de ierarhizare, iar o prăjitură la cofetărie
acordulmutual, dur negociat, că data viitoare plăteşte el sau ea.
Doare... Şi nu mă pot abţine să nu întreb: aceşti copii vor mai avea
nostalgii, oare?Şi dacă da, în legătură cu ce?
E păcat, pentru că, în ceea ce mă priveşte, singurul anotimp în care
am avut senzaţia că prietenia există, acolo, lângă mine, într-un
plan real, a fost exact copilăria. Locuia la scara C în blocul H,
dintr-un cartier mărginaş.Avea cheia de gât, aventura înmână şi-o
chemaSuzana. Cu ea şi copiii ce ni s-au alăturat am făcut picnicuri
pe un teren cândva viran, am construit corturi din cearceaf, am
împărţit şi notat pedagogic o carte de colorat. Am sărit aţa, am
împărţit măslinele şi bananele ce se găseau rar, am îngropat
bobocii de raţă luaţi de la Polivalentă când se ţinea tombola. Am
ţinut cursuri şcolare, pe casa scării, cu profil principal de engleză,
limbă din care, evident, o boabă nu ştiam. M-a acoperit pe faţă şi
certat când, pentru prima şi ultima dată, am copiat. Era la Ştiinţele
Naturii, a fost un gest disperat, neonorant pentru un şef de
detaşament cu o majoritate confortabilă votat. Un gest atât de
"exersat", încât cartea uitată deschisă, în bancă, a fost cea care m-
a... trădat. Cu Suzana am împărţit 9 tórturi, după care am plecat.
Din bloc, din cartier, din viaţa pe care credeam că o voi avea. N-a
ţinut de mine.A fost anul în care ai mei au divorţat. Poate că, fiind
obişnuită să fiu şef adulat de clan şi nu biet oropsit compătimit, m-
am închis. Cred, acum, că amândouă am interpretat eronat un act
de trădare. Ea - în faptul că eu am plecat. Eu - în senzaţia că m-a
înlocuitmai uşor şimai repede decât am sperat.
După scara C, blocul H şi cartierul tatei, relaţia mea cu prietenia s-
a serios demistificat. Concret, altele au fost stratagemele care m-
au, într-un fel sau altul, satisfăcut emoţional. Cea mai serioasă şi
de ambele părţi fidelă legătură de prietenie a fost, până la liceu, pe
cât de atipică, pe atât de frumoasă. Cu... un copac şi-o capră. Un
tandem pe care nu-l voi uita, probabil, niciodată. Primul mi-a fost
jilţ, sprijin vertical şi altar. Capra - o fiinţă duioasă, ahtiată după
covrigi calzi şi musai săraţi, pe care-i mesteca doar după ce îşi
posta creştetul în poala mea. O relaţie într-atât de intimă încât n-
am s-o iau la puricat. Ce pot să dezvălui clar e că tandemul ăsta s-a
ocupat, ca atare, de toate angoasele şi dilemele-mi pubertale.Mi-a
predat pe viu Prietenia şi ŞtiinţeleNaturii... necopiate.

picaj

Raluca SOFIAN OLTEANU

Divinitatea şi hazardul îţi hotărăsc părinţii, rudele. Cu colegii se
întâmplă aproape la fel. Dar prietenii ţi-i alegi singur, o ştie
oricine Îi cunoşti pe căi, îţi plac sau îi şi admiri, gândiţi, simţiţi
aproximativ la fel, râdeţi sau plângeţi pentru aceleaşi lucruri,
purtaţi valori comune în minte şi în suflet. Rămâi cu ei, cu sfatul,
cu umărul lor protector alături o viaţă sau câteva clipe doar. La
bine şi la rău, ca într-o căsnicie reală. Dar, atunci când în mersul
său sincopat istoria răstoarnă ordinea prestabilită, se întâmplă ca
prietenia, chiar şi dragostea, să nu treacă testul, să se refugieze,
apărându-şi dăinuirea, doar în câteva, puţine la număr, suflete
alese. Şi în artă, bineînţeles, aici tocmai pentru a le aminti
oamenilor că, lipsiţi de prezenţa nobilelor sentimente, viaţa li se
sărăceşte, sol uscat, neumbrit nici măcar de un fir de iarbă
proaspăt, verdemustind de sevă.
Truisme toate, dar mi-au răsărit în minte atunci când un
adolescent de 12 ani, nepotul unor vechi şi statornici prieteni din
facultate, cu arogantă seninătate mi-a răspuns, eu întrebându-l,
pentru a umple un gol de conversaţie, cum îl cheamă pe prietenul
lui

. Vorbele lui m-au rănit adânc, deodată nu mai
ştiam în ce categorie mă încadrez faţă de părinţii şi bunicii lui,
care îl crescuseră, învăţându-l să şi gândească, să şi simtă,
oameni pe care îi considerasem ai mei în întregime. De atunci,
aparent, nimic nu s-a schimbat în relaţia noastră, numai că
sâmburele îndoielii îmi fura bucuria întâlnirilor. Rărite şi
scurtate.
E drept că acum trebuie să ne folosim altfel timpul, cehovienelor
discuţii cu miez provocator luându-le locul ultrarapidul
facebook. Nemaipunând la socoteală construirea, şi menţinerea,

n

: Eu nu am prieten. Nu există aşa ceva. Doar părinţi, rude,
colegi, cunoscuţi

Virginia BURDUJA

la umbra ei caldă
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unei cariere.Oricât demodestă ar fi aceasta, trebuie ca tu să fii cel
mai bun, gata să răspunzi prezent la orice chemare a şefului
ierarhic. Vă amintiţi dezinvoltura zâmbetului lui Dustin
Hofmann („Kramer contra Kramer” se numea filmul) când se
lupta să-şi convingă şeful că totul e O.K. cu sine, că viaţa lui
familială dată peste cap nu-i ştirbeşte nici cu o secundă
entuziasmul datorat firmei care îl hrănea? Cum să mai ai timp de
prieteni când ziua calendaristică are numai 24 de ore? Şi totuşi...
Mă pot lăuda că am cultivat în grădina casei mele rarissima,
acum, floare a devoţiunii, a prieteniei, rezistentă la agresiunea
timpului, a şocurilor istoriei. În urma ei caldă îmi destăinui
bucuria sau durerea, eamă salvează înmargini de abis.Ajutată de
ea smulg buruieni crescute în preajmă.Concret:
Prin anii 58-59 ai secolului trecut, în micul nostru grup de liceeni
a apărut un băiat, pe care ne-am grăbit să-l considerăm prieten.
Preocupări, lecturi, opinii comune, nimic nu părea să ne aşeze în
tabere adverse. În anii de facultate, la un moment dat, a împărţit
aceeaşi cameră de cămin cu soţul meu. Apoi, ani de zile nu am
mai ştiut nimic despre el. Mi-a reapărut în cale când a aflat că
lucrez la revista „Cronica”. A venit cu traduceri din poeţi ruşi,
polonezi. Le-am dat o formă publicabilă, le-am semnat
împreună. Am petrecut, împreună cu familiile noastre,
îmbogăţite şi cu copii, plăcute duminici, punând ţara la cale. Fără
a mă întreba o clipă cum a ajuns el, un biet profesor de Limba
Rusă, să călătorească în Polonia sau cum a obţinut paşaportul de
turist. După 1990, am îndrăznit una dintre primele edituri
fantomă din oraş. De care prietenul din adolescenţă, deşi foarte
bine ştia că are zero profit, că-i întreţin artificial activitatea
numai pentru că demisionasem de la „Cronica”, silită fiind de o
inechitabilă fişă de post, s-a grăbit să profite, fără ca vreun infim
scrupul să-i tulbure somnul. În ce mod?Mi-a propus să-i editez o
revistă şcolară. Am semnat contractul, citit din două în două
rânduri, eram doar buni prieteni, nu? Am demarat editarea, am
căutat o tipografie convenabilă. Între timp, aşamergeau lucrurile
atunci, costul tiparului, al hârtiei, s-a triplat, eu trezindu-mă cu o
factură din care amicul cunoscut la început de viaţă, mi-a plătit
doar o treime! Restul de bani urmând să-l scot din buzunarul,
absolut gol în acelmoment, al editurii şi neonorabilul profesor de
Limba Rusă o ştia prea bine.Aurmat un schimb de telefoane, de
loc prietenoase, soţia lui, impecabila şi încântătoarea gazdă a
duminicilor noastre de altădată, ameninţându-mă că dacă îi
„târăsc” prin tribunal (nu mă gândisem la aşa ceva) nu voi
câştiga, ei posedând ONG cu cel mai nobil obiect de activitate:
copiii şi educaţia lor. Din acea clipă, cei doi nu au mai existat
pentrumine.
Ce s-a întâmplat cu noi, românii, după 1990? Fidelitatea
prieteniei se „conserva” numai în sinistra izolare a clopotului
comunist, prin curenta manifestare a duplicităţii deprinse din
primii ani de viaţă de generaţia noastră? Născută la vreme de
război, se deprinsese să risipească acasă, în vorbele părinţilor
încă buimăciţi de schimbarea la care le era supusă viaţa, fără ca
nimeni să-i întrebe dacă o vor sau nu, seminţele sădite în creier de
şcoală, radio, ziare, televiziune. Sau goana după câştigulmaterial
să fie cauza? Sau înmulţirea căilor de comunicare actuale, care,
de fapt, sporesc singurătatea în care ne petrecem zilele?
Discutând sensibilul subiect, poate revitalizăm sentimentul...
Poate.

Nu mai ştiu cine a zis că, de la o anumită vârstă, nu te cerţi cu
prietenii, întrucât s-ar putea să nu mai ai timp să te împaci. Şi nici
nu (prea) îţi mai faci noi prieteni. În ceea ce mă priveşte, sunt
beneficiarul a trei prietenii, exemplare prin conduită şi durată.
Desigur, în timp, am avut şi alte relaţii, de amiciţie, dacă nu chiar
de prietenie. Între cei doi termeni nu-i o sinonimie perfectă: am
nenumăraţi amici, dar numai trei prieteni , cum se
spune. Şi mă contrazic imediat: fiecare vârstă rodeşte prieteníi ce
par definitiv înscrise în durată, de nezdruncinat. În copilărie şi-n
adolescenţă, îndeosebi, ataşamentul faţă de cineva, deopotrivă cu
disponibilitatea ta afectivă, fac prietenia ”neţărmurită”. La 14-
15 ani ai credinţa că nu te vei despărţi niciodată de

. Cel puţin mie aşa mi s-a întâmplat, în acel sat de pe
valea Jijiei, unde mă născusem şi creşteam într-o totală
comuniune cu pământul şi cerul şi oamenii care îl locuiau. Cât se
întindea anul şcolar, prietenia mea cu (care-mi este şi văr
de-al doilea, dar atunci rudenia conta prea puţin pentru noi),
această prietenie însemna: să ne facem lecţiile împreună; să ne
împrumutăm romanele pe care unul sau celălalt le descoperise ca

; să ”forfecăm” fetele-n floare,
colege de-ale noastre, după care deja ni se scurgeau ochii.
Schimburile de cărţi, lecturile şi
(literare, dar şi reale) se prelungeau în lungile, parcă nesfârşitele
vacanţe de vară, pe , unde eram, deopotrivă,
văcari şi paznici la vie... Prietenia noastră era din când în când
pusă la încercare, de animozităţile, certurile sau chiar

dintre părinţi. La ţară,
certurile între rude intră-n obişnuinţă. Doar ce-l auzeam pe tata
boscorodind prin casă despre cine ştie ce , făcute de

, tatăl lui Traian. Probabil că şi Mitruţă incrimina
făcute de tata... Pe noi, aceste ne lăsau

indiferenţi, ne continuam vizitele ca şi cum nimic n-ar fi perturbat
relaţiile dintre cele două familii. După câteva săptămâni sau luni -
depindea de gravitatea faptelor - reveneau la mai bune
sentimente, chiar dacă se mai tratau cu ironii şi aproponturi...
Înclin a crede că prietenia noastră, a copiilor, avea partea ei de
contribuţie la stabilirea unor în acelmediu
O piatră de încercare a fost momentul când, absolvind gimnaziul
(ce se chema pe-atunci), ne-am zburătăcit
fiecare la studii mai înalte, în cele două Câmpulunguri ale ţării,
aflate la câteva sute de kilometri distanţă unul de celălalt. Un timp
ne-am scris - scrisori patetice şi sentimentale, îndeosebi din partea
mea - dar, treptat, începură a ne tenta şi
a ne locui. Tezaurul de frumuseţi şi dureri (înăbuşite) ale
copilăriei şi adolescenţei se absorbea undeva în adâncuri, spre a
face loc altor închipuiri, altor căutări, dintre care unele şi-au
dovedit temeinicia. Ne-am reîntâlnit peste patru ani, la

, istoric el, filolog eu. Acum nu mai făceam
schimburi de cărţi - căci fiecare îşi alesese făgaşul pe care va
merge - ci schimburi de experienţă. Şi nu doar în zilele şi nopţile
când, la căminul studenţesc, ne lansam în ardente polemici pe cine
ştie ce , ci mai ales la
cursurile ţinute de eminenţi profesori, de la istorie sau de la
filologie, la care ne invitam şi pe care le frecventam reciproc.
... Dar s-au dus şi cei cinci ani de studenţie - şi din nou ne-am
zburătăcit la mari distanţe. Logica unei prietenii urmează, în
multe privinţe, i/logica iubirii Promisiunile se
dovedesc, deseori, vorbe deşarte. Astăzi, când aproape totul s-a
computerizat, şi s-a redus la , pentru generaţiile fragede
devine tot mai greu de înţeles o lume în care prietenii îşi scriau
scrisori, iar dacă şi când vorbeau la telefon , acela era,
cu adevărat, un eveniment. Scot, din sertarul cu melancolii,
secvenţe dintr-un scris în secolul trecut, când despărţirile
- - aveau un patetism liric care nu se mai poartă:

O prietenie adevărată nu se îngroapă definitiv, nici nu se
descompune. Se conservă. E de-ajuns un simplu declic, spre a o
reactiva, nu, desigur, la intensitatea de altădată, dar cu toate acele
componente ale unui muzeu, aproape imaginar, sau al unui film

, în care te regăseşti, deopotrivă fericit şi stingher.
Despre celelalte două prietenii perene - cu şi cu - am
mai scris. Şi, poate, voi reveni.
Nu mă voi referi, acum şi aici, la la

Nici nu voi invoca zicerea, cam chisnovată:

la cataramă

prietenul tău
cel mai bun

Traian

grozave, teribile, fascinante

caracterizarea personajelor

păşunile raiului

ruperea
relaţiilor de colaborare şi ajutor reciproc

grozăvii
Mitruţă
grozăviile incriminări

cei mari

relaţii urbane rural.

Şcoală elementară

alte glasuri, alte încăperi

alma
mater iassiensis

cestiuni arzătoare la ordinea zilei... istorice

de semn contrar.

mesaje

interurban

Romanţ
din dragoste! Un
timp ne recompunem din scrisori,/ rândurile curg - valuri
rotunde,/ până acolo unde începem / unul de altul a ne ascunde.//
Doar lângă inimă purtăm fotografii,/ pe care le privim mai rar,
mai rar./ Parcă murim în ele, deşi noi sîntem vii, / Lemnul lor
fraged ca un trunchi apasă. / Târziu, cu timpu-n degete vibrând, /
le îngropăm sub pragul de la casă.

de epocă
Grig Cătălin

falsele prietenii, prietenii
trădate. Fereşte-mă,

Doamne, de prieteni, că de duşmani mă apăr singur! Am trăit/
trăiesc cu convingerea că întotdeauna am avut /am mai mulţi
prieteni decât duşmani. Şi, chiar dacă n-ar fi adevărat, e
reconfortant

o rara avis

despre prietenie, cu nostalgie

trei

Nicolae TURTUREANU

Nicolae PANAITE

În cunoscuta fabulă „Ursul şi călătorii”, Anton Pann ne prezintă
comportamentul dintre doi prieteni, ajunşi pe nepregătite într-o
situaţie limită. Împrejurările de maximă intensitate, unele nemai
întâlnite, aduc în prim plan ce avemmai bun şi mai rău în noi sau,
uneori, un amestec între cele două limite. Este imperios necesar ca
să ne păstrăm discernământul şi să alegem în asemenea
circumstanţă modul de manifestare în cumpătare şi pace.
Trăsăturile pozitive şi negative ale cuiva, ies la suprafaţă, precum
uleiul deasupra apei, oricât am amesteca, tocmai în atari ipostaze.
Autocontrolul, în conjunctură cu un grad ridicat de dificultate,
funcţionează, în majoritatea cazurilor, la cote maxime, minime
sau deloc. Trăsăturile caracterului nostru se disting mai bine când
avatarurile vieţii dau năvală spre noi.
Cred că prietenia îşi probează temeinicia tocmai atunci când
trebuie să investim, să cheltuim ceva din noi pentru cel de lângă
noi. Sentimentele prieteniei şi calităţile sufleteşti îşi probează
trăinicia în timp, atunci când reacţionăm faţă de cunoscuţi, dar şi
pentru semenii noştri, mai puţin apropiaţi! Caracterul nu apare şi
dispare, precum un fulger, el devine fertil şi creşte, dacă există cu
adevărat o sănătoasă poziţionare a noastră faţă de ingredientele
care-l stimulează: demnitate, modestie, orgoliu, umanism, varii
atitudini, altruism, cunoaşterea limitelor etc! Prietenia se dezvoltă
acolo unde există caractere ce incumbă dăruire şi jertfă de sine.
Şarjarea înseamnă nu numai cedarea, schimbarea (metanoia) a
preopinentului ci şi a noastră. Adevărul, libertatea, samisdatul,
factorul politic, cultural, economic, social conduc spre
de prietenie.

Faţă de una din surorile mele, când avea patru ani, într-o
împrejurare, am „plusat” în dreptul faptului că eram frate mai
mare, ridicând tonul, atingând limita poruncii. Evident, nu eu
aveam dreptate în acea postură.Asemenea comportament, până la
vârsta adolescenţei ei, l-am mai repetat de câteva ori. Trebuie să
recunosc că şi atunci (la patru-cinci ani), dar şi ulterior, de fiecare
dată, i-am oferit scuzele mele. Ea a apreciat lucrul acesta. Ca o
rezultantă a acestui mod de comportament cu sora mea, în afara
relaţiei intrinseci soră-frate, am rămas până astăzi şi foarte buni
prieteni.
Prietenia adevărată are în ea un fel de urzeală divină. Ea se
dovedeşte prin implicare efectivă şi afectivă, prin aplicabilitate
practică: ”

”. Scriptura spune că prietenia nepotrivită
aduce regrete în viaţă. Cei trei prieteni ai lui Iov, Elifaz dinTeman,
Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile
care-l loviseră. S-au întâlnit, s-au sfătuit şi

. Ecleziastul scrie că privirea
prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele.
Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere - dulci pentru
suflet şi sănătoase pentru trup.
Putem să ţinem discursuri academice despre prietenie, să scriem
tomuri întregi, să participăm la simpozioane şi colocvii pe această
temă. Totul va fi în zadar, ca un abur, de nu probăm faptic. O iotă
de practică este deasupramunţilor de teorie.
Noi ştim ce se află în inimile noastre, maimult decât toţi dintre cei
care încearcă să spună ce este. Ceea ce noi nu ştim n-ar trebui să
lăsămsă împiedice ceea ce ştim.
Dacă văd într-un morman de pământ, scos din inima muntelui, un
fir de aur, sunt sigur că, printr-un procedeu tehnologic adecvat şi
corect, noi intrăm în posesia aurului pe care-l conţine minereul.
Cred că prietenia se poate asemăna cu acel pe care
eu îl am în inima mea, pentru cineva de aproape sau de departe.
Prietenul adevărat trebuie să ştie, să poată vedea ce este dincolo de
vorbe şi aparenţe. Procesul acesta este unul binomic, cu rezultate
ce duc la roditoare şi benefice confluenţe. Un prieten autentic,
având talerul adevărului de partea sa, nu are cum să spună altceva
decât ceea ce el ştie, simte şi trăieşte. Şi aceasta pentru că nu ne-
am înşelat aşteptările reciproce. Dacă au fost disjuncţi, amândoi
le-am decodificat, neafectând devoţiunea şi purtând nealterabile
sentimentele şi celelalte componente ale prieteniei.
Pe parcursul scrierii acestui text, mi-am amintit un frumos gând,
aparţinând scriitorului Antoine de Saint-Exupéry: „Nu prea ştiu
de ce îţi scriu. Simt că am nevoie de o prietenie căreia să-i
încredinţez nimicurile ce mi se întâmplă... Poate că-mi scriu chiar
mie”.
Închei, concluzionând că prietenia a fost, este şi va fi o rara avis.

un anume
fel

Gaura unui ac de cusut este suficientă pentru doi
prieteni adevăraţi

au plecat de acasă la el
sa-i plângă de milă şi să-l mângâie

„filon de aur”



4 cronica veche

CRONICA VECHE

Ajunsă la o vârstă venerabilă,
(BCU) şi-a serbat de curând reperele

care au făcut din ea, în aproape două secole de
existenţă, un pilon de neclătinat al culturii române. Am avut
şansa de a participa la unele activităţi din programul aniversar,
ceea ce mi-a îngăduit să meditez, o dată în plus, la destinul ei.

, din vechea recuzită a domeniului, l-ar defini
poate celmai bine: cu cartea deschisă!
Relaţia mea cu amintitul aşezământ de cultură comportă deja
o lungă şi sinuoasă „istorie”, dacă se îngăduie o atare
sintagmă. Ea a început odată cu studiile mele superioare, la

, în anul de graţie 1953, coincident cu moartea lui I.V.
Stalin, sumbrul dictator bolşevic de la Kremlin, al cărui cult,
în zona dominată de sovietici şi dincolo de ea, depăşise orice
limite rezonabile. Acest cult se va prelungi şi în viitor, cel
puţin până la discursul demitizant al succesorului său, N.S.
Hrusciov (1956), de numele căruia se leagă o anume acalmie
în relaţiile Est-Vest şi chiar o vagă „liberalizare” a sistemului
comunist.
Ideologia dominantă, de fapt unica admisă şi în învăţământul
superior, era cea marxist-leninist-stalinistă, în numele căreia
se făcuseră drastice amputări în seminarii, biblioteci, arhive,
oriunde studenţii şi profesorii puteau regăsi, eventual, texte
neconforme cu ideologia amintită. Personal, venisem la Iaşi
ca absolvent al Şcolii Pedagogice (fostă Normală) din
Şendriceni, unde eliminarea „cărţilor interzise”, uneori prin
spectaculoase „autodafeuri”, se produsese deja, în condiţii de
indicibilă severitate . Un coleg mai mare, Mihai Munteanu,
din Cordăreni, viitorul poet, pe atunci însă bibliotecar al
şcolii, le-a evocat într-un text edulcorant, după mulţi ani,
mărturisind că pe seama acelei operaţiuni îşi primenise
considerabil vestimentaţia . Am cutezat atunci (îmi închipui
că nu eram singurul) să sustrag din movila de publicaţii unele
volume abia atinse de flăcări, alcătuind astfel un prim nucleu
de bibliotecă personală. Un viitor „dascăl” trebuia să se
gândească şi la asta. La absolvire, acest nucleu avea o anume
consistenţă, una ce va spori mereu, la Universitate (1953-
1957), pe seama bursei „N.Bălcescu” pe care o dobândisem şi
a frecventării unor anticariate încă funcţionale.
Cele mai multe cărţi şi reviste, în faza studiilor superioare, le-
am „consultat” însă la „Biblioteca juridică” (aşa i se spunea),
la Centrul de documentare româno-sovietic, care funcţiona pe
str. Karl Marx 15 (acum L. Catargi), tocmai în clădirea ce
avea să devină (mult extinsă) sediul Institutului de Istorie şi
Arheologie, din 1963, până la dislocarea acestuia, pe temei
patrimonial, printr-o sentinţă judecătorească. Acea instituţie
oferea însă, ca centru de documentare, multe materiale noi,
unele abia traduse din limba rusă, în câteva exemplare, bătute
la maşină de personalul instituţiei sau de angajaţi externi.
Veneam destul de des ca să împrumut asemenea
„dactilograme”, pe care le conspectam atent, pentru seminarii
şi examene. Păstrez încă unele carnete de însemnări, cu autori,
titluri, cote de identificare în depozitele respective, toate
alcătuind unmic tezaur informativ, de o certă utilitate şi acum,
deşi orizontul istoriografiei s-a extins şi complicat de atunci
enorm. Deduc din ele că, în ciuda restricţiilor existente, am
profitat în acei ani de amabilitatea şi competenţa personalului
respectiv, dispus oricând să ofere o explicaţie, un îndemn, un
sfat ce depăşea orizontul acelui răstimp. Afluenţa cititorilor
era destul de mare şi de aceea erai silit adesea să-ţi pui
răbdarea la probă, aşteptând să fie aduse din depozit cărţile
cerute, care uneori puteau să nu fie disponibile. Sălile de
lectură, vegheate de un custode şi luminate discret, stimulau
efortul de concentrare şi dorinţa de a relua lectura întreruptă
pentru eventuale pauze, inclusiv pentru cea de masă,
„consumată” de regulă la cantina „Iustin Georgescu”, vizavi
deBibliotecaCentrală.
După absolvirea Facultăţii, cu „examen de stat” (iunie 1957),
am devenit aproape fără tranziţie, prin concurs, cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie şi Filologie, al cărei sediu se
afla în clădirea fostei Academii Mihăilene, peste drum de
Liceul Naţional, destul de aproape de bibliotecile pe care le
frecventam, interesat atunci mai ales de medievistică, însă
atent şi la nevoia uneimai bune armonizări cu alte domenii.
Ca cercetător, aveam unele înlesniri în ce priveşte fondul
documentar şi cel „interzis” marelui public, aşa-numitul
„fond special”, pentru care trebuia să obţii avizul unuia dintre
directori: Grigore Botez sau dl. Alter. „Se întâmpla să fie

Biblioteca Centrală
Universitară

Aperto libro
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Alexandru ZUB

întâlniri de destin

uneori nevoie şi de alte competenţe, în
raport de temă, ceea ce însemna apel la
un „enciclopedist” caAchidin Ignat, sau
un teolog ca preotul Ilie Gheorghiţă,
lucrând cu toţii într-un cabinet special.
Pentru chestiuni privind lumea greacă s-
a putut apela, mai târziu, la un nativ,
Nikoss Gaidagis, care prelucra
materialele existente în acea limbă, înainte de a pleca el însuşi,
cu familia, în Elada strămoşilor săi, cu un palmares ştiinţific
demn de stimă. Un timp, a lucrat la BCU şi profesorul I.
Bodingher, care ne predase „materialismul dialectic şi istoric”
în ultimul an de studii, cu o deschidere filosofică de care îmi
amintesc bucuros.
Anii de după licenţă, mai exact perioada recluziunii mele
politice (1958-1964), aveau să constituie un interval sincopat
şi dramatic, asupra căruia am depus, ocazional, unele mărturii
de caracter ego-istoric . Şi atunci, în penitenciare sau în lagăre
de muncă, s-a putut apela, ici-colo, la resursele unor
„biblioteci” create anume în cadrul „politicii” de „reeducare”
iniţiată în perspectiva unei posibile eliberări: V. Anania, C.
Noica, Al. Paleologu, P. Pandrea, Florin Pavlovici, N.
Steinhardt, între alţii, au evocat unele aspecte ale acestui
fenomen, mai complex şi mai „interesant” decât se consideră
îndeobşte. Eseul luiAl. Paleologu despreM. Sadoveanu acolo
se originează, dacă nu mă înşel, ca şi alte iniţiative
cărturăreşti, ale unor „prizonieri de conştiinţă”, precum N.
Balotă, P. Goma, I. Ioanid,Al. Ivasiuc, Ş. Rădulescu-Zoner, F.
Pavlovici etc. S-a întâmplat să fiu pus în libertate de la
Penitenciarul Jilava, aproape sincron cu M. Ursachi, viitorul
poet şi germanist, care avea să contribuie oarecum şi la sporul
bibliotecii personale, oferindu-mi lui V. Pârvan,
sinteză monumentală, repusă apoi în circuit ştiinţific şi printr-
o nouă, somptuoasă ediţie.

upă lunga sincopă a recluziunii, relaţia mea cu lumea
bibliotecii a cunoscut diverse etape, pe care nu pot
decât să le menţionez, aici, ca elemente ale unui

parcurs profesional atipic.Am avut mereu, de-a lungul anilor,
sentimentul unei rupturi, a unei sincope nefireşti în destinele
noastre, produsă pe la mijlocul deceniului cinci, interval
marcat de opţiuni etico-profesionale divergente sau măcar
incongruente, de natură a nutri impresia că nu s-a produs, la
timpul său, o anume solidaritate de generaţie. Cu unii colegi
m-am intersectat, ocazional, pe linie profesională sau civică,
fără să fi atins totuşi nivelul de coerenţă necesar.
Munca în bibliotecă, mai ales în marea bibliotecă a
Universităţii, în cei patru ani de „slujbă” ca bibliograf (1964-
1968), a fost pentru mine extrem de benefică. Lucram la
serviciul „documentare-bibliografie”, condus de doamna
LiviaVlad, a cărei competenţă în domeniu şi civilitate mi s-au
impus din capul locului. Se bucura de acelaşi „statut” şi
profesorul Traian Gheorghiu, literat cu o cultură filosofică
aparte, autor al unui volum de referinţă,

, trecut şi el prin arcanele recluziunii
silnice şi rămas un reper luminos, pentru lumea noastră. În
acei ani, am studiat febril istoria noastră modernă, la surse, cu
deplasări la alte instituţii de profil (biblioteci, arhive etc.),
publicând mici contribuţii istorico-culturale, iar finalmente o
serie de biobibliografii (

), caremi-au fost demare folos înmeseria de istoric.
Admis din nou la Institutul de Istorie şiArheologie, în toamna
lui 1968, tot prin concurs, eram destul de motivat să fructific
„investiţia” deja făcută în „infrastructura” domeniului, poate
că nu fără un anume beneficiu pentru istoriografia noastră. În
miezul acestei activităţi a stat mereu fenomenul românesc,
studiat în cele mai de seamă articulaţii moderne, de la Asachi
şi Kogălniceanu, la Xenopol şi Iorga, cu sondaje fireşti în
problematica secolului XX, cu toate aporiile şi dramele lui,
până la penibila tranziţie postcomunistă.
Cartea, ca sursă şi vehicul cognitiv, a rămas mereu în miezul
activităţii mele de istoric. În palmaresul constituit pe parcurs
se întâlnesc numeroase contribuţii bibliografice şi
documentare, cu apel şi la unele repere în domeniu, între care
Virgil Cândea, Andrei Oţetea şi Teodor Vianu îmi răsar cei
dintâi în minte. Orizontul bibliologic şi documentar m-a
preocupat mereu, în chip legitim, ca şi extensia tematică, cu
sugestii din marea istoriografie germană, ca şi din „Noua
istorie” franceză, ilustrată de somităţi ca Braudel, Chaunu, Le
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Miercurea la
„Însemnări ieşene”

M. Kogălniceanu, A. D. Xenopol, V.
Pârvan

D

Roy-Ladurie, Marrou etc., nume ce se
întâlnesc adesea şi în lucrările cu miză
teoretică ale subsemnatului. Spiritul
critic, aplicat cumăsură şi constructiv, e
generator de bune rezultate, s-ar putea
spune, dată fiind lunga tradiţie din
domeniu. Poate că sintagma cea mai
exactă şi mai stimulativă e cea folosită
de un confrate german, Ernst Schulin,

(1979), ca
ecuaţie mereu reînnoită a discursului
istoric. Dimensiunea calitativă,
inefabilă, a acestuia a sporit, se poate
spune, în egală măsură cu dimensiunea
lui cantitativă, măsurabilă, după cum
rezultă dinmai toate sintezele întocmite
în timpurile mai noi, de n-ar fi să
amintim aici decât pe cele publicate de
E. Bernheim, H. Berr, J.-B. Duroselle,
N. Iorga, Ch. Langlois Ch. Seignobos,
Jacques Le Goff, H.I. Marrou, P. Nora,
H. Pirenne, A.J. Toynbee, N.
Tranfaglia, nume de neocolit în orice

analiză sistematică a domeniului. Dimensiunea critică şi cea
de reconstrucţie se îmbină, în toate, cu nuanţe specifice şi într-
un orizont totmai extins şimai comprehensiv .

artea, analizată multidisciplinar, a stat mereu în
miezul atenţiei şi va continua să rămână, fie şi în
expresie virtuală, cum se întâmplă deja de la un timp.

Acumulările aparent haotice, care îl derutau în secolul trecut
pe André Maurois, capătă deja, sub ochii noştri, un plus de
sistematizare, de noimă, de impulsuri cognitive, pe linia
înţelegerii „fenomenului uman”, ca în sintagma folosită de P.
Teilhard de Chardin, pe temei multidisciplinar şi în vederea
unei noi sinteze, sintagmă ce defineşte, se poate spune,
ambiţia cea mai înaltă a restituţiei trecutului.
Ajunsă legitim şi un „inventar de locuri alememoriei ”, istoria
contează incomensurabil pe resursele bibliotecii, ca depozit
livresc, dar şi ca instituţie bibliologică vitală.
Pentru mine, ea constituie spaţiul benefic în care mi-am
desfăşurat partea cea mai de seamă a activităţii mele

.

T r a d i t i o n s k r i t i k u n d
Rekonstruktionsversuch

en
historien
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Cf. Paul Caravia,
, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2000.

Mihai Munteanu, , Botoşani, 1999;
, Botoşani, 2000;

, Botoşani, 2004.
, vol. ed. de Ioana Boca şi Andrea Dobeş, cuvânt

introductiv de Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2012,
.

Cf. J.B. Duroselle,
, Paris, 1981.

PierreNora, , I-III, Paris,Gallimard/Quarto, 1997.

Gândirea interzisă. Scrieri cenzurate. România 1945-
1989

Jurnalul unui elev visător, 1945-1948
Manuscrisele de la Şendriceni, 1949-1950 Lumina de la
Şendriceni.Memorialistică
Alexandru Zub la Sighet

passim
Tout empire périra. Une vision théorique des relations

internationales
Les lieux demémoire
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Considerăm necesar a preceda publicarea
corespondenţei dintre şi

de o scurtă relatare
privind prietenii lui Panait Istrati menţionaţi în
scrisori, aceasta pentru a înlesni înţelegerea
raporturilor reciproce dintre corespondenţi şi
pentru a evita repetarea referinţelor privind
persoanele pomenite în scrisori.

de profesie cizmar, era stabilit
la Paris în 1907, fiind abonat la gazeta „România
muncitoare” din ţară. Înainte de a pleca, îl
cunoscuse pe D. Th. Neculuţă (poetul cizmar).
Era în contact cu socialiştii români stabiliţi la
Paris, cum ar fi tapiţerul Alecu Constantinescu,
ajuns acolo înainte de 1907, deci e posibil să se fi
cunoscut în ţară. (M. Iorgulescu, ,
Ed. Minerva, 1986, p.166; Panait Istrati,

, Ed Scrisul Românesc, 1981,
pp.190, 193)
Panait Istrati l-a cunoscut pe Gheorghe Ionescu în
decembrie 1913, când a ajuns prima dată la Paris.
Îi fusese recomandat de Alecu Constantinescu,
înainte de plecarea din ţară.E posibil să fie aceeaşi
persoană cu Gheorghe Ionescu, membru supleant
al Comisiei Generale a Sindicatelor din România,
ales la Conferinţa Uniunii Socialiste şi a
Sindicatelor din 1908,AlecuConstantinescu fiind
secretarul Comisiei. (N. Copoiu,

, Ed. Ştiinţifică, 1966, p.244) În acest caz, se
spera că va mai reveni în ţară, dar în 1913 era la
Paris. Nu ştim care era starea luimaterială în 1913,
dar în 1920, când Istrati ajunge pentru a doua oară
la Paris, Gheorghe Ionescu era coproprietarul unui
magazin de încălţăminte în str. Colisée, nr 24, şi a
unui atelier de cizmărie, cu asociatul său, Ştefan

Panait Istrati
Constantin Mănescu

Gheorghe Ionescu,

Spre alt Istrati
Cum am

devenit scriitor

Refacerea
Partidului Social-Democrat din România (1900-
1910)

„Misterele onomastice”

ale Ia ilor (VI)ş

Să părăsim acum uliţele „privilegiate” ale
Capitaliei moldave, pe care glodurile nu
ajungeau, probabil, decât la tureatca

ciubotelor târgoveţilor, dar, în schimb, vorba lui
Creangă, beneficiul podirii, paveluirii şi
şoseluirii trebuie să fi provocat numeroase hernii
de disc lombar măcar trândavilor boieri cumplit
hurducaţi în butce, droşti, cupeuri, cocii, caleşti şi
alte minuni vieneze de loazbele podurilor, de
bolovanii de râu numei ciopliţi sau de chetroaiele
de Răpidea sau de Şcheia neglijent sau deloc
„compactate”, şi să coborâm oleacă prin
mahalale, în căutarea unor... vinovaţi de denumiri
ce pun pe gânduri pe istoricii serioşi, pe gazetari,
tot aşa, şi publicul cititor specializat al „Cronicii
Vechi”, mai ales.Aşadar, pornim de la fosta Vamă
şi de la Cărvăsărie, o luăm la vale, pe Podul Lung,
şi mintenaş ajungem în capătul străzii Smârdan,
numită în vremuri vechi , care ducea,
ca şi astăzi, până în marginea de răsărit a târgului,
unde se întâlnea cu uliţa lui Iordachi Bucşănescu.
Pe stânga, pe coasta dealului, şi pe dreapta uliţei,
până în Ţigănimea Domnească de pe şesul
Bahluiului, în Broşteni (sau Broscărie), unde
locuiau şi ţiganii lăutari şi cobzari (strălucit
reprezentaţi de celebritatea lor, Barbu Lăutarul),
case, cocioabe, şandramale, cu acces la ele prin
trecători şi fundacuri, formau omahalamărişoară,
Mahalaua Frecău. Numele e vechi, îl găsim taman
la 1671, când se vindea o casă de pe Uliţa Freacău
(DIOI, II, p. 342), şi avem motive temeinice să-l
bănuim şi mai vechi, măcar cu câteva decenii.
Hodonimul (nume pentru căile de comunicaţie)
are viaţă lungă, de vreo trei veacuri, căci dispare
după 1900, când au fost atribuite în regat multe
denumiri comemorative sau onorifice, de locuri şi
localităţi (Plevna, Griviţa, Racova, Smârdan) sau
de eroi ai Războiului de Independenţă. Numele

numai este consemnat în
, din 1911, şi era deja înlocuit cu

în , 1916, probabil
fiindcă nu suna deloc eufonic în urechile
consilierilor şi primarilor vremii, succesorii
acelor botezători stradali anteriori (între care
fusese şi Dimitrie Gusti, profesor la Academia
Mihăileană şi primul primar al Iaşului, ales apoi

Uliţa Frecău

Frecău Ghidul stradelor
oraşului Iaşi
Smârdan Călăuza Iaşului

Mircea CIUBOTARU

de patru ori), care găsiseră în romantica
caragialiană delicate denumiri de străzi,

precum , ,
sau . Adevărat,

nu-i chiar elegant acest nume de mahala, care, mai
degrabă neglijat, nu a incitat curiozitatea
etimologică sau, cel puţin, nu cunosc eu o
asemenea tentativă scrisă. În compensaţie pentru
carenţa bibliografică, am înregistrat cu veselă
satisfacţie explicaţia unui iaşolog consacrat (nu
dau nume, persoană însemnată. Dar dacă oi uita?):
fără doar şi poate, pe acel drum mărginaş al
vechiului târg circulaţia era intensă, frecuşul mare.
Tot mare e şi motivaţia denominativă, şi analiza
lexicală, în acest caz. Şi totuşi, „misterul”
toponimic nu-i deloc de primă clasă de dificultate:
a doua atestare a hodonimului,
(DIOI, III, p. 120, anul 1698), trimite fără dubii la
un nume de persoană, nu singular în Iaşi, de-a
lungul vremii, căci la 1820, în
, editată de Ioan Caproşu şi Mihai-Răzvan

Ungureanu, în
, vol. I, 1997, era înregistrată o

Frecăţoaia, cu doi scutelnici (p. 395). Mai
cunoaştem şi nu mai puţin de patru sate numite

, cu o poreclă colectivă sau cu un plural
direct (de la un derivat diminutival ), din
judeţele Brăila, Dâmboviţa, Tulcea şi Vrancea. De
ce unii oameni erau porecliţi şi
recunosc senin că nu ştiu şi nu mă preocupă să aflu
ce frecau. Presupunerile sunt libere şi...Tentante.
Părăsind uliţa cu... frecuş, nu avem decât să trecem
Bahluiul (pe la fostul Pod al lui Trancu, construit în
1891 şi înlocuit în prezent cu o punte de beton) şi
mai căutăm nume vechi şi provocatoare în
cartierele de pe dreapta râului. Aşteptările nu
trebuie să fie prea mari, căci, pe şesul inundabil
cândva, numai de-a lungul Podului Lung, de la
Podul Roş şi până la bariera Nicolinei, spre Galata,
se înşirau pe la începutul veacului al XIX-lea case
şi dugheni modeste, cum prea frumos se vede şi în
planurile oraşului desenate de Joseph von Bayardi
în 1819, de Frédéric Peytavin, plan litografiat în
1857, sau într-un tablou al Iaşilor de la 1842 pictat
de Ludovic Stawski. În 1835-1837, se lucra la
şoseluirea acestui traseu, dar şi pe variantele sale

belle
époque

Strada Blondelor Strada Brunetelor
Strada Fetelor Strada Plăcerilor

Uliţa lui Frecău

Catagrafia oraşului
Iaşi

Documente statistice privitoare la
oraşul Iaşi

Frecăţei
Frecăţel

Frecău Frecăţel

Traian D. LAZĂR

Ionescu. Subsolul magazinului era locuibil şi aici a
stat Panait Istrati din martie până în toamna lui
1920, când a plecat la Nisa. În decembrie 1920 îi
scria luiGh. Ionescu să-i trimită urgent 50 de franci.
Martha, soţia lui Gh. Ionescu îi răspunde că soţul
este bolnav, că au cheltuieli mari şi le este
„imposibil să facem ceva pentru d-ta în clipa de
faţă.” ,pp.215, 216, 228)
Se ştie că, la 3 ianuarie 1921, Istrati a încercat să se
sinucidă, nu a reuşit, s-a pus pe picioare, susţinut
moral (şi material?) de prieteni şi apoi de însuşi
Romain Rolland, care, intuindu-i talentul literar l-a
îndemnat să scrie.
La 5 mai 1922, Panait Istrati, însoţit de Gh. şi
Martha Ionescu, soseşte la Triel şi urcă în cătunul
Hautil. Întemeindu-se pe spusele lui Romain
Roland, Gh. Ionescu se hotărâse „să investească în
talentul de scriitor” al lui Istrati. Găsindu-i o gazdă
în Hautil, i-a plătit întreţinerea, câte 150 franci
lunar, ca să aibă condiţii să scrie. Istrati a scris acolo
prima sa carte, iar la 4 septembrie 1922 a expediat-o
lui RomainRoland. ( , p.252)
Revenind la Paris, Istrati a locuit în casa lui Gh.
Ionescu din str. Colisée, într-o bucătărie, la subsol,
până la 9 februarie 1923. Aici a scris cea de a doua
carte. Întreţinerea lui Istrati costa 400-500 franci
lunar. Câteva fapte importante s-au petrecut în acest
interval. La îndemnul lui Gh. Ionescu, care a spus
că „este necesar ca răsuflarea mea şi a lui Romain
Rolland să se încrucişeze în de-aproape”, la
sfârşitul lui octombrie 1922, Istrati l-a vizitat pe
RomainRolland, laVilleneuve. La plecare, Romain
Rolland i-a dăruit lui Istrati, pentru familia Ionescu,
între altele, o sticlă de vin, ce va fi băută în „subsolul
Prieteniei.” La 23 decembrie 1922, Istrati a primit
de la Romain Rolland o scrisoare în care i se

(Cum am devenit scriitor

Ibidem

comunica faptul
că nuvela

este
„formidabilă”. O
nouă scrisoare îl
anunţa pe Istrati, la 5 ianuarie 1923, că una dintre
nuvelele sale va apărea în revista „ ”.Veştile
optimiste l-au făcut pe Gh. Ionescu să insiste ca
Istrati să rămână „fratele adoptiv al familiei.”
Istrati a apreciat că „acest lucru mă apasă. Nu se
poate! Are nevastă şi un asociat, care nu sunt din
acelaşi aluat” şi a plecat la Nisa. Era însoţit de Gh.
Ionescu care, în ochii nevestei, mergea pentru
afaceri şi îngrijirea sănătăţii. ( , pp. 254, 268,
270, 277)
Când, la 4 iunie 1923, Istrati primeşte de la Romain
Roland ştirea că a aranjat apariţia
în revista din iulie sau august, „lui Ionescu
i-au dat lacrimile. Mai mult: căldura vorbelor d-
tale a topit gheaţa dintre el şi nevastă-sa: <Barem
eforturile noastre nu vor fi zadarnice!> şi-au zis.”
Apariţia nuvelei în din august a provocat
un entuziasm deosebit: „toată casa lui Ionescu
vuieşte de <mare poet romancier>, <mare
povestitor din Orient>”, calificative folosite de
Romain Rolland în prefaţă, desemnându-l pe
Istrati. ( , p.p. 283, 288, 289)
După o perioadă în care a practicat meseria de
zugrav, Istrati îl anunţă pe Romain Rolland, la 16
octombrie 1923, că a abandonat zugrăveala şi s-a
apucat din nou de scris, pentru al treilea volum.
„Azi, ca şi în trecut, Ionescu m-a luat iarăşi în
spate: alţi patru sute de franci lunar pentru
întreţinerea mea... lacrimi amare au şi început să
curgă în casa din Colisée, nr 24. Până şi un
Dalimier i-a spus lui Ionescu într-o zi:<Este

Chira
Chiralina

Europe

Ibidem

Chirei Chiralina
Europe

Europe

Ibidem

spre Mănăstirea Frumoasa şi spre bariera Socola,
care se numeau atunci tot (Arhivele
Iaşi, , dos.
337/1835-1842, f. 17 r., 21 r., 57 r.) şi abia după
acei ani au apărut alte uliţe ce acoperă treptat şesul
Bahluiului, constituind Târguşorul Nicolina,
înfiripat încă din veacul al XVIII-lea. Aşadar,
străveche toponimie urbană în această parte a
Iaşului actual nu-i de găsit. Ne mulţumim însă şi
cu... vechituri mai noi, una ivită când ajungem în
micul cartier , mărginit de o stradă cu
acelaşi nume. Etimologia nu-i obscură, fiindcă
arhivele ieşene, ca de obicei, oferă (doar cu ceva
pricepere a căutării şi risipă de timp) informaţii
preţioase pentru explicaţii posibile şi probabile,
adesea sigure, ca şi în cazul de faţă. Astfel, ne
scuteşte de aproximări şi reconstituiri atestarea
Mariei Bularda (= Bularga), care avea o casă de
clasa a patra pe Podul Lung, (

, publicată în anul 1853, p.
128, ediţie nouă, 2000, p. 52), tocmai în zona cu
pricina, căci numărul casei este foarte mare (428).
Răsuflu uşurat la gândul că nu va trebui să
contraargumentez la cine ştie ce etimon, fie
neaoşist, de calibrul > , fie
latinist, precum > , sau chiar
cuman, dată fiind trecerea pe aici a Bahluiului, cu
buclucaş nume. S-ar fi iscat din această pricină o
ipoteză periculos de savantă, dacă vreun fantezist
creativ ar fi avut prilejul şi curiozitatea să
răsfoiască paginile de gramatică din

, edit. Géza Kun, Budapesta, 1880,
unde, la p. CIII, ar fi găsit cuvântul (din
fericire, doar dativul plural al pronumelui

Podul Lung
Secretariatul de Stat al Moldovei

Listele caselor şi a
dughenilor Capitaliei

bârr, ladă Bârlad
nemo est Nămăeşti

Codex
Cumanicus

bularga

Bularga

demonstrativ „acesta”, greu de înhămat la funcţii
toponimice). O incertitudine rămâne, totuşi, şi în
acest caz: etimologia antroponimului ,
nediscutată de onomasticieni, cred, nume care se
poate asocia cu forma , pe care Iorgu
Iordan o pune în relaţie cu „rachiu prost”.
Dar aceasta e altă poveste, cu puţin interes pentru
ieşeni.
P.S. Obişnuit să caut sursele primare ale unor
propuneri etimologice pentru toponimele
controversate, ajung cu o mică întârziere la Gh.
Dimachi (şi nu Diamandi, cum l-am botezat din
neatenţie), consilier la Curtea de Apel din Iaşi (şi
nu magistrat, cum îl indicase Vasile Panopol),
care, într-un serial de 15 episoade din „Ecoul
Moldovei”, publicate în 1894-1895, explica mai
multe nume de locuri, informaţiile şi interpretările
sale fiind preluate de N.A. Bogdan şi de pletora de
imitatori ai acestuia. Dimachi este cel care
presupunea că Podul Roş îşi trage numele de la
perdelele roşii ale caselor prostituatelor (v.
episodul V al acestor „ ”) şi tot
el emitea o explicaţie pentru (v.
episodul IV), pe care o rezum acum, ca să nu se
piardă... contribuţia: cică Târgul Făinii s-ar fi
mutat după incendiul din 1803 la Curtea domnescă
abandonată, iar noul Târgul Cucului s-ar fi „numit
astfel din pricina părăsirei acelei pieţe, zicându-i
oamenii că i-a cântat cucul şi a rămas părăsită”
(„EcoulMoldovei”, 13 octombrie 1894). Dar piaţa
nu a rămas părăsită, dimpotrivă, a fost repede
populată de evrei, încât cucul a rămas iarăşi fără
motiv de inspiraţiemuzicală.

Bularga

Bularca
bulearcă

Mistere onomastice
Târgul Cucului

Reproducere după o lucrare reprezentând Mănăstirea Frumoasa, semnată I. Rey

regretabil că Istrati părăseşte meseria de zugrav. O
să vă ducă de râpă.” ( , p.292)

pariţia în volum (în limba
franceză la editura Rieder, mai 1924) a fost
întâmpinată cu bucurie de Gh. Ionescu.

Ţinând cartea în braţe, o alinta spunând „Asta-i de
noi, prietene, de noi.” Ionescu şi Istrati au înfiinţat,
la subsolul magazinului din str Colisée, o „casă de
ajutor” şi toată vara au împărţit pachete cu haine,
alimente etc oamenilor săraci, ( , p.311)
folosind drepturile de autor ale lui Istrati.
Prin 1925 (ianuarie şi martie), Istrati mai locuia şi
scria, în str Colisée, la În februarie însă
era la Nisa. (Panait Istrati,

, Ed. Minerva, 1988, pp.213-215,
247) În iulie 1925, voia să-l viziteze, împreună cu
Gh. Ionescu, pe Jean Richard Bloch, administrator
delegat la Editura Rieder. Probabil în legătură cu
plata drepturilor de autor ale lui Istrati, pentru
„recuperarea”, de către Ionescu, a banilor
„investiţi” în Istrati. ( , p.219) Înainte de a
pleca, la 15 august 1925, spre ţară, Istrati indică
prietenilor săi adresa pentru corespondenţa pe care
i-o vor trimite cât timp el era plecat din Franţa:
„adresa tot la: Ionescu, str Colisée, nr 24, Paris, 8”
( , p.250)
Având două locuinţe închiriate, la Collonges şi la
Menton, datorită neînţelegerilor cu soţia, şi
separându-se total deAnnaMunsch, Istrati e nevoit
să apeleze din nou, în iunie 1926, la prietenul
Ionescu: „soarta a hotărât să merg să scriu, timp de
două luni... în subsolul lui Ionescu.” ( , 251,
252)
La 1 septembrie 1927, îl regăsim iarăşi în str.
Colisée, nr 24, după ce făcuse „treabă multă cu
zugrăveala: am refăcut scara şi subsolul unde am
scris Chira şi Neranţula. Apoi am alergat mult,
pentru a căuta (şi găsi) un apartament. Alerg încă,
pentru a-l aranja. În sfârşit lucrul meu propriu zis.”
Apartamentul închiriat era situat la Meudon-Val-
Fleury. Pe când Istrati mai lucra la amenajarea lui,
Ionescu a plecat în România pentru şase luni. Cât
timp a locuit la Meudon-Val-Fleury, a scris

. A renunţat la acest apartament,
întrucât la 15 octombrie a plecat în Rusia (URSS).
( , pp.28-30) (

Ibidem
Chirei Chiralina

Ibidem

Haiducii.
Corespondenţă cu

scriitori străini

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Ciulinii
Bărăganului

Ibidem Vaurma)

APANAIT ISTRATI,
“FRATEADOPTIVAL FAMILIEI”

corespondenţă
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Elegii pentru
umbra sprijinită în apus
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ără zgomote de fond, în deplină discreţie şi decenţă, cu
orgoliul valorii propriei poezii neascuns, însă, într-o
smerenie searbădă, George Pîrîu ajunge, cu

(Editura Junimea, 2014), la a patra sa carte
de poezie, continuînd o aventură lirică începută cu

(1996), (1999) şi
(2013). Poezia lui George Pîrîu e de partea inimii, a zborului,
a identificării cu ploile blînde şi cu sufletul pămîntului:
"Despre cursul pîrîului/ Am vorbit cu frunzele/ Plopului
bătrîn copleşit de coajă/ Ţinut vertical/ De
vînturile ce bat/ Din toate părţile/ Ştiau de
ascunsul gîndurilor/ Naşterii trupului meu/
Despre degete, ochi, tălpi/ Sufletul mi-a
crescut/ Odată cu aburii tremurători/ Din
primăvara pămîntului/ Părinţilor mei/
Muzica zborului/ Mi-a ţinut auzul curat/
Stropii ploilor blînde/ Conturul inimii din
care să curg" ( ). În această logică a
unei dominatoare paradigme de sensibilitate
neoromantice, tema-pivot din

rămîne , în sugestii de o
remarcabilă delicateţe, avînd conştiinţa
surpării într-un decor (aproape) cernit, cu
imaginea unui clopot albastru, care distilează
trăirea în tuşe fine: "Cînd toamna/ Îşi
vopseşte-n roşu coama/ Şi vîntu-i smulge
sufletul de frig/ M-aşez şoptind la vatra ta ca
rana/ Şi simt cum flăcări vii/ Se sting/ Pe
pleoapa-ţi se aşază noapte/ Şi ochii o să-ţi
văd tîrziu/ Se-îneacă visu-n negre ape/ Şi-n
jur pămîntul e pustiu/ S-or naşte fulgi/ Din
clopotul albastru/ Şi anii ţi se scurg pe trup/
Eu voi tăcea o toamnă lungă/ Fiindcă
secundele-mi/ Se rup" ( ).
Erosul din poezia lui George Pîrîu e la amiază, în vremea cînd
bruma se poate transforma în rouă, cu un apăsat sentiment al
(pe)trecerii fiinţei, care nu-i dă spaime şi nu creează, în
limbajul poetic, imagini expresioniste: o doar -
"sticla, spartă a neliniştii", cum spune în poemul

-, cu teama apusului, lipsa visării şi, deopotrivă, în
interogaţia activă adresată lumii şi sinelui: "Inşiră-ţi, timpule,
secundele/ Mai încet/ Risipeşte-mi teama apusului/ Lasă-mi
degetele drepte/ Să-ţi sculptez faţa/ Ca unui prieten/ Lasă-mi
mintea/ Să-mi strîng la piept/ Visele/ Să le pot dărui/ Lasă-i
iubitei răsuflarea fierbinte/ Să mă pot încălzi/ Linişteşte
panta/ Pe care-mi car desagii" ( ).
Dacă neliniştea este starea atoatedominatoare în care se
năruie visul mîngîierilor trecute ("Nu mai vii/ Printre vii/
Ascunsă în şoaptă", scrie poetul în ), alternativa se fixează
în două simboluri cu o mare forţă de sugestie:
şi de demult a lui Pygmalion îndrăgostit de

statuia creată chiar de el. Hergheliile din poemele lui George
Pîrîu sînt ale cailor solari: "Dimineaţa/ Mi-a aşezat o prismă/
În faţa ochilor/ Şi caii din herghelia mea/ S-au transformat/ În
curcubeu/ Unind două dealuri înverzite/ Tu şi eu/ Nepăscute/
Fără urme" ( ); tot astfel, iubita, prezenţa în
absenţă e aşteptată să vină "pe calul alb", dorul "albastru"
cheamă hergheliile de pe dealuri, identificînd iubita între
mînjii lor ("Am trimis/ Herghelia să te caute/ Să-ţi prind
începutul în nări/ Pămîntul îmbracă aerul/ În aburii dimineţii/
Coborîi din munţii/ Gîndului meu/ Spre izvor neînceput/
Viorile florilor/ Făureau arcuşuri/ Din părul coamei tale/ Se
văitau copacii/ În picurii toamnei/ Ţinînd scurgerii timpului/
Ritmul" - ), caii solari se înhamă "la
carul mare", cum se spune în iar coamele lor
înzăpezite se desenează "pe nori": nimic din simbolistica
htoniană a calului psihopomp, călăuză a sufletului spre lumea
de dincolo: dimpotrivă, calul solar din lirica luiGeorge Pîrîu e
simbolul asupra morţii şi a regăsirii vîrstei de aur în
superbia albului şi a coroanei împletite din sînziene: "Poate
încăpea/ O herghelie pe pajiştea inimii tale/ Îşi vor scutura
coamele înzăpezite/ Vor necheza chemîndu-te înlăuntru/
Unde regină vei purta coroana/ Împletită din sânziene/ Vor
face cerc în jurul tău/ Să cobori pe treptele ochilor blînzi/ Ca
nişte ferestre adînci/ Să-ţi priveşti chipul/ Îmbrăcat în sărutări
fierbînd" ( ).

ovestea sculptorului cipriot Pygmalion care s-a
îndrăgostit de statuia din fildeş are un final în bucurie
şi, deopotrivă, în tristeţe: după ce Afrodita va fi dat

încuviinţarea ca statuia să devină femeie şi să se căsătorească
cu Pygmalion, fiul lor se va numi, iată, Pathos care înseamnă

. În e povestea unui alt Pygmalion
care a pierdut-o pe Galateea sa ("Stînca/ Aşezată de timp/ În
faţa mersului meu scîncea/ Auzul fermecat de muzica
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şoaptelor/ Mi-a prelungit braţele/ Cu dalta dorinţei/ Şi de
atunci îţi caut ca un nebun/ Forma" - ), iar sculptorul-
poet îi caută cu pasiune, neîncetat, chipul ascuns în lut: "M-
am certat cu lutul/ Fără să tremur/ Să-mi dăruiască/ Trupul
tău/ Aşa cum îl ascunzi în tăceri/ Cerul te-a trimis/ În gîndul
meu/ Fără promisiunea iubirii/ Aş arde tot/ Să-ţi simt forma/
Să-ţi ascult muzica încordării/ Să-ţi contopesc într-o sferă/
Sufletul/ Să te-arunc în iarbă/ Să te tai în două/ Să ne căutăm
jumătăţile" ( ). Erosul se află în mîngîiere şi

(re)facerea formei din jocul degetelor;
alteori, Pygmalion o regăseşte pe Galateea
în carnea trupului şi mirajul capătă contur
real; într-un real al imaginarului, desigur:
"Îmi smulg lutul din trup/ Să nu-mi năruie
malurile/ Să tremur/ Ascunzîndu-ţi/ Trupul
în carnea mea/ Ca un ţipăt/ Îmi ascut
degetele/ Să-mi cioplească/ Trăirea/
Copilul din mine/ Îţi va învia pîntecul/ Şi
vei avea în urechi/ Tic-tacul inimii mele/
Cîntînd" ( ). În sfîrşit, "creaţia"
poate fi Cenuşăreasa ( ) sau se
asociază teiului eminescian (

) ori simbolisticii scării lui Iacob
( ). În fond, poetul se refugiază în
poveste, căutînd izbăvirea în naraţiunile
mitologice despre calul alb şi sculptorul
antic: găseşte, iată, între două coperţi,
singurătatea unei trăiri interioare
mistuitoare.
Poetul din are un şevalet:
"Mă tem de ploile grele/ Numai sunt frunze
să le oprească/ Şi-mi udă cuvintele/ Nu mai
am linişte/ Somnul l-am fugărit afară din
casă/ Dorul caută printre foi/ Şevaletul s-a

umplut/ Cu imaginea ta/ Culorile nu mai au loc" ( ).
Numai că imaginea iubitei prinde contur într-un joc aproape
violent al culorilor : toamna e roşie, de un roşu aprins,
are, spune poetul-pictorul, o "coamă roşie", verdele e viu, dar
bruma îl arde, gîndul arde pe rug, iar primăvara îşi coace
cireşele pe buzele iubitei, umbra celei absente "înroşeşte
sărutări", în chilia aşteptării cărbuni roşii ard degetele, vatra e
mereu cu jăratec şi cuvintele iau foc, pieptul răsuflă foc,
înlăuntru aflîndu-se "topitoria sufletului", iubita vine pe un
drum trasat cu "semne roşii" etc. Dincolo de cîteva erori de
tipar, cu lipsă sau exces de diacritice, destul de numeroase şi
supărătoare şi de lungimea cuprinsului (cartea se putea
încheia la pagina 119), poezia luiGeorge Pîrîu din

scrie pe şevalet, în complementaritate cu desenele
Ionelei Mihuleac din ciclul "Transferuri", care ilustrează
volumul, pe rugul aprins al erosului şi pe jăratecul cuvintelor
şoptite singurătatea celui care îşi mută viaţa "pe tabla de şah".
În şahul etern al pasiunii şi surpării acesteia.
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În seria manifestărilor organizate în cadrul Festivalului deLiteratură şi Traduceri FILIT de la Iaşi, Facultatea de Filozofie şi
Ştiinţe Social-Politice din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan

Cuza” din Iaşi a găzduit o dezbatere pe o temă care se anunţa, pe cât
de vastă, pe atât de interesantă:

. M-am aşezat aşadar ca un student la curs, în
primele bănci aleAmfiteatrului II8, înarmată cu cele necesare pentru
a lua notiţe.
Mediul universitar de desfăşurare şi recente ştiri, venite pe linie de
învăţământ, l-au determinat pe invitatul de onoare al întâlnirii,
criticul literar Nicolae Manolescu, sosit de la Paris, să intre direct în
miezul problemelor de actualitate. El a comentat cu vădită
îngrijorare faptul că numărul studenţilor în anul universitar
2014/2015 a scăzut cu 500.000, ceea ce reprezintă o cifră
impresionantă, chiar şi luată în valoare absolută, fără a se şti
ponderea exactă pe care ea o reprezintă în totalul celor înscrişi la
studii. Iar înfiinţarea unor colegii universitare unde să se intre fără
restricţii, ca urmare a dezastrului înregistrat la Bacalaureat, este
considerată o greşeală care distruge ideea de selecţie şi aduce o
discriminare inacceptabilă. ”

” a apreciat
distinsul profesor.
Printre cauzele care stau la originea acestei situaţii au fost identificaţi
factori de natură socială, într-o societate care oferă modele de succes
constituite din indivizi analfabeţi sau care ”

” (s-a dat exemplul fotbaliştilor sau a
manechinelor) şi unde şcoala ajunge să nu mai fie preţuită, ca şi
degradarea clasei profesorale, indisciplina şi haosul în care îşi
desfăşoară activitatea. Pe de altă parte, nici şcoala nu vine la rândul
ei cu o ofertă profesională atrăgătoare, atât datorită salariilor
meschine cât şi condiţiilor asigurate, astfel încât foarte puţini dintre
absolvenţii universitari aleg astăzi să devină profesori. ”

Literatură, filozofie şi socio-politică
în România actuală

Universitatea trebuie să rămână o
elită. Calitatea studenţilor este absolut esenţială.

folosesc mai mult
picioarele decât capul

Nu poţi să
faci reţele de calculatoare şi manuale digitale în condiţiile în care

40% din şcolile din mediul rural sunt cu closet în curte!

De
fapt reformarea şcolii ar presupune o reformă mult mai generală, a
mentalităţii

are efectul unei
bombe atomice

” a comentat
ambasadorulRomâniei laUNESCO.
Reformele învăţământului de până acum nu au fost coerente. ”

” a spus Nicolae Manolescu, apreciind pericolul
producerii de rebuturi sociale, raportat la numărul de profesori
mediocri existenţi în şcoli, într-o cantitate care ”

”. Ar trebui valorificat potenţialul pozitiv al şcolii
pentru a se putea schimba ceva din mentalitatea actuală, în lumina
tradiţiei învăţământului românesc, care vine de la Titu Maiorescu şi
SpiruHaret, cumari reformatori şimari profesori.
Ca răspuns la unele întrebări şi drept concluzie a dezbaterilor s-a
reiterat ideea că schimbarea societăţii şi reconstrucţia României pot
veni numai din învăţământ, prin cultură. Despre celelalte argumente
peordinea de zi, adică literatura, filozofia şi socio-politica, a rămas să
se vorbească cu altă ocazie. Poate la ediţia de anul viitor a FILIT.

O privire critică

Flori NACU

Reabilitată şi modernizată, cu bani europeni, lipicios
strecuraţi printre palmele amfibiene ale primaruluiLegumă,
faleza istorică a Constanţei pare puntea strălucitoare a unui
Titanic în derivă, care s-a estompat deja prin ceaţa morgană
a afişelor cu eternele caricaturi umane lombroziene,
revărsate din preistorie, înspre viitor.
De aceea, de curând, când am citit într-o revistă
bucovineană, cum o băbuţă rătăcită s-a aşezat cu scăunelul
la moaştele sfintei Parascheva, cu 24 de ore înainte de
etalarea solemnă a acestora, mi-am amintit irepresibil de
ghemotoacele negre şi tremurânde care se aliniază la mila
Domnului, pe trotuarele constănţene, cu câteva zile înaintea
alegerilor. Şiruri şovăielnice de băbuţe cu scăunele,
aşteptându-şi pachetul cu orez, ulei şi biscuiţi comunitari, ca
să nu uite să voteze cu cine trebuie.
Iar alegătorii aceştia veşnic flămânzi şi veşnic la
pândă pentru o lăbuţă de pui, multiplicată prin copy-paste,
ca şi teza de doctorat a prezidenţiabilului, au devenit
constantele embleme electorale ale Constanţei post-
revoluţionare.
Pentru ca apoi să-mi imaginez cu fiori cum, prin judeţele
româneşti de la polul săracilor cu duhul, pe unde se zice că,
de veacuri, s-ar fi răsturnat carul cu păguboşi, mii de
amărăşteni supţi, ştirbi şi cocoşaţi de-aşteptare se vor fi
aşezat deja, cu litra şi scăunelul, pe la cozile improvizate în
apropierea viitoarelor secţii de votare, foste magherniţe
orientale, reciclate cu bidineaua şi pitite prin umbrele
palatelor aurite ale celor înghesuiţi tâlhăreşte pe buletinele
de vot.
Iar asta în vreme ce, de pe faleza proaspăt văruită-a
Constanţei, ochii de bronz ai , scrutează neclintit
vânturile, valurile, deşi nicio fiinţă cu sau fără scăunel nu s-a
aşezat încă la coadă, cu garoafele în palmă, pentru apropiata
sa sărbătoare discretă de la .

/
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CRONICA LITERELOR

Conformunor acte şcolare, Spiru Prasin s-a născut la 1
august1872, în insula Corfu (Grecia), ca fiu al
Aglaiei şi al lui Nicolae Prasin. Nu această dată de

naştere figurează însă în dosarul depus în 1898 pentru
„împămîntenire“ (primirea cetăţeniei române), ci alta, anume
20 octombrie 1872, locul natal fiind şi el diferit: Epir. Prima dată
este confirmată în parte de actul său de deces, consumat la 14
ianuarie 1904, act conform căruia avea 33 de ani. În schimb,
necrologul-ferpar publicat atunci de rude în presă preciza că
defunctul ar fi avut 30 de ani.
Cert este că, deşi familia vine destul de tîrziu în România,

capul ei, Nicolae Prasin, ajunge relativ repede „mare proprietar“
(în Tutova), cum e catalogat în mai 1899, cînd se stingea din
viaţă. Fiul său (mai avea, pare-se, numai surori) îşi începe
învăţătura în casă, cu preceptori străini, ori, poate, chiar peste
hotare, în Franţa; ciclul secundar îl urmează în întregime la
Liceul Naţional din Iaşi, terminîndu-l în 1893, cînd îşi ia, cu
rezultate foarte bune, şi bacalaureatul. Se înscrie de îndată la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Mihăilene, mai
tîrziu, în anii 1896-1897, figurînd şi în scriptele Facultăţii de
Drept. Nu există indicii că şi-ar fi obţinut vreo licenţă, dar se ştie
că a fost profesor de latină şi greacă la „Institutul Warlam“
(„Liceul nou de domnişoare“), în anul 1898-1899, cînd era
totodată „subdirector“ la un altul, „Noul institut D.D. Pastia“.
(Aici, gazetarul Rudolf Suţu îşi va aminti peste decenii că l-a
avut ca director şimentor spiritual vreme de şase ani.)

Victor DURNEA

SPIRU PRASIN

După ce, în timpul şcolii,
scrisese versuri, întîi în
franceză, apoi şi în română,
Spiru Prasin debutează - în
„Adevărul“ din vara anului
1891 - ascuns sub numele
său inversat (S. Nisarp), cu o
scurtă povestire, intitulată . Ca student, ar fi
publicat în ziarul „Lumina“, „dinMuntenia“, „nuveleta“

, care este reluată şi în „Arhiva“ din mai-iunie 1898
(aici iscălită cu pseudonimul Rama), precum şi în unicul număr
al săptămînalului „Poveste“ (1899), scos de autor împreună cu
mai tînărul coleg Eugen Herovanu. Cu acesta din urmă
compunea tot atunci „feeria“ (pe muzica lui Enrico
Mezetti), din care un fragment este găzduit în efemera „Lumea“
(octombrie 1899), la care scrie şi liceanul Mihail Sadoveanu,
precum şi, mai tîrziu, în 1901, „revista“ politică , propusă -
sub pseudonimul Mor-dax - comitetului Teatrului Naţional din
Iaşi şi respinsă în urma referatului negativ întocmit de G.
Ibrăileanu. (Faptul a determinat pe autori să deschidă acţiune în
justiţie, fireşte rămasă fără rezultat pentru ei.) Singur, Prasin
scrie acum, de asemenea, piesa într-un act , „în genul
lui François Coppée“ (avînd ca erou peMihaiViteazul), şi drama
în patru acte , care e reprezentată pe scena
ieşeană la 30 ianuarie 1899. Semnînd Paul, autorul dădea la
iveală în „Evenimentul“ un soi de comentariu explicativ al
subiectului dramatic abordat. Colaborînd tot mai asiduu atît la
cotidianul menţionat, cît şi la „Opinia“, cînd, în pragul anului
1900, cele două ziare conservatoare ieşene fuzionează (sub titlul
celui dintîi), Spiru Prasin devine prim-redactor. Concomitent cu
articole şi note politice, nesemnate sau iscălite Priar şiMarcial, el
mai furnizează, sub pseudonimele Child, Senex, Endymion,
End., versuri satirice şi epigrame, precum şi cronici dramatice şi
note relative la activitatea teatrului, semnate rar Cellini, Paul şi
mai des Paul Celian. Pseudonimul (care e, de fapt, numele unui
personaj din ) se regăseşte şi sub numeroase
povestiri, schiţe şi nuvele. În foileton, din iunie 1901, dădea (fără
să semneze) romanul , care vede lumina zilei, cu
titlul schimbat în , şi în „Adevărul“, în 1903, an în
care este tipărit şi ca volum. Mai publica în „Arhiva“ din 1901 şi
1902 un ciclu amplu de poezii, iscălit cu pseudonimul Rama, iar
scenei îi încredinţa comedia în trei acte , scrisă în
colaborare cu Gh. Volenti, precum şi „pentalogia biblică“

, a cărei premieră are loc la 30 ianuarie
1903. La sfîrşitul aceluiaşi an, în timp ce colabora la mai vechile
„Mişcarea. Literară şi artistică“ şi „Carmen Sylva“ ori la nou
apărutele „Arta“ şi „Mihai Eminescu“, Spiru Prasin scoate
revista „de sociologie, ştiinţă şi literatură“ „Epigonii“, cu
participarea celor din preajma „Evenimentului“ (E. Herovanu,
A. Steuerman,Mihail Codreanu, G. Botez-Gordon, epigramistul
Giordano, profesorul N. Leon), dar şi a altor nume pe cale de
afirmare. În numărul al doilea, care avea să fie ultimul, apărea ca
supliment şi tălmăcirea franceză a „pentalogiei biblice“ (făcută
de ş ă
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Miriam din Magdala

ie eanul de origine francez Eugène Petit, în vederea

reprezent rii ei pe o scen parizian )ă ă ă şi se lansa ancheta literară
(Revista a fost continuată scurt timp, în 1911-

1912, de o soră a fondatorului, Elena Prasin.) Pe cînd pregătea al
treilea număr, directorul „Epigonilor“ moare într-un „duel
nenorocit“, victimă - s-a spus - a cavalerismului arătat
insignifiantului gazetar şi poet V. Scînteie (Wolf Finkelstein),
care, lezat de acuzaţia de şantaj ce i se adusese anonim în
„Evenimentul“, a cerut primului-redactor „reparaţia onoarei“ pe
calea armelor.

ispariţia lui Prasin a avut, neîndoielnic, consecinţe
mai mult decît fericite pentru tabăra adversă, dat
fiind că, prin campaniile publicistice virulente

(îndeosebi în chestiunea „monumentului lui Al.I. Cuza”),
prelungite şi potenţate prin conferinţele răsunătoare pe care le
ţine ( şi , ambele din
1903), el ajunsese în primii ani ai secolului al XX-lea cel mai
energic combatant conservator din capitala Moldovei, asalturile
sale punînd la grea încercare nu doar pe liberalii ieşeni (C. Stere,
G. Ibrăileanu, Gh. Kernbach, George G. Mîrzescu), ci şi pe cei
din Bucureşti, mai ales cînd loviturile sale ajung să vizeze ţinte
din cele mai sus-puse - Tache Protopopescu, primul-ministru
D.A. Sturdza şi însuşi RegeleCarol I. Lupta antiliberală o dusese
prim-redactorul „Evenimentului“ şi cînd se ocupase de
probleme culturale mai generale (apărînd, de pildă, prestigiul
Iaşului în acest domeniu, împotriva „detractorului“N. Iorga) ori,
mai ales, de cele ale teatrului, în măsura în care direcţia acestuia

Moartea versului?

Legenda liberală Clica şi claca junimistă

D

cădea în responsabilitatea
administraţiei în exerciţiu.
Atît lecturile relativ bogate,
cît şi experienţa de autor
d r ama t i c a u a s i g u r a t
p e r t i n e n ţ ă c r o n i c i l o r
consacrate pieselor jucate,

dar îndeosebi luărilor sale de poziţie în problemele instituţiei -
selectarea actorilor şi regizorilor, alcătuirea repertoriului,
atragerea publicului etc.
Apariţia în librării a romanului cu puţin timp

înainte demoartea autorului a făcut ca acesta să fie pus în fruntea
realizărilor sale literare. În fapt, aparţinînd unui gen inferior,
lucru pe care titlul său iniţial - - nu-l ascundea,
valoarea lui este minimă. Î ă ţ
ă ş în direcţia

romanului istoric propriu-zis, prin plasarea începuturilor intrigii
în timpul Revoluţiei de la 1848, ori în direcţia celui social, cu o
mai amplă oglindire a luptelor politice din penultimul deceniu al
secolului al XIX-lea, eşuează, pricinile fiind, pe de o parte,
incapacitatea de a prinde culoarea locală şi prezenţa a numeroase
anacronisme, pe de alta, alunecarea în gazetăria partizană. Cîteva
capitole doar suntmai izbutite, şi ele doar în parte, precum acelea
centrate pe trăirile eroului (ultimul călău moldovean, Gavril
Buzatu) în timpul detenţiei într-o ocnă, pagini de un naturalism
puternic, alterat însă de o lungă digresiune asupra istoricului
pedepselor în Ţările Române, ori acelea consacrate vieţii la ţară a
micii boierimi tutovene, în mod vădit cu infiltraţii
autobiografice. Cu adevărat prozator însă este Spiru Prasin în
povestirile, schiţele şi nuvelele lăsate în periodice. Neînzestrat cu
suficientă putere de creaţie, format, de asemenea, prin bogate
lecturi din proza parnasiană sau „decadentă“ franceză, el se
întoarce cu predilecţie către un trecut „exotic“ în fastul său,
precum cel reconstituit de Gustave Flaubert, dar, mai ales, loc de
apariţie a unui insolit, a ceva paradoxal, dacă nu chiar a unui
extramundan, incomprehensibil, terifiant - Roma lui Nero, în

, Iudeea secolului I, în , ,
, , Spania medievală, în
, , , ,

, bucăţi avînd ca erou pe Don Juan, puse sub succesivele
generice , , şi

-, întoarcere însoţită de căutarea unei scriituri
împodobite. Neînregimentat propriu-zis şcolii macedonskiene,
Spiru Prasin merge pe acelaşi drum cu autorul Ca şi
acesta, el se încearcă şi în dramaturgie, abordînd în

un subiect atractiv pentru publicul contemporan lui, al
atavismelor psihice şi al obsesiilor irepresibile. Din păcate,
pentru ilustrarea acestora a recurs la caractere şi secvenţe de
intrigă din teatrul bulevardier, transpuse, fără abilitatea cerută, în
spaţiul românesc. Chiar şi aşa, pentru un critic ca Dobrogeanu-
Gherea, textul justifica o încurajare deloc de conivenţă. Cele
două atracţii vor rămîne la fel de intense, însă Prasin va izbuti să
le disjungă, astfel încît celei din urmă îi va corespunde comedia
de moravuri , iar celei dintîi „pentalogia biblică“

. Aceasta „a căzut“ atît la
premiera din 1903, cît şi la reluarea din
1907, însă, pricina a fost, pe de o parte,
pauperitatea montării şi prestaţia
actoricească foarte slabă şi, pe de alta,
anume prejudecăţi ale publicului. Piesa
era, negreşit, superioară altor producţii
ale momentului, prin resemantizarea
laconicelor relatări din Evanghelii,
printr-o nu foarte mare, dar veritabilă,
încărcătură simbolistă.

Calea robilor

Misterele Iaşilor

Voci din Rama Steaua Zorobail Christ,
Bar-Rabbam Învierea O cugetare a lui
Marc Aureliu Iertare Sonata diavolului Linişte Trandafirul
alb

Lumini stinse Poveşti pentru Stella Subt tei Legenda
iubitorului

Nopţilor.
Ceea ce nu

moare

Mioara Miriam
din Magdala

ncerc rile de a se diferen ia de
lucr rile unor Eugène Sue, Ponson du Terrail .a.,

Întoarcerea la frumuseţea izvorâtădintr-o sentimentală meditaţie
asupra lucrurilor din trecut nu o

putem condamna cu orice preţ şi nici n-
o reducem la o desuetă înţelegere a existenţei în sine.
Amintirile dintr-un timp pulverizat, precum fragilele petale
în culorile curcubeului, purtate de vânt şi dispărute în
invizibil, revin exploziv în restriştea prezentului, în ciuda
voinţei noastre. E ca şi cum ne-am trezi din lirismul
preromantic direct în postmodernismul greu de digerat, fără
ameţitoarele miresme transmise de sensibilitatea şi harul
firesc al adâncului de gând. Tărâmul amintirilor pare uneori
fabulos şi într-o lumină a naturii însoţită de aventura
existenţială, comparabil cu obsesiile primordiale nutritive.
Hrana aceasta îndulceşte ambiantul, întreţine firele
spiritului şi întregeşte structura fiinţei noastre. Trecutul, aşa
cum a fost depozitat în noi, din când în când se răzvrăteşte,
amintindu-ne că fără el nu însemnăm mare lucru, aşa cum
copacul falnic fără rădăcinile din pământ nu ar mai putea
facea umbră odihnitoare. Din instinct, ni se pare că mai
existăm doar pentru a ne hrăni visele, jinduite şi pierdute
printre fantasme.
Se întâmplă, pentru efemera noastră fericire, că pe cerul
sidefat se zăreşte limpede colţul lunii în irizări stelare.
Atunci, luminile sufletului dau contur armoniei, într-o
miniatură potrivită nouă, oamenilor mici într-o eternitate
mare. Anotimpurile din noi imită, parcă, anotimpurile
vivaldiene. Poemul muzicii de primăvară sugerează
sunetele pline de viaţă ale naturii, prinse într-un dans
pastoral, vioi şi languros. Ne alină apoi vântul uşor şi
căldura verii, întreruptă de furtuni şi tunete, când sufletul
intră în învolburare. Pacea revine ca o sărbătoare de toamnă
aşteptată, cu un adaggio visător şi misterios. Dar totul, şi
prea repede, este acoperit de frisoane reci, în suflet se
cuibăreşte iarna, doar vioara solo încearcă să alunge rafalele
de gheaţă, în nădejdea revenirii speranţelor de anotimp
retrezit la viaţă.
Analogii, similitudini, contradicţii. Omul e supusul
destinului prescris încă de la începuturi. Un destin învăluit
când de o căldură plăcută cu lumina ei mângâietoare, când
de mâlul unor neîmpliniri şi tristeţi. Şi iarăşi o splendoare a
decorului în care vieţuim, în aerul curat şi în seninul cerului.
În simplitatea şi rafinamentul de a fi, omului i-a fost dat să
întâlnească, spre întărirea iluziilor, şi , pentru
a nu uita poezia pădurilor şi a apelor, spre a-şi aminti
depozitul ereditar din care se trage sublimul existenţei. Ne
întoarcem nu la trăirile noastre banale, ci la amintirile
strămoşilor pe care nici nu i-am cunoscut, lăsate drept
moştenire şi repere pentru a ieşi cu bine din labirintul
destinului menit. Sunt momente când resemnarea dispare şi
prin fereastra timpului vedem cupolele trecutului şi auzim
sunetele clopotelor, cu ecoul durerilor adunate şi înăbuşite
prin vremuri. Suntem bogaţi fără să ştim, devenim
conştienţi de acest fapt doar când semnele lăuntrice se
revarsă în bucuria sufletului şi în imaginaţiaminţii.
Suntem şi săraci? Suntem, mai ales atunci când nu ştim să
primim clipa binefăcătoare, când nu apreciem rodul
cunoaşterii de sine şi al semenilor, când nu învăţăm mai
nimic din gândirea înţelepţilor şi din experienţa înaintaşilor,
când ne lăsăm ademeniţi cu uşurinţă nu de forţamorală ci de
ceea ce-i facil, de modă şi modelele trecătoare, nefiind
capabili a discerne valoarea de nonvaloare. Să ne întoarcem
la tezaurul nostru interior ca la izvorul cu apă tămăduitoare,
nesecat de energii pozitive, dătătoare de nădejdi, echilibru
şi optimism. Nu sunt acestea cuvinte încărcate de
solemnitate, nici de imboldul de a visa în gol şi nici cuvinte
dintr-un psalm al penitenţei, sunt doar simple chemări,
vibraţii ale spiritului încărcat de înţelepciune, de poezie, de
forţă şi elocvenţă, cum numai la un scandinav
întâlnim. Există un farmec semeţ al durerii din noi, dar este
şi acest răsunet al amintirilor ancestrale, peste prăpăstii
nevăzute, de unde urcă un vuiet ameninţător. Lăuntrul
nostru e ca un vitraliu pe care lumina îl face şimai frumos, şi
mai fascinant. Rămânedoar să-l descoperim.
Ne privim în oglindă, nu arătăm atât de rău, dar nici bine,
mai curând părem nişte intruşi care nu ştiu ce vor şi se miră
de ce sunt aici. Debusolaţi, cercetându-ne, dăm peste zone
de indiferenţă, peste neputinţa de a crede în noi înşine.Mai
inspiraţi am fi dacă ne-amurca într-o trăsură trasă de lebede,
sufletul nostru ar tresări în ritmul mersului lin şi gândul ar
lua calea spre dezmărginire. Pasiunile încătuşate şi idealul
libertăţii reprezintă bătăile destinului la o uşă închisă. Dacă
se deschide, ne vor învălui sunete celeste şi, deopotrivă,
liniştea, ca într-o minunată pastorală beethoveniană,
simfonia bucuriei de a fi şi flacăra spiritului, arzând
mocnit, dar gata oricând să elibereze tumultul din noi.

nereide driade

Odin

aperto libro

Nicolae BUSUIOC

UN RĂSUNET...

Un scriitor uitat:

Duelul mortal consemnat în gazetele vremii
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Rămânând în acelaşi areal al prozei scurte, ne
reîntoarcemastăzi la o voce distinctă şi incitantă, cea a
prozatorului Radu Mareş ( ,

Editura Polirom - Cartea Românească, Bucureşti 2014), un
volumce reuneşte patru texte de lungimi şi rezonanţe diferite.
Radu Mareş. Încă un bucovinean rătăcit în „pământ strein şi
aşa depărtat”, însă legat organic de universul din care s-a lăsat
furat, de spiritul şi oamenii locului, cu un fir tainic, mult
rezistent, indiferent la distanţe, dureri, dezamăgiri. Activist
cultural, ziarist cu ani buni petrecuţi în ,
redactor de revistă literară, director de editură şi făuritor de
romane, de la debutul cu (1972)
până la (2012) şi
(2013), scriitorul mizează în 2014 pe schimbarea formulei.
Chiar el mărturiseşte, în interviul acordat lui Florin Iorga (în

din 2 iunie 2014) că ideea nu e nouă, ci
bântuie de multă vreme în cercul clujean de prieteni literaţi,
adunaţi cu regularitate în fiecare săptămână într-o celebră
cafenea:

Sindromul Robinson

tranşeele jurnalistice

Anna sau pasărea paradisului
Când ne vom întoarce Deplasarea spre roşu

Suplimentul de cultură

Acolo, între cuţite şi pahară, s-a dezbătut îndelung şi
adesea polemic condiţia prozei scurte, în general, în lume, dar
şi la noi, în special. Dacă proba talentului e sau nu proza
scurtă, pentru că, se-nţelege, să scrie roman, text lăbărţat,

destructurat, poate oricine. Dacă tendinţa (moda)
imperialistă a romanului a fost impusă de editori care-şi ştiu
doar propriile interese sau e un pas natural, misterios, dar
natural al vieţii literaturii. Dacă n-ar fi interesant un demers
cu forţe conjugate de resuscitare a prozei scurte, demers de
asumat pe termen lung şi cu bună pregătire de artilerie. Dacă
n-ar fi aici soluţia recâştigării cititorului de literatură, care
azi nu are timp şi nici tragere de inimă pentru sute de pagini
de text bătucit. Dacă o asemenea aventură contra curentului
n-ar reoxigena apele cammâloase ale stagnării. Etc. În acest
climat dilematic, dinozauresc, nici nu ştiu cum, dar cu mari
voluptăţi, am scris câteva (sunt mai multe!) proze de scurt şi
mediumetraj…

nu m-am hotărât încă dacă e
soare, un sfârşit de după-amiază cu cer senin. Aş opta totuşi
pentru o zi mohorâtă. În descrierea dinainte asta implică o
închidere a verdelui, care a devenit cenuşiu,murdar şi opac.

bunul ascultător adus de
Dumnezeu la uşa tavernei, într-o înserare udă şi goală

scrierea, actul fizic, vine în planul al doilea şi e la fel de
dificil de pus în termeni explicativi…

Ca la ciocnirea
cu un meteorit, traiectoria textului început şi lăsat în
suspensie se modificase, apăruse un nou personaj care
avansa (?) într-o direcţie încă imposibil de definit. Din
paginile încă nescrise se uita la mine o figură fără nume,
sunându-şi la câte o mişcare mai bruscă brăţările de aur,
sunet şi gest şi ele fără vreo substanţă.

Obişnuit să se desfăşoare pe spaţiile largi ale romanului,
autorul îşi fixează de data aceasta propriile limite, construind,
deconstruind şi reconstruind personaje cu individualităţi
distincte şi fluctuante în acelaşi timp, greu încadrabile într-o
tipologie anume. Atent la configurarea personalităţilor,
scriitorul însuşi aşeazămăşti pestemăşti, introducând lectorul
într-o atmosferă voit incertă:

O carte a poveştilor cu miez ascuns, a spunerii în gând şi a
zicerii cu glas tare (la mare preţ

) sau a
poveştilor scrise ori a scrisului ca poveste, ca eliberare, ca
asumat act creator, în care, câteodată, creaţia scapă de sub
controlul imediat, provocând reconfigurări ale universurilor
(

). Este de remarcat
curajul autorului de a deconspira (paradoxal, prin suprapuneri
de traiectorii narative) elemente ce privesc în mod direct
construcţia şi deconstrucţia textuală, în jurnalul scriitoricesc
din cea de-a două proză, care dă şi titlul cărţii:

C R O N I C A

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

Indeterminarea se reflectă şi în biografiile mininalizate,
esenţializate, reduse la câteva trăsături necesare pentru trama
naraţiunilor. Portretele fizice surprind prin concizie
descriptivă ( - personajul
masculin din

…),
procedeu care anticipează un anumit schematism narativ.
Dramele personale iau chipuri contradictorii, identităţile sunt
camuflate, suprapuse, iar cititorul e chemat mereu să
privească printr-o grilă proprie dincolo de aparenţe:

Autorul reuşeşte, în ciuda îngustării voluntare a spaţiului, să
contureze personaje unice, caracterizate prin puneri şi
scoateri de măşti, diferenţiate accentuat pe axa
masculin/feminin (alături de alte deosebiri - de vârstă,
profesie, cultură, sau, pur şi simplu, cele care ţin de unicitatea
lumii interioare), cu fine radiografieri ale jocului dintre un
bărbat şi o femeie,
Indiferent de sub care hotărăşte autorul să se
camufleze vremelnic, scena e împărţită în dominanţi şi
dominaţi, fiecare cu spovedania personală începută şi
neterminată:

Aparent fisurate între ele, cele patru povestiri (
) pot

fi citite ca părţi ale unui întreg narativ, o apologie a libertăţii, a
spaţiilor în care se poate respira (

,
), a ascunzişurilor

protectoare (cortul-jucărie sau deghizările lui Dan, plăcerea
victorioasă în ). Descrierile împrejurului
punctează amănunte semnificative, acute:

semnale sonore
, în opoziţie cu tăcerea, mult preţuită,

deopotrivă

n aceste spaţii-parabole (exotice sau familiare, pădure,
cabană, apartamente înghesuite sau goale, oraş) ies la
iveală gesturi aparent insesizabile în firescul lor, care dau

seamă de sâmburele de frumuseţe a lumii interioare sau
exterioare, tabieturile personale, mărci de recunoaştere
(

), care, împărtăşite
cu celălalt, crează un loc unde biografiile personajelor se pot
întrepătrunde:

. Interacţiune riscantă, însă, căci

. Spaţii sunt întretăiate de drumuri, de călătorii şi
călători, de taine şi ascunzişuri, de punţi şi trecători dintr-o
parte în alta a fiinţei, miezul nopţii constituie şi el un hotar:

. Închise sau
permeabile, spaţiile poartă mărci specifice, intrând în
rezonanţă cu personajele, sau, dimpotrivă, devenind ostile
(casa, pădurea, apa, oraşul), reclamând imperios schimbări:

Locurile sunt

ţeastă rasă, barbă de cinci zile
O bătaie în uşă, Ţinută de statuie de războinic,

pas sigur şi suplu, picioare lungi şi braţe frumoase

Faţada,
ce vedem, ce evaluăm cu simţurile şi cu mintea reprezintă o
păcăleală. Adevărul e această beznă a absurdităţii, în care
vorbele şi faptele, chiar şi o crimă se consumă fără niciun
înţeles de luat în seamă.

paşii de dans şi scrima cu arme false.
persona

vedeam totul, chiar şi pe mine, în centrul
geometric, cu atâta acuitate şi precizie a detaliului, încât
uneori glisam imperceptibil în halucinaţii.

O bătaie în
uşă, Sindromul Robinson, Antimetafizica, Linii şi cercuri

casa avea o poziţie
stingherită un aer strict, purificat, fără cotloane dubioase,
iar uşile rămâneau mereu larg deschise

Limite şi cercuri
mirosul aspru de

cânepă pusă la topit în iaz, ca nişte cuie de
sticlă înfipte în aer

lege aspră a nopţii, ca şi cum viaţa s-ar fi
evaporat, un continuum inseparabil.

cafeaua fierbinte, pipamatinală şi scrisul câtorva pagini din
care am tăiat ulteriormaimult de jumătate

ceaiul de mentă foarte puţin îndulcit funcţiona
însă ca o parolă de acces cu
fiecare lucru pe care îl afli despre o persoană, devii mai
vulnerabil

de
aici înainte e spaţiul vid al stării de veghe

migrez, periodic, dintr-o necesitate interioară, ca păsările, şi
atunci se consumă crizelemele de dromomanie.

Î

Temniţe
şi

însingurări

străbătute o singură dată,
în sens fizic; excepţie face
p e r s on a j u l p r ime i
povestiri, însă, desigur,
afectiv şi iniţiatic, ele atrag
p a ş i i m emo r i e i , î n
pe ler ina je repe t i t ive
interioare.
Vârstele sunt arse cu
r e p e z i c i u n e , i a r
rememorările încearcă să
f i s u r e z e p r e z e n t u l
continuu, cenuşiu şi
v u l n e r a b i l : p r i m a
copilărie,

Moartea apare ca o prezenţă familiară, e, ca şi viaţa,
pe care omul e chemat mereu s-o dezlege. Limitele

intimităţii personale se pulverizează în apropierea morţii,
atmosfera incertă a sfârşitului dispersează timpul încremenit,
schimbă decoruri şi reconstruieşte stranii goluri. Golirea
casei de toate obiectele familiare ne apare ca o eliberare de
pământesc, o treaptă spre purificarea din moarte. O discuţie
în jurul cărţii tehnice a unei eficiente maşinării de dus la bun
(?) sfârşit sentinţele capitale devine un pretext pentru
filigranice jocuri de idei şi sentimente, problematica gravă a
trecerii fiind văzută camijloc de a scoate din inerţie şi blazare
sufletul omului actual, încremenit în autosuficienţă:

ltima povestire din volum, ,
reconstituie cu fineţe şi forţă epoca tulbure ce
precede momentul decembrie 1989 şi zilele imediat

următoare. Atmosfera îmbâcsită, închistată e nuanţată şi
potenţată de temerile personajelor, care, pentru a rezista,
poartă măşti şi se aliniază cenuşiului cotidian (

a lui Cornelius) şi încearcă să se izoleze la
distanţe confortabile, considerate sigure, de potenţialele
pericole. Peste oraş, peste destinele locuitorilor planează însă
regula triunghiului (

.) sau a grupului (
), intimitatea e doar o iluzie

necesară, oamenii joacă roluri bine stabilite, bine regizate,
Abaterile, încercările de

evadare, construcţiile şi iniţiativele personale sunt
sancţionate drastic, traiectoriile, numai aparent browniene, se
încrucişează în noduri şi semne de nedezlegat. Nici prietenia
şi nici iubirea nu pot scoate de pe traiectoria lor vieţile şi
morţile oamenilor, predestinate, condamnate la

Cartea este impregnată de un erotism subtil, sublimat în
melancolice retrageri şi proiecţii, în căutări şi negăsiri, în
visuri cu ochii deschişi, unde dragostea e o poartă spre o altă
lume.
Volumul are un pregnant caracter confesiv, ceea ce imprimă
un maximum de veridicitate scrierilor. Prozatorul
consemnează cu exactitate spovedanii ale destinelor
excepţionale, neomiţând nimic, nici gândurile cele mai
ascunse, nici visele şi dorinţele cele mai stranii. Dominante,
eşecurile converg într-un prizonierat fiinţial, o închisoare a
singurătăţilor suprapuse. Nimic forţat în această cronică a
solitudinilor, iar finalurile deschise ne relevă mâna unui
maestru al situaţiilor scenice dramatice. O carte care nu
îmblânzeşte cititorul, ci îi inoculează spaţiului
însingurat, dimpreună cu aşteptarea următoarei propuneri
semnatăRaduMareş.

când fiecare pas
înseamnă o revelaţie,
jocurile în care există - şi
va supravieţui - o parte
însemnată de magie, (…)

copilăria e ca o platoşă de oţel. Marile suferinţe sunt încă
dincolo de orizont, încă eşti protejat, deşi habar n-ai de ce
anume. o
şaradă

sensibilitatea lui e uzată, trebuie biciuită ca să intre în
reacţie.

Linii şi cercuri

masca
docilităţii grave

De fiecare dată în convorbirile lor de
noapte auzea însă şi respiraţia grea a celui care trage cu
urechea umblau în cârduri, cum umblă
ciorile, doar ei şi grupul lor

fiinţa vie devenită pură convenţie.

senzaţia de
suspendare în vid.Aşa se termină.

sindromul

U
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Despre independenţa poeziei faţă de mesaj s-a tot vorbit.
Numai că unii cititori, mai circumspecţi (ca să nu spun
mai grei de cap), printre care mă număr, au rămas cu ceva

neclarităţi. Un fel de fărâme reziduale care, din când în când, se
reactivează la modul interogativ. De pildă: cum e posibil ca un
limbaj specific, la baza căruia este aşezat cuvântul, adică o entitate
născută, în primul şi în ultimul rând, din nevoia de comunicare să
se susţină pe această idee? Şi, la urma urmei, dacă o acceptăm, ce
mai înţelegem prin mesaj în poezie? Sau admitem din capul
locului că mesajul este ceva ce nu există şi, ca atare, n-ar trebui să
ne batem capul cu o falsă problemă. Dacă însă privim atent
interiorul cuvintelor, modul în care autorul „ ” nu doar
cu ajutorul vreunui element exterior ( , de ex.), ci bazându-se,
preponderent, pe harul său, pe forţa acestui har de a învinge şi a
modela puterea conţinută în cuvinte, lucrurile se schimbă. Şi asta
pentru că, este evident, cămaşa cuvintelor dispune de mai puţine
puncte de contact, prin intermediul cărora autorul le-ar putea
potrivi, decât interiorul lor. Cuvintele vin de departe, din adâncul
timpului. Ele poartă în sine legile eredităţii lor, dar şi fotografiile
mişcate ale filiaţiilor pe care le-au stabilit în timp. De-a lungul
unui nesfârşit şir de generaţii, genetica, dar şi genealogia
cuvintelor au lucrat asupra acestora din urmă, modificându-le:
unele au devenit mai strălucitoare, altele mai palide, unele au
demonstrat disponibilităţi mai ample vizavi de filiaţii, altele au
rămas însingurate, uscate, gata să se stingă. Ca să nu mai vorbim
de cele care au pierit pur şi simplu. Indiferent de evoluţia lor,
există totuşi o constantă, în virtutea căreia s-au întrupat:

În poezie, pentru a atinge un anume nivel al comunicării, orice
cuvânt folosit se cere a fi integrat într-un limbaj specializat,
denumit, simplu, Periodic însă apar momente de
criză. Atunci totul pare a fi fost spus şi neîncrederea în cuvânt, în
capacitatea lui de a mai putea exprima ceva nou capătă forme de-a
dreptul dramatice. de pildă, care nu a fost altceva
„ ”, a reuşit să
facă o fisură în universul clasic, suficient de puternică şi de bine
plasată pentru a-l submina din interior.Altfel spus, s-au pus bazele
pentru un nou început. Au fost amendate clişeele poetice uzate:
„

(Coleridge). S-au făcut şi propuneri pentru ceea ce ar
trebui să însemne limbajul poetic: „

”(Wordsworth).Asta nu înseamna nicidecum
sugerarea unei direcţii care să conducă la pierderea specificităţii
limbajului poetic şi risipirea lui în limbajul comun. Poziţiile celor
doi converg către acelaşi punct: necesitatea reînnoirii permanente
a limbajului poetic, fără ca acest proces să-i afecteze (diminuând-
o sau chiar distrugând-o), capacitatea de comunicare.
Un alt moment de criză ar fi l, sub umbrela căruia
limbajul poetic nu mai este socotit a fi un mijloc de comunicare
transparent, ci un material sensibil şi autonom. O astfel de
abordare este privită ca o lozincă, „

[…]
” (G. Genette). De la

Baudelaire la Mallarmé şi Valéry, într-o perioadă deci extrem de
scurtă la scara istoriei (literare), limbajul poetic este pur şi simplu
scos în afara ideii de comunicare. Valéry afirmă chiar, la un
moment dat, că poezia este faţă de proză, faţă de limbajul obişnuit,
ceea ce este dansul faţă de mers: o folosire adică a aceloraşi
resurse, doar că „ ”, într-un sistem
de „ ”. Cu alte
cuvinte, liber demesaj. Privitămai atent, această afirmaţie conţine
un ferment care o subminează din chiarmiezul ei. Şi asta pentru că
dansul înseamnă, într-o proporţie importantă, comunicare, mesaj.
Folosind ca materie primă corpul uman, este greu de crezut că
dansul, ca artă, nu se adresează în nici un fel omului. Tipul de
mesaj pe care-l transmite dansul prin intermediul limbajului
specific de care dispune este acelaşi cu tipul de mesaj presupus de
limbajul poetic.Atât dansul (vizavi de mers), cât şi poezia (faţă de
limbajul comun) nu-şi propun să comunice lucruri precise,
informaţii clare, mesaje riguros delimitate, adevăruri sau
neadevăruri etc. Ceea ce însă pot şi trebuie să comunice sunt acele
coordonate cu ajutorul cărora privitorul/cititorul poate să intre în
comuniune cu o senzaţie, o impresie, o emoţie…Pe cât de
inefabile sunt aceste coordonate, pe atât de concretă se cere a fi
forţa de a induce în receptor capacitatea de a asimila „ ”
autorului. Plasarea ostentativă a limbajului poetic în afara ideii de
comunicare nu face decât să sublinieze o anume neputinţă în a
folosi cuvântul şi a-i domina puterea.
Tot perioadă de criză a fost (şi, cred, încă mai este)

care şi-a expus, pe un ton care nu admite
replică, intenţia de a instaura (se putea altfel?) un nou început.
Proiectul măreţ cerea atitudini şi fapte pemăsură: de la restaurarea

, în capacitatea lui de a mai exprima ceva nou,
până la (cu pornografia lui cu tot)
ca unică sursă de inspiraţie; de la care ar trebui să se
regăsească în tot şi în toate (cele care ţin de creaţia literară), până la
isteria . Într-un interviu acordat revisteiArgeş (aug,

le potriveşte
rima

nevoia de
comunicare.

limbaj poetic.

decât un avânt spre o prăbuşire din cele mai fecunde

Imagistica este aproape mereu aceeaşi; soare, lună, flori,
izvoare murmurătoare, păsări cântătoare, umbre fermecătoare,
domniţe minunate, pe cât de frumoase, pe atât de crude, nimfe,
naiade şi zeiţe, toate acestea alcătuiesc recuzita poetică comună
tuturor”

O selecţie a limbajului folosit
realmente de oameni

astăzi puţintel ruşinoasă, dar
mereu activă O răsturnare atât de absolută nu este, poate,
semnul unei adevărate emancipări

altfel coordonate şi altfel aţâţate
acte care îşi au (de acum înainte) scopul în ele însele

mesajul

încrederii în cuvânt
decretarea prezentului imediat

minimalismul

generaţionistă

Romantismul,

modernismu

postmodernismul,

2014) analizează, convingător, aceste
aspecte. Las celor interesaţi plăcerea de a-l citi şi mă voi referi
doar la modul tranşant în care vorbeşte despre pornografia în
poezie: „

”. Concluzia? „

”. G.G. atrage atenţia şi
asupra faptului că orice tendinţă a acestor poeţi de a se compara cu
anumite curente

nu se susţine. Şi asta
întrucât demersul acestora din urmă nu înseamnă „

.
”.

Subminarea , prin folosirea ostentativă a
în poezie, nu face decât să amestece nepermis

lucrurile. J.G.Frazer observa că, dacă amvrea să aflămgândurile a
doi oameni de aceeaşi vârstă şi din aceeaşi ţară, dar aflaţi unul la
un capăt şi altul la celălalt capăt al scării intelectuale am constata
deosebiri incredibile între cei doi, ca şi cum ei ar aparţine unor
specii diferite. E limpede ce surprize uriaşe am putea avea dacă
am încerca să aflăm şi modul în care cei doi îşi pot exprima
gândurile respective. Acelaşi lucru se întâmplă şi la nivelul
limbajelor specializate, dar şi la nivelul unei comparaţii între
acestea din urmă şi limbajul comun. „

(…).

(Eugen Lovinescu. „Lucian Blaga”. În: Critice, vol. 2, Buc.
Minerva, 1979).Marele critic se referea la poezia lui Blaga, căruia
îi reproşa o anume superficialitate a trăirilor şi un mod de
exprimare limitat. Nici nu-mi pot imagina cum ar fi reacţionat
marele critic la versuri ca acestea: „

” (despre care am mai scris); „
”; „

”; „
”. Ultimul vers face parte din volumul „ ”

(Editura „Codex” 2014) semnat de Dumitru Crudu. Într-un
comentariu dedicat acestei cărţi, (Obs. Cultural, nr. 742, 2014)
Bogdan-Alexandru Stănescu ne lămureşte cum stau lucrurile: „

.

(E-n regulă. Simt că voi supravieţui acestui
pertinent comentariu). S-ar putea să mi se reproşeze că n-am
înţeles nimic, întrucât am scos acele versuri din context. Ce-aş
putea spune? Din punctul meu de vedere, în interiorul sau în afara
textului, versurile respective n-au nicio valoare. Rămân la ideea
că numai limbajul poetic, cel care interferează sfera esteticului,
este combustionat de o putere magică, prin care pot reface
necontenit elementele vii din natură, fiind apt pentru comunicare
într-un mod, aş zice…natural. S-ar putea, de asemenea, să mi se
reproşeze că am rămas la un stadiu primitiv, fiind convinsă că
poezia nu se poate face decât cu anumite cuvinte. Nu e cazul.Am
avut norocul să mă întâlnesc, de timpuriu, cu lecţia argheziană
privind aşa-zisele cuvinte . M-am străduit să
înţeleg, după puterile mele, şi lecţia lui Eliot, care spunea, printre
altele: „

; Sau avertismentul lui că „

. Adică la o entitate care continuă să se schimbe şi, dacă
poetul nu ţine pasul cu această schimbare, limbajul poetic se
demodează. A ţine pasul nu înseamnă a o substitui limbajului
poetic, ci a stabili între ele o anume legătură, care să le permită să
evolueze, alimentându-se reciproc. Altfel spus, poetul trebuie să
fie într-o astfel de relaţie cu limba vorbită a timpului, încât cel care
îi ascultă sau îi citeşte o poezie, să poată spune: „

(T.S.Eliot) Adică să poată
prelucra artistic limbajul comun. Un lucru atât de demodat astăzi,
că ţi-e şi jenă să-lmenţionezi.

per că am reuşit să conturez, cât de cât, ideea că exemplele
de versuri pe care le-am dat sunt respinse de marea
majoritate a cititorilor, nu dintr-o pudoare excesivă, nici din

cauza unei încifrări a limbajului sau a unui ermetism descurajant,
ci din pricina absenţei unui limbaj specific. Scos în afara legii
(poetice, artistice, estetice…) acesta din urmă lasă loc unui limbaj
comun, întronat cu surle şi trâmbiţe. Este, zice-se, singurul limbaj
prin care se poate exprima omul trăitor „ ”. Cu
siguranţă însă este limbajul care legitimează una din dominantele
postmoderniste: „ ”
(prezent, trecut şi viitor).

Gheorghe Grigurcu

bardul bate palma cu kitsch-ul, alunecă, fără păs în
mentalul interlopilor, în argoul cel mai deşucheat. Mişcarea
antiestetică merge către un nec plus ultra La ce
bun să mimăm macularea, înjosirea, reducţia la fiziologia
excremenţială? Să confundăm foaia albă pe care scriem versuri
cu un perete de WC public? Chiar exacerbările mizerabilismului
nu trebuie să depăşească o formulă cât de cât civilizată. Noroc că
cei mai apreciaţi douămiişti par a fi înţeles aceasta şi scriu în
consecinţă. Adică au ieşit din strâmtoare, vâslind în larg. Numai
că opera lor continuă a purta semnele porno, aşa cum de pe un
braţ nu se pot şterge uşor nişte tatuaje

(futurismul lui Marinetti, dadaismul lui Tzara,
„dicteul automat” al suprarealiştilor)

decât
subtilităţi ale intelectului Nu o demisie a acestuia, nu ignoranţă,
nu primitivism.Ci o acrobaţie a uneimentalităţi culturale de lux

limbajului poetic
limbajului comun

Expresia directă a unui
sentiment poate face dovada sincerităţii, nu însă şi a artei
Primejdia e ca, sub masca intelectualizării, să nu se ascundă
insuficienţa sau chiar inexistenţa emoţiei, şi din retorta poetului
să numai iasă esenţa operei viabile, ci numai simulacrul ei mort”

Singurătateamea şi-a aruncat
chiloţii în stradă Când mă gândesc
la tine mi se umflă coaiele Joia e mai mult aşa/ca să întâmpin
refluxul de spermă fluturele îi băga pula între coapse ea gemea
în aer Falsul Dimitrie

E
vorba, bineînţeles, de revolta scriitorului faţă de falsa literatură,
de mimarea actului literar care, de ce să nu recunoaştem,
reprezintă cam 90% din producţia artistică a omenirii Poezia lui
Dumitru Crudu se luptă cu facilul, cu hai-să-ne-prefacem-că-
suntem-poeţi”.

poetice şi nepoetice

Cuvinte urâte sunt acelea care nu se potrivesc cu cele din
jurul lor” orice revoluţie în domeniul
poeziei poate fi, şi uneori poate anunţa, o revenire la limba
vorbită”

aşa ar trebui să
vorbesc dacă aş şti să vorbesc poetic” .

acum şi aici

incapacitatea de-a avea de-a face cu istoria

S

Poezie i mesajş
„Eu, cu noul meu, vin din ceva foarte vechi”.

(Constantin Brâncuşi)

Citesc în „Cronica veche” (nr. 10/oct. 2014) cu interes (trei
pagini consistente şi scrise cu har) o dare de seamă a ceea
ce a însemnat Filit, ediţia a doua din acest an. În pagina a

III-a (jos de tot!) Florentina Niţă, scriind despre „Noaptea albă a
poeziei” de la Casa „Dosoftei”, îşi încheie articolul în felul
următor:

(nici nu e necesar!),

Şi, după ce redă cu
exactitate două „versuri” (aferim
concluzie… poetică, o pălitură mizerabilă drept în moalele
capului!), autoarea adaugă, citindu-i-se, printre rânduri, îmi
place să cred, o reţinută indignare:

Nu redau aici încă o dată mizeria aruncată de un… poet (?) în
obrazul spectatorilor (vor fi aplaudat stupizenia closetată şi n-au
simţit că se cutremură zidurile fostului mitropolit al Moldovei?),
chiar dacă hârtia e din cale-afară de răbdătoare, suportă şi suferă
orice. Dacă vrea cineva să o vadă, n-are decât să caute revista
pomenită şi, vorba Fl. Niţă, să-şi imagineze, după ingrata lectură
a celor două „stihuri” cu pricina, că şi-a igienizat fiinţa aruncată
pentru scurtă vreme în celemai de jos ale pământului.
Eu ştiam şi continui să cred că poezia e o construcţie diafană.Am
acceptat că, prin talentul unui poet, acesta poate aduce sub
incidenţa frumosului „bube” şi „mucigaiuri”, dar, ca să obligi,
ceea ce pretinzi că e poezie, s-o înfunzi într-o hazna şi de acolo s-
o resfiri cu aplomb, cu pretenţia ca cititorul/ascultătorul să stea
într-o atmosferă pestilenţială, asta nu mai înţeleg în ruptul
capului. Se mai poate numi poet acela care îşi permite să reducă
omul şi propria individualitate la un simplu dobitoc darwinist
care cufureşte în văzul lumii un şir de vorbe greţoase, având
pretenţia că face artă? E dreptul meu! s-ar putea să clameze plin
de sine individul. Suntem în democraţie şi… Şi bag de seamă că
de la o vreme se vorbeşte doar de drepturi, iar obligaţiile au rămas
de râsul curcilor. Loaza de elev are dreptul să înjure educatorul,
părinţii acestuia să-l ia la refec în termeni suburbani pe acelaşi că
i-a pus notă rea ilustrisimului lor fecior, un Goe postmodern care
a schimbat „ciucalata” pe alte chestii, uitându-se la tablă sau în
manual precum malacul căzut din lună la poarta şcolii. Ăstuia,
lăudat de familie şi de „preteni” că nu mai e altul ca el, îi vine
ideea că poate fi lider politic ori batâr…poet. Îl are ca exemplu pe
tată-său care înnegreşte hârtia (a se citi „o silueşte”) în chip
stahanovist, confundând coala imaculată cu rola igienică.
Aşterne pe ea spurcăciuni de solomâzdre şi are pretenţia
genialităţii într-o societate aflată sub impulsul deraieriimorale.
Aşadar, rostul cuvântului este fie de a construi, fie de a reconstrui/
a reconfigura personalitatea umană, de a o scoate din
orizontalitate şi de a o înălţa către cer, iar poeziei îi revine, în acest
nobil sens şi prin incandescenţa-i intrinsecă, o misiune
redutabilă. Arta, foarte pe scurt (de când se ştia asta?), înseamnă
eliberare de materie printr-o sublimare de ordin special, iar
artistul devine, „în exerciţiul funcţiunii”, un sacerdot, un
„mântuitor” de cuvinte, cum se exprima la unmoment dat Lucian
Blaga.De la o asemenea altitudine a esenţelor tari, unde respectul
pentru orice vocabulă e maxim, iar versul o suavă invitaţie la
lectură întru desfătarea minţii şi a inimii, unii, bolnavi de
fiziologie subombilicală, au plonjat în propria abjecţie, de unde o
împrăştie cu pompa de flit în ochii semenilor, ţipând de mama
focului că ei fac… poezie. Nu, nu fac poezie, fac pe ei, se
scârboşesc, aducându-şi scârna, fără nici o urmă de bun simţ, în
public, ambalată în aşa-zisele versuri de o incalificabilă şi
impardonabilă agresivitate la adresa poeziei.
„Cronica veche”, oripilată de astfel de formulări abjecte, a tras
imediat apa. Sper să facă acelaşi gest cât mai multe publicaţii
literare.

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.

din poemul concluziv al galei

S-a tras astfel cortina (şi apa,
să sperăm) peste ultimul act al manifestărilor dedicate creaţiilor
poeticemoderne, readucându-ne brusc cu picioarele pe pământ.

Ioan ŢICALO

Macularea
poeziei
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Mirajul ipotetic al unui tezaur, minerale sau artefacte
unice, a atras atenţia arheologilor turci, americani şi
ruşi, pe când erau ceva mai sovietici. Au arheologit,

rând la rând, săpături adânci, cu obuze, bombe, catiuşe, rachete
şi ce scule au mai avut ei dar n-a ieşit nimic. A încercat şi un
tătar (că aşa îl chema pe domnu ´văţător, Ilie a lui Tătaru) dar a
fost descălecat din sit că era ilegal, cum a ţâpat la el cu ghiogă
cu tot a lui Pacoste, paznicul comunal: încălca proprietatea lui
Dumnezeu, că alt proprietar nu s-a mai găsit în arhiva fostului
ceape. Proprietari erau, sigur, dar şi-au ars dovezile, le-au
îngropat sau ce i-a mai dus capu, că nimeni nu era nebun să se
bucure de pacoste.

îmbătrânea acolo, mai bătrân ca bătrânii uitaţi, un
teritoriu dincolo de teritorialitatea satului, comunei, judeţului
şi cam atât. C-au venit şi de acolo câteva caravane de oameni
deştepţi. Domnilor, a zis unu din ăia dar cu nasul în scurt, că bea
deolaltă cu ceilalţi la crâşmadin spatele cişmeleimari, voi aveţi
ceva ce nu au ceilalţi locuitori pe o rază de 40 de kilometri.
Aveţi excrescenţa asta total inexplicabilă geo-morfologic,
pedologic şi aşa mai departe. E ca cum ar fi piramidele în
deşert, compoziţia, structura fiind total diferită de solul
înconjurător. Refuză orice germinaţie, deşi alcătuirea nu este
acidă iar pehaşu este fluctuant, neinteresant. Un fenomen unic
dacă n-o mai fi ceva similar dar necunoscut nouă. Cred că vă
puteţimândri cu asta.
Demândrit nu s-amândrit nimeni, cum a constatat şeful de post
care a reconstituit agresarea savantului dinmotive de înjurături
neclarificate cumşi originea dealului ăluia blestemat.
Singura care a reuşit să spargă tăcerea generalizată, încruntată a
pălmaşilor a fost o zglobie, una mititică cu ochii acoperiţi de
două rânduri de sticlă. Handicapatei ăsteia, mai din milă, mai
din întâmplare i-aumai scăpat babele câte o poveste. Că, zicea
una, din timp în timp se-ntâmplă ceva acolo, sus, în nopţile fără
lună, ca un fel de ţipăt subţire, atât de subţire că doar copchiii l-
aud pin somn, şi se ridică omu, unu ori altu din pat, de la spatele
fimeii, aşa, ca năucu, deschide uşa şi se tooot duce unde dealu şi
el de ştie unde.
-Ai văzut aşa cevamatale?
-Nu, că ce să văd? Că trece unu pin uliţă, unu sau altu, şi c-o ia
săltat spre deal? Da pân la deal mai e case, mai e două birturi şi
cîteva vădane.De un-să ştiu cine, unde şi cum, păcatilemele. Io
ţi-am spus ce se zice, că aşa umblă vorba descălţată, că-s
scumpepingelele.
Şi ce se mai spune că se zice, apasă fata aia ciudată pe coada
tăcerii, poate-omai scoate ceva de la baba smochinită.
-Vitele, tuşeşte în scurt, de sub pumnul strâns, vitele nu se duc
în sus că nu-i iarbă, nu-i nica. Ce să fie la un cur bătrân?
Atârnături.
-Aha.
-Aha ce?
-Vitele, de ziceai.
-Păi vitele stau în grajdi, nu umblă hălăuce noaptea, doar că
ridică din bot aşa, ţuguiat, şi scot un geamăt prelung, abia auzit,
că nu supără somnu la nimeni dar unul sau altul simte, aude,
vede şi se albeşte-n păr. L-aş fi auzât şi io dacă aş fi mai puţintel
surdă şi nu mi-ar ţiui alte animaluri pin cap. E belit rău. Nici
pirul nu creşte. O-ncercat, mai anţărţ, să fi fost acu mulţi ani,
de-alde din neamu Bulboacă să puie vie. Vie a pus, moartă a
ieşit că nu s-a prins neam. Ba, ca să numint, că asta mi-i crucea
iar mucea ăla e-al cincelea al Mărandei, fică-mea, unul s-a
prins.
-Dă-temădin coada vacii că şi aia-i camnebună.Aşa.
-Nu ştiu ce soi era butucu, da se copăcea şi se tot copăcea, aşa la
două staturi de om. Se uita de-acolo, de sus, la noi, bicisnici de-
alde io şi mata, şi se încă băţoşa de parcă-l trăgea, îl alungea de
sus cineva. Că normal nu era. Şi-ntr-o noapte l-a fulgerat ceva
de-a răsărit dealu din foc, din el, iar boabele de struguri,
clocotite, veneau ca gloanţele şi care cum de-l atingea făcea
albeaţă sau ieşeau copchii cu strugurii ăia ba pe burtă, ba pe
coapsă şi chiar şi-n alte locuri că ne păcătuisem noi cu ceva,
cumva, c-alfeliu nu se poate.
-Au chiorâtmulţi atunci, întrerupe aiamicuţă.
-Da cin să-i numere? Că tot atunci a fost şi exantematicu ăla şi
ce-amai fost că şi zicea cineva că dacă ar şti cum să deşurubeze
buba aia de deal l-ar duce unde-a-ncălecat mutu iapa, că ăla e
blestem şi nu deal cumdealurile care îs pe unde îs.

Dealul

Mişcare arcuită, echer săltat, genunchi şi genunchi, talpa atent
ridicată pe muchia treptei următoare, în clin, deal haşurat de
jur împrejur de spirala treptelor greu perceptibile celorlalţi.
Pentru Leo, nu. Că aşa era strigat când îl lua în seamă unul sau
altul: Leo, n-ai de-o ţigară?De-un rachiu?
Nici nu se numeaLeo ci Ion. Că Ion scria în acte şi pe crucea aia
obosită de atâta aşteptat. Duminică de duminică, după
liturghie, Leo şi crucea. Se-nvârtea în jurul ei ca sfoara în
surcică. Întâi şi-ntâi o înfipsese de-a strâmba iar pe un stâlp de
gard, tăblia cu înscrisul: "Cruce strâmbă, om Drept". Să
priceapă tot prostul. Că ce?
Între cruce şi el, Ileana, sora de-a doua, după mamă. Leo, i-a
zis. Iar dacă zicea Leo, neapărat urma o rugăminte (ţigări,
rachiu, un pol cât doi lei). Leo, se mărită a mijlocie cu a lu
Bocancea de are tarlaua lipită de sărătura ta. Vorbea uşor
aplecată, gâfâit de parcă era din dealul pe care abia-l urcase.
Că tu copchii n-ai, femeie nu ţi-a trebuit. Stai agăţat în pensie,
cât o fi, nimeni nu ştie şi uite-te aici, că te caută moartea şi nu te
găseşte, că cum să te găsească viu între morţi? Te umbreşte
crucea. Şi ne-am sfătuit să faci danie, cu hârtie şi martori,
zdelcă, să nu sară şi ăilalţi, că-s hapsâni şi nu le mai ajunge. I-o
dai?
-Ia-o, fa. Dar nucul nu, că vreau să-l tai, să fac o cruce mai
naltă, pentru mine, şi una scunduţă, cam cât tine, să nu te uite
lumea de bună ce eşti.
Ion urca Dealul. Dar de-alde Ion erau mulţi, prea mulţi şi din
toată încurcătura doar Leo urca Dealul. Mai fusese un Leo-
Leonard da ăla era ceacâr şi în beteşug de tot clănţănea de-a
frigu şi-n luna lui cuptor. Clănţănind a dat cotu şi spun unii că
uneori, în cimitir, alături de cosaşi, greieri şi ce mai are glas pe
acolo, se aude clănţănitul lui Leonard. Ăla se duse în jos,
cestălalt, Leo, în sus, că urcădealul.
Ţie nu ţi-e greu în singurătate, l-a momit unul, că avea o
cumnată de-l tot încurca prin gospodărie. Câine ai, aleargă
după căruţă, că şi pe asta o ai, dar n-are cin să-ţi deschidă
poarta. N-are cin să te hămăie, să te spurce, să te facă de tot
căcatul.Cumnată-mea, asta-ţi lipseşte.Ce zici?
Lipseşte-mă.
Leo urcă dealul. Şi simte ceva la lingurică, că-l îndoaie borta
veche din stomac sau ce-o mai fi pe acolo. Şi-i vine să se
tologească şi se şi se.Din umeri, de după umeri, talaz de scoarţă
şi de deasupra mişcare abia auzită de frunze în ram. Nucul.
Nucul din sărătură.Cine, cum şi de ce l-a împins pân-aici, asta e
o întrebare pe care Leo refuză s-o pună. Cui? Şi unul din ei, Ion
sau Leonard, naiba ştie care, dă să-şi aprindă o ţigară. Bricheta
scânteia şi iarăşi durere în tâmplă şi-n creier, miliarde de alte
scântei sar din spuza întâmplării, roiri încrucişate, halouri
lovindu-se de buza serpentinei, de aburul rotit, spart de spiţele
pornind din deasupra nucului, de la cea de-a doua vamă de
plecare a dealului. Abur alunecat, însuşi Leo alunecat în
propriile tălpigi, suprafaţa lucie irizând chipuri, fragmente de
uliţi, de curţi. Atingerea le decupează, le simte urcând, ţinte în
mişcare pe un poligon mitraliat de sâmburii gălbui, oscilând
între podeaua translucidă şi tavanul de deasupra, cilindri,
brazde răsucindu-se, valţuri din care se prefiră o pulbere cu
miros de Mâna Maicii-Domnului iar alături, mama cea tânără,
alta nici n-a fost să fie, scrie deasupra semne de linişte, de pace,
de odihnă.

ealulD entitate inutilă, ocupând pogoanele de pământ de
sub el, petrol şi gaze sau ce naiba ar fi fost să fie. Bubă
rea. C-a-ncercat primaru să-l împartă pe loturi, pe

voturi la ăi mai tineri de-a trebuit să înlocuiască, din pumnii lor,
geamurile sparte cu termopane.Aşa s-a modernizat primăria. În
monografie scrie c-a fost Revolta Belitului, a Dealului va să
zică, dar s-a opus preuteasa şi donşoara educatoare că nu-nixit şi
a trebuit să radă dom Tache, monografistul, în vro 30 de pagini,
că i se lipise porecla aia de toc cum şi de primar că nu-l mai
scotea nimeni din Belitu.Aşa a şi rămas cum Ştefan a rămas cel
Mare iar el Belitul cel Mic, că era cam mărunţel şi crăcănat. Iar
Belitu, ca să nu zică unul şi altul că nu e-n treabă, din două-n
două zile tocăia la uşa naltă a Episcopiei, că voia slujbă
arhierească de alungat duhurile rele şi blestemul din celălalt
belit, Dealul. S-aşezau cerşetorii, după poruncă de barter, ca un
zid, ca două dinaintea primarului, că erau ciotcă, dar primarul
fanda, sărea, se da de-a rostogolu, arunca cu lei şi tot ajungea
dincolo de frânghia cu patrafire puse la uscat. Veniţi, prea

sfinţiţilor, să daţi piept cu ucigă-l toaca preschimbat în mal de
lut, că de-ar fi fost de piatră am mai fi dres un drum ceva dar cu
hleiul ce naiba să faci, Doamne iartă. Veniiiţi de daţi
luuuuminăăă!
Şi s-a făcut nefăcutul.
Convoiul se deschidea cu cinci preoţi, apoi dascălii, prapurii şi
steagurile arhiereşti, copiii şi corul şi puhoiul de lume câtă era la
început de urcuş.Arşiţa îi dezbrăca şi tot dezbrăca, cănile cu apă
aruncată chirăit de copilărime fiind primite cu evlavioasă
bucurie adăugată aghiasmei. Cântecele alunecau liniştit, cumse
cuvine, trecând dincolo de râpa Viforosului, Vavilonul local,
singura idee în sec de pârâu pe acolo, oboseala urcuşului mărind
şi totmărind rânduiala vămilor.
Nu se ştie de unde şi cum, că nimeni n-a avut ochi să vadă, parcă
răbufnit din vârf, de după vârf spun alţii, plumbul apei, sub
fierbinţeala fricii nedumerite şi-a prăbuşit lespedea peste tot şi
peste toate. Rupere de nori fără de nori. Amestecaţi, contopiţi
într-o horă ciudată, roata aia de lumet s-a trezit învârtită,
răsucită, după marginea de jos a dealului, singurul tunet de
apocalipsă fiind horcăitul lor. Brazda convoiului, întoarsă la
nouăzeci de grade, mocirlea sub gulerul în verde al fânaţului,
acelaş de ani şi ani, al unicului crescător de iepuri, Gae.

niformizaţi sub coaja lutului, figuranţi într-o super-
producţie ieşită din scenariu, îşi împerecheau cum
melcii privirile năuce, ieşite din culorile fireşti. Un taler

incandescent, soarele, focaliza ciurda umană în hohotele
reţinute ale condensului vălurind dealul. Şi tot aşa de brusc,
decupat, lipit aiurea în peisajul altitudinii chele a apărut în
gheaba dealului măgarul, unicul măgar comunitar, al lui
Bulboacă. Cu botul larg deschis ihăia printre lopătarii dinţilor
învârtindu-se-n cerc, ameţitor, forţa propriei centrifugi
aruncându-l, rostogolindu-l prin zaţul restului de frământătură
clisoasă. Ridicat pe copitele din spate, în toată lungimea
bărbăţiei sale ihăia o altă cântare, invocarea şleampătă de flăcău
întârziat către toate fumuseţile necunoscute ale propriei lumi. Şi
iarăşi în ruptură, mulţimea de jos s-a descleştat din nebunie
hohotind, izbindu-se unii de alţii, plesnindu-se paşnic, scoţând
din coaja uscată amâlului praf. Şi praf de praf un convoi alburiu
începu să urce dealul împins de hohotul acela belit, despuiat şi el
de orice cutumă.
Da, spuse părintele protopop, dealul ăsta a intrat în oameni. Cel
de dincolo nici nu contează.Nici nu e deal, e făcătură.
Oră de vară şi de noapte laGuguete.Gospodăriile înnodate în aţa
drumului, una şi celelalte parcă aceeaşi, născătoarea
născătoarelor de case. Poarta în trei sferturi deschisă de câinii în
călduri, bătătura, prispa, damul din spate, iasomia, perjul şi
grajdul din lature şi felinarul de vânt, să nu obrintească vitele de
prea mult întuneric. Vacile, câte mai sunt, rumegă tacticos
imagini de plain-air, păşunea din interior şi taurul inutil între
însămânţările artificiale. Rumegă ticăit, pragmatic, conform
unor nedesconspirate principii nutriţioniste. Nu tu carie, nişă
ulceroasă, sau impactul neurastenizant al Dealului. Fără iarbă,
fără tăuni, n-are preţ nici de-o balegă.Unmare inutil.
Inutil e şi laptele tăngâjitelor ăstea, mormâie de sub candela de
veghe bătrâna, aşezând din cioturile deştelor o altă prişniţă la
gâtul nepotului lingav, mască gâfâită între perini, prosoape,
sticle cu spirt, cu oţet, cu apă ne-ncepută. Din toate şi din tot o
seacă lacrima îngheţată sub orbita copilului în suferinţă. Cin te-a
pus să urci pe Belitu, Năică, mamă. Cin te-a adormit acolo
adormi-l-ar moartea, şi măselariţă să-i spargă limba, Năică,
mamă. C-au spus de-alde ăilalţi copchii c-ai lipăit tină, chele de
drac,Doamne, iartă.
Bătrâna în prohod de icoană, ea însăşi inutilă, pământ încă
tulburând pământul.
Năică cel mare, tatăl, sforăie cinchit în sfertul lui de pat şi-n rest,
în trei sferturi urzicate femeia. Se-nvârte cum miala sub cuţit:
Sărmana, scap-oMaicaMilelor şi dă-i deslegare din tăvăleala cu
moartea, scânceşte bătrâna.
Năicăăă, se arcuieşte femeia tânără, ruptă din somnie, alergată,
prăbuşită peste ăl mic, Năică, mor cu tine în braţe şi din braţe nu
te las. Ioane, hai de-a fuga, cămi-i cimitiru-n casă!
Bărbatul pâclit în piedica mersului, pruncuţul atârnând în
odăjdiile aşternutului din braţele femeii şi un rest din tot mai
îndepărtata siluetă a mamei mari Marii, mânile alea supţiri,
prelungite, alungânddin preamultă iubire iubirea.
Umbre sparte de pietrele drumului. Camioneta şleampătă şi
deasupra tuturor, litanic, guguitul femeii: Nu te las, Năică, nu te
lasămama.
Timpul e-n inversul alergării, vehiculul mişcându-se parcă
speriat de cealalată alergare, a morţilor din pomelnicul dealului.
Curent, răceală de octombrie dar tatăl simte disperarea
izvorând, mereu izvorând în crucea frunţii. O fi sânge, din
gheara fricii. Savetă, tu, Dumnezeu are destui îngeri, Savetă.Al
nostru nu-i e de trebuinţă, Savetă. Şi-şi suceşte gâtul de se-aud
trosnind oasele, rupe-s-ar, lacrimi să nu se vadă. Nu te lasă tata,
Năică. Şi se ţine menghine disperată în umărul copilului, să nu
scape, să nu fugă, să nu-l încopcieze celălalt lanţ, al morţilor din
deal.
Iar ăla de la volan habar nu are de ce-i trage totmai greumotorul,
că cine o fi măsurat vreodată cât trage în cântar durerea,
disperarea.Moartea.
Camera de gardă - veghe somniacă a doctorului Aftenie. Crăcit
de manşele mesei ginecologice nu simte blitzeala de pelerinaj
uimit, icnetele astupate, vătuite ale infirmierelor, sorelor şi
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asistentelor, toate câte au semnat în registrul
veghetoarelor nopţii. Moţăie Aftenie de-
aiurea, că tâmpitele alea habar nu au că-i sub
ochii altor hurii, rupt, risipit de arcanele unor
întâmplări neterminate.
Îl ţipă cel de pemal, Lili. O fluturare de palmă,
săritura, spinarea în săritură şi golul buzei de
mal. Şi ce adâncime şi cât o fi în lung apa asta
c-au trecut patruzeci de ani şi Lili încă înoată?!
Sigur că înoată, e amfibiu, acolo în placenta
apei lipăie lacom boabele de aer, le-ndeasă în
buzunarele şortului, c-aşa a sărit. Boabele alea
se-adună alături de restul de cireşe, blacheuri,
bile de sticlă şi nasturii de alamă şi cemai avea
Lili în buzunare. Înoată Lili dar tegumentele,
epiderma, ce modificări, ce adecvări? Sigur
nu-i ca ăla sau celălalt. Mai bine să stea acolo,
să împărăţească, grijania ei de săritură.
Brusc imaginea lui Lili se resoarbe, se
fragmentează şi doar vibraţia, mişcarea ca de
batistă a palmei.
L-au căutat din icoane, lampadare creştine,
recurs la similitudini. Că s-a-ntâmplat să se
oprească exact în locul unde ancorase mortul.
La Lili însă sfinţii se uitau spre cer, nicicum
spre adânc. Iar dacă nu l-au iţit în ceri, sigur că
nu e acolo. Înoată încă. Fără concurenţa
ălorlalţi din ceată, îşi umflă burta cu bobiţele
acelea, mătănii, mărgele, mană de adânc sau
ce-o mai fi. Da, aici e locul: malul şi apa în
tulbure, c-a plouat pe undeva. Dar unde e
palma, fluturarea de arşice a degetelor? Poate
amgreşit locul, poate...
Soneria de la poarta spitalului, odată în scurt,
iar şi prelungită. Bărbatul, femeia şi pruncuţul.
Un alt Lili, aceeaşi vârstă. Doar mânuţa e alta,
nevibrată, letargică.
-Afugit de-acasă, dom doctor, a fugit în deal şi
încă e-n fugă, domdoctor.Adu-ni-l acasă.
Ciudată vocea, o fetiţă ascunsă strigă
înfricoşată dinlăuntrul trupoşeniei cesteilalte.
Şi îl seacă starea asta. Răsucit, întoarce
braţele, două linii de mişcat vagoanele, gata,
afară. Şi simte ce simte copilul, lipsa de aer, de
oxigen.
-Oxigen, fetelor, oxigen!
Calendarul spânzură inutil deasupra canapelei
de pe holul spitalului. Ore, zile măturate,
amestecate acolo, deasupra poclatului
învârstat, în mişcare. Saveta, boxa, căldarea şi
mopul. Din bidonul verzui lichidul acela cu
miros ciudat, cummiroase frica.
Stă în tranşeea asta, aşa-i zice doctorul,
tranşee, durerile din jur lucrând ciudat, un
analgezic nedeclarat, în propria durere. Că vin
de tot felu în bolniţa asta: loviţi de tabla altor
tancuri decât tancurile, explodaţi, arşi,
hrentuiţi de măselele întâmplării. Pe toţi îi
simte tipăriţi în mozaicul holului, santimă cu
santimă. Un fel de carte de război al vieţii. Şi
nu-i iese din cap ăl cu piciorul. Că ajunsese în
septicemie şi una sau alta: viaţă într-un picior,
moarte în două. Iar ăla că nu, şi nu şi afară
tropoteau picioarele a trei copii, nevasta. Viaţa
e viaţă, omule, a ţipat Saveta în deasupra
încăpăţ şi pâslă şi în
ce-a fi şi nu ca-n făraş, că nu eşti gunoi, omule.
Şi ăia de afară nu de piciorul tău au nevoie ci
de tine aşa prost, încăpăţânat şi năuc cum eşti.
Unu ca tine nici în morga spitalului nu încape!
Iar căpuiul ăla nu că ar fi auzit ceva sau că s-a
înfricoşat de mărimea femeii şi-a furiei ei,
poate nu, o fi fost ceva, zaua aia lipsă din lanţ,
înnodată acu de Saveta, că şi-a chemat femeia
şi pruncii şi i-a lipt de el să nu-i piardă
pierzându-se.
O săptămână gradualizată de perfuzii,
aerosoli, o transfuzie de la tată la fiu. Şi, cum
avea să povestească cândva, Năică simţi cum,
în mişcarea lui de-a buşilea, încăpăţânat
oprită, refuzată, cineva se lipeşte de el, în
îngustimea tranşeii. I se auzea respiraţia,
plusul de respiraţie, bobiţe translucide
venindu-i din urmă, depăşindu-l, lipindu-i-se
de buze, de dinţi, de propria respiraţie
repornită. Cineva îl împingea, îl scotea din
linia inertă a panicii. Şi simţi nevoia să se
ridice de-a buşilea, un genunchi, al doilea,
ieşirea în verticală, spre gura tot mai largă a
tunelului. Acolo, cearcăn şi cearcăn, şi braţele
în întîmpinare.
-Bine-ai venit,Năică.
-Sărut-mâna,mamă.

ânatului. În tablà, cauciuc

(din volumul cu acelaşi titlu, în curs de
apariţie)

Altcineva

Ştiu că se petrece undeva, în lume.
Vreau să-i fac urări ca unui cunoscut,
să îi fiu aproape, să îl chem pe nume,
ca şi cum deodată ne-am fi revăzut.

Suntem doi lunateci ce se ţin de mână,
singuri, în mulţimea de singurătăţi.
Sub aceleaşi zodii soarta ne amână
deşi prin amprenta altor entităţi,

Nu ne-am recunoaşte chiar de-ar fi să trecem
unul lângă altul, fără a ne ascunde,
Dar uniţi de o comună zi rămânem:
eu, aici - el, poate, cine ştie unde?...

Haihui

Suntem Don Quijoţi pierduţi în noapte
harfa nemuririi am lăsat-o-n cui,
la răscruci copacii ne-nsoţesc cu şoapte,
ploile ne-acopăr paşii duşi haihui.

Praful se ridică-n urmă pe copite,
zboară Rozinante, aerul nechează,
Vântul urlă-n pala morilor oprite
să ne-aţină calea şi privirea trează.

Peste stânci de piatră umbrele albastre
la ce încercare ne vor mai supune?
Sfâşia-vom vălul nălucirii noastre,
cu tăişul lăncii somnul vom răpune.

Ritualuri

Aerul e mai puţin
când dorinţele iau foc,
reci sudori în palme vin,
timpul parcă stă pe loc.

E de-ajuns un singur gest,
ca de încuviinţare,
să ne aprindă - iar în rest,
doar instinctele primare.

Atât de rar

A câta oară te-am strigat dar tu
să îmi răspunzi un veac a trebuit
sau cred că nici măcar n-ai auzit
cât de firesc să spui la toate nu.

Atât de rar ne întâlnim acum
că am uitat de la ce ni s-a tras.
Să tălmăcească rostul au rămas
urmele ascunse-n praful de pe drum.

Lacrimi la microscop

Plânsul a devenit subiect de chimie,
vor să ştie
ce conţine o lacrimă
de durere sau de bucurie.
Se apleacă la fiecare în parte
cu priviri indiscrete
oamenii cu halate albe

şi eprubete.
Ce minunat că au descoperit
antibacterice
prezente, se pare,
în râsul până la lacrimi
de la fiecare.
Şi mai spun că din ochi le picură
leucină encefalină
ca antidot al durerii
ce o să vină.
Aşa că plâng fără motiv, aşteptând un
semnal
la care m-am autoexpus,
ultimul experiment
până să mă fi dus.

Afară
Dacă ar fi fost doar materia,
oricât de concretă, dură şi colţuroasă,
în stare să susţină în echilibru universul
cu un singur deget
şi toate celelalte lucruri plutind în câmpul
gravitaţional,
în timp ce afară, dincolo de ferestre,
aerul se poate extinde nestingherit,

pentru a se concentra din nou
în strălucirea unui fulger,
n-aş putea să îmi închipui nici ziua de mâine.
Dar eu cred şi în ceea ce nu se vede,
ca să nu înnebunesc
cu ştergătorul de geamuri în mână.

rare fiind duse cu cât se îndepărtează mai mult,

Poveşti la culcare
Mai ştii poveşti la culcare să-mi spui?
Calul cel alb din zăbală muşcând
să-l încaleci şi dus să fii
spre apus, la hotarele lumilor,
până unde nu-i vad şi cărare nu-i.

Revin uneori să ne tulbure somnul tihnit
cu un vis prea subtil
ca aievea să pară trăit,
peste pleoape o pulbere grea scuturând,
tărâmuri de care am mai auzit
dar să poţi să le atingi doar cu ochi de copil.

Te mai atrage pielea mea

Doar mâna să o mai întinzi şi iată
dorinţa-n vârful degetelor suie,
prin aerul cu tremur de tămâie
altarele se prăbuşesc deodată.

Te mai atrage pielea mea lucie
pe înserat când nu se mai arată
în pipăirea sa nevinovată
cu tot ce în ascuns ar vrea să fie?

Odoare stau în preajmă mărturie
răsfăţului cu care mă ademeni
să nu îţi bănuiesc apropierea.
Ca pofta lupului flămând ţi-e vrerea.
Cu ce viclene gesturi o să semeni
împreunarea tainică să fie?

Dacă mai scriu
Deodată un cuvânt m-ademeneşte
cum marmura îşi dezgoleşte sânii
sub dalta meşterului când ciopleşte
urmând conturul fin cu forţa mîinii.

Mă împresoară tot ce se vorbeşte
dar nu mă las căzut pradă furtunii,
Auzul mai degrabă cântăreşte
ce să-înţeleagă dacă urlă unii.

Aproape nu găsesc timp pentru mine.
la câte cărţi pe zi se editează,
să împrumut un an pe la vecine
ca să dedic lecturii mă tentează.
Se surpă biblioteci peste ruine -
Dacă mai scriu, e doar să rămân trează.

Îndemn

Citeşte-le cum te-ai spăla pe faţă
în unde reci şi limpezi de izvoare
în care oglindite se răsfaţă
priviri plutind pe ape-unduitoare.

Pe maluri adumbrite de verdeaţă
aşterne la uscat albe ştergare
Ţesute-n fir de tort urzit cu aţă
din care-n iarbă picură sudoare.

Iar de va fi vreun vers să te încânte
ori vei găsi prilej de alinare,
trăiri profunde să se-întrezărească
Şi-acelaşi gând să ţi se potrivească,
Te voi îmbrăţişa cu fiecare
din filele brodate de cuvinte
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Aurel Brumă: - Intre paginile care m-au motivat, mi-au dat
coşmaruri, sunt şi experimentele doctorului Ambroise Paré, care
încerca, deschizând craniile, să găsească în haşúrile de acolo,
cumRembrandt între lumină şi întuneric, formula existenţei, a lui

. Iar dintre rarele atingeri cu nume mai mult sau mai
puţin importante ale lumii chirurgicale, pe zona neurochirurgiei,
NicolaeOblu a trecut de câteva ori în zonaundelor hertziene sau,
pe când era Ateneul vechi, îl vedeam cum gesticulează exasperat
de necurăţeniile din curtea noului spital din Tătărăşenie. Şi am
vrut să-l întreb, am vrut doar, ce şi cum este dincolo de calota
neglaciară pe unde umbla altă oară Paré, aşa cum, uneori,
umblu şi eu pe uliţele total anonime ale Iaşului ascuns, cel de din
afară deCentru. Nu a fost să fie.
Şi uite-mă faţă-n faţă cu un important reprezentant al

domeniului, prof. dr. Hortensiu Aldea. Specialist de notorietate
contributivă în domeniu, pedagog, formator dar şi reputat
colecţionar de artă.

a fi - fiinţare

Presiunea din creier, înţeleg, este formidabilă, deşi nu
din cauza asta ne mai doare, din când în când capul.
Sunt alte presiuni.Călătorim, domnule profesor?

spre ce în
ce
-Cineva îmi spunea că trepanaţiile, indiferent când şi sub a cărui
mână se produc, sunt şi cer o stare, o filosofie aparte, că puţini,
foarte puţini se încumetă să deschidă această cutie a celor câteva
etaje de calculatoare, câte sunt găzduite de creier. Ce urmează
după trepanaţie, tampon, cheag, tampon, refacere a scalpului...
Ştim exact, sigur, ce urmează?

-Cred că, oarecum permisibilă, imaginea SF a
neurochirurgiei are în subsolul mental simbolistica aureolei, cea
a sfinţilor, dar şi cea din jurul celor pe care încă îi bănuim ca
aparţinători ai unei alte planete (altfel ce ar căuta pe desenele
naive, deci adevărate, ale peşterilor sigilate preistoric). Apoi,
într-o mecanică de moment a ideilor, de ce presopunctura de
sistemTyllor este benefică durerilor de cap, nevralgiilor, pe când
despre presopunctura craniană nu am ştire să şi existe.
Întrebări, trasee, şi mă opresc pentru a nu trepana cutia
Pandorei, cea ezoterică, desigur.

-Şi cred că, fiind în platoul Delictului Valorii, ar fi bine să
aflăm de câtă valoare îl putem învinovăţi pe unul dintre
remarcanţii profesionişti din domeniu, prof.dr. Nicolae Oblu. I-
aţi fost aproape?V-aţi atins de el?

a trăit pentru şi prin neurochirurgie,

a-toate-făcător

HortensiuAldea: - De călătorit, da, depinde însă şi
lumevom intra.

-Neurochirurgia are o oarecare aureolă de miracol, de
fantastic. Dincolo de presupuneri literare este o specialitate bine
pusă la punct, o specialitate în folosul binelui uman. Nu aparţine
unei categorii speciale de iniţiaţi. Poate fi abordată, învăţată şi
bine condusă în profesiune, profesionalism. De la Paré până la
profesorul Oblu şi de la profesorul Oblu până în zilele noastre,
ştiinţa neurochirurgiei a evoluat extraordinar de mult. A fost o
specialitate a medicinii care a beneficiat din plin de progresele
celorlalte ştiinţe.
Practic este o profitoare a domeniului ingineriei dar mai ales

al fizicii. Am ajuns, în acest moment, să avem posibilitatea
explorării pe computer, cea tomografică, apoi rezonanţa
magnetică - toate acestea delestând munca chirugului, ajutându-
ne să intrăm mult mai precis, mai exact, în această lume a
creierului.

-Vorbiţi de altă ştiinţă; sunt alte principii de neurofiziologie.
Cât despre această lume a acupuncturii şi a presopuncturii, a
auriculopuncturii, ea însăşi a trebuit să iasă din
fundamentalismul istoric tradiţional şi să se deschidă, la sfârşitul
secolului al XIX-lea, către medicina europeană, către studiul
anatomiei predate în marile universităţi de medicină de la noi.
Faptul că încă este în actualitate practica, să-i zicem empirică, are
o explicaţie de manageriat medical. Închipuiţi-vă ce ar însemna
pentru producţia de aspirină, spre exemplu, dacă fiecare din cei
aproape un miliard şi jumătate de chinezi ar lua câte una pe zi.
1,35miliarde de aspirine pe zi! Unmunte! Şi asta în condiţiile în
care un ac şi asistenţa medicală simplifică presiunea financiară.
Ca să numai vorbim de exagerările impuse de politic domeniului
medical, unde s-a ajuns la înlocuirea anesteziei cu citate dinMao!
Dar nu vreau să depăşesc minima informaţie de care dispun într-
un domeniu unde s-au scris o groază de tratate.
De altfel fiecare act medical susţinut de o bază fizio-

patologică are limite pozitive şi, în rest, Rembrandt: lumini şi
umbre.
Neurochirurgia are un domeniu bine precizat, are metode

clarificate de explorare a creierului şi, la fel, tehnică
neurochirurgicală care, de la generaţie la generaţie, şi-a
identificat personalitatea. De la neurochirurgia clasică am ajuns
la cea contemporană. Domeniul, printr-o evoluţie tehnică,
asigură microchirurgia, şi adăugăm explorarea computer-
tomografică, RMN-ul, evoluţia neuro-radiologiei care a început
să înlocuiască o parte din actul chirurgical printr-o tehnologie de
embolizare, într-o anumită limită, fără a renunţa însă la actul de
chirurgie clasică (care are însă actualitatea lui şi în prezent).

-Nu vreţi să părăsiţi zona fabulosului. Fie. Profesorul a reuşit
şi a dobândit această notorietate datorită unei capacităţi
organizatorice şi unui devotament excepţional pentru
neurochirurgie. Profesorul
dar şi cu vocaţia aureolării propriei personalităţi. Vă fac o
confidenţă: eu nu am fost un apropiat ci un dizident al
profesorului, fiindcă trebuia să mă protejez faţă de efectele pe
care le producea această personalitate acaparatoare,
dominatoare. Ca ardelean şcolit la Ploieşti, aveam anumite
orgolii şi, la un moment dat, fără să pun o clipă semnul îndoielii
pentru tot ce a făcut, alături de profesorul Arsenie, în domeniul
neurochirurgiei moderne, într-o discuţie în care profesorul se
erija în , am replicat. Repet, în neurochirurgia

modernă, cea premergătoare celei contemporane, de departe
profesorul Nicolae Oblu este o mare personalitate, alături de
profesorul Arseni de la Bucureşti, iar prin ei am fost în aceeaşi
dimensiune cu tot ce se făcea pe plan european. Li se alătură,
acum, alte personalităţi din domeniu, cu meritată recunoaştere în
plan internaţional şi în comunitatea europeană. Faptic: dr. Oblu a
realizat primul serviciu de neurochirurgie model din România; a
continuat să impună ceea ce au lăsat ceilalţi, înaintaşii din
domeniu şi care, în lumina cavalerismului medical, relua
prioritatea stabilită de dr. Moruzi, (iarăşi vorbim de serviciul
medical neuro-chirurgical făcut înaintea celui realizat la
Bucureşti de prof. Bagdasar). Şi uite cum, în continuarea şirului
valoric, la Bucureşti apare ConstantinArseni - fiu de ceferist de la
Dolhasca, iar la Iaşi - Nicolae Oblu, fiu de meseriaş din Călăraşi.
Sunt printre puţinele victorii valorice ale profesionalismului în
faţa administrativului tâmp, politicul, lumea combinaţiilor de
atunci şi care astăzi este într-omaximă evoluţie.
-Coborând informaţional spre începuturile neurochirurgiei,

scoteam dintr-un sertar al minţii nu ştiu ce trepanaţie identificată
ca aparţinătoare perioadei de dinaintea acestui mileniu, undeva,
prin Asia. O fi fost vorba de un ritual de sacrificiu sau de un gest
chirurgical?

-Chirurgia empirică şi Epoca de Piatră. Viaţa de atunci
impunea, alături de efortul asigurator al hranei, apărarea în faţa
atacului fiarelor sălbatice, a altor triburi, crearea unor practici
medicale. Începuturile. Cunosc destul de bine istoria chirurgiei
primitive deoarece, într-o perioadă foarte grea pentru mine din
punct de vedere moral, în colaborare cu prof. ConstantinArseni,
am scris . Şi vreau să te
conving că scrierea istoriei etapelor de evoluţie a unei discipline
nu este dovada unor limite sau a unei incompetenţe profesionale
ci, în nobleţea ei, îşi oferă şansa de a cunoaşte, de a înţelege
drumul, parcursul şi locul unde te afli dar şi orizontul care se
deschide dincolo de limita în care, într-un fel, eşti circumscris.
Este tocmai limita care, odată depăşită - inclusiv prin contribuţia
ta, înseamnă că binemeriţi pentru istoria adăugată, aceea pe care o
vor citi următorii. Iar această procesualitate ar trebui să fie
proprie nu doarmedicinii ci, de ce nu, şi politicii.Actuala politică
a noastră este confuză din lipsă de cunoaştere a istoriei. Nu au
repere şi de aici degringolada. Paranteză închisă. Revenim la
trepanaţii. Primele au fost descoperite de francezi, 1875-1876,
cînd un arheolog, Prounier, a găsit în apropierea unei peşteri 176
de cranii trepanate. La noi, multmai târziu, în 1912, doi arheologi
transilvăneni au descoperit primele douămorminte preistorice cu
trepanaţii craniene. Or, când discuţi realitatea unei trepanaţii
premeditate, conştiente, cînd vezi lipsa de masă osoasă datorată
acţiunii unui medic empiric asistat, desigur - deci echipa, e clar
că vorbimde aşa zisa neurochirurgie preistorică.
Cât despre Ambroise Paré, acesta este părintele

neurochirurgiei moderne. Era medic militar şi cel care a înlocuit
fierul roşu (pentru cauterizări) cu ligatura vaselor iar în plan
contributiv a creat trepanul care i-a purtat numele. Mai mult de
atât, a imaginat un instrument pentru extragerea fragmentelor
osoase înfundate în creier (în urma loviturilor de suliţă, ghioagă,
sabie) şi care puteau cauza prin infecţie, hematom, distrugerea
substanţei cerebrale, decesul celui rănit.

-Când ne uităm la o lucrare, cazul portretelor, totul depinde de
măiestria şi de forţa de transfigurare a artistului. Or, când e vorba
de portretele oficiale, cele de comandă, (regele, prinţul,
avocatul), investitorul cu mulţi bani are anumite aşteptări.
Portretul-fotografie trebuie, în primul rând, să măgulească
personalitatea comanditarului care vrea să intre în posteritate într-
un anume fel.Aici decide clientul. Dar dacă artistul are o anumită
problemă, o obsesie, nelinişte, atunci portretul va oglindi
suferinţă, demnitate, indiferenţă, psihopatie.Altceva se petrece la
portretele de construcţie subiectivă: ale soţiei,mamei, iubitei.

-Dar ce? Einstein este o figură simpatică? Nu. Freud este o
figură simpatică?
În ultimă instanţă frumuseţea unui chip, a unui portret, rezidă

din frumuseţea interioară. Şi vă dau un exemplu colosal: Corneliu
Baba: microcefal, cu un nas enorm, bâlbâit - era un bărbat
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-Intre alte domenii atinse de neliniştile dumneavoastră şi
aleg dintre trepanaţii pe cea a culorii: când vă uitaţi la portrete,
la autoportrete, sesizaţi cazuistica, boala, durerea?

-Citeam undeva că s-ar fi găsit rămăşiţele lui Richard al III-
lea, diabolicul, infestul personaj pe care ni-l descrie
Shakespeare. Ei bine, folosind tehnicile speciale, reformulând
volumetriile, specialiştii acestui domeniu ne prezintă un Richard
simpatic, oarecum bonom, cu oarece zâmbet pe masca
remontată.

fermecător prin discurs, prin ideaţie, prin volumul de imaginaţie
şi de forţă acolo, în atelierul lui. Nu vă spun ce femei frumoase
au intrat în viaţa lui de bărbat urât. Era ca o barză: înalt, subţire,
cu plete şi bâlbâit pe deasupra. Dar avea un farmec al discursului
în care toate lucrurile dispăreau. Şi apropos de femeile
frumoase. Câte din ele sunt reci? Neapetisante. Care măresc
distanţa, ies din cadrul de interes. Preocupate de cultivarea
exteriorului, a decorului la vedere, neglijează duhul, interiorul şi
eşuează în banalitate.

i lumea şahiştilor este una interesantă dar nu foarte
frumoasă. Şi facem trimitere la Stefan Zweig,

, care demonstra că marele jucător era
de fapt un oligofren care suprapunea precizia peste manie. Am
avut şahişti de performanţă internaţională care n-au reuşit să
termine facultatea.Nudau nume, că nu este frumos.Dar am avut
şi şansa să cunosc şi să fiu chiar tutore celebrului şahist Florin

-În viaţa fiecăruia există experienţe, întâmplări care,
aparent nesemnificative, te pregătesc în evoluţie, în
personalizare/individualizare. Şi mă întorc către zona de şah,
acolo unde aţi făcut chiar performanţă în domeniu. N-a fost
întâmplător. Şi nu întâmplător i-am alăturat pe marii şahişti
Sfinxului, nepătrunsului, exogenului cotidian.

Jucătorul de şahŞ

Gheorghiu, campion mondial la juniori - ploieştean, băiat de
avocat, coleg cu tatăl meu, şi care a ajuns campion naţional ca
senior. Deci există talent, dar nu în afara educaţiei. Strălucitori
ca Florin Gheorghiu n-am mai avut. Fischer - nu era un
intelectual, o inteligenţă, dar avea geniul şahului, ceva care
crează dificultate parametrică informaticienilor. Botvinik a fost
creatorul programului de electrificare al Rusiei lui Lenin. Era un
mare profesionist al domeniului, ca electronist dar, suprapus, şi
un mare filosof al şahului. Şi, ca să trec spre mine, prin şah am
reuşit să îmi îndulcesc puţin viaţa de student care, pe ansamblu,
era foarte grea.Am fost campion pe Centrul Universitar timp de
patru ani. Ca atare, aveam asigurat un bilet la campionatul
universitar de la Sinaia-Predeal, iar ca membru al echipei
universitare, amavut posibilitatea sămerg în Polonia, înAlbania
şi laMoscova, unde l-amcunoscut peMihail Botvinik.

-Am prins construirea socialismului şi comunismului, cu
toate ale sale, din plin. În ciuda tarelor, spre exemplu suportarea
puterii, a mitocăniei adminstrative, (că trebuia să auzi, să taci şi
să rabzi, fiindcă ei aveau mutarea de deschidere: dacă rămâi în
liceu, dacă rămâi în facultate, dacă iei bursă sau nu, ori dacă ţi se
lasă şansa ca să te afirmi), poate că blestemul genetic al celor 15
generaţii de oameni gospodari ardeleni plus, probabil, orgoliul
personal, m-au ajutat.Am vrut să arăt că sunt bun la şah fiindcă
acolo nu mai conta că eşti secretar utece sau asecere, sau
sănătatea originii sociale. Asta ne-a salvat şi folosesc pluralul
fiindcă vorbesc şi de fratele meu care a fost în situaţia de a fi dat
afară fiindcă tata, primul intelectual în capăt de generaţii, erou
decorat pe frontul de răsărit, a avut o bucată de pământ pe care a
muncit-o. Şi a apărut, când trebuia, rectorul Franke care, pe
limbajul de lemn al perioadei, a spus: Tovarăşe Melinte, acest
tânăr care a fost doi ani de zile campion universitar de şah poate
fi reeducat. A scăpat el şi, din urmă, am primit şi eu imunitatea
necesară. Ei bine în această situaţie, nu singura, am simţit nevoia
unui sprijin prin modele. Fiindcă erau profesori pe care îi
detestam. Vasile Mârza. Făcuse studiile în Franţa dar devenise
un activist de partid bocciu, de ceamai proastă calitate. Dar erau
şi oameni admirabili: Prof.dr. Ioan Petrovanu. Vorbea în limba
lui Goethe; ştia muzică de concura cu cei de la Filarmonică; ştia
pictură; juca şah. Era un om căruia îi plăcea să dăruiască. Dorea
să aibă tineri în jurul lui, pentru a-i sprijini în dorinţa de a ieşi din
lumea aceea mediocră, din cutuma studentului uniformizat.
Făcea un lucru insular, înconjurat fiind de asistenţi sau
conferenţiari universitari, cum era în epocă, fii de miliţieni, de
preşedinţi de ceape.
Era o mare personalitate a anatomiei şi un om de o cultură

colosală. Dar mai ales avea vocaţia mentorului, a magistrului
căutat, îndrăgit, astfel că cel puţin 40-50 de studenţi orbitau în
jurul său din anul unu până în anul şase. Era însă greu să temenţii
în grupul său datorită modului în care te măsura, o alchimie din
care ieşeai mai bun, mai în lumină sau coborai în zona de
întuneric. Şi uite că, rememorând profesorul Petrovanu, mă
îneacă disperarea. Asta fiindcă în ultimii ani de experienţă
didactică m-am confruntat cu situaţii în care trebuia să intervin,

-Vă ascult şi mă bucur că nu faceţi parte din categoria celor
care ard totul în jur pentru a fi continuu în prim plan. Aceia care
nu au iubire pentru învecinaţi, pentru lumina din existenţa lor
din care ei înşişi se luminează.

Dr. Hortensiu Aldea:
“Colecţia de artă m-a ajutat

să rezist în presiunea
hilară a socialului”
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să dezleg fără a mai avea şansa unei opinii a propriului mentor.
Spre exemplu, am simţit la unii tineri o teamă profundă, frica de
abordarea domeniului neurochirurgiei. Şi le explicam, încă de la
primul curs, că neurochirurgia nu este o specialitate mai
complicată sau mai grea decât chirurgia generală sau
gastroenterologia. Şi dermatologia poate fi grea în importanţă
dacă o faci foarte bine.

. Că ăştia aveau
apartament, mobil, maşină, dar mereu în criză cu cititul, cu
studiul. Ei contau pe o presupusă funcţionare a relaţiei dintre
mine şi părinţii lor, foşti colegi. Nu voiau să mă înţeleagă, să mă
perceapă în ce eram cu adevărat. Nu doar profesorul lor pe o
disciplină, ci şi cel care a adăugat ceva clarificat ca noutate şi
valoare recunoscută la zestrea şcolii ieşene de neurochirurgie.
Dar am avut şi studenţi, modeşti ca origine socială dar cu datele
de potenţial profesional deosebit, cu o evoluţie intelectuală
clarificată, studenţi care mi-au bucurat existenţa profesorală. Şi
am reluat exemplul dinainte, al mentorului. Fiindcă nu puteam
să-i las, la şansa pe care o simţeam în ei de evoluţie în neuro-
chirurgie, nu-i putea lăsa să eşueze pe o altă scarificare: medic de
familie,medic de laborator sau anestezist.

e fel de profesor oi fi eu? Oricum, nu unul rapace, aşa
cum mai sunt unii prin jur. Eu şi restul lumii! Or aşa,
între distanţe, tu, arogantul, decidentul solist şi

ceilalţi, bănuiţii, nu se poate crea o echipă. Poate că aici, în acest
feudalism medical care s-a impus în epoca comunistă, este
explicaţia clonării comportamentale a unor şefi de clinică de
acum. Satrapi. Posesivi. Distanţi.

-Încă funcţionează gaşca serviciilor speciale ale foştilor
secretari. Uitaţi-vă lamarii miliardari ai României: foşti secretari
utece, uasere etc, etc., care au fost aşa de bine organizaţi încât s-
au adaptat foarte bine capitalismului şi tranziţiei.

-Mă atacaţi direct în lumea aceasta specială în care, ca om de
colecţii, mi-am asigurat şansa evadării în timp, în frumos.
Colecţia m-a ajutat să rezist în presiunea hilară a socialului. Dar,
pentru a fi colecţionar adevărat, trebuie, obligatoriu, să
îndeplineşti câteva cerinţe: să ai memorie vizuală bună, să ai
pasiune şi să studiezi. Colecţionarii sunt de tot felul, mai ales cei
empirici, colecţionarii de lucruri inutile (brichete, bricege,
capace de bere, cutii de chibrituri, potcoave). Dar colecţionarul
care accede spre artă şi stochează în tablouri banale: o natură
statică amicului burghez în sufragerie, un nud în dormitor şi ceva
floricele în salonul în care primeşte musafirii, acel colecţionar
este în derizoriu chiar dacă înseamnă mult mai mult decât
directorul sau investitorul care nu are nimic pe perete. Dar ca
iubitor de frumos care baţi la porţile statutului de colecţionar de
artă, acolo nu trebuie să fii singur ci împreună şi la un loc cu
educaţia, perseverenţa şi orgoliul. Pentru că, la un moment dat,
doreşti să ai un plus la ce ai văzut acasă.

-Dacă are pian şi nu are ureche muzicală, iarăşi, e ceva
groaznic. Revenind la colecţionar, începutul este cel de interior.
Simte că lipseşte ceva. Şi atunci începe să-şi creeze legături cu o
serie de artişti. Sigur şi aici sunt capcane, fiindcă dacă dai de un
artist mediocru dar orgolios, de un altul asemeni, atunci vom
avea un viitor colecţionar eşuat. Dar dacă, din prima, ai şansa să
intri în atelierul unui pictor adevărat, cum am intrat eu la Mihai
Cămăruţ, să fie generos, să-ţi explice temperatura culorii,
spaţializarea, pasta, odihna culorii, în plus să şi adauge la cinci-
şase tablouri cumpărate încă trei şi să-ţi deschidă uşa către alţi
pictori de valoare: Dan Hatmanu, Piliuţă, maestrul Baba, atunci
nu mai ai altă şansă decât să devii un adevărat colecţionar. Şi
încep sacrificiile. Am mers cu o - 17 ani de râdeau
rezidenţii de mine. Or, ei habar nu aveau de regula priorităţilor
personale. Niciodată nu am fost foarte elegant. Umblu sport,
alerg detaşat de priorităţile colecţionarului. În ultima perioadă
era să-mi rup gâtul când am luat de la pictorul Baba o lucrare
foarte importantă: . Să vezi lucrarea şi să dai
atunci, în 1982, suma de jumătate deDacie nouă, tu umblând cu o
maşină din care curgeau tablele, asta te reprezintă.

-Ei, nu chiar. Dar să te uiţi în colecţie, să poţi spune că, uite,
asta este cea mai tare piesă a lui Cămăruţ, cea mai tare piesă a lui
Hatmanu este asta...

n prezent, investitorii caută Baba, Piliuţă, Brădean, Florin
Niculiu, Hatmanu etc., dar fără a gândi că, uite, este un
artist tânăr care vine din urmă şi care promite. Şi tocmai în

situaţia grea în care ne aflăm: culori scumpite, taxele galeriştilor,
împuţinarea amatorilor de artă, artiştii tineri trebuie să fie
încurajaţi pentru că ei vor fi viitorii Baba, Piliuţă, Brădean, Florin
Niculiu, Pacea.Aceştia vor reprezenta arta şi cultura românească
în ciuda dificultăţilor economice, politice, administrative. Sabin
Balaşa: uriaş, copleşitor. Vă daţi seama? Un oltean paranoic get-
beget a ajuns să ceară să fie înmormântat în Iaşi, în oraşul unde
sunt cele două mari epopei ale lui: Sala Paşilor Pierduţi de la
Universitatea Al.I.Cuza şi acea parabolă a iubirii din Aula
Magna.
Iaşul încă stârneşte pasiuni, captează energii, creează

personalităţi, importă personalităţi.

Nu vă fie frică de neurochirurgie. Să vă fie
frică de voi înşivă, mai ales voi, copii de doctori

-Posturile înalte nu te îmbracă în bronz, nu îţi asigură şansa
statuii.

-Domnule profesor dr. Hortensiu Aldea, vă suprapun tramei
unui roman poliţist, unde autorul trebuie să-şi ucidă obligatoriu
şi cât mai pervers posibil eroul. Asta dă un final bine cumpărat.
Pentru dumneavoastră am o soluţie de superbă mişelie: vă
distrug tablourile din colecţia care vă atrage admiratori şi
duşmănii nedeclarate.

-Dar dacă are acasă, la părinţi, pian...

Dacie 1300

Un rege nebun

-Ca un alt RegeNebun

C

Î

Vocaţia unui reporter este de-a numerge pe căi bătătorite
sau, dac-o porneşte pe-acestea, de-a explora până-n
pânzele albe, folosindu-se, ca un veritabil Poirot, de cel

mai mic şi mai neaşteptat indiciu, întru aflarea adevărului, a…
criminalului. Mai ieri-alaltăieri, un ministru cam sinistru s-a
trezit vorbind, mai mult încă, propunând ca ziariştii să nu mai
aibă acces la documente şi surse decât după ce au fost făcute
publice. Păi, dispare astfel raţiunea de-a fi a reporterului, chiar a
presei însăşi! Să sperăm că parlamentarii, intraţi în vacanţă
electorală (la ora acestui comentariu), n-au apucat să legifereze
această aberaţie şi, până se-ntorc la locul lor de odihnă plăcută,
poate uită…
Se poate uita şi ierta o fluierătură-n biserică? Răspunsul e ca la
Radio Erevan: şi da, şi nu. În urmă cu peste o sută de ani, tânărul
şi neliniştitul Mihai Codreanu, proaspăt absolvent al
Conservatorului deMuzică şiArtăDramatică, s-a trezit fluierând
la spectacolul de licenţă dat de studenţii din clasa profesorului (şi
marelui actor) State Dragomir. Fluierăturile au produs nişte
reverberaţii peste pereţii sălii de spectacol şi
peste aşteptări, ajungând nu doar la urechile
rectorului, dar şi la cele ale ministrului de
resort, care au propus (urechile!) pedepse dintre
cele mai drastice (incredibile, astăzi) pentru
insolentul proaspăt licenţiat… Cum însă tot
atunci se intra în vacanţa de vară, tulburentul
viitor sonetist a sperat că, până-n toamnă,
episodul va intra în uitare şi el va scăpa basma
curată. Nici vorbă: toamna, chiar domnul
ministru a decis ca ”infractorului” să nu i se
elibereze diploma de licenţă decât peste doi ani.
Ceea ce s-a şi întâmplat.
E acesta doar un episod din multele, scoase, de

, de sub aluviunile depuse în veac
peste omul şi opera sa, spre a ni-l restitui pe

. Pe adevăratul,
adică. Reporter de investigaţie, cum îi place a se
denumi, Viorel Ilişoi practică, de fapt,
reportajul la limita prozei, în cazul de faţă fiind evident şi
concubinajul cu critica / istoria literară. Reportajele lui - care se
bucură de-un succes enorm, îndeosebi pe fb - scrise cu
dexteritatea şi răbdarea unui prozator (cum şi este), au, de obicei,
un clenci detectivist, misterios, provocator. Nu-l pot uita pe cel în
care reporterul, ”deghizat” în muncitor sezonier, se angajează
culegător demere la o fermă (din judeţulBotoşani).
Pentru a scrie (Editura Muzeului
Literaturii Române, Iaşi, 2014), Viorel Ilişoi s-a… deghizat în
purtătorul de cuvânt al Sonetistului. Să recunoaştem, unul dintre
cele mai la îndemână travestiuri. Eu însumi, cândmuzeografiam
laVila ”Sonet”, am încercat a şterge colbul de pe uitata, stinghera
lui statuie… Mi l-am imaginat chiar partener de şah, dar am
abandonat partida când devenea mai interesantă, nevoit fiind a
ieşi ”la pensii, domnule, la pensii!”. Una din victoriile mele,
obţinută spre sfîrşitul celor şase ani de muzeografiere: am reuşit
să le bag în cap, unor doamne de la dispecerat, adresa

, iar pe taximetrişti să-i
determin a parca în faţa Muzeului, nu peste drum, la ”Bolta
Rece”. Şi acum, după opt ani, nimeresc câte-un taximetrist care-
mi spune: ”Vă ştiu, vă luam cândva de la Casa Codreanu…” Da,
dar eumi-s campion la taximetrie, or, după abstragerea de laVilă,
comenzile de-acolo au scăzut dramatic… Şi cum uitarea/e
scrisă-n legile omeneşti, lui Viorel Ilişoi - în cele şapte luni de
documentare - i-a trebuit multă răbdare şi persuasiune, spre a-i
(re)învăţa, pe aceiaşi sau pe alţii, unde esteVila SONET…
În schimb, investigatorului nu i-a fost greu să constate că, pentru
majoritatea ieşenilor (interogaţi pe stradă, uneori chiar în
preajmaVilei), Codreanu este unmare…necunoscut. Evident că
nu e om să nu ştie unde-i lăcaşul de băutură ”Bolta Rece”, dar
prea puţini iau sama la lăcaşul de cultură de peste drum. Când
muzeografiam (detectivul are gentileţea de-a mă cita de câteva
ori), compusesem un catren pe care-l vroiam (în entuziast acord
cu don Mihai, patronul), să-l suim pe un banner care să unească,
peste stradă, cele două lăcaşuri:

Dar, ca şi atâtea alte mari proiecte făurite
, şi acesta a rămas… …
pre a testa aderenţa la şosea a acestei ,
producătoare de sonete, mereu inventivul cercetaş n-a
apelat la vreun post-modern poet sau critic literar, ci la un

amic inginer, ştiindu-se faptul că inginerii sunt printre cei mai
rafinaţi degustători de produse lirice… La prima înghiţitură,
amicul s-a strâmbat, ca şi cum ar fi băut o poşircă, dar, pe măsură
ce papilele gustative se acomodau, realiza că i s-a oferit un vin
nobil, fără (prea mult) bisulfit, care emana indicibile arome…
Stimulat, totuşi, şi de un vin de la ”Boltă”, insensibilul, la
început, degustător, a ajuns, în final, să înveţe unele sonete
codrene pe de rost…

Viorel Ilişoi

Necunoscutul Mihai Codreanu

Necunoscutul Mihai Codreanu

: Vila
SONET, Muzeul Mihai Codreanu

Ca să nu resimţi tot greul / ce în
lume te petrece, / vizitează întâi Muzeul / şi… rămâi la Bolta
Rece!... din cuţite şi
pahară urmaşilormei Turtureşti

maşinării delicateS

Creşterea şi descreşterea gloriei, deci a aderenţei la poezia lui
Mihai Codreanu, sunt urmărite în sincronie şi diacronie,
cercetătorul dându-ne mostre semnificative ale receptării, de la
Ibrăileanu la Călinescu, de la Lovinescu la Cioculescu ş.a.m.d.,
până la Ciopraga. Cu un veac în urmă, elevi de la Liceul Internat
săreau gardul, ca să prindă, la chioşcuri, ”Viaţa Românească”,
în care apăreau un sonet-două de Codreanu. Vreme de aproape o
jumătate de secol, Mihai Codreanu a fost o figură emblemtică a
Iaşiului, şi nu numai. Chiar dacă unii critici s-au mai revizuit
(Lovinescu, desigur), chiar dacă alţii l-au primit reticent
(Pompiliu Constantinescu, Cioculescu), iar Călinescu, pur şi
simplu, l-a desfigurat, sonetistul s-a bucurat - surprinzător! - de
preţuirea confraţilor (Arghezi, Galaction, Philippide) şi-a…

autorităţilor, fie acestea academice sau
administrative. Aureolat de premii (al
Academiei, al Societăţii Scriitorilor), de ordine şi
medalii (ale statului român sau francez), profesor
”de declamaţie”, rector al Conservatorului,
director al Teatrului Naţional, colaborator la
diverse reviste şi ziare, conviv la ”Academia
liberă” - cum le reuşea, oare, pe toate, acest om,
(aproape) orb, încă de la vârsta de 30 de ani?!
Viorel Ilişoi, metodic ca un arhivar şi alert ca un
biciclist, s-a lansat într-o cursă de urmărire la
capătul căreia liderul

, pierdut ca-n ceţurile londoneze (în
Anglia, fără îndoială, i s-ar fi acordat titlul de
), redevine ceea ce a fost şi mai mult decât

atât: nu doar sonetistul prin excelenţă, nu doar o
statuie, precum cea din faţa Vilei, nu doar un orb
(care ), ci un om,
cu toate iluminările, ascunzişurile şi întunecările

lui. Episoade intrate-n legenda ”dulcelui târg”, unele de-a
dreptul scandaloase, altele doar punctate în presa vremii, câteva
puse sub pecetea tainei - cărora Codreanu le-a fost protagonist
sau martor - sunt luate de-a fir-a-păr şi duse până la ultimele
desluşiri. Şi aici se vede adevăratul reporter: el nu acuză, nici nu
scuză, doar constată. Ce-i drept, uneori semiră, alteori se amuză,
câteodată compătimeşte cu ”victima”, dar nicăieri nu-şi arogă
prerogativele unui judecător, fie acela critic literar. De altfel,
miza cărţii nu e aceea de reevaluare a poeziei lui Codreanu -
eventual cu intenţia de a o aducemai în faţă - ci de-a ne propune o
privire spectrală asupra omului şi epocii în care a vieţuit. Cu
toate acestea - sau tocmai de aceea - am aflat, pe parcursul
lecturii, poate cele mai expresive percepţii ale infatigabilului
sonetist. Receptarea e în direct, , cu deloc surprinzătoare
actualizări:

, Codreanu a scris,
.

Vila însăşi i se pare, comentatorului, şi - forţând un
pic nota - îi găseşte similitudini în catrene şi terţine... Oricum,

Patetică pledoarie. De li s-ar întâmpla s-o citească, sunt sigur că
taximetriştii vor şti exact unde să parcheze, când - şi dacă - li se
va solicita:

, Necunoscutul Mihai
Codreanu

Sir

live
De fapt, despre Codreanu se poate spune că şi-a

făcut din sonet un stil de viaţă. Gândea în sonete. Vorbea în
sonete. Privindu-i fotografiile din muzeu, te gândeşti că poate el
şi pe stradă păşea în ritmul sonetului, cu stângul pe iamb, ca
soldatul cu stângul pe tobă, patru paşi, pauză, alţi patru, apoi
două volte graţioase de câte trei paşi, totul într-o înlănţuire
insesizabilă. Şi poate că mergând astfel, ca într-un şotron, pe
structura sonetului, le va fi părut contemporanilor săi că ezită în
mers din cauza orbirii. Dar asemenea plantelor ce încolţesc în
întuneric, scoate înafară prelungiri firave şi transparente.
Natura e aproape inexistentă în sonetele lui. Lectura, din acest
punct de vedere, seamănă cu o plimbare pe Bulevardul Ştefan
cel Mare după ce primarul, ales şi reales cu neînţeleasă
obstinaţie de ieşeni, a tăiat teii. Rarmai tresare un val pe lac, rar
o rază de lună mângâie un zid vechi, iată şi un cocostârc într-un
picior, un plop singuratic, florile dispar în ierbarul
abstracţiunilor, zâmbetele se resorb în motivul lor, până şi
cuvintele aşa-zis poetice, încărcate de la Eminescu cu o
electricitate tainică, nu ni se par ridicole. Limba le-a respins ca
pe nişte corpuri străine. Mihai Codreanu, cu un simţ ascuţit,
foloseşte numai acele neologisme în spiritul limbii române, care
s-au şi păstrat, le dă valoare poetică; poezia lui mai veche de o
sută de ani e scrisă în ceamai curată limbă românăde azi.
Magician al versului cu instrumentele lui de
gheaţă (...) versuri eterice, aşezate pe propria lor frumuseţe

ca un sonet

Vila ”Sonet” va fimereu un loc cald ca o inimă, de unde bătrânul
poet va mai trimite în venele Iaşului, din ce în ce mai puţin,
sângele rece al sonetelor sale.

Un taxi la Vila Sonet!...

vedea prin întuneric foarte bine

Un taxi la Vila
”Sonet”!

Nicolae TURTUREANU

conotaţii

Consemnat de Aurel BRUMĂ
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Revenirea Marinei Constantinescu la direcţia
Festivalului Naţional de Teatru (după ce mai
îndeplinise această misie în perioada 2005-2007)

a însemnat o regândire a proiectului funcţie - bineînţeles - de
starea oarecum diferită a teatrului şi în special de starea
stagiunii 2013-2014 din care a avut de ales spectacolele
reprezentative în vederea configurării afişului ediţiei (24
octombrie-2 noiembrie). Caracteristica principală a acestei
perioade de referinţă a fost sub raport valoric şi

sub raport tematic şi al formelor de expresie
scenică. Aşa stând lucrurile, ediţia FNT, ca imagine

modestia
diversitatea

Mugur OBREJA

Apogeul toamnei teatrale:
Festivalul Na ionalţ

concentrată a acestei perioade, nu putea avea decât aceleaşi
două caracteristici. Şi aceasta în ciuda faptului că de pe afişul
ediţiei nu au lipsit numele principalilor regizori care se
manifestă în prezent în spaţiul teatral românesc:

( de Roger Vitrac -
Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca şi , scenariu după
Sofocle - Teatrul Naţional Sibiu),
( - Teatrul Metropolis Bucureşti),

( de Vasile Alecsandri - Teatrul
Naţional Cluj-Napoca şi

după „Moromeţii” lui Marin Preda - Teatrul Act
Bucureşti), ( de Eugen Ionescu -
Teatrul „Nottara” şi - Teatrul Naţional
Cluj-Napoca), (

scenariu propriu - Teatrul din Odorheiul Secuiesc),
( de István Örkeny - Teatrul

Naţional Craiova), ( de Gogol - Teatrul
Naţional Bucureşti), ( de
Tracy Letts - Teatrul Naţional Iaşi), (

pe un scenariu propriu - Teatrul Naţional Tg. Mureş,
compania „Tompa Miklós”), (

de Biljana Srbljanovic - Teatrul „Anton Pann”
Râmnicu-Vâlcea), ( de
Gianina Cărbunariu - Teatrul Odeon şi de
Gianina Cărbunariu - Drama Cum + Teatrul Odeon),

( deAlinaNelega -TeatrulNaţionalTg.Mureş,
compania „Liviu Rebreanu”). Acestora li s-au alăturat, cu
spectacole de diferite nivele artistice: (

- Compania Passe-Partout Bucureşti),
( deAnthonyMichineau -Asociaţia Inspira

Bucureşti), ( de Eugen
Ionescu - Teatrul Municipal Baia Mare), (

de György Spiro - Teatrul de Artă Bucureşti),

Silviu
Purcărete

Victor-Ioan Frunză
Alex.

Dabija

Gábor Tompa

Mihai Măniuţiu

Bocsárdi Laszló
Felix Alexa
Claudiu Goga

Radu Afrim

Cristian Juncu

Gianina Cărbunariu

Alina
Nelega

Dan Puric
Radu

Beligan
Mihaela Panainte

Alex. Maftei
Tudor

Victor sau Copiii la putere
Oedip

Tartuffe
Sânziana şi Pepelea

Păi, despre ce vorbim noi aici,
domnule?...

Noul locatar
Trilogia AureliuManea

Viaţa-i mai frumoasă după
ce mori!

Familia T th
Revizorul
Acasă, în miezul verii

Castingul
dracului

Trilogia
belgrădeană

De vânzare
TipografiaMajuscul

În trafic

Suflet
românesc

Fă-mi loc!
Noul locatar

Şase
din 49

de Molière

ό

Lucanu
Mariana Cămărăşan

Bobi
Pricop

Andrei Munteanu

Gigi Căciuleanu
RăzvanMazilu

Alexandr Morfov
Robert

Wilson

( de Alina Nelega - Teatrul
Naţional Cluj-Napoca), (

de Miguel Delibes - Teatrul Unteatru Bucureşti),
(Profu' de religie de Mihaela Michailov - Teatrul

Naţional Craiova),
de Andrei Munteanu - Teatrul Evreiesc de Stat

Bucureşti) şi, mai ales, coregrafii (
- Teatrul Naţional Sibiu) şi ( de

JoseMasteroff - Teatrul German de Stat Timişoara).Au fost şi
doi străini, bulgarul ( de
Shakespeare - Teatrul Naţional Bucureşti) şi celebrul

( de Eugen Ionescu - Teatrul Naţional
Craiova).
Ce observaţii ar putea fi făcute, ce concluzii s-ar putea

trage privind acest tablou? Mai întâi se observă intrarea pe
poarta mare a unor nume noi sau cu prea restrânsă circulaţie
până acum şi a unor teatre, asociaţii, grupuri etc. care n-au
figurat pe afişele ediţiilor anterioare. Poate fi un semn bun, de
înnoire, de diversificare, de revigorare a mişcării teatrale (cu
condiţia ca, măcar unii / unele să confirme în viitorul imediat).
Mai slabă ca până acum ne apare relaţia cu teatrul european /
cu teatrul lumii. Cauza e una singură: finanţarea. Un semn bun
ar fi prezenţa pe afiş a unor lucrări din dramaturgia
românească (de la Vasile Alecsandri s-a făcut un salt ameţitor
până la contemporanele noastre Alina Nelega, Gianina
Cărbunariu,MihaelaMichailov...).
Operând selecţia, Marina Constantinescu a resimţit acut

lipsa spectacolelor importante din peisajul stagiunii 2013-
2014: „Din punctul meu de vedere - nota ea prefaţând
Festivalul - numărul spectacolelor remarcabile, din intervalul
urmărit, este extrem de mic”. Faptul însă nu a descurajat-o:
„Din multe spectacole se poate face unul singur, memorabil,
luând de undeva performanţa unor actori, din altă parte
sclipirea unei idei regizorale sau a ideii de spaţiu pe care un
scenograf o aduce pe scenă, marcând tot ce se întâmplă în jur”.
Şi într-adevăr, gândul optimist al directoarei tocmai în acest

Amalia respiră adânc
Cinci ore cu

Mario

Mazl-tov and Justice
for All

Mozart
Steps Cabaret

Furtuna

Rinocerii

George Mihăiţă şi Marcel Iureş în spectacolul
(Teatrul Act)Păi despre ce vorbim noi aici, domnule?

Marius Manole în ţ ştiRevizorul de Gogol (Teatrul Na ional, Bucure )

fel s-a materializat şi s-a împlinit. Din multe spectacole s-au
putut alege sclipiri de idei regizorale (personal, am apreciat
spectacole întregi ca fiind, dacă nu evenimente, cel puţin acte
scenice foarte onorabile:

- cel de la „Nottara”,
ş.a.); au fost destule evoluţii

actoriceşti remarcabile ( în ,
în , în
, şi în ,

în şi în ,
şi în ,
în , r şi
în , şi
în

, în , în
, în ,

precum şi un însemnat număr de tineri foarte talentaţi şi
entuziaşti - aici avându-i în vedere pe cei care au alcătuit
distribuţiile celor două spectacole produse de FNT:musicalul

de Răzvan Mazilu (după celebrul concept al
lui Jerome Robbins, cu muzica lui Leonard Bernstein) şi
spectacolul laureaţilor Galei HOP 2014: Ada Lupu, Ana-
MariaBercu şi grupul „Paravanului...”
În ceea ce priveşte geografia teatrală a fost evidentă

extrem de modesta participare a teatrelor din Moldova: doar
Teatrul Naţional din Iaşi s-a aflat pe afiş, şi el cu un singur

Sânziana şi Pepelea, Tartuffe, Noul
locatar Victor sau Copiii la putere,
Trilogia Aureliu Manea

Furtuna
Victor sau Copiii la putere Suflet

românesc Tartuffe
Revizorul Fă-mi loc!

Familia T th
Rinocerii
Acasă, în miezul verii
Păi, despre ce vorbim noi aici,

domnule? Trafic
Noul locatar Trilogia Aureliu Manea

West Side Story

Ion Caramitru Zsolt
Bogdan Dan Puric

Sorin Miron George Costin
Marius Manole Sorin
Leoveanu Valer Dellakeza Ilie
Gheorghe Mihaela Arsenescu-Werne
Emil Coşeru Marcel Iureş
George Mihăiţă

Elena Purea Francisco Alfonsin
Miriam Cuibus

ό

Emil Coşeru în spectacolul
(Teatrul Naţional, Iaşi)Acasă în miezul verii

spectacol, în timp ce celelalte Naţionale au avut câte două şi
chiar trei.
Am vorbit până aici doar despre selecţia oficială.

Festivalul a fost însă mai bogat decât a arătat afişul selecţiei,
întrucât directoarea Marina Constantinescu a avut excelenta
idee de a amplifica peisajul ediţiei cu câteva secţiuni
complementare. Una dintre acestea a fost deja menţionată, ea

Rinocerii de Eugen Ionescu (Teatrul Naţional, Craiova)

cuprinzând cel două spectacole de FNT (în
colaborare cu UNITER).Adoua s-a numit şi a inclus
câteva spectacole cu distribuţii remarcabile: de la
Odeon, de la Naţionalul bucureştean (de şi cu Horaţiu
Mălăele), de la Metropolis (cu Oana Pellea),

de la Odeon (cu Dorina Lazăr, Coca Bloos şi Emilia
Dobrin), de la Masca (cu Mihai Mălaimare),
de la „Bulandra” (cu Victor Rebengiuc), de la
„Nottara” (cu Alex. Repan), de la „Bulandra” (cu
Mariana Mihuţ, Răzvan Vasilescu şi Victor Rebengiuc),

de la Comedie (cu Horaţiu Mălăele, George
Mihăiţă, Vladimir Găitan) ş.a. A fost şi o secţiune numită

: o companie elveţiană, Finzi Pasca, după
numele conducătorului ei, a prezentat un foarte interesant
spectacol de teatru-circ intitulat

, un adevărat „poem vizual” inspirat din texte şi
personaje cehoviene (spectacolul a fost produs de Festivalul
Internaţional deTeatruCehov).
Ca la fiecare ediţie, în paralel cu spectacolele, au avut loc

numeroase manifestări complementare care au amplificat
ţinuta de manifestare culturală de rang înalt; au fost vernisate
expoziţii - cea de costume realizate de Doina Levintza a fost
cu totul impresionantă -, dar de un real succes s-au bucurat şi
cele dedicate, in memoriam, actorilor George Constantin şi
Ion Manu, precum şi regizorului Aureliu Manea. Foarte
bogată a fost, în această ediţie, secţiunea conferinţe şi lansări
de cărţi. a conferenţiat despre relaţia teatrului
cu celelalte arte (

), iar , în aceeaşi idee, a
vorbit despre şi .
Între numeroasele cărţi care au fost lansate s-au aflat şi

cele semnate de ieşeanul Călin Ciobotari (
şi ).

produse
Maeştri
Gaiţele

Lecţia
Vocea umană

Şefele
Actorul Ivanov

Aniversarea
Căsătoria

Revizorul

Spectacol invitat

Donka - o scrisoare către
Cehov

Nopţile picturii, nopţile teatrului, Iubire şi
neiubire în teatru

Teatru şi sculptură Teatru şi dans

Regizorul, acest...
Emil Coşeru, actorul nostru

George Banu

Monique Borie

Francisco Alfonsin în de Eugen Ionescu (Teatrul Nottara)Noul locatar
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Privit cu ochi umbriţi de, ai zice, pertinentă cenzură,
proiectul ofertat şi etapizat, pe parcursul unui întreg an, de
Galeriile Dana, nu-ţi poate smulge decât remarca iniţială

că ai dat de încă un experiment, dacă nu absurd, atunci cel puţin bizar.
Într-un fel e...Şi de vină sunt toate "de ce?"-urile pe care le simţi
vibrând coarda aerului, de la intrare. Lucrări nefinisate (după rigorile
pe care ne-am obişnuit a le numi finisaj), geometrii şi colaje fără
nume, o titulatură greude decodificat, dacă elementele de latină nu ţi-
au aservit în şcoală cu suficient impact, o altă semnătură pe pânze -
Dorin Baba, decât cea a autorului plastic în fapt - M. Sidovius. Cum
să te clasifici altfel decât derutat?
Şi totuşi, paradoxal, dacă ai reuşit să simţi toate acestea, te poţi

autointitula fericitul câştigător al primului pas. Pentru că din acest
punct ai şansa ca să ţi se dezvăluie drept ceea ce este în fapt:
un eseu filosofic pe pânză de sac şi aromă de lavandă în ceaiul servit
la etaj.
De ce un proiect cu semnătură împrumutată? Pentru că, în

viziunea artistului ce-şi trăieşte debutul expoziţional, această
semnătură dăruită, încurajează ceea ce "mai mult în potenţă, îşi va
face loc în fiinţă". Critica prietenului , a profesorului, cuvântul
cărţilor cem-au făcut se regăsesc în acest gest care recomandă realul/
realitatea dar fără a le cosmetiza, fară a le preface în clişeu
cinematografic.
"Momentele inaugurale vin la pachet cu semnăturile ce ne-au

călăuzit la contactul cu lumea" susţine mai exact M. Sidovius la un
moment dat.
Într-o traducere uzuală am putea considera că semnătura dăruită

la început de drum celui ce vine din afară într-un, dintr-un alt
domeniu profesional sau personal, creează premisa unui dialog
netraumatizant/ nevictimar cu lumea când lucrările pregătite în
intimitate, în izolare, ies întru întâmpinarea atingerilor străine.
Semnătura e în acest context un spaţiu de confort. O vamă de
protecţie.
Proiectul artistic , narează altfel spus despre curajul de-

a ieşi din propria semnatură. Barem de dragul premisei de-a numai fi
astfel la discreţia sa, la discreţia acestei forţe auctoriale şi în fond
circumstanţiale, care îţi limitează potenţialul demişcare creatoare.
Sub aspect plastic proiectul e scris printr-o serie de colaje şi

obiecte menite a potenţa printr-o formulă proprie invizibilul. O serie
de geometrii aparent fără cap şi coadă ce ne îndeamnă să ne eliberăm
de interesul şi risipa de energie îndreptată înspre percepţia celorlalţi
asupra noastră. De întrebarea dacă dăm bine sau nu priviţi din afară.
De eticheta cadru care ne inducenecesitatea autoîngheţării în tipare.
Fără a urmări o finalitate imediată sau vreo logică exhaustivă,

nu poate fi privit ca o poveste, un discurs al pânzelor cu
evident şi convenţional (con)text. Spaţiile goale dintre tuşe, asemeni
spaţiului dintre cuvinte, invită la dialog, la replică, la posibilitatea de
a vedea dincolo de un potenţial discurs, de cele mai multe ori gata
indus. Ţi se propune să cauţi ochiuri de lumi în ritmul geometriilor şi
secvenţelor gradate.
Sarcina este de a ieşi din forme, din invariante stilistice. A ieşi

unde, spre ce? Spre exact ce ochiul nu vede încă. Cum faci asta?
Evaluându-ţi posibilităţile.
Trăim în ramă. Trăim teatral. Ne supunem aparent benevol şi

conştient tăieturilor, decupajelor, alipirilor zis estetice şi promovăm
în final doar ceea ce ne place să fie văzut, auzit, simţit,minţindu-ne că
personalizăm astfel determinarea. În fapt tocmai această căutare a
icon-ului perfect ne face egali, ne aduce indezirabilul numitor
comun. Să pozezi doar din profilul sau unghiul perfect e un act ce te
condamnă să nu poţi jongla decât cu un număr finit de posibilităţi, de
variabile. Confunzi cadrul perfect cu împlinirea şi când aceste cadre
finite, rând pe rând se bifează, apare criza.
Proiectul se vrea prin acest prim pas/ etapă găzduită de către

Galeriile Dana a fi expresia obiectului respins. Fără să iei în calcul
potenţa incomodă dar sinceră, rişti să nu simţi gustul hazardului
lumii.
Sunt tot atâtea şanse de a fi sau a nu fi "faţa câştigătoare a lumii".

Depinde de popularitatea ramei în care e îngheţat realul. Aşadar,
poate că nu ştim încă şi tocmai de aceea ne e ofertat spre
experimentare, cât mai puţine puncte de contact cu lumea te aruncă
într-un univers tot determinist, dar dictat de propria traictorie a
personalităţii şi nu una, comună, socială. Caracterul unic care ne
defineşte n-are cum să fie mulţumit prin compromis. Alegerea unui
anumit mediu în care să performăm reclamă această autodefinire.
Nişte copertţi frumoase, care plac tuturor, nu te apară de uitare tot
astfel cumopoză bună eo coborâre de sens.
"Viaţa nu e o casă de la finalul drumului" susţine artistul. Poate că

este atunci suma drumurilor ce duc înspre şi dinspre ea. Aşadar faţa
pânzelor etalate în Galerie e orice altceva decât o poză unanim
acceptabilă. Privită fără ghidul auctorial la purtător ai putea găsi, cine
ştie, o lume scoasă din spectacol şi nu doar una căreia să-i fii
spectator. Să înveţi cu alte cuvinte cum să "egredior" (a depăşi, a
înainta).

Egredior

Egredior

Egredior

“Noul locatar” de Eugen Ionescu Egredior. Evadarea din semnătură

Dacă, prin absurd, galeriile de artă şi-ar asuma rolul şi
serviciile unor agenţii de turism, atunci produsul
itinerant al lunii noiembrie ar fi, la Iaşi, foarte probabil,
artistului şi profesorului . O ofertă

vizuală neconvenţională, promovată, iată, nu de una, ci de trei spaţii
convenţionale incluzând Cupola dar şi tandemul Tonitza /Theodor
Pallady de pe Lăpuşneanu. O retrospectivă cu trei decenii şi tot
atâtea borne de kilometraj plastic în spate. O cu
schimbări bruşte de direcţie şi instinctive treceri la alte şi alte
mijloace de expresie, viziuni sau concepte fascinante. O ofrandă,
da, pe altarul modernismului, dar una cu rezonanţă studiată şi,
tocmai de aceea, aparte. Pentru că, dacă cel mai adesea lucrările
contemporane ascunse sub umbrela curentului sus amintit plutesc
într-o derivă ideatică cu ambiţii de metamesaj greu de interceptat,
cele pătrasciene se bucură de ancora unei tehnicităţi ce l-a definit pe
artist încă din start.
Prin anii '80, făcea desene hiperrealiste exersându-şi astfel

formaţia de grafician. După, a încercat postura de...sclav.Al liniei,
desigur, după cum el însuşi puncta confesând obsesia pentru
tehnicile de haşurămarcaDürer şi Rembrandt.Anii '90 au însemnat
intersecţia care l-a reinventat. Pânzele demari dimensiuni au servit
un meniu mai puţin diversificat, chiar minimalist, arborând desene
dintr-o singură linie, după tipicul oriental. În "compensaţie" însă
artistul descoperise şi exersa deja asamblarea, suprapunerile, jocul
cu obiectele sau, pe scurt, provocarea "readymade" sau nişa care l-a
extras definitiv din anonimat şi l-a propulsat pe firmamentul
internaţional.
Instalaţia de care se bucură amatorii clubului Motor din oraş a

dat şi numele demersului expoziţional din această toamnă, semn că
autorul e afectiv legat de acel prim pas făcut către schimbarea de
manieră numită, generic, ansamblaj. Un pas decisiv şi incisiv care
n-a reuşit să anihileze însă prima iubire, desenul, ci dimpotrivă, l-a
potenţat ca artefact. Grafica sa ireproşabilă prin precizia de "ac
hipodermic" după cum fericit o numea criticul de artă Aurelia
Mocanu, a rămas suportul şi imboldul totodată necesar bucuriei
aproape palpabile de a eperimenta. Constant. Poate că de aici vine
puterea aproapehipnotică a de fapt...
M-am întrebat, fireşte, ce o face a fi în esenţă un act cultural, nu

doar plastic, într-atât de captivant. Un prim răspuns/criteriu dincolo
de anvergura sa în peisaj, ar fi păstrarea eticii demesaj. Un substrat
aproape paradoxal când, de regulă, suprarealismul nu-şi bate capul
cu furnizarea de fire narative, jucându-şi cartea strict pe impactul
vizual. La Dragoş Pătraşcu acest "curaj" condimentat de poezie şi
poveste fantastică conferă iminentelor ermetisme treceri
spectaculoase peste prag. Relaţia idee-concept-tehnică
funcţionează ceas. Semantica titlului devine, în acest context, cu
atât mai subtilă. Fapt ce conduce firesc spre un al doilea argument.
Nu dai de repetiţie. Nu găseşti plafonare şi blocaje. Nu eşti cuprins
de plictis. Eşti supus, atras, absorbit nu de una, ci de o varietate
aproape incomodă de ..."călătorii". O dată depăşite cele evidente,
precum cea printre etape sau cea a discursului tematic ( revelat prin
imagini-întrebare şi conversia detaliului în potenţial răspuns) ţi se
deschid "uşi" mai puţin evidente, dar cert revelatoare. Ochii
decojesc de camuflaj mijloacele de transport predilecte: fiinţe
fantastice, trupuri-instrument, aripi de Icar, vântul din coama unui
cal, timpul scurs (d)intr-o fotografie veche, mecanisme aparent
non-funcţionale sau membre de manechin dezmembrat,
cartografieri, puncte cardinale şi coordonate (încă) inexistente într-
un plan fizic luat ca atare. Toate îţi par indicii spre, poate,
mercantile dezvăluiri de sine. Indicii definite de gramaje aproape
similare de afect, erotism, introspecţie şi autoironie.

e câmpul de conflict, duelul a doi pioni, reflecţia şi
jocul. Iar ultimul deţine atuul necesar de a te câştiga, fiindu-ţi
ofertat drept motor al unei vieţi/energii universale. Pe autor pare
oricuma-l poseda deja.Odată prin prisma desenului văzut ca ritual,
deci drum cu parcurs iniţiat. Linia e startul. Vine adăugarea,
alipirea, lupta cu forma, dialogul cu firul narativ ce conferă
fondului grafic misiunea de punct de plecare spre o textură
originală. Elementele de uman, zoomorf, mistic, maşinărie sunt
toate piese ale unui mecanism ce se vrea resuscitat. Elemente ce
sparg rigoarea clasică bidimensională spre evadarea în sau
escaladarea de edificii cu trepte, forme, dimensiuni atipice. Rezultă
o artă hiperrealistă la suprafaţă şi adânc conotativă la epicentru.
Una care sparge graniţele uzuale ale esteticii fără însă a o disepa.
Un fel de arhitectură ce-şi caută sensul în spatele exerciţiului
experimentalist. Fiecare lucrare sau uneori secvenţă de lucrări
(precum seria , menită a declama angoasa psiho-
socială) e altceva.Te cucereşte exact "călătoria" decriptibilă din ea.

e instalaţia de mari dimensiuni pe
care îmi permit a o eticheta drept nucleul acestui demers
expoziţional. Impactul vizual e nu doar imediat, ci susţinut, greu de
rezolvat temporal. Orchestra aceasta deposedată de sensul ei
armonic uzual îţi dă totodată senzaţia de mulţime, de armată ce
aşteaptă un dirijor, un scurt circuit, o comandă, o parolă sau un
semnal, ceva. Ţi-e greu oricum să alungi bănuiala că dincolo de
orice realităţi logice un mecanism, un obiect ca acesta,
reansamblat, se va, la un moment dat, mişca. Să bănuieşti energie
într-un ansamblu amorf e mai mult decât un joc tentant. La fel ca şi
titlul deloc întâmplător ales, aluziv şi susţinut cu tact.
În realitatea sa astrologică, "partea întunecată a lunii" se

numeşte aşa, întrucât omului de pe Pământ îi este imposibil a
detecta şi vizualiza această secţiune a Lunii. Deşi o zonă din ea este
luminată de razele Soarelui. Lucrarea lui Dragoş Pătraşcu pare prin

Călătoria Dragoş Pătraşcu

Călătorie

Călătoriei

Călătoria

Fără nume

Partea întunecată a lunii

context similară/ tributară viziunilor autorului de S.F. Scott C.
Warring. Scriitorul identifica în umbra selenară mici oraşe,
populate sau nu, dar create oricum din clădiri sferice albe şi altele
negre cu structuri ...biomecanice. La Pătraşcu lumea din umbră e
asaltată de structuri cu aliură umanoidă şi obiecte cu inserţii doar
până-ntr-un punct frapante. Sunt instrumente carcasă deposedate
de sunet dar care păstrează intactă memoria armoniei. Cum ştiu s-o
facă şi zidurile unor case cândva locuite.
Juxtapunerile nu sunt doar spectaculoase, ci îmbie spre o nouă

(a câta oare?) călătorie.Una în urma căreia nu poţi constata decât că
dirijorul lor joacă şi din perspectiva mijloacelor simbol, într-o ligă
mai profundă decât lasă impresia că ar vrea să o facă. Mai toate
structurile, mecanismele, asocierile desconspiră ideea de devenire,
de transformare, de căutare şi eventual intrare în rol.
Astfel, pleiada de e ambivalentă. Pe de o parte instituie

dialogul.Te simţi privit. Pe de alta, transformă ansamblul într-un soi
de templu al unor acoliţi uniţi prin rezonanţa simbolistică a
"ochiului lui Dumnezeu". De altfel trupurile-vioară amintesc şi de
ochiul lui Horus, cel smuls de pe statuie, în timpul confruntării cu
Seth, dar salvat şi reconstituit prin puterea magică a şoimului (şi el
element grafic asociat). Şi mai interesant ar fi faptul că deopotrivă
în tradiţiile egipteană, dar şi în cea occidentală, ochiul stâng este
considerat a fi o trăsătură... lunară.
Proiecţia solară a părţii întunecate a lunii e sugerată plurivalent.

Uneori de năluca calului în galop, întâlnită ades în grafica
maestrului Pătraşcu, alteori de . Fiind mitologic considerat o
creatură atomică, poate fi asociat şi cu apa, deci, iată, din nou,
cu luna. Intersectând graţia, curajul şi viteza, simbolizând focul şi
cerul, el e un element călăuză, deşi implică o serie de contraste.
Unul dintre ele e şi cel pledat chiar de către autor când desconspiră
pasele între raţiune şi joc ce-i deservesc opera. În aceeaşi ordine de
idei calul împleteşte raţiunea cu puterile divinaţiei şi magiei, aspect
ce-l face din nefericire un animal inteligent, dar predilect unui
inefabil sacrificiu suprem.Oricum l-ai privi, emesagerul Zeilor. Iar
între lumină şi întuneric există îndurare. Să nu uităm că în Islam,
Mahomed a cunoscut fericirea supremă prin armăsarul Borak, cel
care l-a dus la cer. E în fond un aliaj între pragmatism şi dragoste,
destul de complex.

şi celelalte instrumente ce s-au bucurat cândva
de coarde sunt şi prin poziţia verticală, prin disocierea înalţimii lor,
dar şi prin semnificaţie, elemente de înălţare, de aspiraţie. Lirismul
lor răscolitor e nota necesară de afect, de duioşie chiar dacă aspectul
implică vulnerabilitate. controlează prin înălţime augustul
angrenaj şi devine punte de legătură între pământ şi Paradis. Prin
legenda devenirii sale ( scheletul unei balene prin pielea căreia
vântul articulează note) e simbolul plastic perfect al transformării
de sine. Spre deosebire de acestea, instrumentele de suflat apar
adeseori legate în fire. Semn al captivităţii şi cenzurii în exprimare.
Tot vizavi de acest grupaj conotativ trebuie spus că, de pildă,
ascensiunea e căutată şi prin " "motiv a cărui funcţie simbolică
este legată, în şamanism cel puţin, de ritualurile ascensiunii cereşti,
deci de clarviziune şi divinaţie.
Aplicaţiile gen sau defect îţi sugerează diseparea

noţiunilor temporale. Asemeni celebrelor variante topite din opera
lui Dali, care ţipă după dorinţa umană de a-l putea, prin stagnare,
stăpâni.
Elementele de factură erotică, de la care artistul nu pare dispus a

face compromis, se bucură deo densitate greu de omis.Unele au ce-
i drept un caracter mai curând derutant, precum o sau un

fixat de atelaj. Revolverul incizat în corpul instrumentului
dat poate divulga atât o conotaţie sexuală cât şi una lăuntric-
conflictuală. Harponul de asemenea. Rămâne decizia ta dacă preiei
simbolul falic sau conotaţia de confruntare a unor emoţii spre
explorarea unei soluţii.
Puterea de sugestie a în schimb, amembrelor de

păpuşi dezmembrate, ce amintesc de controversatul Hans Bellmer,
e covârşitoare. Există o întreagă filosofie a lor. Aş puncta doar
teoriile conform cărora braţele sunt considerate a fi o veritabilă
Poartă a Integrării, prin acţiunea dintre noi şi lumea înconjurătoare,
având la bază trecerea din inconştient către conştient a opiniilor
personale, în timp ce drumul parcurs invers, de la acţiune către
principii, e responsabil cu procesul de Eliberare. Şoldurile devin,
alături de membrele inferioare, în expoziţie, etalate, măsura
liberului arbitru şi-a regăsirii echilibrului. În fond, zona aceasta a
bazinului e, şi în sens propriu şi privit la figurat, un centru de
greutate vital.
O expoziţie, aşadar, care nu te poate lăsa decât provocat. Şi fără

nici un răspuns precis. O expoziţie cu iz mentalist. O călătorie
printre întâmplări şi fragmente de suprarealiste viziuni onirice,
aflate în căutarea unei paradigme revelatoare.Visemici, altfel spus,
prinse în plasa unuiamaimare.

ochi

rază
calul

Viorile, violele

Harpa
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busolă ceas

armă
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Drago P tra cu:ş ă ş
Călătoria
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Scriind şi,mai apoi, edificând scenic laTeatrul „Odeon”
din Bucureşti Gianina Cărbunariu îşi
continuă seria exerciţiilor dramaturgico-teatrale pe

temă dată. De data aceasta tema propusă a fost hrana, ea
reprezentând esenţa proiectului şi a fost
propusă de Maria Magdalena Ludewig şi Clemens Bechtel din
Germania.
Compatrioata noastră aremeritul de a fi propus, la rândul ei, o

seamă de utile extensii, dar şi modalităţi concrete de
particularizare la realitatea românească a temei, punând-o astfel
în conjuncţie cu alte câteva probleme extrem-actuale ale lumii
româneşti: aceea a extincţiei clasei sociale ţărăneşti şi aceea a
pământului recuperat, înstrăinat, expropriat. Cea de-a doua temă
ataşată deGianina Cărbunariu în textul său temei fundamentale îi
permite autoarei încă un pas în plus: acela de a aduce pe scenă
probleme fierbinţi precum cele de la Roşia Montană sau
Pungeşti. Discutându-le, teatralizându-le,GianinaCărbunariu îşi
continuă, chiar dacă la modul nedeclarat, investigaţiile
dramaturgico-scenice din mai vechiul proiect colectiv

, înfăptuit cu ani în urmă
la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj în colaborare cu Andreea
Vălean, Peca Ştefan şi Radu Apostol. Aceeaşi temă ataşată
reprezintă un prilej pentru Gianina Cărbunariu de a se ocupa de
lumea satului românesc de azi. Ceea ce îi asigură şi textului, şi
spectacolului său, încă un carat de originalitate.Aceasta fiindcă,
dacă lăsăm de-o parte trilogia lui Szekely Csaba (

şi ) din care doar primele două părţi au
ajuns, după ştiinţamea, să fiemontate înRomânia graţie trupei de
limbă maghiară a Teatrului Naţional din Târgu Mureş, şi

înscenat de Radu Afrim la acelaşi Teatru,
„viaţa satului” contemporan nu s-a dovedit din cale afară de
preocupantă pentru teatrul românesc contemporan.

este o piesă în cinci părţi. Care dobândesc în

For sale,

Hunger for trade

Roşia
Montană pe linie fizică şi pe linie politică

Flori de mină,
Beznădemină Apă demină

Castingul dracului,

For sale

Exerci ii dramaturgico-teatrale pe o
tem dat

ţ
ă ă

Categoric, a miza pe actualitatea unui personaj
precum Tartuffe e o opţiune corectă, îndelung
confirmată de o societate contemporană în care

ipocrizia, făţărnicia şi perversitatea aproapelui sunt trăsături
pronunţate. Din acest punct de vedere, ideea lui Vlad Massaci
de a monta, la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi,
faimosul „Tartuffe” ă

ţ morală
a Naţionalului de a avea în repertoriu câte un text clasic, apt să
dea satisfacţie aşteptărilor unui public…la fel de clasic, dar şi la
dreptul actorilor de a-şi bifa înCVroluri grele, de rezonanţă.
Nu vom insista asupra ultra-cunoscutelor poveşti care au

însoţit geneza textului din 1664 (cenzura, conflictul cu regele
etc.), cu atâtmaimult cu cât regizorul nu a încercat să folosească
în vreun fel astfel de aspecte ce ţin de, să spunem, „biografia”
piesei. De altfel, grila de lectură aplicată de regizor evită
privirile peste umăr, încercând, cel puţin din câte mi-am dat eu
seama, să instanţieze un fel de prezent continuu, cu personaje
care, prin ţinută vestimentară sau comportament, ţin de un
indecis secol XX (mai puţin costumaţia ciudată şi nejustificată
logic a lui Tartuffe). Massaci nu supralicitează această
actualizare, reprimându-şi eventualele porniri de a suplimenta
semnele prezentului prin decoruri sau spaţiu sonor. Încă de la
începutul spectacolului ne aflăm în compania unei familii ca
oricare alta, aproape banală prin firescul acţiunilor. O masă din
lemn, scaune, ferestre şi uşi, un scrin central şi alte câteva
„mărunţişuri” obiectuale (scenografie: Andu Dumitrescu) care
nu spun nimic semnificativ despre cadrul spaţio-temporal al
piesei.
Ceea ce atrage atenţia, la nivel de organizare a scenei, este

cromatica generală bicoloră (culoare deschisă . culoare
întunecată), un fel de delimitare a binelui de rău, a toposului
luminii de un alt topos, al demonicului. M-a mirat faptul că
Massaci se preocupă - destul de explicit - de sublinierea acestei
dihotomii, înger - diavol (în partea de sus a scenei, pe fundal
negru, sunt proiectate fiinţe înaripate, într-o succesiune ce
vorbeşte imagistic despre degradarea sacrului), de vreme ce
miza spectacolului se prefigura ca una ce depăşeşte cadrele unei
dezbateri pe teme religioase. Frânturi de muzică bizantină,
coralităţi înalte, mişcă aripile îngerilor. Tot pe acest principiu al
„separării taberelor”, Massaci introduce un personaj nou,
inexistent în textul iniţial, un anume Laurent din care nimeni nu
prea înţelege mare lucru: intervine o singură dată, e complet
îmbrăcat în negru şi are în mână un trafalet; ai spune că el e
autorul vopsirii bicolore a scenei, de care pomeneam mai sus.
Pare un valet al lui Tartuffe, căci îi introduce faimoasa primă
intrare din actul trei. Din motive care ne scapă, Tartuffe îl va
săruta pe gură (homosexualitate, pedofilie?!), reacţia lui

al lui Molière a fost inspirat din toate
punctele de vedere. Ne gândim aici inclusiv la obliga ia

vs

spectacol coerenţă şi vivacitate nu doar graţie unei interpretări
actoriceşti foarte bune (Alina Berzunţeanu, Antoaneta Zaharia,
Marius Damian, Gabriel Pintilei, Alex Potocean, Gabriel Răuţă,
Mihai Smarandache), nu numai mulţumită muzicii de scenă
compusă ca şi în alte dăţi de Bobo Burlăcianu, ci şi scenografiei
semnată de Andu Dumitrescu care, la rându-i, susţine şi
garantează dinamica spectacolului. E vorba despre o scenografie
compusă din foarte puţine elemente cel principal fiind o serie de
zişi „baloţi”. Pe care spectatorii sunt solicitaţi să îi mute şi
rearanjeze pentru a putea vedea ceea ce se întâmplă pe culoar, pe
dreapta, pe stânga sau pe extremităţile spaţiului de joc. Totul
completat cu secvenţe video de comentariu implicit şi un light
design edificator purtând aceeaşi semnătură, dar şi cu mişcarea
scenică datorată lui FlorinFieroiu.
În prima secvenţă îi vedem pe protagonişti în calitate de

antreprenori străini, îmbrăcaţi , folosind felurite tehnici deoffice Mircea MORARIU

Laurent fiind una de greaţă. Următoarea apariţie amisteriosului
personaj va fi…la aplauze.
Astfel de delimitări te fac să nu ştii unde să-l plasezi, prea

clar, peTartuffe,mai ales că ţinemereu înmâini o carte ce are pe
copertă o cruce vizibilă. Insistenţa pe ipocrizia de natură
religioasă sărăceşte cumva personajul, îl unilateralizează.
Intrarea sa în scenă (s-au scris studii întregi despre tardiva
intrare a lui Tartuffe şi despre cât de intens ar trebui pregătită
această intrare) nu are nimic spectaculos, nimic care să facă din
el un personaj memorabil. Şi, într-adevăr, Orgon pare
personajul în jurul căruia se ţese totul, pe Orgon pare a fi
condusă supratema spectacolului, candidul Orgon care, ne
spune regizorul, nu se va lecui de credulitate, nu va învăţa nimic
din această poveste. În ultima scenă, după ce totul se rezolvă şi
personajele se aşează la masă, Orgon deschide un aparat de
radio. În sală ajung ecourile neclare ale unor discursuri ce par
(nu sunt sută la sută convins!)

ă îi urmează o
ideologie politică, Orgon devenind astfel exponent
paradigmatic al omului dispus să creadă orbeşte în orice,
oricând. E un final riscant. Din reacţiile sălii am dedus că puţini
au înţelesmesajul regizoral.
Principala problemă a spectacolului survine din faptul că,

modul în care e construit, îl face complet nepotrivit pentru sala
mare. Actorii, neajutaţi în vreun fel de decorul minimalist, nu
reuşesc să acopere vastitatea spaţiului. Dinamica e scăzută, se
stă la masă enorm (cred că mai bine de o oră!). Nu o suplineşte
rostirea alertă a versurilor (s-a optat pentru traducerea în versuri
cu rimă a lui A.Toma, o traducere ce ar fi pretins unele
împrospătări, ea datând de la începutul anilor 70), şi nici ritmul
susţinut al schimbului de replici. Momentul intrării lui Tartuffe
găseşte deja unpublic quasi-plictisit.
O altă problemă mi s-a părut a fi una generată de

nerezolvarea celor mai multe relaţii dintre personaje. Ai spune
că nimeni nu comunică, ci doar verbalizează. Dacă unele relaţii
pretindmai puţină concentrare din partea publicului, altele ar fi
fost foarte ofertante în acest sens. Bunăoară, relaţia dintre
Mariane ş ă
ă ţ deficitară e cea dintre Mariane şi soţul ei, Orgon.

Pariul lui Massaci se rezumă doar la axa Orgon - Tartuffe;
tocmai de aceea scenele în care este implicat grupul (ca atunci
când Orgon îşi ia rămas bun de la ai lui sau ca atunci când
Tartuffe îi pune la zid pe cei pe care i-a înşelat) sunt
neconvingătoare, artificiale, tocmai pentru că, brusc, pretind
nişte relaţii pre-existente, dar în care nu s-a investit aproape
deloc. Apoi, se pierd pe traseu, mult prea uşor, personaje cu
potenţial. Flipote (Andreea Spătaru), de exemplu, are la început
câteva intervenţii (non-verbale) capabile a însufleţi oarecum

naziste, iar personajul molièresc
le ascult transfigurat. Ideologiei religioase

Valère, în întregime ratat din perspectiva mea. O
alt rela ie

i

Tartuffe:
Teatru radiofonic la Sala Mare!

Călin CIOBOTARI

leşinata atmosferă; personajul se epuizează, fiind aşezat fără
sens la acea bizarămasă a tăcerii. Un alt set de personaje fac de-a
dreptul figuraţie; nu sunt clar definite, nu participă decât formal
la dezvoltarea şi solvarea conflictului.
Asemenea impedimente procură spectatorului nefasta

convingere că nimic semnificativ nu se petrece pe scenă, în afară
unor dueluri verbale mai mult sau mai puţin savuroase. De aici
constanta senzaţie de teatru radiofonic, un teatru care se aude şi
din care privirea nu are de câştigatmare lucru.
Sunt, desigur, şi momente reuşite, în special datorate unor

momente actoriceşti valide. Aş remarca-o pe Dorine (Puşa
Darie), unul dintre puţinele caractere tuşate cu pigmentul acela
atât de necesar comediei, dar şi pe Orgon (Doru Aftanasiu),
sclipitor mai ales în momentele de maximă credulitate. Tartuffe
(Ionuţ Cornilă) este inegal, aritmic; îi iese un personaj corect
făcut, însă sub posibilităţile actorului Cornilă. Regreţi, în
schimb, că Doamna Pernelle (Georgeta Burdujan) nu are un rol
de o întindere mai mare. Sunt, apoi, unii actori care nu se aud.
Pentru a înţelege ce spun îţi forţezi auzul, ceea ce nu e tocmai în
regulă. Alţii, pentru a se auzi, strigă, ceea ce, iarăşi, procură
disconfort. Superficiala creionare a relaţiilor are efecte asupra
personajelor, care, uneori, par suferinde de un bizar autism.
Fiecare este pe cont propriu, o situaţie pe care am remarcat-o şi
în alte rânduri ca simptomatică pentru trupaNaţionalului ieşean.
Una peste alta, cred că se putea scoate mult mai mult din

acest „Tartuffe”, atât de ofertant prin nesfârşitele răsfrângeri în
profilul omului de azi. N-a fost să fie!

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi -
Massaci.

Scenografia şi light design: Andu Dumitrescu. Asistent regie:
Diana Mititelu. Distribuţia: Georgeta Burdujan (

), Doru Aftanasiu ( ), Andreea Boboc ( ),
Dumitru Florescu ( ), Delu Lucaci ( ), Andrei
Sava ( ), Dumitru Năstruşnicu ( ), Ionuţ Cornilă
( ), Puşa Darie ( ), Petru Ciubotaru (

), GeluZaharia ( ),Antonella Cornici ( ),
AndreeaSpătaru ( ). Data premierei: 16octombrie 2014.
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persuasiunemenite să îi determine pe proprietarii de pământ să îşi
vândă averea funciară recent redobândită. În a doua, ne întâlnim
cu un sat românesc în agonie, cu ţărani vârstnici şi decrepiţi,
confruntaţi şi demoralizaţi cu şi de o inutilitate ce le-a fost indusă
artificial. În partea a treia, cea mai apropiată de scopul şi
caracteristicile proiectului internaţional, se recurge la formula
teatrului în teatru, doi dintre actori (Mihai Smarandache- excelent
şi Marius Damian) interpretând un monolog „venit” din
Germania şi jucat mai întâi în pretinsa versiune iniţială, mai apoi
în „traducere” românească. Partea a patra e cea mai conectată
actualităţii, fiind concentrată asupra surprinderii abuzurilor de tot
felul ce însoţesc afacerea evident necurată, cu multe necunoscute
a exploatării gazelor de şist de la Pungeşti. Aici, doi ţărani
(Antoaneta Zaharia şi Gabriel Pintilei) încearcă să se opună
simplilor angajaţi români ai unei necunoscute firme din
străinătate ce pur şi simplu le dinamitează pământul (Alina
Berzunţeanu, Gabriel Răuţă, Marius Damian) şi inacţiunii
interesate a autorităţii locale (Alex Potocean şi Mihai
Samarandache). În fine, a cincea secvenţă e un fals dialog între un
fiu silit să fugă (Alex Potocean) şimama lui (AlinaBerzunţeanu).
Avem de-a face în fond cu o rescriere declarată a unui fragment
din romanul de John Steinbeck Interesant e că în
toate cele cinci secvenţe actorii nu instituie nici un fel de
comunicare, nici cea mai mică încercare de dialog între ei.
Fiecare interpret i se adresează câte unui spectator ales la
întâmplare, acesta îi devine adevăratul partener de joc. Pentru
câteva clipe, fireşte. Însă în chiar momentul în care tu, spectator,
tu, partener tranzitoriu şi din întâmplare simţi nevoia să formulezi
un răspuns întrebării ce tocmai ţi-a fost adresată, replica vine pe
neaşteptate. De la cineva, de la un alt actor, cu care cel ce ţi s-a
adresat nu a stabilit până atunci nici o relaţie.
Propune spectacolul Gianinei Cărbunariu o soluţie ghemului

încurcat de probleme pe care îl expune? Fără doar şi poate că da.
Soluţia e aceea a luptei.Aacţiunii. Nici nu putea fi altfel. Nu doar
pentru că realitatea le impune, ci şi pentru că - ne place sau nu -
genul acesta de teatru e, până la urmă, o formă modernă, poate
chiar şi ceva mai subtilă, de Cu toate caracteristicile şi
limitările specifice conceptului.

Fructele mâniei .

agitprop.

Scenă cu Mihai Smarandache

Ionuţ Cornilă (Tartuffe) şi Andreea Boboc (Elmire)



CRONICA MERIDIANE

17cronica veche

Dintre cele câteva romane, citite de mine, ale lui Andrei Kurkov
(scriitor ucrainean de expresie rusă), aleg să scriu aici despre

în versiunea
românească semnată deAntoaneta Olteanu. Un roman concentrat, de o
caleidoscopie jucăuş rafinată şi inventivă, impregnată de un umor
special, paradoxal, chiar funambulesc în eclerajul şi tonalităţile
prilejuite de dezvăluirea, cu o simpatică mobilitate, a faţetelor
„poveştii” protagonistului Tolia. Un ins de un nivel al omenescului
mediu, dincolo de care nu pare să-l ridice aproape nimic: ajuns în
pragul despărţirii de nevastă, scadenţă a unui mariaj de mult în declin,
fără copii, fără vreo slujbă, fără, s-ar părea, nimic altceva în stare să-l
mai lege cu adevărat de viaţă la cei „treizeci şi...” de ani ai săi.
„Depresie”, cum va socoti, tot el, mai târziu? Dar una chiar de
nevindecat decât doar aşa de radical cumo arată hotărârea lui?
Oricum, el a decis să „termine”. Nu oricine şi-ar gândi „ieşirea din

Prieten
drag, tovarăş al răposatului („Curtea veche”, 2012),

scenă” aşa de ... original ca el. Pentru că „nu s-a
născut sinucigaş”, calea cea mai dreaptă, clasică, e
din start eliminată. În schimb, Kievul nu duce lipsă
de un soi aparte de „prestatori de servicii” ceva mai
tenebroase , genul acela de „criminal cu
calificare superioară, care lucrează exclusiv la
comandă”. O definire orgolioasă, în ciuda „genului
proxim”, sau poate tocmai de aceea. Apelează la un
asftel de ucigaş, pe care nu şi-l poate permite oricine
(ironic snobism), dar - şi aici apare noutatea „barocă”
- nu ca să omoare pe cine ştie cine, vreun altul,
detestat sau „incomod”, cum se practică în mod
obişnuit „în domeniu”, ci pentru a-l lichida pe însuşi
angajatorul-beneficiar al unui asemenea ciudat
„serviciu”, aşadar ... , e drept,
disimulată.Anticipează chiar o şansă reală, pentru el,
de a rămâne „în memoria colectivă”, ieşind din altfel

, killerii

o victimă la cerere

anonimatul vieţii lui. Aproape că îşi imaginează comentariul viitor al
„gurii lumii”: „un bărbat deştept, în floarea vârstei, cu multe
oportunităţi înainte, să fie ucis la comanda cuiva!”. „Un exemplu
minunat de nedreptate a sorţii”, aşa îşi vede personajul evaluată „în
posteritate” eliberarea din ceea ce el numeşte „fundătura vieţii.”
„Perfecţiune” ce trebuie însă bine cumpănită, gândită minuţios,
chiar într-un soi de analiză-previzionare. Un umor aparte impregnează
un atare monolog „pregătitor”, cântărire lăuntrică a unei variante
optime, a „rezolvării” ideale. Nu-i simţim deja, acestui umor, sugestia-
în schiţă-în gândul reputaţiei de victimă a unui criminal plătit? Nu tot
asta răzbătea şi din „definiţia” pentru killer? De un „elitism” răsfrânt şi
asupra ţintei / victimei, semn şi acesta de antifrastic respect de sine al
laboriosului Tolia, dar în spiritul unei „revanşe” cu efect retroactiv: „un
sfârşit plin de dramatism al unei vieţi fără rost.” Se surprinde, de pildă,
că îşi face griji pentru sănătatea „angajatului” cu pricina (nu cumva să-
şi „rupă gâtul”) pe treptele abrupte ale cafenelei - spaţiu destinat
finalizării „contractului”. Imaginată, teroarea „aşteptării unui glonţ în
spate sau în ceafă” îl conduce la „necesare remedieri” / „ameliorări”:
„Trebuie să născocesc ceva mai omenesc pentru mine”, dar fără ca
decizia în sine să i se clatine: „hotărârea luată cu privire la asasinarea
mea era singura posibilă”. Nu „litera” unor asemenea deliberări, ci
postura însăşi e cea care degajă umor. Ideea unei atare drămuiri atente e
în sine de natură comică, date fiind obiectul (şi subiectul) ei, relaţia lor
într-un atât de insolit demers interior.
Nu sunt singurele lui griji, odată luată „hotărârea”. Îi trebuie bani-şi
se teme că nu puţini-fără de care niciun killer nu i-ar accepta
„comanda”. De la Dima, barmanul fost coleg de şcoală, află că, „ţinta”
(„amantul nevestei infidele”, în versiunea prezentată de Tolia aceluia)
nefiind cine ştie ce „grangur”, ori „vip”, se poate negocia şi costul va
scădea la o sumă „rezonabilă”. Acelaşi prieten îndatoritor e gata să-i
împrumute, deocamdată, „paraii” necesari. Până la urmă nici nu va fi
cazul să se mai îndatoreze: intervine o „amânare” (prin voia curatului
hazard) şi preţiosul aliat Dima îi vinde un pont aducător de câştig mare
şi uşor: „şeful celuilalt”, în proces de divorţ, e în căutarea unui „martor”
( chiar neaşteptat de generos) care să se dea la tribunal drept
amantul femeii, martor mincinos, evident. Tentat de onorariu, Tolia
acceptă, fără mari scrupule, şi se vede în posesia miei de dolari
promise, încă şi fără a mai fi interogat la proces. Dar nu e edificator
jocul simetriilor de ironie a sorţii, într-un asemenea tipar narativ?
Trucul unei, în fond, sinucideri mascate ca „pedepsire”- „ucidere
comandată din răzbunare”, a unui de fapt inexistent „rival”, dublat
astfel, prin pur hazard, de intrarea tocmai într-un de „amant”

... Şi nu e decât uvertura unei poveşti al cărei principiu
coagulant va fi o necurmată şi imprevizibilă versatilitate paradoxală,
începând, iată, cu premisele acestea de „plan” întemeiat pe analiza
„variantelor”, menită să ducă la „optimizarea” scenariului şi a
rezultatului, totul răsturnat apoi de întâmplare, accident, „noroc”.
Ceva însă, de-a dreptul banal, tulbură totuşi îndelung coptul
scenariu. Tolia făcuse tot ce avea el de făcut. Se putea bizui pe „biştarii”
împrumutaţi prieteneşte de Dima, suma destinată prin contract
„angajatului”, fotografia la zi a „amantului”- ţintă, obţinută în regim de
urgenţă, fusese pusă în cutia poştală a aceluia, alesese ziua şi locul
crimei pe care -o comandase. Descoperise că nu prea avea cu ce-şi
umple timpul rămas, înafară de alcool şi cafele, deopotrivă legate de
golul acelor zile şi ceasuri pe cale de epuizare şi de „repetiţiile”
mentale, anticipative, pentru „scena finală”. Odată sosită ora
convenită, killerulKostia, aşteptat de protagonistul pradă frisoanelor şi
încordării, nu-şi face apariţia. Efect de aşteptare frustrată: a
personajului, dar, sigur, şi a cititorului. Ce se întâmplase? Lui Kostia
„se pare că i s-a stricat ceasul”, e tot ce i se comunică „angajatorului”
intrigat, prin intermediarul Dima. Merită să întârziem puţin asupra
unui detaliu minor, ca acela tocmai adus în discuţie, propulsat
surprinzător la treapta unui obstacol crucial: unul menit să schimbe
întreaga desfăşurare şi, în ultimă instanţă, însuşi „tâlcul” a tot ce va
urma.O disproporţie ce-şi va fi avândmiza ei, de sens intern, dar poate-
începem să bănuim-şi de conturat în logica unei

, a romanului ca întreg, sugerată de „defecţiunea” ironic
montată în mecanismul şi tiparul de intrigă astfel sabotată, subminată,
poate, ludic.
Esenţial este că dislocarea scenariului atent „plănuit” şi pregătit
generează un , neprogramat, ieşit din hazardul „accidentului”,
o durată neprevăzută în „calculul” iniţial. Tolia atinsese starea de
surescitare în acord cu limita ( ) convenită prin contract, pentru
sinuciderea mascată ca asasinat comandat. De ar fi murit atunci,

plătit,

rol
impostor

şi

de metatext, structuri
în configurare

timp nou

deadline

sfârşitul lui s-ar fi pliat întocmai pe tiparul proiectat. Dincolo de acel
moment rămas „nefructificat”, este un altfel de timp, necunoscut,
imprevizibil: cel de după „asasinarea mea nerealizată”, cum îşi
socoteşte acum protagonistul aceste noi zile. Le simte ca durând
„incredibil de mult” şi parcă îi vine a crede că nici nu pot fi „descrise”.
Totul începuse chiar din primele secunde de după eşecul „planului”:
odată cu ieşirea pe uşa cafenelei, cu atenţia încordată, acaparată de
zgomotul paşilor unui fantasmatic „urmăritor”... Urmează o
destrămare a fricii în „muţenia” care îi succede acesteia: „Stau şi mă
gândesc la nimic. Pur şi simplu respir”. E o dublă notaţie, doar aparent
neutră şi apatică. Pentru că este în ea o foarte discretă sugestie de
eliberare, de reluare parcă „de la zero” şi, totodată, de uimire de
simplitatea aurorală a acestei „continuităţi”: „Pur şi simplu respir”.
Cea mai umilă, mai imediată manifestare a vieţii, . Nimic
maimult, dar ce însemnătate şi prospeţime are puţinul acesta!

ca respiraţie
acum

„Au trecut primele 20 de minute ale vieţii mele neplanificate” e
altceva decât o simplă constatare cu ochii pe ceas, e mijirea unei
conştiinţe de nou început. Autorul nu insistă, nu îngroaşă de fapt
nimic, totuşi germenele schimbării e în acea încă tulbure, confuză
revenire la viaţă, soldată cu aducerea acasă, în noaptea aceleiaşi zile, a
unei „fete”, fără măcar s-o vadă la faţă, surprins dimineaţa că e
„frumoasă, prea frumoasă pentru o prostituată. Şi prea tânără”. Se
întreabă cum, din ce bani o va plăti, pentru că Serghei-şeful divorţabil
al lui Dima şi mai ales „onorariul” lui, de martormincinos, abia acum,
după ziua „asasinării” ratate şi noaptea ce i-a urmat, îşi vor face
apariţia benefică, salvatoare. Vor fi şi ele, curând, semne ale
schimbării, pe linia celei dintâi respiraţii proaspete. În fata
necunoscută va descoperi a doua zi o Lena (nu , numele celălalt,
„de scenă”), „care nu ia bani” de la el. O sărutare la despărţire, şi dintr-
o dată: „Sunt vesel. Mă gândesc că e o a doua naştere, sau o a doua
respiraţie. Ceva nou care dă speranţe de viitor.”
Aparent, un tipar narativ frânt, deliberat pus în dificultate. Nu
cumva frângerea însăşi e modelatoare, la rândul ei, de alt, nou,
„tipar”? Rămâne de văzut ce va face personajul cu acel scenariu croit
iniţial, „sabotat” de o întâmplare minoră, ce latenţe îi va descoperi
protagonistul. Autorul, însă, introduce astfel de „stângăcii”, cu
intenţia de a le răscumpăra estetic în orizontul de ansamblu.
Romancierul nu face „psihologie” (eminimalist, nu?), dar de sugerat o

, cu o exemplară economie de mijloace. „Defecţiunea” i-a
readus lui Tolia gustul vieţii, autorul nu face greşeala de a recurge la
„monolog interior”, totul e redus la un minim necesar, în cheia acelui
„pur şi simplu” al respiraţiei proaspete, de nou început. În filigran se
lasă întrezărită o universal lizibilă virginitate sufletească, neaşteptată
şi uluitoare.
Nu va întârzia însă prea mult, într-un astfel de impuls al revenirii,
fără să întrevadă acum nedorita valabilitate, încă, a contractului
„iniţial”. Prietenul Dima, neştiutor de stratagema sinuciderii mascate,
îl „linişteşte”: „Nu-ţi face griji, o să te găsească”, „o să facă tot el ce
trebuie, e o chestiune de onoare”. Îl felicită pe Tolia, care tocmai şi-a
încasat „onorariul” datorat implicării în divorţul şefului: „Aşa că acum
să tot trăieşti”.Toate acestea asigurări îi sună protagonistului în acelaşi
timp ameninţător şi ironic. El e cel care le traduce astfel: „îmi dau
seama că eu sunt cel care va fi găsit de Kostia”. Evident, „jocul nu s-a
încheiat şi chiar atunci când eu numămai gândeam la el, tot continua”.
Aşa cum pregătise mai înainte, atent, scenariul propriei sale asasinări
comandate, acum analizează gradul de pericol diferenţiat (ziua vs.
noaptea) şi e din nou în căutarea unei „soluţii”, de data aceasta
„corectiv” al celei iniţiale. Recunoaştere francă, onestă cu sine: „Nu
mai vreau să mor. Viaţa continuă, în ea a apărut un mic sens”. Şi el,
acest „mic sens”, poartă un nume, are un chip, e legat de „Vika”/Lena,
devenită fără să ştie leacul său de singurătate. A regăsit-o după acea
primă noapte, sunt, cu intermitenţă, împreună, dar liberi de orice
obligaţie. Şi mai ales: „Ne e bine şi noaptea, şi dimineaţa”. E dreptul
lui să rejudece totul dintr-o atare perspectivă schimbată: „Am acum
libertatea de a-mi alege acţiunile şi ce amales acumdouă săptămâni nu
mămai mulţumeşte. Vreau să trăiesc mai departe”. E, cu siguranţă, un
alt ton. Şi alt Ce „ieşire” va găsi?
Protagonistului tocmai provizoratul noului său timp, al acestor zile
şi săptămâni nesigure, sub o persistentă tensiune, îi întăreşte, îi
fortifică setea de viaţă. Se vede pus în situaţia de a-şi o apăra de cel
plătit chiar de el ca să-l omoare, într-un fel e ca şi cum s-ar apăra, în
fond, de el însuşi, o versiune revolută, cel de „acum două săptămâni”,
de depresia şi voinţa . Se simte ameninţat, e surprins să-şi
noteze uneori, chiar dacă pasager, „inerţia sentimentului de siguranţă
a vieţii”, adoarme lângă „înger-bodyguard-ul” său (Lena), simţindu-
se în siguranţă deplină, totuşi, frământarea şi nevoia de limpezire
rămân: „În situaţia pe care am creat-o chiar eu e o notă de ironie amară.
Continui să trăiesc dintr-o pură întâmplare, dar se continuă tranzacţia
pe pielea mea pe care nu ştiu cum să o anulez. Şi aş putea să o anulez”.
Variantele gândite, imaginate nu-l satisfac: „Nu, trebuie să găsesc o
altă soluţie sau pur şi simplu să prelungesc jocul şi în felul acesta să-mi
continui, zi după zi, viaţa. Dar nici asta nu-mi place. Deşi acum
preţuiesc fiecare clipă”. De o parte e un târziu , al celui
trecut pe lângă moarte, de cealaltă, „zi după zi” e doar un eufemism
pentru un timp nou, însă „câştigat la modul precar”, mereu incert în ce
priveşte „clipa” sau „ziua” următoare.
Anterior deciziei iniţiale şi „tranzacţiei”, privind în urmă, i se
păruse searbăd şi inconsistent tot ce trăise până atunci, de aceea şi
hotărâse aşa de uşor să curme o existenţă goală, de sens, de orice.

Vika

sugerează

tonus.

aceluia

carpediem

Acum îşi apără pielea: şi umorul implicit în această radicală răsturnare
nu poate scăpa inteligenţei sale. Iar cea a autorului îl împinge pe
personaj la cea mai barocă, totuşi logică, „soluţie” posibilă,
imaginabilă: cea a unei noi „tranzacţii”, menită să o anihileze pe
prima. Kurkov nu se teme de vreun impact negativ, asupra cititorului,
la lectura unei atare „rezolvări” rocamboleşti a situaţiei. Mica
publicitate din Ucraina postsovietică îl va conduce pe renăscutul Tolia
spre oferta unui oarecareVania: „Pentru recompensămare sunt gata să
îndeplinesc orice însărcinare ce presupune risc al vieţii.” Fostul
combatant înAfganistan care, la , vamai reduce din pretenţia
de „recompensă mare”, urmează să-l scape pe protagonist de
partenerulmai vechii tranzactii şi de „conştiinciozitatea” aceluia. Noi,
cititorii, întrevedem în acest releu de „soluţii” succesive una din
caracteristicile frapante ale poeticii autorului: umorul său „pe muchie
de cuţit”, între credibil şi greu de crezut, bunul plac al unei

negocieri

inventivităţi epice deliberat şarjate şi paradoxale şi,
totuşi, credibilitatea rezultatului ei. E drept, pe
fundalul social-istoric al unei lumi de tranziţie, al
dezordinii şi derutei postcomuniste. Un joc estetic,
creator, al autorului, în stare să asume o

în plăsmuirea universului său ficţional,
sub semnul metaforei a unei ciudate
„logici” a incredibilului celuimai hazardat, cel puţin în
aparenţă.
Ce ar mai putea să urmeze eliberării de încă
ameninţarea „contractului” iniţial? Mai rămâne oare,
chiar „şi acum”, , vreo altă problemă de rezolvat?
Finalul concentratului roman dezvăluie, până la capăt,
nu o „reţetă” a scrisului lui Andrei Kurkov, prea
inteligent şi rafinat (în aparenta sa simplitate
„minimalistă”) ca să eşueze în aşa ceva, dar o
„formulă” esenţialmente răspunzătoare de

convenţie a
libertăţii totale

metatextuale

după
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pseudo

jobless

design
story plot,

denudări a procedeelor

deliberat neaprofundată

farmecul

al „barochismului” său narativ se poate întrevedea,
căci, iată, întrebările de mai sus par a fi fost şi ale autorului insuşi, el
căutând în personajul său, în latenţele structurii lui, pregătite, definite
de acumulările şi reconfigurările de până acum, premisele, punctele de
sprijin ale devenirii sale mai departe. Tolia îşi descoperă o „datorie”,
una de neignorat, nici de transmis altcuiva: cea faţă de văduva şi
copilul lui Kostia, cel dintâi killer angajat. Îi va lua locul, în finalul
„suspect de roz”, cu un Mişa pe genunchi (rostind primul „Tata”) şi o
femeie, Marina, devenită , cucerită uşor, progresiv, de „prietenul”,
neştiut ei, al răposatului, din titlul romanului. Trepte succesive duc de
la restituirea banilor „străini” (recuperaţi de pe urma tranzacţiei
eşuate), la un loc cu conţinutul portmoneului celui sacrificat, curând un
revelion „în doi”, în fine, un orizont de trai tihnit, „în linişte şi bucurie,
camic burghezi, întâlnindu-ne cu cunoştinţe noi, şi evitându-le pe cele
vechi”. Nu sunt uitaţi nici banii „moşteniţi”, douăsprezece mii de
dolari, câştigaţi de ghinionistul Kostia, rezultat al „calificării
superioare”, de killer. Happy end? Şi încă unul de „poveste” a unei
mascate sinucideri ratate?
AndreiKurkov, romancierul care e şi un scenarist apreciat, numai de
o cădere naivă în clişee de deznodământ hollywoodian nu poate fi
bănuit. Deşi „litera”, aparent, îl apropie de aşa ceva, e cu totul
altul. E un soi de deliberată -stângăcie, aşa se explică aerul de
final fals hollywoodian. Aşadar, o „cădere” premeditată, asumată cu
vreun tâlc anume, menită şi ea să ne pună, în felul ei, pe gânduri. Nu
sunt,la tot pasul, semne şi iar semne de voită „lejeritate” a facerii şi
desfacerii legăturilor, verigi şi articulări, chiar re-articulări ale poveştii
depănate în text? O depresie (cu toate sursele ei la vedere: impresie de
ratare, de viaţă pustie, sterilă, , mariaj ruinat) de „rezolvat”,
abrupt, apelând la un killer? Dar crima de executat „la comandă” îl are
drept ţintă chiar pe „beneficiarul” căruia îi lipseşte „vocaţia” de
sinucigaş, de unde şi stratagema simulacrului de „amant” al propriei
soţii. Şi să nu se uite nici „şansa” rămânerii în posteritate în rama
avantajoasă de ştire de ziar. Şi deodată, totul întors pe reversul
descoperirii-din întâmplare- a unei noi „respiraţii”, a unui „mic sens”
şi, concomitent, a temerilor pentru propria viaţă. Să recunoaştem:
intenţionat, autorul construieşte o succesiune de trepte, cu aer de
licitaţie narativă, dar şi în nota unui comic de genul „colac peste
pupăză”. Rezultatul: recursul la un urmăritor al urmăritorului. Ca toate
aceste „verigi” să conducă în final la o idilică tihnă burgheză: un alt
Tolia, graţie Lenei vindecat de singurătate şi, apoi, substituindu-se lui
Kostia, alături de Marina şi Mişa, el, „prieten drag şi tovarăş al
răposatului”... Oare cine altul ar fi fost mai potrivit (decât aşa un om al
„datoriei”) să-i moştenească locul în familie? Şi „cheagul”. Nu cumva
şi „rolul” de killer?.
Autorul a aglomerat şi interconectat, vădi premeditat, atâtea astfel
de valenţe libere şi paradoxale răsturnări, fente, replieri de
narativ, articulări de şi în povestea „sinucigaşului” său ratat,
încât mai ne-ar veni să-l credem înclinat spre o poetică amarionetizării
„fiinţelor” (sale) de „hârtie”, în frunte cu protagonistul, care însă îi
trage parcă după el şi pe toti ceilalţi, de la mereu disponibilul Dima şi
„angajaţii”, succesivi, Kostia şi Vania şi până la „Vika”-Lena şi
Marina. „Marionetizare”?! Dar lipsesc cu totul obişnuitele mărci
stilistice ale unei voite destrămări a iluziei de viaţă şi a credibilităţii,
orientare proprie naraţiunii post-moderne, „demistificatoare”. Nici un
soi de clipire complice din ochi, a unui romancier-„păpuşar”, către noi,
cititorii-„spectatori”, nimic din „recuzita” şi jocul de scenă ale unei
voite , a „tragerii sforilor”. Personajele nu sunt
subminate, nu sunt puse în dificultate de către chiar creatorul lor,
vorbesc firesc, nu apar deloc caricate. Da, e mai curând stilistica unei
ieşiri din scenă a autorului însuşi, plăsmuitorul unei astfel de lumi
ficţionale, făcută credibilă în economia sobră, „minimalistă”, a
textului, de o (ca interiorizare motivantă),
compoziţie.Andrei Kurkov nu se arată deloc obedient faţă de canonul
„verosimilităţii”, dar nu pozează nici în demolator postmodern al ei,
distanţat cum este de ambele formule (nici mitizant, nici „păpuşar”)
ale „corinticului”. Se mulţumeşte să relativizeze doar chiar criteriile şi
„semnele”/mărcile unor asemenea delimitări şi etichetări. Şi o face cu
o nonşalanţă a discretului său umor metatextual, cu un aer de
„sobrietate”, progresiv învăluitoare într-o dezinvoltă „complicitate”
generală: autor-personaje-narator-cititor, lanţ decisiv în
scrisului său, ferit de orice soi de ostentaţie, tocmai de aceea apt să
câştige, degajat, un public larg, dar deloc unul „indulgent”.

ANDREI KURKOV:
seducătorul funambul

Nicolae CREŢU
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Momentele importante ale istoriei naţionale se fixează în
conştiinţa publică prin conservarea clădirilor legate de
acestea sau înălţarea unor monumente evocatoare.

Acestea devin „locuri alememoriei”, suport pentru ritualurile anuale
de rememorare a unor fapte şi valori din trecut, considerate a fi încă
de actualitate. Dacă vom consulta
legate de anul 1848, vom constata că, în vechea capitală a Moldovei
nu se mai păstrează nici una dintre clădirile care au constituit scena
revoluţiei din acel an. Cutremurele, războaiele sau doar proiectele de
sistematizare ale oraşului au făcut să dispară din peisajul urban
ieşean toate cele trei clădiri în care s-au consumat momentele
revoluţiei de la 1848: Hotelul St. Petersburg, Palatul logofătului
CostacheGhica şi casa postelniculuiAlecuMavrocordat.
În capătul bulevardului „Ştefan cel Mare” (în faţa Palatului Culturii
de astăzi), pe spaţiul verde, a fost pusă, la 1968, o inscripţie care arăta
că „

”. Ar fi fost de preferat să se păstreze acest ansamblu
arhitectonic, iar la aniversarea amintită să se pună o placă de
marmură pe peretele clădirii originale, dar aceasta fusese demolată
între timp.
Hotelul St. Petersburg a avut, succesiv, mai multe locaţii în capitala
Moldovei, ceea ce a dus la identificări diferite, fără a avea în vedere
doar anul 1848. Autori precum N.A. Bogdan (1913), Eugen Păunel
(1939) şi V. Panopol au localizat acest hotel ca funcţionând „în

, pe strada CuzaVodă, lângămănăstirea Golia” (unde
a fost, după 1990, sediul PNŢ). Ipoteza a fost reluată de Constantin
Ostap, un pasionat al istoriei vechilor clădiri ieşene. La rândul său,
memorialistul Ion Mitican, pleda pentru o altă locaţie a Hotelului,
aflată pe uliţa Lozonschi, învecinată cu reşedinţa domnească a lui
Mihail Sturdza, ipoteză care nupoate fi împărtăşită.
Se ştia că proprietarul hotelului St. Petersburg fusese „unicul care să
fi aşezat în Iaşi un hotel destul de suportabil, ceea ce nu existase până
atunci”. Acesta era Conrad Regensburg, un personaj foarte pitoresc
al epocii. El se născuse la Bamberg, în 1779 ; a fost înrolat într-o
unitate de bavarezi în timpul campaniei lui Napoleon în Rusia
(1812); întors în localitatea natală, după încheierea păcii, îşi încearcă
iarăşi norocul în Rusia. Neavând parte de
succes, s-a retras la Iaşi, pe la 1824, unde
şi-a început afacerile hoteliere, care i-au
adus o oarecare înflorire. Încă de pe la
1840 fusese remarcată pasiunea
proprietarului şi a oaspeţilor săi pentru
discuţii politice, temele favorite ale
conversaţiilor din salonul hotelului.
Indiferent de locaţie, Hotelul Petersburg
era locul preferat de diplomaţi şi
personalităţile politice, care dezbăteau
chestiuni de politică internă şi externă.
Avem, astfel, o bună explicaţie pentru
faptul că „banchetele” care au marcat
începutul revoluţiei de la 1848 în Moldova au avut loc în elegantul
salonul alHotelului „St. Petersburg” şi nu în altă parte.
S-a stabilit că în primăvara anului 1848, firma „St. Petersburg” se
instalase în casele bancherului Daniel din apropierea Palatului
Administrativ. Înmanifestul de la 1848 se arăta
în mod clar că adunările revoluţionarilor se ţineau „la tractirul de
Petersburg, peste drum de cazărmi, de tunuri şi de oastea lui” Mihail
Sturdza. Hotelul St. Petersburg era amplasat între zidul de incintă al
Palatului Ocârmuirii (renovat de Sturdza în 1843) şi Hanul Turcesc
al Mănăstirii Trei Ierarhi. Clădirea se afla chiar peste drum de
CazarmaMiliţiei, forţa care va reprimamişcarea revoluţionară, în 29
martie.
S-a păstrat contractul de închiriere a caselor Daniil către Conrad
Regensburg. Acest act este datat la 21 aprilie 1848, adică la trei
săptămâni după desfăşurarea adunării revoluţionare, fapt care nu a
primit o explicaţie satisfăcătoare. Potrivit acestui document Conrad
Regensburg lua cu chirie, pentru trei ani, casele bancherului Strul
Haim Daniil „cele mari, rândul de sus, de la Uliţa Mare, cu ograda
lor, precum şi o cuhne (bucătărie) cu două odăi alături, jumătate de
grajd şi jumătate de şură (depozit pentru fân şi lemne), toată pivniţa
cea mare ce este lângă poartă”. Pentru această închiriere avea să
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Pe acest loc, unde se afla Hotelul Petersbug, s-a desfăşurat în
ziua de 17 martie/8 aprilie Adunarea populară a revoluţionarilor
dinMoldova, care a dat semnalul revoluţiei burghezo-democrate din
Ţările Române

casele Lapedat

Moldova către fiii săi

plătească 1000 de galbeni blanci în trei ani (300 în primul an şi câte
350 în anii următori). Hotelul avea şi două deschideri în peretele
dinspre Hanul Turcesc (al Mănăstirii „Trei Ierarhi”); chiriaşul se
obliga să le închidă cu grijă obloanele metalice ale acestora „la
întâmplare de foc”, pentru a se evita dezastrul din timpul „marelui
pojar” de la 1827). Chiriaşul preciza că „în ogradă mă voi sili a pune
prund şi cevapiatră pisată, spre împuţinarea glodăriei”.
Se ştie că evreul Michel Daniel a fost unul dintre bancherii care l-a
„sponsorizat” peMihail Sturdza, la 1834, pentru dobândirea tronului
Moldovei. Bătrânul Michel Daniel a încetat din viaţă în luna
noiembrie 1847, deci numai trăia în timpul revoluţiei de la 1848.Cel
care cumpărase casa închiriată ulterior Hotelului Petersburg era fiul
cel mai mare al acestuia, Israil Chaim Daniel (1812-1902) care ra
de o vârstă cu bonjuriştii de la 1848, dar avea o viziune
conservatoare, mult diferită, asupra societăţii. El a fost asociat de
tatăl său la conducerea afacerilor familiei încă din 1840. În luna mai
1849, cândMihail Sturdza a părăsit tronulMoldovei retrăgându-se în
Occident, a încredinţat administrarea vastelor sale domenii lui Israil
Chaim Daniel, care a continuat să se ocupe de afacere până în 1884.
Acesta a dezvoltat afacerile familiei, extinzându-le şi în Occident.
Cea mai veche bancă în Moldova a cunoscut, în timpul său, maxima
prosperitate şi cel mai înalt prestigiu. Casa Daniel din Iaşi beneficia
de garanţia vestitei Bănci Rothschild din Frankfurt. În 1858,
caimacamul N. Vogoride i-a acordat lui Chaim Daniel rangul
boieresc de „spătar”. În 1879 a fost printre notabilii evrei care au
primit cetăţenie română. Şansele de a găsi un portret al lui Israil
Chaim Daniel sunt probabil nule, din moment ce se spune că acesta
nu s-a fotografiat niciodată şi nu a permis să fie pictat. Ştim însă că
era un conservator, inclusiv din punct de vedere religios, şi că nu
agrea hainele „nemţeşti”, adică demodel occidental.
Israil Chaim Daniel, era conştient de valoarea imobilului (peste
1.000.000 lei), şi s-a îndurat să îl dea în chirie lui Regensburg „

, pentru comoditatea celor mai
însemnate persoane din pământeni şi străini”. Hotelierul împodobise
încăperile cu mobilele proprii. Prin acest act bancherul protesta
împotriva intenţiei autorităţilor locale de a face din clădire „cazarmă
pentru oastea soldăţească”: „Acesta prefacere a unuia dintre celemai
însemnate acareturi ale capitalei într-o cazarmă, nu numai că va

expune acest acaret unei de istov
dezolaţii”. Proprietarul era nemulţumit
şi de faptul că autorităţile locale
negociase noua destinaţie cu chiriaşul
clădirii (Regensburg) şi nu cu el, care era
proprietarul de drept. Petentul adăuga, în
plângerea sa, faptul că „toţi chirigii ce au
a lormagazale acolo au declarat că o casă
prefăcută în cazarmie nu le dă nici o
siguranţă şi de aceea ei, de la Sf.
Dimitrie sunt gata de a lepăda toate
dughenele”.Astfel se înţelege de ce doar
etajul clădirii fusese ocupat de hotel:
camerele de la parter, având expunere la

UliţaMare, au fost închiriate pentru diverse dughene.
În ciuda protestului proprietarului Daniel, la 4 septembrie 1849,
Ministerul de interne înainta cătreVistierie o adresă prin care urma să
se pună în practică acordul încheiat cu Regensburg, pentru
„cvartiruirea oştilor împărăteşti otomaniceşti”. La 6 septembrie s-a
încheiat contractul solicitat, întreVistierie şi Regensburg. Se arăta că
Ocârmuirea locală „are nevoie de otelul dumisale, pentru aşezarea
oştilor otomaniceşti”. Vistieria închiria imobilul de la 26 octombrie
1849 (Sf. Dumitru), dar hotelierul se obliga să evacueze acest
apartament încă de pe data de 10 septembrie.
Costache Sion arăta, într-o însemnare, că boierii revoluţionari „s-au
adunat mai întâi la , ce era în casăle răposatului
vornic Grigore Ghica, unde m-am dus şi eu de am privit mişăleasca
adunare a nobleţăi”. Într-adevăr, casa dinUliţaMare, de pe locul aflat
astăzi în faţa Palatului Culturii, fuseseră construite deGrigoreGhica.
La1847, fiul acestuia, vorniculVasileGhica, le-a vândut bancherului
Strul Heim Daniel, care le-a închiriat, din anul următor, Hotelului
Petersburg. Un document, din 2 septembrie 1849, confirmă faptul că
bancherul Daniel a cumpărat casa din Uliţa Mare de la boierul
Vasilică Ghica. Clădirea fusese stăpânită de părinţii lui Vasilică
Ghica: marele logofăt Grigore Ghica (de la Herţa), întemeietorul

, e

pentru
a sluji pe cel întâi hotel al capitalei

otelul Peterburschi

ramurii Ghica-Budeşti, şi de soţia acestuia Caterina Cantacuzino-
Paşcanu. Pictorul Josef August Schoefft a realizat portretul marelui
boier, cu giubea roşie şi gugiuman din blană de samur (1836),
precumşi cel al soţiei, cu vestimentaţie occidentală (1835).
Amplasarea vechii case boiereşti urma alte reguli decât cele ale
urbanisticii moderne: deşi se afla pe Uliţa Mare, în faţa Palatului
Domnesc, aceasta nu era orientată cu faţa spre stradă şi nu participa
la înfrumuseţarea peisajului urban al arterei principale, la crearea
unei pieţe civice în faţa Palatului Ocârmuirii; dimpotrivă, casa era
întoarsă către propria-i curte interioară, în care se aflau toate
acareturile necesare unei gospodării boiereşti (bucătăria, grajdurile,
şura ş.a.). Este un model de locuire specific oraşului din secolele
XVII-XVIII, care vorbeşte despre vechimea ansamblului
arhitectonic de aici, în ciuda elementelor neoclasice ale faţadelor.
Aspectul exterior al clădirii, aşa cum s-a conservat acesta în
fotografiile de epocă, este cel al unei clădiri neoclasice, cu boltă de
trăsuri, scară interioară şi salon central, situat la etaj (model pătruns
la Iaşi după 1775, sau mai curând la începutul secolului al XIX-lea).
Este greu de spus astăzi dacă această structurămodernă a rezultat din
adaptarea unei clădiri mai vechi, sau a fost reconstruită din temelii.
Nu s-au păstrat imagini policrome din epocă pentru a avea o imagine
mai nuanţată asupra aspectului exterior al Hotelului Petersburg.
D.C. Moruzi consemna însă că hotelul era o clădire „de colorare

, aşezată pe trei trepte, ca un tron împărătesc“. De-a
lungul anilor, faţadele clădirilor îşi mai schimbă cromatica, dar nu şi
în acest caz. Clădirea principală a Hotelului Petersburg trebuie să fi
avut această culoare şi la 1848, ba chiar şi în perioada anterioară.
Faţada de culoare verde-închis era neobişnuită şi nu credem că a fost
aleasă întâmplător; era , vechii
proprietari ai imobilului. Nu ştim dacă pe frontispiciul clădirii a
existat vreo stemă Ghika, având în scut verde cele şase monede de
aur însoţite de 12 lacrimi de argint, dar cromatica adoptată sublinia
din plin această apartenenţă.
Casa Ghica era o clădire cu etaj, de plan dreptunghiular, de
aproximativ 45 m lungime şi 20 m lăţime. Aceasta avea intrarea
principală prin curtea interioară, pe sub bolta de trăsuri sprijinită pe
trei arce de zidărie. Deasupra acestei bolţi, la etaj, se afla salonul
principal al casei, orientat spre vest. Cele trei ferestre ofereau o
privelişte spre peisajul natural din afara oraşului şi nu spre ceea ce se
petrecea în intersecţia Uliţei Mari sau la Curtea Domnească; doar o
fereastră laterală a rezalitului central dădea spre Cazărmile Miliţiei.
Aceasta a fost sala în care s-au adunat revoluţionarii de la 27 martie
1848. Din păcate, dosarul de imobil de la Arhivele Iaşi nu conţine
relevee sau planuri de epocă ale acestei clădiri istorice. Singurul
releveu al casei ilustrează modificările faţadei secundare a clădirii,
reamenajată după 1899, în urma unui incendiu. Capătul de nord al
clădirii, fiind obturat în epocă de Hanul Turcesc (proprietatea
Mănăstirii Trei Ierarhi), fusese lipsit de ferestre înainte de anul 1900.
Abia cu prilejul acestor lucrări s-au deschis cele şapte ferestre la etaj
şi patru la parter (şi altele, pe aceeaşi latură). Tot atunci a fost
amenajat şi balconul de 4 m, cu care ieşea în afară pe lăţimea de 1 m.
Şi acoperişul în două ape aparţine anilor 1900. După dimensiunile
consemnate pe acest plan putem constata un parter situat pe un soclu
de 70 cm. Încăperile parterului aveau 3,80 m înălţime (nu ştim dacă
erau boltite sau podite), în timp ce camerele de la etaj eraumai înalte
(până la 4,70 m). Suprafaţa curţii interioare poate fi aproximată la
peste 2000 mp., în care puteau să încapă cei aprox. 1000 de oameni
care au participat la adunarea din 27martie.
Amplasat cât se poate de incomod pentru urbanişti, obturând
priveliştea spre Palatul Ocârmuirii („capul de perspectivă” al Uliţei
Mari), imobilul urma să fie supus alinierii stradale, potrivit planului
general, elaborat în 1897. A existat un proiect de expropriere a
clădirii (prin despăgubire), încă de la 1907, pusă în operă la 1926-
1927. La dosar se află planşele cu planurile de aliniere, în care este
trasat cu linie roşie noul aliniament; clădirea avansa în cu 6-8 metri
spre mijlocul străzii, ceea ce explică de ce a fost demolată. Comisia
de soliditate a clădirilor a declarat, la rândul său fragilitatea acesteia
şi necesitatea de a fi demolată, fiind fragilizată de recentul cutremur.
Cunoscând aceste detalii privitoare la istoria clădirii, putem extrage
câteva semnificaţii privitoare la amplasarea pe care aceasta o avea în
anul 1848. Întrunirea din 27 martie (care marchează începutul
revoluţiei) a avut loc în salonul Hotelului St. Petersburg deoarece
acesta oferea cel mai bun climat pentru discuţii politice. Salonul era
frecventat, încă din 1840, de elita societăţii şi de consulii străini.
Adunarea de aici echivala şi cu un protest în faţa Palatului
Ocârmuirii, unde îşi desfăşura lucrările, în mod obişnuit, Adunarea
(prezidată de Mitropolit). Lucrările Adunării se desfăşurau mai ales
în lunile de iarnă, iar în martie tocmai îşi încheiase sesiunea, ca de
obicei, pentru ca deputaţii să se poată întoarce la moşiile lor, în
vederea începerii anului agricol. Alegerea Hotelului situat în faţa
Porţii Domneşti amintea de locul unde sute de ani se ţinuseră
judecăţi şi se împărţise dreptatea, de către domnitor sau dregătorii
domneşti. Mai putem remarca faptul că radicalul Vasilică Ghica a
făcut revoluţie, practic, în salonul casei părinteşti, care îi aparţinuse
până în anul 1847.
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Hotel Petersburg. Vedere aeriană dinspre sud

Planul faţadei Hotelului Petersburg, dinspre Trei Ierarhi

Zona Hotelului Petersburg la 1857 (Planul Peitavin)
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Romanul sud-est european al
secolului trecut aducea pe scena
literaturii universale un
, surprinzător şi atractiv atât

pentru lumea occidentală, cât şi pentru cea
americană, care-l vor recepta în profunzime şi
îl vor promova ulterior, dacă e să ne gândim
numai la cele câteva ecranizări celebre ale
unor romane balcanice de primă mărime, cum
ar fi .
Încercările de a surprinde acest nou model
uman în coordonatele lui fundamentale au
condus la apariţia unor sintagme de genul

model
uman propriu

Viaţa şi peripeţiile lui Alexis Zorbas

homo balcanicus, cum este cea
folosită de Antoneta Olteanu în
studiul cu acelaşi nume, apărut la
editura ”Paideia”, în 2004,
cercetătorii căzând de acord că
linia definitorie pe care o putem
trasa pentru a uni diferitele
personaje într-o paradigmă de
mentalitate a zonei este tocmai
„puterea de coabitare a unor stări
contrastante, uneori imposibil de imaginat
împreună” în interiorul unui personaj şi, prin
extensie, în interiorul unei lumi, întrucât
personajul balcanic debutează şi rămâne pe
întreg parcursul naraţiunii ce-l pune în valoare
semnul, marca individualizantă a unei
mulţimi, a unei etnii, a unei societăţi la un
moment dat etc. Din acest punct de vedere,
acel specific omului balcanic
trebuie căutat în împletirea dintre contrarii: de
pildă între , ca formă de defulare a
frustrărilor naţionaliste, şi .
Personajul central al acestor romane este
aproape totdeauna primitivul, aborigenul, cel
care se confruntă cu civilizaţia Vestului pe
calea culturii şi a educaţiei. El este forţat să se
supună rigorilor şi violenţelor impuse de cel
dominant, dar trăieşte cu nostalgia unei stări
originare, a unei beatitudini adamice, pe linia
fascinaţiei orientale.
Aşa stau lucrurile în

, roman privit la început cu
ostilitate în vechea patrie a umanismului grec
şi publicat pentru început în limba franceză, în
1947. Scriitorul acuzat public de ateism
ilustrează aici relaţia dintre identitate şi
alteritate punând faţă în faţă două personaje
complet diferite din toate punctele de vedere
(de la statutul social până la pregătirea
intelectuală, lecturi etc.) şi inversând raportul
de putere dintre ele: deşi ambii sunt greci,
accentul cade pe , dominatorul,
simbolic reprezentant al omului mediu,
implicit şi reprezentant al identităţii naţionale.
Personajul narator, echivalat cu eul auctorial
şi deci transformând romanul într-o naraţiune
rezonând autobiografic, nenumit, este cel
dominat tocmai fiindcă ilustrează parti-pris-
ul scriitoricesc: el este expresia confruntării
unei lumi arhaice (Grecia, leagăn al
civilizaţiei universale) cu o lume nouă, cea a
Vestului experimentalist (reprezentat aici prin
filosofia duratei a lui Bergson, prin nihilismul
nitzschean şi filosofia existenţialistă).
Transformându-se din maestru în discipol al
primitivului Alexis Zorbas, el nu face altceva
decât să aducă un omagiu profund lumii
elene: „Şi, dacă aş vrea să-i disting pe cei ce
mi-au lăsat urmemai adânci în suflet, aş reţine
poate vreo trei-patru: Homer, Bergson,
Nietzsche şi Zorbas. Primul a însemnat pentru
mine ochiul albastru senin, ca discul soarelui,
care luminează cu strălucirea lui eliberatoare
totul, Bergson m-a scăpat de impasurile
filosofice ce mă torturaseră în prima tinereţe;
Nietzsche m-a îmbogăţit cu noi nelinişti şi m-
a învăţat să transform nefericirea,
amărăciunea, nesiguranţa în mândrie; Zorbas
m-a învăţat să iubesc viaţa şi să nu mă tem de
moarte”. ( ,
traducere şi tabel cronologic de Elena Lazăr,
EdituraRombay, 1994, p. 27)
„Cartea este, prin urmare, construită cu un

personaj de prim-plan, viziunea de adâncime

modus vivendi

râs
agresivitate

Viaţa şi peripeţiile lui
Alexis Zorbas

Zorbas

Viaţa şi opiniile lui Alexis Zorba

fiind realizată printr-o suită de siluete de
fundal, proiectate pe un peisaj schiţat la
modul topografic, într-un sumbru decor
cretan, atât de bine cunoscut scriitorului încă
din copilărie”, notează Romul Munteanu în

. O prezenţă
constantă în aventurile eroilor este marea,
calmă şi liniştită în momentele de împlinire,
echilibru şi meditaţie, agitată şi furtunoasă în
clipele de restrişte. Însoţindu-se cu ea,
peisajul insular se bucură şi el de numeroase
descrieri, simbolizând geograficeşte condiţia
umană a grecului: „Mare, toamnă blândă,
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insule scăldate în lumină, mantie străvezie
din burniţă fină care învăluia goliciunea
eternă a Greciei. Halal de omul care s-a
învrednicit, înainte demoarte, să plutească în
Egeea!”. ( , p.59)Remarcabilă prin
funcţia ei de armonizare a arhitecturii lumii
narative, o altă marcă identitară specifică
scriitorilor balcanici este apoi contaminarea
dintre om şi peisaj, la modul că individul îşi
lasă atât fizicul, cât şi destinul modelat, după
caz, de duritatea sau de frumuseţea spaţiului
pe care şi care îl locuieşte. Un portret pe care
personajul narator i-l alcătuieşte lui Alexis
Zorbas e lămuritor în acest sens: „Îl ascultam
vorbindu-mi despre satul lui din Olimp,
despre nămeţi, lupi, rebeli, Sfânta Sofia,
lignit, piatra albă, femei, Dumnezeu, patrie şi
moarte, şi deodată, când simţea că plesneşte
şi vorbele nu-l mai încap, sărea în sus, pe
pietrele colţuroase de pe ţărm şi începea să
danseze. Vânjos, cu trupul drept, osos, cu
capul dat pe spate, cu ochimici, rotunzi, ca de
pasăre, dansa şi ţipa, lovea zdravăn nisipul şi-
mi stropea faţa cu apădemare”. ( , p.29)
Cu teama de insecuritatea teritorială

strecurată permanent în memorie,
Kazantzakis reuşeşte, prin dubletul personaj-
peisaj şi prin imagini foarte vii, plastice să
restaureze o delicată lume familiară: „Satul
începea să se trezească: vuiet în care se
amestecau cântat de cocoşi, guiţături de
porci, răgetele măgarilor, strigătele
oamenilor”. Recuperarea spaţiului intim şi a
ritmurilor sale zilnice, pasiunea pentru
particularitate, diferenţă, culoare locală
trădează acea mentalitate conservatoare,
încă neatinsă de experimentalismul practicat
în literaturile canonice. Însăşi naraţiunea se
lasă contaminată de gândirea arhaică;
personajele se exprimă, nu de puţine ori,
folosind o vorbire sapienţială; discursul lor
este bogat în pilde, dar acestea nu mai
respectă neapărat morga religioasă, ci rămân
îndatorate unuit tip de trăire frumoasă, unei
etici de tip pe care Zorbas o
exprimă în ceea ce ar putea constitui o sumă
de învăţături spre folosul tânărului
i n t e l e c t u a l ş c o l i t s u b t u t e l a
existenţialismului francez după cum
urmează: „Femeia-i un izvor răcoros, te
apleci, îţi vezi faţa şi bei, bei şi oasele îţi
pârâie. Apoi vine un altul care i-e sete şi lui,
săracu, se-apleacă şi el, îşi priveşte faţa şi
bea. Şi-apoi un altu... Asta va să însemne
izvor... asta va să însemne muiere, ascultă-
mă pemine”.

criitorul însuşi mărturiseşte, în
romanesc, faptul că

punctul de plecare al textului său
este autobiografic şi că a fost preocupat,
dincolo de convertirea artistică a unei
experienţe proprii, îndeosebi de structura
prometeică şi dionisiacă a eroului său fiindcă
acesta este reprezentantul înţelepciunii
sudice, un om al faptei, şi nu al raţiunii,

Idem

Idem

carpe diem

PrologulS

primitiv atât în actele de eroism pe care le
săvârşeşte, cât şi în tragismul său existenţial:
„Fiindcă el avea ceea ce îi trebuie unui
scriitoraş ca mine pentru a se salva: privirea
primitivă, care-şi prinde de sus, dintr-o
săgetătură, hrana; naivitatea creatoare,
proaspătă în fiecare dimineaţă, de a vedea
pentru prima dată totul şi de a conferi feciorie
eternelor elemente cotidiene: vânt, mare,
foc, femeie, pâine; nesiguranţa mâinii,
prospeţimea inimii, tăria de a-şi ironiza până
şi sufletul, de parcă ar fi deţinut o forţă
superioară acestuia şi, în sfârşit, râsul
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sălbatic în cascade, al cărui izvor
e mai adânc decât măruntaiele
omului, care în clipele hotărâtoare
se revărsa eliberator din pieptul
puternic al lui Zorbas; se revărsa
şi putea să năruie, şi chiar năruia,
toate zăgazurile (morală, religie,
patrie) pe care şi le ridică împrejur
biata făptură omenească spre a-şi

apăra sărmana-i viaţă. (...) Dacă i-aş fi
ascultat glasul, nu glasul, strigătul, viaţamea
ar fi dobândit un rost; aş fi trăit, cu sânge şi
carne şi oase, ceea ce acum plăsmuiesc de
parcă aş fi băut haşiş şi înfăptuiesc având ca
unelte hârtia şi călimara.Astfel Zorbas, omul
în carne şi oase, a ajuns în mâinile mele
cerneală şi hârtie”. Iată, într-o variantă sud-
est europeană, clasicul cuplu picaresc format
din stăpân şi slugă, sedimentat pentru
totdeauna în Don Quijote şi Sancho Panza,
reluat pentru semnificaţia sa filosofică în

, folosit, în cazul de faţă,
pentru a reprezenta polemic raportul dintre
identitate şi alteritate. Intelectualul devine
aici un personaj de fundal, o cutie de
rezonanţă a traiectoriei existenţiale urmate
de asociatul său. Prin devierea de la idealul
originar şi eşecul final, împreună ajung să
simbolizeze însă ceva cu mult mai
important, integrând semnficaţia tragicului
grec într-un context nou, europocentrist.
Explozia minei de lignit din finalul
romanului, cea care dăduse un sens practic
întâlnirii şi călătoriei personajelor
principale, nu face altceva decât să
stârnească râsul, cu diferite nuanţe chiar, dar
un râs care provoacă, pentru o clipă, lumea să
se oprească în loc şi le aduce eroilor o
bucu r i e pa r adox a l ă , „ i r a ţ i on a l ă ,
nejustificată, dar şi contrară tuturor
justificărilor”, dat fiind că tocmai îşi
pierduseră tot avutul şi „toate se duseseră pe
apa sâmbetei”. Traducând absurdul, râsul
determină aici personajele să fie ele însele

, adică „în nerând cu lumea”,
după expresia lui Nicolai Hartmann. Aşa
încât, în loc să se supună unei logici
postevenimenţiale obişnuite, dramatice,
preferă să facă haz de necaz şi să adoarmă
îmbrăţişate pe nisipul unei Grecii demonice:
„Privi telefericul năruit în mii de fărâme. (...)
Izbucnirăm amândoi în râs. Zorbas se aruncă
asupra mea, mă prinse în braţe şi începu să
mă pupe. (...) Ne scuturam de râs şi ne-am
luptat mult timp; şi brusc ne-am prăbuşit
amândoi, am căzut laţi; ne-am întins pe
pietrele de pe ţărm şi-am adormit
îmbrăţişaţi”. ( p. 268)

Jacques Fatalistul

humoristice

op. cit.,
Livia IACOB

Omul balcanic
şi scriitura lui

Nikos Kazantzakis

„Uneori, locurile acţionează asemenea unor magneţi. Cam
tot astfel a luat naştere relaţia dintre cititorul român şi cărţile
mele. O verigă preţioasă a fost şi este editorul şi neoelenistul
Elena Lazăr, care a tradus în română romanul meu Am
crezut că, odată cu această carte, legătura mea cu România s-a
încheiat. Dar nu, magnetul era mult mai puternic. În continuare,
Claudiu Sfirschi-Lăudat a tradus cartea

care a primit ulterior, în Grecia, Premiul de Stat pentru
cea mai bună nuvelă.Acum am bucuria să poată fi citită în limba
română o carte pe care o îndrăgesc mult. E vorba despre

” astfel reconstituie Eleni Ladia, în
cuvântul înainte la cea de-a treia carte a ei tradusă în limba
română, propria legătură cuRomânia.

(n. 1945,Atena) a studiat arheologia şi teologia
la Universitatea din Atena. Cărţile publicate de la debutul din
1973 (nuvele, povestiri, romane, poeme şi eseuri) constituie
piloni ai unei opere solide, înscriindu-i numele ca pe „un caz
aparte, de excepţie, în proza neoelenă”. Între titluri sunt de
remarcat (povestiri, 1980)
(nuvelă, 1997) (roman, 1999),
(poeme, 1997), (1974, 1975),

(studii despre Sikelianos, Seferis,
Papaditsas, 1983). În 1981, volumul a fost
încununat cu Premiul al II-lea de Stat, iar în 1991Academia din
Atena i-a acordat autoarei Premiul „ pentru cartea

. Totodată, Eleni
Ladia, în colaborare cu D.P.
Papaditsas, a tradus din greaca
veche şi

Opera sa este bine
cunoscută şi dincolo de hotarele
Greciei, fiind tradusă în slovenă,
franceză, engleză şi română
(romanul traducere şi
cuvânt înainte de Elena Lazăr, 2003
şi microromanul

traducere,
prezentare şi note de Claudiu
Sfirschi- Lăudat, 2008, ambele
apărute la EdituraOmonia).

omanul Legătură fragmentară, apărut recent în
colecţia „Biblioteca de Literatură Neoelenă”, este
epistolarul unei femei care, prin actul scrierii, se

străduieşte să reconstituie o relaţie care nu a fost niciodată trăită
în cotidianul ei. Destinatarul acestor epistole nostalgice, tot o
femeie, devine eroina cu diverse nume a unui roman care creşte
din scrisorile pe care epistolograful le citeşte şi le pune cap la cap,
asemenea unor bucăţi de mozaic risipite de trecerea timpului.
Gesturi, cuvinte, şoapte, priviri, trăiri disparate se adună toate în
jurul cuvintelor, cerând, asemenea morţilor din Hades, sângele
celor vii pentru a se însufleţi timpdeo clipă în amintirea acestora.
Planurile temporale se amestecă, viitorul devine trecut, trecutul
anunţă viitorul, prezentul cuprinde laolaltă trecutul şi viitorul,
fiind mereu trăit cu îndoială în privinţa realităţii unei legături
umane atemporale. Două figuri feminine care se completează,
pentru a alcătui în cele din urmă un singur chip, supus unei
sciziuni iniţiale, de dincolo de timpuri şi de formele concrete ale
întrupării. Iubirea nu izbăveşte, ci leagă şi apasă prin
implacabilul ei, e o forţă care zguduie temelii şi obligă la noi
configurări ale sinelui. Confruntată cu alteritatea, scriitoarea-
epistolograf se cufundă în abisul inconştientului, se zbate în
labirintul propriilor limite, reuşind să se călăuzească, asemenea
lui Theseu, după firul Memoriei. Istoria personală se confruntă
cu aceea universală, aşa cum sinele fiecăruia se oglindeşte,
pentru a se regăsi, în sinele celorlalţi. Mici poveşti individuale
care, prinse în vâltoarea Istoriei, îşi caută sensul. Iar acesta se
contureză tulbure la suprafaţa paginii, de fiecare dată când
cititorul se oglindeşte în lectura unor epistole trimise asemenea
unuimesaj într-o sticlă, pemare.

Graţia.

Femeia cu o corabie pe
creştet,

Legătură fragmentară.

Somnul de bronz , Crângul Persefonei
, Graţia Vorbeşte, Zarathustra
Articole despre poezia lui Kavafis

Poeţi şi Grecia antică
Somnul de bronz

Uranis”
Istoriografie

Imnurile homerice
Imnurile orfice.

Graţia,

Femeia cu o
corabie pe creştet,

Eleni Ladia
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Claudiu Sfirschi-Lăudat are la activ cinci traduceri din
limba neogreacă (printre autorii traduşi: Gheorghios Vizyinos,
YorgosSeferis, EvanghelosMoutsopoulos). Traduceri ale sale se
regăsesc şi în presa literară din România. În 2008, a primit
Premiul Societăţii Elene a Traducătorilor de Literatură pentru
cea mai bună operă grecească transpusă într-o limbă străină
(Yorgos Seferis, ).

este a doua carte deEleni Ladia tradusă de
el în română, după romanul
(Omonia, 2008). De asemenea, a realizat traduceri din franceză
şi din greaca veche.

Şase nopţi pe Acropole, Omonia, 2007
Legătură fragmentară

Femeia cu o corabie pe creştet

Leg tura de sufletă

Elena LAZĂR
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MARTHA BIBESCU
prin esa scriitoareţ

Între cărţi şi metropole

Între prieteni şi duşmani

În alb sau în negru, prinţesa Martha Bibescu ne priveşte semeţdin fotografiile vremii. Un calm olimpian se degajă din
atitudinea solemnă, sigură pe sine, cea a învingătorului care se

lasă admirat. O clipă doar. Atât cât să te laşi sedus de ochii
întunecaţi şi mari, bizantin tăiaţi în faţa caligrafic desenată, sub
fruntea potrivit de înaltă, descoperită în povara părului, de nasul
drept, de gura generos arcuită, dar nu în zâmbet, maiestuoasa ei
frumuseţe nu mai avea nevoie de zâmbet, lumea i se aşternea la
picioare, totul părea să i se cuvină, părea o aleasă a parcelor. Oare
aşa să fi fost?
Admirată, adorată, dar şi dispreţuită, „bârfită”, ea a stârnit
controverse de salon sau de cabinete ministeriale, viaţa ei
adunându-se într-o legendă cu numeroase enigme lăsate-n
suspensie. De unde a început totul? De la cunoaşterea
enciclopedică? De la talentul scriitoricesc curând dat la iveală?
Sau de la neascunsul farmec al întregii ei făpturi?
Cine-i mai frumoasă-n ţară? Maria sau Martha? Românii, mulţi
dintre ei, îşi votau regina, pe Maria. Cei care o cunoşteau
îndeaproape pe Martha, îi acordau acesteia votul cu încântată
spontaneitate. Însoţit de nerăbdarea de a-i reîntâlni prezenţa şi
inteligenţa în conversaţii. Domeniu în care cele două prinţese,
stele ale aristocraţiei româneşti de început de veac 20, prietene şi
rivale deopotrivă, îşi precizau locul, în societate şi istorie. Unde
Martha a rămas prinţesa scriitoare, aşa cum Cehov, să zicem, se
înscrie în rândul medicilor scriitori. La Comarnic sau în
faubourgul Saint Germain, pe malul drept al Senei, la Moscova
sau Ialta, ei au trăit luminându-ne nouă viaţa cu gândirea lor,
învăţându-ne să înţelegemoamenii şi faptele lor.
Descendentă a familiilor Lahovary şi Mavrocordat, căsătorită cu
prinţul George Valentin Bibescu, strănepot al lui Napoleon
Bonaparte,Martha Bibescu a fost supusă unei copilării umbrite de
lipsa de dragoste maternă, de premature morţi ale celor dragi.
Singurătate şi tristeţe. Creşte printre guvernante şi măicuţe dintr-
o mânăstire belgiană, îi citeşte pe Vergiliu, Tacit, Chateaubriand,
Montaigne, Diderot, Voltaire, Hugo, Corneille. Îşi însoţeşte tatăl
diplomat prin capitalele lumii, deprinzând limbile locurilor şi
alese maniere. Devenind curând o distinsă personalitate
europeană, exemplar implicată în frenetica agitaţie a timpului trăit
(28 ianuarie 1889-28 noiembrie 1973).

De o tulburătoare frumuseţe şi un indicibil şarm, de o
scânteietoare inteligenţă, înnobilată de o vastă cultură, de un
desăvârşit gust artistic, pasionată de politică şi literatură, ea
impresionează întotdeauna, atrăgându-şi admiraţia, prietenia sau
dragostea celor apropiaţi.Dar şi inamiciţia sau dispreţul, lumini şi
umbre laolaltă cernute. Regina Maria, devotata sa prietenă un
timp, scria, atunci când a cunoscut-o, copilă încă fiind: „ O
însufleţea tot ce era măreţ în lume, fie că era vorba de regi sau de
orice alt lucru de seamă. Nume mari, succese mari, talente mari,
cariere fabuloase, toate o vrăjeau pe mica fetiţă cu ochi căprui, cu
minte ageră şi cercetătoare”. Pentru ca, mai târziu, să continue:
„Mintea ei ageră descoperă orice îi poate fi de folos din punct de
vedere social. Primeşte persoane regale, diplomaţi, oameni
politici, artişti, scriitori, savanţi şi aristocraţi. Călătoreşte în multe
ţări şi musafirii ei sunt întotdeauna dintre cei mai aleşi.(...) Martha
a ajuns una dintre celemai vestite şi preţuite scriitoare, o scriitoare
apreciată de criticii ceimai critici.”
Mariajul ei romantic , debutat la nici 17 ani, continuă anevoios, în
spiritul asumatei datorii faţă de instituţia căsătoriei, prinţesa
respectându-şi fidel obligaţiile avute faţă de numele pe care îl
purta, faţă de familie şi ţara pe care a iubit-o cu încredere şi
speranţă în îndepărtatul ei viitor. În „Izvor, ţara sălciilor”, cartea sa
de imens succes, despre care RainerMaria Rilke spunea: „Cum să
nu iubeşti România după ce ai citit „Izvor...” ?”. superoptimistă, ea
scria: de

.”
În spiritul aceluiaşi patrotism activ, între 1916 şi 1918, înfiinţează,
şi finanţează, conducându-l direct, un spital militar în Bucureştiul
ocupat, în timp ce curtea regală, chiar soţul ei, se retrăseseră la
Iaşi. Totuşi, această rămânere în capitală era sceptic privită,
cauzele ei născând comentarii de opusă diversitate. Cum sunt
acuzaţiile explicit formulate de Sabina Cantacuzino*, care, în

„(...) neamul acesta va renaşte după unmileniu existenţă
şi lumea se va mira ca de o minune să afle, în sfârşit, tot ceea ce el
posedă din conştiinţa universală

cartea sa „Din viaţa familiei Ion C. Brătianu. 1914-1919”,
Humanitas, 2014, notează revoltată că prinţesa Martha Bibescu,
fiind în relaţii foarte apropiate, de prietenie, cu diplomatul austro-
ungar contele von Czernin, nu va suferi privaţiunile arestării de
către germani a doamnelor din conducerea spitalului militar din
Bucureşti: „va trăi în belşug cu ofiţerii germani, pe urmă va pleca
în Austria, Elveţia şi la Paris, sosită ca victimă a ororilor
germanilor”. Numai că generalul Berthelot ajunge înaintea ei la
Paris şi o deconspiră. Şi el, şi contele St.-Aulaire interzic
ofiţerilor francezi sau celor din Legiunea de Onoare să se arate în
public cu Martha Bibescu. Pe de altă parte, şi regina Maria,
neînţelegând dublul joc al prinţesei Bibescu, se jură că nu-i vamai
vorbi, pentru toată lumea fiind atunci cât se poate de clar că
Martha „...era bine cu germanii şi profita de toate favorurile lor, îşi
asigura veniturilemoşiilor, dar voia să creadă lumea că se sacrifică
datoriei”. (op. cit, p.79) Sabina Cantacuzino adaugă că în perioada
armistiţiului, prinţesa Bibescu a fost „arestată ca prea primitoare
de ofiţeri germani”. „ Se trezise la realitate şi guvernul imperial”,
temându-se, în sfârşit, „de acea fermecătoare care avea darul
transformărilor. Se imputa că prea e bine şi cu Berlinul şi cu
Parisul şi nu uitau că bărbatul ei, cu Thompson, distrusese sondele
şi fabrica de ciment”.

omparată adesea cu Mata Hari, Martha Bibescu îşi
foloseşte cu pricepere şi tact înaltele relaţii avute în
principalele cancelarii ale vremii, acolo unde se hotăra

haoticul mers al istoriei europene, duce o neobosită existenţă
socială, pusă mereu în slujba României. Neutând să scrie. Din
1908, îşi notează în diferite agende, carnete, caiete, tumultul
zilelor. Fulgurante, alerte, unele de-a dreptul seci, altele marcate
de talentul prozatoarei, însemnările existente în fondul de
documente Bibescu de la Biblioteca Naţională a Franţei au fost
parţial ordonate de autoare şi, mai apoi editate, unele dintre ele, şi
în România. Unde, în afara cunoscutelor

, , au apărut şi
, Bucureşti, 1979, , Ed.

Vivaldi, 2001, , ed. Compania, 2001. Derulate într-o
permanentămişcare, paginile acestor jurnale reportaj fotografiază
detaliat o epocă bulversantă şi pemaimarii ei, de a căror prietenie,
încredere şi preţuire se bucura prinţesa Bibescu, devenită
confidenta lor. Aşa cum observa biograful ei, Ghislain de
Diesbach în „Princess Bibesco, 1886-1973” (tradusă şi în limba
română la ed. Vivaldi, în 1998), ea „dorea să-şi atribuie un rol pe
care va voi întotdeauna să-l joace, cel al confidentei oamenilor
faimoşi din această lume şi al martorei privilegiate a momentelor
decisive din istorie”. Cultivată, informată, de o magnetică
frumuseţe, prinţesa Bibesco este partenerul ideal de conversaţie şi
foarte adesea replicile ei vii înclină surprinzător balanţa
decizională a importantului preopinent. Întâlniri programate,
ceaiuri, vizite, dejunuri, supeuri, baluri, înseamnă tot atâtea
prilejuri de pătrunzătoare introspecţie a puternicilor zilei, a
faptelor lor. Vedete politice, primi miniştri, miniştri, şefi de
partide, prinţi, regi, mari artişti şi scriitori caută compania ei
fermecătoare limpezindu-şi astfel sensuri sau hotărând
deschideri în drum împotmolit. Observatoare excelentă, ea
notează, în februarie 1939, cu obişnuita-i ironie, o cină la
(Georges) Huysman,

Agende, carnete, caiete adunate în jurnale

C

La bal cuMarcel Proust,
Papagalul verde, Katia demonul albastru Jurnal
politic. 1939-1941 Jurnal berlinez 38

Jurnal 1915

director general al Artelor, în locuinţa pe
care o ocupă, pe contul statului, în vestita manufactură de
goblenuri. Alţi oaspeţi: (dramaturgul) Tristan Bernard, Anatole

deMonzie (ministrul Comunicaţiilor), RolandDorgeles.
Domneşte omare însufleţire, se face risipă de mult spirit, un spirit
dintre cele mai subtile -, dar totul pe un fond de vulgaritate, ca o
mâncare cu rântaş
Citesc cartea lui Churchill, „Pas cu pas”. Mi-l evoc pe Winston.
L-am cunoscut la un dejun oferit de marchizul de Breteuil în mai
1914. Cu sacoul lui bleu arăta ca un clovn rotofei. Clemmy, soţia
sa, era pe atunci foarte tânără şi foarte frumoasă, dar plicticoasă

„Nu, dar politica se interesează demine.”

Deoarece nu făceamniciodată vreo
aluzie la ceea ce scrisesem, la ceea ce aveam să scriu, izbutisem
să semăn îndoială, mai apoi uitarea, într-o societate unde nu se
cere de a nu se încărca deloc memoria, alianţele şi adresele
exersând-o îndeajuns,

François Poncét adoptă imediat atitudinea puţin
sfidătoare, puţin forţată, a unui ambasador francez aflat în casa
unui ambasador britanic.Nici Charles deChambrunn nu se putea
dezbăra de această dorinţă de a străluci faţă de un englez care se
preface totdeauna şters. Ceea ce îmi aminteşte de Sir George
Clark laConstantinopol.”

. La Londra, în 8 martie 1940, îşi aminteşte:

.
Maliţioasă permanent, cu întregu-i sistem de antene perfect
funcţionând, prinţesa Bibescu, întrebată, la Berlin, în 1938, de
profund detestatul Ribbentrop dacă e interesată de politică,
răspunde scurt:

onsiderată, în dicţionare, „scriitoare franceză de origine
română”, ea scrie mereu: de frică să nu-şi uite viaţa sau
pentru că altfel nu poate trăi. Dar cum îşi gestionează ea

timpul dinmoment ce preocupările mondene i-l scurtează? Să ne
gândim numai la compunerea toaletelor fastuoase, care
comunicau prin ele însele privitorilor un anumemesaj transmis de
prinţesă. Nici un amănunt nu e lăsat la voia întâmplării, rezultatul
fiind a apariţie strălucitoare de o somptuoasă eleganţă. Regăsită şi
în scriitura nervoasă, marcată de precizia cuvântului revelator, a
textelor literare, fie ele memorialistică, impresii de călătorie,
poezie, proză etc. Contemporanii ei nu-şi înfrânau curiozitatea:
cândmai avea timp şi pentru compuneri literare?Discretă cu taina
scrisului său, numele i-o impunea -, ea îşi apăra timpul rezervat
patimei de-o viaţă, literatura:

observa ea neiertătoare ca de obicei.Având
în vedere cele peste 30 de volume publicate în timpul vieţii, scrise
numai în franceză, era o spontană, dialogul ca şi prezenţa ironiei,
când sarcastică, când binevoitoare, dinamizându-i textul spumos.
Mustind de asocieri diverse, de raportări, de fracţiune de secundă,
la personaje sau fapte culese de neastâmpărata ei minte din
noianul istoric sau literar, din caleidoscopica panoplie mondenă,
paginile jurnalelor sale dau măsura incontestabilului talent
scriitoricesc. În care spiritul de observaţie completează simţul
criticmereu la pândă, uneori de-a dreptul răutăcios, alteori capabil
să îmbrace şi haina degajată a umorului. În mod curent ironia fină
alternează cu un necruţător sarcasm, preponderent în excelenta-i
portretistică pictural realizată. Descrie oameni şi locuri cu o rară
acurateţe, tuşe sigure de o minuţioasă precizie psihologică
decupând admirabil personajul, apropiindu-l de cititor. Revelator
în acest sens este sincera evocare a lui Marcel Proust, tandră
alchimie a întregului ei regret pentru neîmplinirea celor trei
întâlniri care, prea scurte fiind, nu le-a dat celor doi scriitori
răgazul să se cunoască, să se înţeleagă. Deşi frecventau aceleaşi
cercuri, ei nu au comunicat cu adevărat decât prin scrisori şi cărţile
proprii. În general, maliţia ei nu iartă pe nimeni. Prezentă, în
februarie 1938, la un dejun la ambasada engleză din Berlin,
comentează: „

„Pourquoi j'ecris? De peur d'oublier la
vie”

C

Palatul Mogoşoaia
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Urând legionarii, care i-au invadat şi cercetat iubitul ei palat
brâncovenescMogoşoaia, în noiembrie 1940, dar şi pe nazişti, nu
ezită să-i folosească pe aceştia din urmă pentru a obţine
informaţii directe şi a aprecia exact temperatura momentului
politic. Aşa că răspunde pozitiv invitaţiilor primite în săptămâna
ei berlineză din iunie 1938, când l-a însoţit pe Valentin Bibescu la
Congresul Federaţiei Aeronautice Internaţionale, al cărui
preşedinte era. Descoperă o Germanie diferită de cea cunoscută
de ea în tinereţe, o Germanie supusă expansiunii triumfătoare a
nazismului, într-atât de asemănătoare în detalii cu cea comunistă,
încât nu te mai miră de loc pactul de neagresiune Stalin-Hitler,
parafat cu puţin înainte de 22 iunie 1941. O Germanie în care
proaspeţii conducători de o zi se instalează în palatele nobilimii
alungate, dezinvolt decorate cu tablouri şi sculpturi sustrase din
muzee, amalgamând destoinic stiluri şi obiecte, kitschul fiind la
el acasă cam peste tot, inclusiv în ţinutele ostentative prin prostul
gust întreţinut cu morgă, în sfidarea bunelor maniere,
caracteristice pentru o naţiune civilizată. Întâlnindu-l pe
Hermann Göring, nr. 2 al Germaniei atunci, dotat, pe lângă
celelalte „virtuţi” criminale, şi cu o crasă insensibilitate artistică,
prinţesa nu se sfieşte să-şi manifeste dezgustul dispreţuitor,
observând, scandalizată de-a dreptul, brutalitatea manierelor,
atmosferamilitarizată a unui dineu sau gestul şocant al luiGöring
care îşi trânteşte sabia într-un aranjament de crini şi trandafiri
aflat pe masă. Se consideră insultată, ea şi civilitatea proprie
castei în care s-a născut şi a trăit. Invitaţi, ea şi soţul Valentin
Bibescu, de acelaşi Göring la „un Karinhall mărit, triplat, pe
măsura ascensiunii stăpânului,” palat ascuns înmijloc de pădure,
încărcat de tablouri şi goblenuri de muzeu, cu fotografii multe ale
capetelor încoronate ale Europei, sunt primiţi de o gazdă
stupefiant costumată:

!

Dar tot aici, în Berlinul înstrăinat amintirii sale, îl reîntâlneşte pe

Cămaşa e de un alb strălucitor, iar
mânecile-i largi fac falduri, ca bluzele ţărăncilor transilvane(...)
peste uimitoarea cămaşă se încrucişează o vestă verde, de stofă
aspră, o jiletcă de vânător, croită din ceea ce numesc ei
Jägerstoff. Această jiletcă verde e butonată cu colţi de animal,
galbeni, ascuţiţi, fioroşi.(...) Astfel îmbumbată, jiletca prăzulie e
încinsă cu o uluitoare centură care dezvăluie pasiunea pentru
avuţii palpabile şi sunătoare a noului Heliogabal. Căci centura e
de aur, de aur veritabil şi alcătuită dintr-o succesiune de frunze
de stejar din aur fin, cizelat. Din Rheingold, aurul Rinului.
Aşadar, şoldurile lui Göring sunt încinse cu aurul Rinului.
Frunza de stejar, simbol al forţei, înconjurând şoldurile lui
HermannGöring.Ce simbol, o Loreley

e această uimitoare centură aurită(...) atârnă un pumnal
de aur cu mânerul de asemeni cizelat. Croit pentru a
servi la mistreţi, care mă face să mă minunez că gazda

noastră se împodobeşte cu el în casă şi când e vorba doar să ne
servească ceaiul!(...) Pantalonii prăzulii, de aceeaşi culoare cu
jiletca, se umflă pe fundu-i enorm, fără a-l ascunde, ci mai
degrabă subliniindu-l şi cad peste nişte glezne nu prea groase,
disproporţionate faţă de tot restul, iar ceea ce urmează, gleznele-
i fără vigoare, sunt îndesate în nişte botine de o incredibilă
ineleganţă. Printr-un rafinament inspirat de nu ştiu ce sucub
vicios scăpat din Noaptea Valpurgiei, ciorapii care acoperă
gleznele sunt nişte ciorapi feminini de mătase bej.(...) Această
găselniţă a geniului comic ce pare să dirijeze de departe şi de sus
toată tărăşenia asta! Acest mare maestru de vânătoare, acest ins
sever care ne primeşte cu pumnalul la brâu, cu pieptul înstelat de
colţi de fiară smulşi din boturi de animale ucise de spada lui se
termină brusc prin nişte cioturi bicisnice îmbrăcate într-o reţea
de mătase subţire. Nu pot să-mi vin în fire. E ca şi cum aş fi
descoperit, în acelaşi timp, slăbiciunea forţei de care nazismul
face paradă. Ciorapi de mătase, ciorapi de femeie! Mai întâi
dichisul sportiv, războinic, rustic şi apoi această greşeală,
această revelaţie a adevăratei naturi, deficiente, slăbănoage. (
Jurnal berlinez, pp.108-110)

D

„ (...) Dar într-o seară, din nebăgare de seamă, m-am lăsat dusă la
balul Intrasigeant (...) Acolo mi-a apărut Marcel Proust şi s-a
interpus ca o umbră crescândă între viaţamea stearpă şimine.
Nu-mi era plăcut să-l văd acolo. De ce rămăsese cu paltonul pe el,
intrând la bal? Astfel îmbrăcat, împrăştia frigul, la fel cum un
vrăjitor împrăştie vrajă. Într-o serbare, oamenii vin şi pleacă, sunt
în mişcare, chiar şi cei care nu dansează; aerul arzător, uşor, este la
temperatura umerilor şi a braţelor goale. Ce căuta aici acest om
ciudat care dârdâia pe dinăuntru? Doar văzându-l mă zgribuleam
de frig. Cu trupul cuprins într-o blană prea largă, părea să fi venit
cu sicriu cu tot. Nici el însuşi nu se amăgea asupra înfăţişării sale,
după cum am aflat mai apoi. Ca să mă eliberez de teama de a nu fi
exagerat peste vreme impresia, n-am avut decât să recitesc o
scrisoare către Anton, unde el arată aşa cum se văzuse în oglindă
într-o zi când voia să-i întâlnească, la Larue, pe Nonelef şi pe verii
mei: Numai să nu-mi luaţi în seamă chipul, căci par mort...Cum să
nu iei în seamă, într-un bal, pe cineva care are tocmai aerul acela?
Nu-l vedeam decât pe el.Dansând în celălalt capăt al sălii, el îmi
apărea în intervalele lăsate de perechile de dansatori, cu faţa lui
secată de sânge şi barba neagră, ca un Christ armean în mormânt.
Bertrand de Fénélon, care nu prea era dansator, se amestecă totuşi
printre aceştia,cu însărcinarea de a mă readuce la locul părăsit,
unde Marcel Proust nu încetase să mă aştepte. Dorea să stea de
vorbă cu mine; îi datoram într-adevăr câteva minute de atenţie,
după scrisoarea pe care mi-o trimisese în legătură cu Les Huit
Paradis. Dar exact din pricina acelei scrisori mă îndepărtam de el.
Mă plictisea insistenţa lui. Venea oare să-mi amintească, aşa cum
făcuse Montesquiou, că El şi cu Ea, autorul „Cărţii cu petalele

smulse” şi doamna cu rochia înflorată, nu erau decât una şi
aceeaşi persoană? De ce nu mă lăsa să mă înveselesc un timp, el
care-mi scrisese:
„...şi această copilărească veselie care trebuie că ea singură vă
poate ajuta să văpurtaţi povaragândirii neîntrerupte...”
Prin el, lumea conştiinţei irumpea în acest univers al inconştienţei
organizate care este un bal. Îmi vorbea, dar zarva serbării mă
făcea surdă. Îi răspundeam nerăbdătoare. Eram dervişul
învârtitor pe care îl împiedici să se învârtă ca să-l iei la întrebări
despre natura divinităţii. M-a întrebat dacă scriam o a doua carte.
I-am spus că într-adevăr scriam una despre fericire: eroul era
Alexandru cel Mare. Părea uimit că am făcut din acesta un om
fericit. A început să-mi expună pe îndelete ceva care, atât cât
muzica şi picioarele conjugate ale dansatorilor îmi îngăduiau să
aud, părea să fie elogiul eşecului, a ceea ce ar fi putut să fie dar nua
fost. Nu făcea niciodată decât plasamente financiare neizbutite,
îmi spunea; voia să-mi explice că la joc, important este să pierzi...
Oh, dar desigur! Şi eu aveam să pierd, de vreme ce ora înainta, în
timp ce elmă reţinea, privindu-măcuochii luimari şi trişti.
Orologiu gioi/ du-te şi te culcă,/ Dă-nainte şi-napoi/ Escadron
nălucă! / Pendula-întristată/Miezul nopţii-l toacă...
De ce veniseMarcel Proust la acest bal, ca într-o gară, în palton de
călătorie şi cu gulerul ridicat? Venea să mă anunţe că era deja ora
de plecare?„Încă o clipă, domnule călău”, îmi venea să-i răspund.
M-am ridicat şi i-am făcut semn lui Bertrand de Fénélon, care mă
adusese, sămăducă înapoi la dans.”
La bal cuMarcel Proust( , ed.Minerva, 1979, pp. 110-113)

„Domnuleministru,**
Având în vedere Regulamentul legii pentru pictura bisericească şi scrisoarea primită de Preotul Paroh al Comunei Mogoşoaia, a cărei
copie o veţi găsi alăturat, vă rog să luaţi în considerare faptele următoare
Am urmărit, timp de douăzeci de ani, cu cea mai mare pietate faţă de comorile arhitecturale şi artistice ale Ţării şi mai presus de toate faţă
de memoria sfântă a lui Constantin Vodă Brâncoveanu, ctitor al Neamului, ai cărui urmaşi şi moştenitori suntem, restaurarea palatului
Brîncovenesc de la Mogoşoaia şi totodată a Sfântului locaş drept Paraclis Domnesc, care se găseşte în incinta grădinilor noastre. Este de
notorietate publică că toate cheltuielile pentru aceste monumente istorice, de-altfel clasate, s-au făcut numai şi în întregime pe socoteala
proprie, fapt care credem că în alte părţi ne-ar fi adus şi o mulţumire publică din partea Statului. În toate ţările în care am călătorit,
persoanele particulare care stăpânesc proprietăţi unde se află clasate monumente istorice, fie în Franţa, fie în Spania, fie în Anglia, fie în
Italia, fie în Belgia etc., primesc ajutoare de la Stat pentru restaurarea, eventual reclădirea sau întreţinerea acoperişului etc. acestor
clădiri, care sunt mândria şi adevărata podoabă artistică a unei ţări civilizate. Mogoşoaia este menţionată, după câte ştiu eu, în cel puţin
douăzeci şi şapte de publicaţii străine despre artă şi literatură. Orice străin de vază venit în Ţară a fost laMogoşoaia, adus fie deMinisterul
Afacerilor Străine, fie deMinisterul Propagandei, de la restaurarea Palatului Brîncovenesc şi până acum. Pentru opera noastră patriotică
care va urma la infinit şi după noi, Prinţul Bibescu şi cu mine nu am primit niciodată vreun ajutor, vreo mulţumire de la diferitele guverne
care au beneficiat, direct sau indirect, de opera noastră înfăptuită numai de dragul Ţării şi al trecutului nostru, de altfel fără nici o năzuinţă
egoistă sau speranţă de a fi recompensaţi, altfel decât prin mulţumirea noastră sufletească, însă când am hotărât, în timpurile acestea atât
de grele, să repar pe socoteala mea fresca întunecată de fum a Paraclisului nostru, prin faptul că admitem populaţia satului să se
folosească de biserica noastră în timpul cât ministrul Cultelor nu este în stare să clădească, pe terenul dăruit de mine, în vatra satului, o
biserică necesară populaţiei din satul Mogoşoaia, veţi recunoaşte, Domnule Ministru, că este un lucru greu pentru mine să mă văd oprită
de a termina această lucrare şi să văd ameninţat cu sancţiuni pe un preot bătrân ca părinteleMitru, parohul de laMogoşoaia, şi fără să-şi fi
dat nimeni seama, din personalulMinisterului cultelor, că acest lucru constituie o nedreptate făţişă şi o necuviinţă nemaipomenită. Dar am
ales pemaestrul Oreste Simonetti, italian cu totul calificat pentru această lucrare de curăţare şi de restaurare parţială a frescelor, am făcut
aceasta în urma unei examinări bine întemeiate a calificărilor sale şi având în vedere urgenţa lucrărilor, în urma stricăciunilor pricinuite
de cutremurul din 1940.Amvăzut preamulte reparaţii greşite făcute în Ţara Românească de oameni nepricepuţi, cu toate că aveau pecetea
guvernamentală, pentru a crede că maestrul italian ales de mine va fi un restaurator prost al acestui Paraclis, care-mi este mai drag mie
decât oricui şi din punct de vedere artistic, şi din punct de vedere tradiţional şi al familiei.
Spre armonizarea hotărârilor Ministerului cu necesitatea restaurării, angajamentele şi cheltuiala deja făcute de mine, vă propun
trimiterea la Mogoşoaia a unui delegat al Ministerului, care împreună cu mine şi cu preotul Mitru, să constate pe loc cât de dreaptă este
protestarea mea şi cât de pricepută este restaurarea începută, după probe, de maestrul Oreste Simonetti. Dacă Ministerul doreşte să
numească şi dânsul un pictor de biserici însărcinat să supravegheze această lucrare, pentru a satisface dispoziţiile legii, eu nu mă voi
opune prezenţei acestui pictor delegat deMinister, însă, bineînţeles, pe cheltuialaMinisterului.

Vă rog săprimiţi,DomnuleMinistru, încredinţarea sentimentelormele

:

celemai alese.
Semnat: PrincipesaMarthaBibescu

kronprinzul Wilhelm al III-lea. Se cunoscuseră la Bucureşti, în
1909, când se sărbătoriseră 70 de ani de viaţă ai lui Carol I, iar
prinţul german se îndrăgostise pentru totdeauna de fascinanta
româncă, asemeni multor altor înalţi demnitari, aristocraţi, seduşi
de tulburătoarea frumuseţe a înţeleptei prinţese: regele Ferdinand
al românilor, Alfons al XIII-lea al Spaniei, primul ministru
Ramsay Mc Donald, Neville Chamberlain, lordul Cristhopher
BirdwoodThompson, un prinţ bulgar, un altul francez ş.a. Cei doi
protagonişti de dramatică telenovelă se reîntâlnesc după 27 de ani,
nu singuri, eticheta nu ar permite aşa ceva, îi au alături pe soţii de o
viaţă. Şi totuşi cochetăria feminină intră în acţiune, alegerea
culorii rochiei, simbolistica ei de la sine spune restul poveştii,
devine o problemă a zilei, a rămas frumoasă sau s-a transformat
într-o dizgraţioasă Grossmutter? Fraza tăiată, sufocată, ritmată
mărturiseşte singură emoţia: „ Viteză. Maşina. Geamul.
Mângâiere a mâinii lui George pe păr.” Urmează o minuţioasă
relatare a întâlnirii, a celor spuse, a celor nespuse, a noianului de
amintiri trezite de târzia recunoaştere a sentimentului voit ignorat:

.

Temperament puternic, Martha şi-a iubit pătimaş soţul atunci,
demult, în orbirea celor 16, 17 ani cât avea când l-a cunoscut.
Desamăgită însă de inconstanţa lui structurală, a primit cu
îngăduinţă, în anii ce-au urmat, supusa dragoste venită de-aiurea.
Cu adevărat, necondiţionat şi total ea iubind literatura. Şi Palatul
Mogoşoaia, darul primit de la foarte frumosul, foarte bogatul şi
foarte uşuraticul ei soţ, la moment de cumpănă a dificilei lor
căsnicii.Aici soţii Bibescu dădeau baluri strălucite, cu participare
internaţională, despre care un ziarist al vremii nota entuziasmat că
ele însemnau „ în acelaşi timp şi o frumoasă şi inteligentă
propagandă în favoarea ţării noastre.”
A debutat la 20 de ani cu , impresii dintr-o
aventuroasă călătorie în Persia. Academia Franceză o premiază,
Apollinaire şiAnatole France o laudă, Marcel Proust, bun prieten
al verilor ei, o numeşte „un scriitor desăvârşit”. Urmează alte şi
alte scrieri, dintre care va fi arsă în Piaţa

Nu încape nici o îndoială că şi el şi eu ne-am simţit foarte atraşi
unul de altul

Cele opt paradisuri

Izvor, ţara sălciilor

Literatura şi Mogoşoaia

Victoriei, în 23 noiembrie 1940, în rugul înălţat de legionari din
„cărţi otrăvite”. De inspiraţie autobiografică, evocări istorice,
poeme, eseuri, cugetări, romane, impresii de călătorie, cărţile i-au
apărut în Franţa, România, Marea Britanie, Statele Unite.
Colaborează şi la diferite reviste (Convorbiri literare, Revista
Fundaţiilor Regale, Europe, La Nouvelle litéraire, La Revue des
Deux Mondes), scriind până în ultima clipă. Ce a rămas din
frenetica ei lucrare? În afară de sensibilul

, atenţiei cititorului de azi i se impune şi ,
editat nu demult de Editura Polirom. Un roman de o nebănuită
îndrăzneală pentru anul apariţiei sale, 1924, incluzând incestul ca
punct de plecare a unor existenţe traumatizate. Eroina, copilă de
numai 9 ani, trăind într-o casă ocolită de dragoste, întunecată de
sumbre sau de nemărturisit amintiri, se îndrăgosteşte de un
papagal. Care îi este refuzat, pustiul afectiv din juru-i rămânând
neatins.Aidoma se petrecuseră lucrurile şi în copilăria scriitoarei,
ea luptând pentru fiece clipă de bucurie, câştigată ca un veritabil
dar al vieţii.

În 1945 i se ia Palatul Mogoşoaia, oaza ei de linişte, marea ei
dragoste, de două ori renovat cu banii obţinuţi din vinderea unor
moşii părinteşti şi din cărţile sale. (Ce vremuri de poveste: să-ţi
renovezi un palat şi nu oricum, din bani câştigaţi pe cărţi tipărite
pe banii editorului!)Află că va fi arestată şi părăseşte ţara. Ştia că
pentru totdeauna?Aplecat doar cu un geamantan, neputând să-şi
ia fiica, pe Valentina, şi ginerele, aceştia fiind arestaţi la
domiciliu. I-a adus la Paris,metropola ceamai dragă sufletului ei,
după opt ani abia. Sărăcită, a continuat să lupte, scriind de toate,
ţinând conferinţe, pentru a putea plăti taxele şcolare ale celor doi
nepoţi, medicamenteleValentinei. În 1954,Academia Franceză îi
conferă Marele Premiu pentru literatură pentru întreaga operă. În
1955, devine membru al Academiei Regale de Limbă şi
Literatură Franceză a Belgiei, iar în 1962 primeşte Legiunea de
Onoare. Numind-o consilier cultural pentru România,
preşedintele de Gaulle mărturiseşte public: „Pentru mine,
dumneavoastră sunteţi personificarea Europei.”Apreciere de loc
singulară. François Mauriac o consideră „ Cea mai admirabilă
inteligenţă pe care o cunosc”, iar Mircea Eliade precizează:
„Prinţesa Bibescu a anticipat unele descoperiri ale istoriografiei
contemporane, îndeosebi valoarea nepreţuită a culturilor
populare şi funcţia dătătoare de viaţă a istoriografiei europene, în
sensul că orice cercetare istorică adevărată ajunge la conştiinţa
unităţii culturale şi spirituale a Europei.” (dupăMaria Bădulescu,
documentar on line)

ucurându-se de admiraţie, de preţuire în ţara sa de
adopţie, prinţesaMartha Bibescu nu a încetat niciodată să
iubească România cea năpăstuită sub cizma roşie. A ales

exilul pentru a protesta, aşa cum explică unii sau alţii? Sau, mai
curând, intuind, doar cunoştea în profunzime realitatea politico-
socială, negura care va acoperi întreaga ţară, dar şi casta sa nobilă,
măcelărită, distrusă cu cinism şi cruzime de cei lipsiţi de valoare
socială sau intelectuală, „figuranţii” istoriei, cei pe lângă care
trecea cu o totală indiferenţă, deveniţi însă peste noapte puternicii
zilei? Acribia cercetătorilor va stabili adevărul. Din care sigură
rămâne neţărmurita ei dragoste pentru ţara natală:

.

La bal cu Marcel
Proust Papagalul verde

Mă simt ciudat
de detaşată, liberă şi puternică, luându-mi adio de la tot ce am
iubit pe acest pământ ameninţat: cele două case, cele două
grădini ale mele, câmpiile şi pădurile moştenite de la tatăl meu,
care ţinea la ele. Secretul celor care sunt legaţi de pământ, ca noi,
e că moşiile noastre sunt în interiorul nostru Chiar dacă le
pierdem, ele ne rămân. Am în inimă balta mea, cu apele ei
adormite, fagii şi munţiimei numă vor părăsi niciodată.

Sărăcie, preţuire, celebritate

B

Pagini realizate de Virginia BURDUJA
*Sabina Cantacuzino (1863-1944), fiica cea mare a lui Ion C. Brătianu,
dotată „cu un mare simţ al dreptăţii şi egalităţii” (Pia Pillat) incapabilă să
înţeleagă, să accepte jocul de culise alMarthei sau snobismul ei funciar.
** Reluăm, din „Jurnalul berlinez”, o scrisoare de protest adresată
ministrului Cultelor, care oprise lucrările de renovare a picturii bisericii din
curtea palatului Mogoşoaia. Şi atunci, ca şi acum, Statul român nu binevoia,
nu înţelegea să investească în cultură, mai mult decât atât, împiedică buna
desfăşurare a lucrărilor începute de cei în drept.
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(V.B.)

Într-o atmosferă de caldă recunoştinţă civică, în
seara de 14 octombrie, s-a desfăşurat, în Sala
Mare a Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri”,
premierea, de către primarul oraşului Iaşi,
Gheorghe Nichita, pentru excelente rezultate
obţinute în activitatea lor a unor elevi şi
profesori, oameni de cultură, personalităţi care
au promovat oraşul nostru, înscriindu-l decis pe
traiectorie europeană. Ne facem datoria să-i
amintim aici pe Ion Caramitru, pe profesorul
Daniel Condurache, pe medicul Adrian Streinu
Cercel, distinşi cu titlul de cetăţean de onoare al
Iaşului. Tot aşa, pe colegii noştri de breaslă, Ioan
Holban şi Constantin Parascan încununaţi cu
Premiul “Vasile Pogor”. În aceeaşi ambianţă
profesorul, criticul, istoricul literar şi de teatru
Florin Faifer, a primit Premiul de Excelenţă
pentru întreaga sa activitate. Cu acelaşi premiu a
fost încununat Jeno Bartos pentru activitatea sa
în domniile artelor vizuale.

scrisori întredeschise

Iubite amice Nick,
Aş vrea să produc o conciliere istorică între
genul epic şi cel poetic. Ca atare, am cerut
ajutor lui Labiş : putem începe o povestire
fantastică preluând cu inconştienţă versurile :
„Se lasă seară limpede şi bună”. Sau un
microroman astfel : „E-o dimineaţă - parcă
niciodată / numi-a fost dat o alta să privesc”. În
felul acesta s-ar realiza o inovaţie deosebită de
acele începuturi ale romanelor secolului al
XIX-lea care debutau cu o lungă descriere de
natură. „În acel an, toamna fu deosebit de
timpurie şi friguroasă”. Uite cum îi tot dau apă
la moară lui Vişniec, cel care s-a ocupat spre
stupoarea mea chiar de începuturile (de fraza
de debut), unei opere literare. Din clipa în care
i-am aflat tema eseului (sau ce-o fi fost ), n-am
mai putut dormi când a fost vorba să încep o
nouă lucrare. Am alcătuit şi apoi distrus zeci de
încercări pentru începutul ultimei mele
povestiri, ba şi mai dihai ca să-i stabilesc titlul.
Şi aşa mi-m amintit de scriitorul acela din

care de ani de zile tot încerca să înceapă
un roman. Deci boala e veche. Eşti curios să ştii
dspre ce lucrare e vorba ? Ei bine, despre
„Valea Ţapilor” (curg încete frunze), dar am
muncit şi pentru „Ape de primăvară”
(Năzdrăvanul Orientului). Să ştii că nu i-am
şutit titlul lui Turgheniev, la el sună „Apele
primăverii” ceea ce e puţin altfel. A fost situaţia
întâlnită cu ani în urmă în care ezitam între
„Visând California”, o melodie a formaţiei
„I.Dik.Dik” şi frumoasa rostire veche
românească : „Visând California”.
Multă bucurie aduce în casa mea, de fiecare
dată, apariţia „Cronicii vechi” (pe sticlă), dar
începe de-ndată competiţia între mine şi C. :
cine va citi mai întâi numărul, şi cine trebuie să
mai adaste o bucată de timp îmbufnat. Este un
adevăr care mă bucură imens: ai ce citi, slavă
Domnului, de toate, e o revistă bogată, sunt
lucruri interesante pentru un larg evantai de
gusturi şi nivele de cultură. Şi ca un fericit
adaos, revistei nu-i scapă nimic important din
realitatea fierbinte. Cineva acolo sus, în
redacţie, gândeşte cu rodnicie şi inspiraţie.
Ce altceva din presa română mai citesc ? Păi
„Dilema” şi ziarul care-mi aduce în casă zarva
înfierbântatei clase politice, azi în alarmă de
gradul Zero, căci deşi nu mai e crispată de
evenimentul cel mai aşteptat (alegerile),
întregul lui circ de rigoare mai continuă.
Întotdeauna, puţin mai târziu, apar şi
„Convorbirile” care iarăşi îmi aduce efectiv
bucurie de ieşeanmigrat la Bucureşti. Nu te poţi
desprinde de lumea trecutului - studenţia şi anii
de formare ca scriitor - pentru nimic în lume. Îl
înţeleg acum pe Kant de ce, zice istoria - n-a
părăsit o viaţă Königsberg-ul. Dar mie ce mi-a
trebuit capitala? A fost dintru început aproape
un pustiu în jurul meu, ceva mai dezolant ca
deşertul Kalahari. Naiba ştie de ce n-am putut
lega prietenii literare, de ce m-am izolat de
viaţa breslei 30 de ani. Singură relaţia absolut
minunată cu Ana Blandiana a fost okey. Şi cu
bunul Romi.
Zice drăguţul deDali : „Deosebirea dintremine
şi un nebun este că eu nu sunt nebun”.
Deosebirea dintre mine şi un laureat Nobel este

Ciuma

la

că eu n-am primit încă premiul. Dar am un
avantaj mult mai mare: încă trăiesc! Nu numai
că trăiesc, dar şi scriu, şi mi-am propus ca-n
cincinalul 2013-2015 să scot măcar o carte pe
an. Deja sunt pe finală cu una, cea de interviuri,
ce va fi prefaţată de Mihaela, care a şi acceptat
(se mai aşteaptă numai răspunsurile familiei
Tugearu, care vor aduce o notă de inedit
vorbind despre o artă pe care nu o prea
cunoaştem în profunzimile ei creatoare). Dar e
gata şi cea de povestiri şi nuvele fantastice, care
vor produce insomnii unor ciocli ce-i cântă
sfârşitul iubitei mele naraţiuni fantastice. S-o fi
grăbind planeta, scriam eu pe undeva, dar eu
mă grăbesc şi mai tare. Doar cărţile contează în
viaţă ori după, publicistica se prefiră în neant
iar alte prestări de servicii către societate mor a
doua zi după ce le-ai întreprins.
Glumă : Iar când voi lansa volumul acesta de
interviuri la Iaşi,

(Recunoşti prostia de la Bac. ?).
Îţi scriam cândva despre „Pisicile scriitorilor”,
dar zilele trecute, văzând cam de departe
coperta ultimei cărţi a lui Liiceanu, am citit (nu
văd prea bine, ”dreptul” e plin de „muşte”), un
titlu incitant la culme . Binenţeles
că, după ce s-a cumpărat cartea şimi s-a adus la
masa de lucru, am citit corect: .
Aşa da.
Am citit-o cu plăcere fiindcă ador literatura de
evocare, pagina de jurnal intim, chiar acoperită
cu palma în cazuri prea intime, secretele unor
momente de viaţă ale unor personalităţi despre
care altfel n-ai cum avea cunoştinţă. Ei bine,
întocmai ca elevul corigent, care sare pasajele
din lecţie ce i se par plicticoase (descrierile de
natură, analizele psihologice, teoretizările
seci), am sărit şi eu fragmentele cu intruziune
filosofică, deşi foarte interesante şi chiar pe
înţelesul meu, cel iniţiat doar în marxism-len.
pe care jur că l-am uitat, ca să merg cu lectura
într-o goană de brişcă iute de oraş şi să dau
bineţe „esenţelor”. Îmi amintesc de anii
adolescenţei când mă speriam de-a binelea
intrând fără voie în câte o pădure de noţiuni
(citeşte „text filosofic”), nemaiştiind apoi cum
să ies. Dar acum, săptămâna care trecu mi-o
petrecui zi de zi în compania lui Em. Cioran,
citind de-a valma ce mi-a căzut în mână :

, şi
m-am oprit la , din păcate
cea mai inconsistentă , în care se vede clar ce
spunea nemuritorul Gambetta că a fost scris
„pentru gustul şi mofturile occidentalilor”.
Fascinantă lectură care, am simţit eu, cu
siguranţă, m-a „înţelepţit”. (Mai era nevoie ?
doar mi-a venit părul alb). Şi, curios, prima
frază caremi-a căzut sub ochi (din ), a
fost strigătul „nu mai pot să-l citesc pe
Nietzsche şi nici nu-mi păstrez interesul pentru
el”. Afirmaţia m-a descumpănit, ca şi
ulterioarele referiri la filosoful care a murit
nebun, Nietzsche. Dar am rămas încremenit şi
la citatul din Schopenhauer, reprodus,
„dispreţuiesc naţiunea germană datorită
prostiei sale nesfârşite şi roşesc la gândul că îi
aparţin”. De ce zic asta? pentru că, între

cred sincer că voi avea un
public arhiplin.

USA interzisă

Uşa interzisă

Caietele III, Ispita de a exista, Exerciţii de
admiraţie, Căderea în timp Demiurgul cel rău

Amurgul gândurilor

Caiete III

războaie, exista cultul pentru el dar şi pentru
H e i d e g g e r, K i r k e g a a r d , S c h e l l i n g ,
Schopenhauer, Hartmann. Şi o notaţie care
m-a emoţionat: „31 oct. Azi dimineaţă, m-am
gândit deodată la lui Kant !”Chiar, eu de
ce nu m-am gândit niciodată la mama lui
Eminescu? Am trăit o emoţie sinceră şi
profundă în 1989, la comemorarea morţii
bădiei Mihai, când am poposit zeci de scriitori
români la mormântul părinţilor lui, mişcat de
versul „O, mamă, dulce mamă...” şi celălalt
„negruluimormânt”.
Revenind la cartea lui Liiceanu: Am râs în
nenumărate rânduri, căci G.L. are adesea mult
umor, şi foarte fin („Domnule profesor, mă
doare mijlocul”; „ Ei, bine, pe mine mă doare
scopul”), sau îl vede pe Ceauşescu (în
5dec.'89), drept „un bătrân răpănos, cu căciula
strâmbată la ieşirea din transportorul blindat”,
un „om mic” prin excelenţă, ca mai toţi
dictatorii. Şi demonstrează de ce toţi dictatorii
au fost „oamenimici”.
Dar de-a dreptul tragică mi s-a părut povestea
(istorisită cu multă delicateţe şi gingăşie
sufletească), a bietului Cioran, îndrăgostit la
70 de ani de-o „frumoasă nemţoaică”
(Friedgard Thoma), care l-a torturat cu
inconştienţă criminală - ea dorind o „cotă
zilnică de aforisme”, un cotidian colocviu
filosofic, savant, iar el, biet om din carne şi
sânge, electrocutat de dorinţă, pur şi simplu -
dragoste de pământean. Iată cum de la pisicile
scriitorilor, am ajuns la amantele filosofilor şi
oamenilor de cultură. Dar nu doar amante, căci
mulţi au avut în primul rând soţii minunate,
adevărate bijuterii umane. Mai cunosc cazuri
şi-n biografia literaturii române, ca de pildă
d-na Vera Călinescu sau d-na Blaga. Poate şi
d-naVeturiaGoga?
Dar cazul lui Cioran este cel al unui „subiect”
de mare profunzime intelectuală. Cioran n-a
înţeles că avea în faţă nu o parteneră de suflet şi
minte, bună de tăvălit în şură, ci „o tânără
femeie frumoasă”, dar (dommage!), „capră
metafizică” automutilată cultural. Scuzele şi
volutele lirice pe care le face ulterior doamna
(adică domnişoara), într-o carte de
„corespondenţă cu Em. C.” sunt, să mă scuze
istoria, de omare prostie şi răutate.
Mi-a venit pe neaşteptate în minte definiţia
geniului: „a face ceea ce e imposibil
talentului”. N-o fi prea simplu? Dacă eu, un
târgoveţ din Nord, fac într-o bună zi, scăpat de
sub tutelă, ceva imposibil talentului?Hai cămă
pufneşte râsul. Dar să nu crezi că l-am aplaudat
tot timpul pe Cioran. Numi-au plăcut remarcile
lui despre şi chiar mi-a venit să mă
zburlesc. Cum să scrii că doamnele noastre n-
au capacitatea de a crea valori intelectuale?
Ce-o fi, misoginism la modă de prin '34/'35?
Poate că ar fi adevărat că Ele n-au dat nici un
geniu, dar capacităţi de creaţie intelectuală
slavă domnului - cât jumătate de istorie a
umanităţii.
Ajungem la ideea aproape rurală a
„norocului” în chestiunea omului „mare”
pedepsit pentrumăreţia lui, prin procopsirea cu
o femeie inferioară. Ei bine, noroc a avut
Schumann cu a sa soţie Clara, admirabilă
parteneră de viaţă şi straşnic de preocupată de
destinul de om de artă al bărbatului. Cred că
nici Jeny Marx n-a fost o soţie rea, dimpotrivă,
ori d-naBlaga.Cea a lui Freud habar n-avea ce
face „seniorul” în cabinet sau lamasa de scris.
Asta toată viaţa. Dar ea era o gospodină
germană şi atât. Mai avem şi alte destine
neînfrânte de viaţă tocmai pentru că doamna
scriitorului sauomului a fost fiinţă sublimă.(...)
O uşoară dezamăgire am avut dând peste poza
lui Maitreyi (în C.L. sept.). Doamne, cum poate
să arate angelica fecioară din romanul lui
Eliade, în vremea adolescenţei plină de lirism,
când avea 16 ani? Şi eu tocmai recitisem
romanul, cu mare nostalgie şi dragoste. Chiar
mai bine n-o vedeam. Căci ce era indianca cu
„sari” la Veneţia, conversând cu Basarab
Nicolescu, decât o doamnă în vârstă, marcată
de culoarea etniei. Ştiu, e o mare poetă, o
intelectuală rasată crescută sub poala lui
R.Tagore, dar nu e Maitreyi, cea din visările
mele. Şi, dealtfel, sunt un bou: are o mare
distincţie! chiar arată ca o mare poetă indiană
contemporană. Şi în definitiv, cum ar fi trebuit
să arate, tot tânără şi frumoasă? Ca pe coperta
volumului, cu sânii măslinii goi ieşiţi din
îmbrăcăminte? Ia să trec la pagina următoare.
(...) Stimate Nick, trebuie să ştii că bătrâneţea
nu înseamnă numai metehne, slăbiciuni,

mama

o

femeie

neputinţe ci şi muncă zilnică
(„silnică”, îţi propuneam undeva, alt termen),
într-o încordare senină şi gând slobod, atât de
slobod încât scriu şi prostii, de care apoi nu mai
ştiu cum să scap. O ultimă reuşită (totuşi !) este
povestirea , în care revine
obsesia mea: „realul transcede într-o direcţie
inaccesibilă raţiunii” iar „fantasticul poate
interveni în apropierea câmpului observaţiei
omului de ştiinţă”. Înmod firesc, la mine - într-o
lume care este evident a noastră, are loc un
eveniment ce nu poate fi explicat prin legile
acestei lumi familiare. Ei, ce te faci, căci va
trebui să optezi pentru una din două soluţii
posibile: ori este vorba de o înşelăciune a
simţurilor, de un produs al imaginaţiei, ori
evenimentul s-a petrecut într-adevăr dar atunci
realitatea este condusăde legi necunoscute.
Mie însă îmi place ce spune Louis Vax:
„povestirea fantastică ne prezintă nişte oameni
asemeni nouă, locuitori ai lumii reale în care ne
aflăm şi noi, azvârliţi dintr-o dată în inima
inexplicabilului.”
Dar nu numai cu Cioran m-am delectat
săptâmânile din urmă, ci şi recitind povestirile
fantastice ale lui Eliade. Ştii că abia în 1921 a
scris prima sa naraţiune de acest fel ? A
participat la un concurs, pe care l-a câştigat
primind şi 100 lei. Acum te rog să nu mustăceşti
: ce-ai zice că nişte mici evenimente din viaţa
mea îşi au corespondent în biografia marelui
meu maestru ? Şi eu am scris prima povestire
fantastică „Candidatul n. 1312” în prima
juneţe, şi eu am participat cu ea la un concurs al
revistei „Amfiteatru”, care mi-a premiat-o, şi
mie mi s-au expediat omie de lei pentru ispravă.
O curiozitate pentru istoria literaturii române
viitoare : al doilea premiant lângă mine era...
Petru Popescu ! Aici n-au mai încăput ulterior
„potriveli”, căci în vreme ce el, bucureşteanul
adulat şi răsfăţat de tatăl scriitor şi critic de
teatru, îi trăgea clopotele Zoei Ceauşescu
(chiar cu oarecare rezultate pozitive !), eu
învăţam deja alfabetul vieţii din teatru, asudând
din greu, căci m-am lovit de-o ”gramatică”
afurisit de complicată cu reguli nescrise
nicăieri. Şi pe care ori le deprinzi, ori le înveţi,
orimori! (...)
Prin 1982/'83, eu şi Val Condurache am avut

într-o bună zi, cu un regizor „oaspete”
polonez care întârzia nemotivat de mult la
prima sa repetiţie. „- Mergeţi şi vedeţi ce s-a
întâmplat cu el!”, ne-a mânat furios directorul
la hotel. „Morţii mă-sii, după ce atât de greu l-
am angajat !...”Ajung eu cu Val la hotel şi ce să
vezi: „Recepţia” ne priveşte furioasă! „Mergeţi
sus, poate reuşiţi să-l scoateţi din cameră, a
distrus tot, probabil la o beţie în ultimul hal, cu
violenţă şi inconştienţă”. Mergem noi sus şi
într-adevăr găsim un dezastru. N-am avut ce
face, ne-am întors la teatru şi directorul a
chemat ambasada, apoi Poliţia şi, în final,
Spitalul de neuropsihiatrie. Ce s-a întâmplat de
fapt? Ministerul a făcut o gravă confuzie, l-a
invitat să colaboreze cu TN Iaşi pe un regizor
submediocru, un nenorocit, nedându-şi seama
că nu e cel din elita regiei poloneze - marele
JerzyHoffman - ci un altul cu !

pentru mine

meci

acelaşi nume

Ape de primăvară

”...în inima inexplicabilului”
Calul nu tie c e cal

(Cioran)
ş ă

Fine del primo tempo.
Mircea FILIP

DonFELIPE
sau, cum îmi zicea nea' Fănuşe:

Seara valorilor
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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.

La reclamele tv apar noi gogomănii: mă
gîndesc că au grijă s-avem subiecte
pentru rubrică. Una din ele povesteşte,
doct:„A fost odată un cocoş care avea o
pasăre”.
Frumos! Pasărea făcea şi... lapte de
pasăre?Oricum,orice pasăre pre limba ei (publicitară) piere!...
Sau, una legată de nu ştiu ce bomboane, propune „să
bombonească toată lumea!”. Eu am diabet, nu bombonesc, dar cît
ambombănit!...

*
Alta:„ max iaurtul pe care-l aşteaptă bărbaţii”. Femeile şi
copiii n-au voie? De ce? Are ? Dacă aş şti că are, aş
cumpăra şi eu 100dekile!
Sau, una din acelaşi domeniu: „Tu cum faci burtica să zîmbească?
Ia cu fructe!”.
Am luat, jur: dar burtica mea rămăsese gravă. Sobră. Să mă facă
de rîs. Pemine, ori pe autorul inutilei reclame...

*
Ucrainienii au găsit o metodă ciudată de-a face rost de bani,
pentru trupele care luptă cu separatiştii: vînd pisici. Şi, merge
treaba,merge?...

*
Cum văzurăţi, şi-a schimbat echipa: nu şi
calitatea.O urmăresc, de fiecare dată, cu plăcere.Mai ales datorită
ex-bebeluşei Ioana, unul dintre puţinii oameni de televiziune care
are candoare.Bravo ei!

*
Ce-i plac luiMăruţă subiectele slinoase! Iote, unul din ele fuGuţă:
cu soţia şi amanta. Cu bătăi între fomei, ca-n ,
cu explicaţii oligofrene, părăsiri, lacrimi, ţipete şi reveniri. Şi
fiindcă sunt vitale pentru poporul nostru (?), musai să fie în direct,
la tv. Cred că fidelii telespectatori din Ferentari şi Ciurea sunt în
culmea plăcerii estetice!

*
Dar Măruţă nu doarme niciodată: a mai descoperit un manelist
prin Spania (parcă, Florin dinBanat) şi vreo trei zile l-a purtat prin
platou; ba i-a făcut şi-un video-clip, !Merita, guristul!
Angelei Gheorghiu nu i-ar face publicitate! Dar marea artistă nici
nu cred că s-ar înhăita cu senzaţioniştii orei 17:30...

*
În fine, Măruţă şi după el, alţi scormonitori în coşuri străine cu
rufe murdare, au mai găsit un subiect gras: amantul Oanei Lis.
Drept care fo săptămînă am asistat la suspiciuni, chiar dovezi de
infidelitate. Intransigentul Viorel Lis o acuza într-una, ea se scuza
printre lacrimi, iar aşa-zisul amant se apăra, apoi acuza şi el,
neconvingător. Launmoment a apărut şi iubita amantului! Ptiu!
Nu ştiu ce să cred. I-am recunoscut pe Vali şi Alina, cei care,
chipurile, deranjau armonia distinsei famii Lis: sunt actori la
Bacău (au jucat şi-n regia mea, cîndva). De ce se pretează la
asemeneapoveşti jegoase? Pentrubani, pentru publicitate?
Numerită, zău!...

*
Despre vot...mă abţin. Oricum, cei din Diaspora n-au obţinut mai
multe secţii de votare.Doarmaimulte...ştampile!Mda...
Despre absenteişti...nu-i înţeleg: un drept constituţional au şi ei, şi
nu profită de el.

*
Ca să nu mai existe dubii că imposibilu-i posibil, în alte după-
amiezi binecuvîntate de Incredibil, Cristian Tudor Popescu a
cîntat... . Frumos gest! Şi desigur, poetul-
nepereche în fine, a pătruns şi-n case stăpînite creator de Adi
Minune şi Salam.
Să nu rămîie mai prejos, altă personalitate muzicală, Jean de la
Craiova a răspuns de lîngă mormîntul...lui Bruce Lee! Arc peste
ode şi timp, într-un invizibilOlimp...Emoţionant!

*
Problema cardurilor de sănătate nu-i simplă: unii, lucizi, le-au
refuzat. Argument irefutabil CARD, citit invers, egal DRAC.
Pesemnealea bancare nu sepun...

*
Într-o seară, un post tv important, la ştiri, anunţa că a ars fostul
Teatru al Tineretului din Iaşi: dar în imagini era fostul Cinema
Tineretului!
Teatru...cinema...tot pe-acolo, nu?

*
Apropos: la teatru tv., în regia lui Kordonsky.
Interesant! Cu Mălăele, Andrea Bibiri, Rebengiuc, Cornel
Scripcaru excelenţi. Rău distribuită IoanaMacaria.
Original decorul, dar periculos (de vreo trei ori, actorii riscau să
cadă-n apă).Merită reprogramat...

Să-nchei în notă optimistă: miracolul Halep şi bucuria de-a-i fi
concetăţeni. Sigur va ajunge şi pe locul întîi, trebuie puţintică
răbdare....

Zuzu
Viagra

Activia

Cronica cîrcotaşilor

D-ale carnavalului

în direct

Maneaua lui Eminescu

Unchiul Vanea

FLORILE PRIETENIEI

Viorica Toporaş
Vernisaj mai puţin obişnuit la Muzeul Unirii
din Iaşi: oferă foştilor şi
actualilor colegi de la Radio Iaşi „Florile
prieteniei”, expunând câteva zeci de picturi
inspirate din universul floral, în mijlocul
cărora aşează peisajul citadin intitulat „Casa
glasurilor noastre” - vechea clădire a
Studioului înfiinţat în 1941. O expoziţie cu
dedicaţie, la vernisaj participând foarte mulţi
dintre cei care au lucrat sau lucrează laRadio
Iaşi, invitaţi de pictoriţa-amfitrion să depene
amintiri. Pe afişul expoziţiei sunt grupate
concentric, spre a sugera risipirea undelor în
eter, circa 200 de nume ale componenţilor
unui colectiv surprinzător de unit de-a lungul
anilor - între care P.Andrei, Const. Lupaşcu,
V. Adăscăliţei, Corneliu Ştefanache, Mircea
Radu Iacoban, Corneliu Sturzu, Nicolae
Turtureanu, Natalia Dănăilă, Const. Dediu,
Viorel Munteanu, Const. Paiu, George
Pruteanu, Vanda Condurache, Gr. Ilisei,
Const. Coroiu, Alex. Vasiliu, Ion Ţăranu,
Aurel Brumă, Boris Crăciun, Lucian
Teodosiu, Valentin Ciucă, Gloria Lăcătuşu,
Camelia Savitescu, GheorgheDrăgan,Vasile
Filip, Vasile Arhire, Gabriela Câmpeanu
ş.m.a.

*
Sub auspicii asemănătoare s-a desfăşurat
Colocviul „Scriitorii şi Biblioteca”,
organ iza t de Bib l io t eca Centra l ă
Universitară Iaşi, Societatea Culturală
„Junimea” şi Editura „Junimea”, cu prilejul
împlinirii unor date aniversare. În afara
oaspetelui de onoare, prozatorul Nicolae
Breban, la microfonul din aula BCU s-au
perindat, spre a evoca personalităţi şi
momente din istoria celor trei instituţii
ieşene, Liviu Papuc, CassianMaria Spiridon,
Lucian Vasiliu, Simona Modreanu, Al. Zub,
Al. Călinescu, M.R. Iacoban, N. Busuioc,
Adrian Alui Gheorghe, Elena Leonte, Dan
Doboş, LiviuApetroaie. (N. I.)

ÎN „DUNĂREA DE JOS

ÎN TRIBUNA

NORD LITERAR

C E A M A I B U N Ă C A R T E
ROMÂNEASCĂ 2013

” (nr. 151, sept.
2014) IoanaCrăciunescu, invitată de onoare a
revistei gălăţene, vorbeşte despre teatru,
despre film: „ Concentrarea de câteva
secunde în care eşti cu toate celulele
nervoase, cu tot sufletul tău, cu toată inima, cu
toată sensibilitatea „în direct” se numeşte
film, această bucurie ţi-o dă numai filmul.
Teatrul, în schimb, este o artă mai elaborată,
îţi permite, dacă ai greşit într-un loc, să poţi
recupera de-a lungul spectacolului.” Şi
despre iubire care este „....unicul motor al
vieţii(...) Când spun IUBIREmă refer la tot ce
mă înconjoară, la oameni, la animale, la flori,
la întregUniversul.”

(nr. 273, 2014) acad. Irinel
Popescu se referă la precarul sistem sanitar
de la noi. Comparat cu cel vest european sau
american, acesta „este unul dintre cele mai
slab cotate în Europa din cauza nivelului
scăzut de finanţare”, iar „Condiţia medicului
în România este, la rândul ei, una dintre cele
mai precare la nivel european. România nu a
reuşit, până în prezent, să ofere medicului
veniturile care să-l aşeze pe locul pe care
medicul îl are în societăţile occidentale. Într-
un astfel de sistem, medicul fie devine
demotivat şi se deprofesionalizează, fie
încearcă să „repare” ceea ce societatea ar
trebui în mod normal să-i ofere”. Sănătate şi
iar sănătate vă dorim, dragi cititori, e unica
stare care se pliază perfect pe actualul nostru
sistemmedical.

(nr. 137, oct. 2014)
relatează momente importante din Festivalul
Internaţional de Poezie de la Sighetu
Marmaţiei, unde Ana Blandiana a primit
Marele Premiu „N. Stănescu”. În afară de
prezentarea unor cărţi de curând apărute, de
pagini de memorialistică, de proză, poezia se
distinge prin vocile alese, dintre care ne
oprim la poetul mexican Hugo Gutierrez
Vega, care îi dedică lui Octavio Paz „Viaţa şi
moartea poemului”: „Astăzi a vorbit Octavio
Paz./ Creşteau în aer secretele; / cataplasmele
de turcoaz,/ alintările de jad/ plasturii de pene
preţioase, / râurile nopţii, / soarele albastru, /
luna portocală, / pasărea umbrei, / broscoiul
atotputernic. / Toţi ascultam galopul cailor
săi. / Nu era nici o cale de scăpare: / pe
drumuri crăpături de cuvinte, / recife de
cuvinte în mare, / furtună de cuvinte în zbor/
înspre singurătatea poemului. // Ce păcat că
poemele/ trăiesc doar minute în aer/ şi cad
apoi în colivia/ chirurgilor de la autopsie, / ce
păcat că frumoasele cuvinte mor de atâtea
ori./Moartea estemodul lor de a rămânevii.”

din topul cititorilor
bookaholic.ro (Cine îndrăznea să spună că nu
se mai citeşte literatură? ) este „Cimitirul”,
debutul lui Adrian Teleşpan la editura Herg
Benet. Cartea a primit premiul publicului.
Dacă ignori duritatea limbajului - urban sau
suburban? - , a unor scene interzise copiilor
sub 15 ani, îţi găseşti răgazul să afli că
„fericirea stă în acceptarea adevărului propriu
şi nu în ochii celor din jur”. În traducere
liberă: ignoră privirile colţuroase şi trăieşte
după bunul tău plac. Bun sfatul, dar la câte
miliarde ne-am adunat prin oraşele şi satele
PlaneteiAlbastre, dacă l-amurma s-ar stârni o
superbabilonie de toată splendoarea haosului

total.Mai interesant, şi demndeurmat, pare a
fi un altul: „Singurul sfat pe care eu pot să-l
dau cu inima împăcată este: Dormiţi!
“Dormiţi, fraţilor, că somnul n-a făcut rău
nimănui! Eşti trist? Culcă-te! Eşti nervos?
Culcă-te! Vrei să mori? Culcă-te, poate ai
noroc şimori în somn!”

de prin gazete. Ce este el
şi de ce nu ne place ? Psihologic vorbind,
pare a fi un egoism imprudent. Flaubert îl
cataloga drept o ironie muşcătoare, „ a vedea
lumea prin ochii unui şarpe”, în timp ce
Cioran se mulţumea cu „ nici naiv ca Adam,
nici curios ca Eva”. Cinicul este îndeobşte un
insensibil, ca Marie-Antoinette, care, în
1789, striga poporului său flămând: „ Nu
aveţi pâine?Mâncaţi cozonac!” Două secole
mai târziu, cineva da sfaturi de optimă
prosperitate în acelaşi spirit: „ Şomeri prea
mulţi? Nu au decât să-şi creeze propria
afacere!”

.
Marlene Dietrich spunea că adevăraţii
prieteni sunt cei pe care îi poţi suna la patru
dimineaţa. Sau cei, completăm noi ca omul
păţit, care nu numai că îţi deschid uşa când îi
suni la cinci dimineaţa, dar îţi oferă şi o
ceaşcă de cafea fierbinte.

. „Mangez vous francais?”
şi „Mâncaţi fluent româneşte?” te întreabă
două panouri publicitare afişate de
restaurantul „Cin-Cin”. Dacă prima
întrebare trece neobservată aproape, a doua
naşte nedumeriri, adică ce înseamnă să
mănânci „fluent”?Ştie cineva?

DESPRECINISM

PRIETENIA, TELEFONUL ŞI UŞA

PUBLICITATE

LIMBA NOASTRĂ: Poate că cel mai
primejdios lucru (mai periculos decît
împrumuturile străine fără discernământ)
este sărăcirea limbii. Vorbim o limbă tot mai
săracă, clişeistică, plată, în exprimări
şablonarde, în formule bătătorite pînă la
vomisment. Discursul bont de la televiziuni
este reţeta succesului pentru un public
lobotomizat, care se lasă formatat ca o
dischetă. Vorbirea boantă, fără nuanţe, la
indigo, acceptînd matriţarea intelectului, nu
poate duce decît la virusarea felului nostru de
a gîndi. Un nou limboi de lemn romglezit, în
spiritul „moderatorilor” tv (sînt ei
moderatori, cum sînt eu mitropolitul
Moldovei), al gargaragiilor politici, al
lozincarzilor agramaţi, al grafomanilor
ajunşi la grafopatie a luat locul vechii limbi
de lemn comuniste. Inerţia şi indigenţa
formulelor frazeologice, înşiruirea de clişee
mineralizate nu produc emoţie, nu aduc nici
o adiere de sentiment, însă merg pe linia
minimei rezistenţe a publicului naiv, dar, să
fiu iertat, şi tîmp.
De aceea trebuie să ne întoarcem la versurile
lui Mateevici: Înviaţi-vă dar graiul / Ruginit
de multă vreme,/Ştergeţi slinul, mucegaiul, /
Al uitării-n care geme (R.P.).

IMPARDONABILE AFIRMAŢII ,

autentică”.

autentice? 2.

scăpate de sub control de pamfletarul de
serviciu de la postul de televiziune B1, în
seara duminicii de 4 octombrie, a.c. : 1.
Enumerând datele unui sondaj al
prezidenţialelor, începând cu Banatul,
continuând cu Ardealul, hipercultivatul
filofrancez Banciu se trezeşte spunând: „să
trecem şi la România Adică la
Muntenia, Oltenia, Moldova. Să înţelegem
că anterioarele nu sunt spaţii româneşti

Despre ultima provincie
istorică, mărginind ţara cu apele Prutului la
est, spune că se află, în ceea ce priveşte
înţelegerea realităţii, a fenomenului politic în
special, la o sută de ani în urma restului ţării.
Regret că M. Banciu, lecturând numai în
franceză, nu are habar de revista noastră
pentru a afla şi opinia unui octogenar
moldovean, de formaţie medie, care a
propus, după mitingul Iohannis de la Iaşi, ca
acesta să se ducă să guverneze Germania, iar
AngelaMerkel să vină la noi: „ Doamne ce i-
ar mai căsăpi pe hoţi, niciunul nu ar mai
scăpa. Vă garantez că ar curăţa România
toată.” (V.B.)
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