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Cititorilor şi colaboratorilor noştri, un călduros LA MULŢI ANI!

Cerul şi-a deschis soborul
- Lerui, Doamne, Ler -
au pornit cu pluguşorul
îngerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglindă
şi de giuvaier,
toţi luceferii colindă
- Lerui, Doamne, Ler -

Radu GYR

Vântul suflă cu lumină
- Lerui, Doamne, Ler -
în buhai de lună plină,
legănat în ger.
Pentru heruvimi cu glugă
albă de oier,
sub fereşti colinde-ndrugă,

- Lerui, Doamne, Ler -
N-au venit cu grâu la poartă,
ci au rupt din cer
stele mari ca să le-mpartă,
- Lerui, Doamne, Ler -
va fi câmpul cer de stele
tolănit sub cer...

Numai tu aştepţi în tindă,
- Lerui, Doamne, Ler -
suflete fără colindă,
şi fără Prier.
Nici un cântec alb nu vine
fâlfâind pe cer,
cu o stea şi pentru tine,
- Lerui, Doamne, Ler !

Colind ceresc

Leonardo da VINCI: “Adora ” (243x246 cm, Floren )ţia magilor ţa, Galleria Degli Uffizi
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Noi doi şi-o poveste s-a vrut la start, dincolo de ideea de proiect de sezon, un contrapunct cevamai jovial.Ne-amdecis,mai precis,
să căutăm cu ardoare, povestiri reale sau inventate despre Crăciun (sau doar simboluri de-ale sale, legendare) de care, musai să
te îndrăgosteşti la o primă citire şi să simţi printre rânduri curgând agale,Ajunul şimireasmadeportocale.De ce noi doi? Pentru
că am invitat scriitori cu antecedente de părinţi sau bunici, dornici să dezvolte plini de fervoare, un fir epic, dar nu oricum ci, în
tandem, cu ...minorul din dotare. După cum se nimereşte: copilu' cu ideea, părintele cu scriitura, viceversa sau cazul ideal, pase
de idei din care să reiasă ea, povestea.

R.S-O

Magia iată!, a functionat. A strâns suflete la unison şi le-a transpus în vise sau după caz
amintiri dintre cele mai fine. Servim aşadar poveşti, copilăreşti sau (pre)studiate, la două, trei saumaimulte mâini executate. Chiar
şi atunci când autorul s-a-ntâmplat a semna singular, regula tot s-a respectat. „Co-echipierul” e serios angrenat în postura de
personaj. Principal. ( )

noi doi i-o povesteş

Moşul, Tunet, Cocoşul
Portughez şi acadeaua

inimă

Mama, Ilinca, Rebeca şi Stefano au
intrat în casă după ce au venit pe
jos de la grădiniţă. Afară era deja

noapte şi era frig, dar în casa lor era bine şi cald,
şi mama a aprins lumina. Ilinca are cinci ani şi
Rebeca trei şi jumătate, dar cum zice ea, vrea să
îşi schimbe ziua ca să fie mai mare. Stefano e
mic, are doi ani şi jumătate şi nu e la gradinţă, stă
acasă cu mama. Cum mama şi fetele înţeleg tot
ce vrea el, nu îşi bate capul să vorbească mai
clar. Stefano a auzit trenul trecând şi a zis: Thm!
Papa! Dar nu e trenul lui papa, el e încă la
serviciu, sau poate a ajuns deja la Versailles şi,
dacă e aşa, va ajunge acasă într-o oră.
După ce s-au dezbrăcat de mantouri şi s-au

descălţat de cizme, mama i-a certat că le-au
aruncat înmijlocul salonului şi ei le-au adunat şi
le-au aruncat în mijlocul camerelor lor. Apoi au
început să alerge prin casă şi au ţopăit peste tot.
Fetele alergau ca să verifice ce s-a mai schimbat
cât au lipsit, iar Stefano aşa degeaba, să se ţină
după ele. Pe urmă, fetele au propus să facă
împreună o activitate.
- Upii!!!Atate! a ţipat Stefano,

care se cam plictiseşte doar cu
mama acasă, chiar dacă o iubeşte
mult pe mama şi declară că nu o să
meargă niciodată la şcoală.
- O activitate de desen, a ales

Ilinca.
- Eu vreau să fac o scrisoare lui

MoşCrăciun, a zis Rebeca.
- Şi eu vreau să desenez o

scriitură pe două pagini care se
închide şi se deschide, cu un brad
decupat la mijloc, cum am făcut
azi la grădiniţă.
- Foarte bine, voi desenaţi şi eu scriu o

poveste. Mai întâi trebuie să îmi daţi câteva
cuvinte din care să facem o poveste. Ilinca, zi tu
prima.
- aaa.... mulţumesc,MoşCrăciun
- Foarte bine, acum tu, Stefano, zi un cuvânt!
- aaaaa... adea nimă,!!!!
- Acadea inimă, perfect . Rebeca, e rândul

tău?Un cuvânt?
-Un cocoşmic, ca ăsta almeu,Mamour!
-Ilinca?
-Pentru cadou.
Să începem!
A fost o dată o fetiţă cu ochelari, ca cea

desenată de mine, de Rebeca, şi ea şi-a spart
ochelarii. Şi era tristă pentru că ar fi dorit să îi
ceară lui Moş Crăciun un cocoş mic de
Portugalia dar acum trebuia să îi ceară Moşului
o pereche de ochelari. Uite am desenat şi o
bibliotecă plină de ochelari cum ar vrea ea să
aibă. Zi tu, Ilinca, acum, de ce vroia ea un cocoş
colorat de Portugalia? Aaa, stai să mă gândesc,
ştiu, pentru că în poveste se întâmplă exact cum
se întâmplă cu mine şi cu Rebeca, vrem
amândouă să avem aceleaşi lucruri, şi când
Rebeca a primit un cocoş mic de Portugalia, şi
eu am vrut unul exact la fel. Şi tu mi-ai luat unul
dar era din porţelan nu din fier, şi i s-a rupt gâtul
imediat când a căzut pe jos. Şi l-ai lipit dar acum
stă numai într-un raft în bibliotecă şi nu pot să
mă joc cu el. Iar fetiţa avea un frate şi ea vroia
aceleaşi lucruri pe care le avea deja el, iar el
vroia o bibliotecă în cadou, pentru că nu avea în
ce să pună cărţile şi maşinile lui de jucărie şi
cocoşul lui colorat, aşa cum avem noi o
bibliotecă frumoasă făcută de Papa.
Şi au scris ei fiecare câte o scrisoare, scrisori

colorate, cu brazi decupaţi în mijlocul foii şi
care se deschid la mijloc, ca nişte cărţi. Şi au
trimis scrisorile şi Moşul le-a primit, şi a citit, şi
a înţeles să le aducă mai mult decât au cerut, că

el cunoaşte gândurile ascunse şi ei erau cuminţi.
Şi a pus el în sac ochelari şi....Şi o bibliotecă
specială pentru mulţi ochelari, cum am desenat
eu, Rebeca, şi un cocoş colorat mic de
Portugalia. Păi şi pentru băiat, nimic? Pardon, şi
pentru băiat o bibliotecă exact ca a noastră, cum
a cerut el. Acum trebuie să apară o problemă.
Problema a fost că atunci când Moşul a ieşit din
cabana lui a vrut să facă o plimbare cu cocoşul în
braţe, şi cum era un drum cu din alea lucioase
care ne plac nouă şi care aluneacăm iarna, ei bine
a alunecat grav şi cocoşul i-a căzut din mână şi a
luat-o la vale pe pantă şi a dispărut nu ştim unde.
Şi atunci? Şi atunci Moşul s-a enervat şi a căutat
şi a căutat şi nu a găsit cocoşul. Şi a chemat cei 5
reni ai lui şi le-a pus întrebarea şi ei nu au ştiut să
răspundă. Cel mai deştept dintre ei, Tunet, care
avea multe răspunsuri în creier, a venit cu ideea
să se separe şi să caute toţi pe alt drum până dau
de cocoş. Şi aşa au făcut şi au pornit toţi pe câte
un drum. În total fac 6 drumuri şi dacă avem
cabana Moşului în centru se face aşa ca o
intersecţie care arată ca o roată de moară de vânt.
Şi când fiecare dintre ei a ajuns la mijlocul
drumului lor au găsit nişte prieteni animale şi le-
au întrebat şi pe ele, că ele vorbeau şi mergeau în
două picioare, dar nici ele nu ştiau nimic de
cocoş! Dezastru! Şi atunci Tunet cel deştept a

ieşit din pădure. Erau în pădure?
Bineînţeles că erau într-o pădure
magnifică şi îngheţată, cu zăpadă
şi ţurţuri, că doar acolo locuieşte
Moş Crăciun . Corect , ok,
continuaţi. Şi deci Tunet a ieşit din
pădure şi a dat în câmp de o moară
de vânt care se învârtea şi cocoşul
căzuse fix în moara de vânt. Şi i-a
chemat pe toţi şi Moşul a luat tot
sacul cu cadouri şi l-a dat copiilor
care aveau casa exact lângă moara
de vânt. Ce întâmplare! Trebuie să
se mai petreacă ceva surprinzător,
să facem povestea şi mai

frumoasă! Ştiu eu, Rebeca, să-ţi zic, şi când fata
a pus mână pe cadou acesta s-a topit, că era tot
alb nu colorat, era îngheţat de la iarnă şi apoi s-a
transformat într-un urs polar imens şi îmblănit şi
decorat de cochilii. Şi ursul a fugit în câmpul
înzăpezit, în sălbăticie. Şi fata a rămas iar fără
cadou? Nu, stai că repar eu ce a zis Rebeca, de
fapt noaptea era urs alb şi ziua era cocoş. Şi
cocoşul nu era viu, era obiect, decoraţiune de
brad de Crăciun, deci ziua stătea în casă şi
noaptea în sălbăticie! Şi gata. Mulţumesc Moş
Crăciun, pentru cadou. Păi şi acadeaua inimă a
lui Stefano?A, păi punem printre cochiliile de pe
blana ursului şi acadeaua inimă. Upiii! Foarte
bine. Frumoasă poveste. Acum strângeţi ce e pe
masă, şi staţi cuminţi şi eu voi face o supă. Upii
upa! Ce supă vreţi, supă cremă de legume
portugheză de laMami De Lourdes sau de pui cu
fidea de laMamaia Iulia dinRomânia?O supă de
pupici şi îmbrăţişări de la tine!
Şi mama s-a mirat şi a râs de ce a zis Ilinca şi

s-a luminat şi mai tare la faţă şi a pupat toţi copiii
apăsat şi i-a luat în braţe strâns şi a fost mândră
de ei şi iar i-a pupat şi i-a gâdilat şi au râs toţi şi
le-a fostminunat de bine.

Ilinca, Rebeca, Stefano şi Viviana Muşa
AUGUSTO-Franţa

Filosofia lui Ghiţă

În satul nostru iarna cobora odată cuSfântul Nicolae. Zăpada căzută până
atunci, fie ea şi aşezată sănătos peste tot,

nu era văzută de către săteni decât unmoft târziu
de al toamnei. După Sfântul Nicolae satul întreg
fremăta, copiii umpleau uliţele şi dealurile cu
sănii şi oameni de zăpadă, tinerii împrumutau
schiuri de la şcoală şi le puneau la treabă,
brăzdând în lung şi în lat, omătul împufoşat şi de
picior de om încă necălcat. Bătrânii sprijiniţi în

cârje, cu veşnicul chiştoc de ''Naţionale'' în
colţul gurii, cu mustăţile îngălbenite de fum, se
întâlneau câte doi, câte trei, se uitau spre cer,
apoi spre asfinţit, măsurau din ochi stratul şi
emiteau într-un acord tacit, păreri pertinente
despre sfârşitul lumii.
Era deci vremea sărbătorilor de iarnă. Ştiam,

la cei 9 ani ai mei, că trebuia să vină Crăciunul,
apoi Anul Nou şi Boboteaza. Copiii îşi
pregăteau din timp traistele fără fund, le cârpeau
şi le dichiseau cu atenţie pentru ''umblatul cu
colinda''. Cu multe zile înainte de Ajun, se
făceau şi desfăceau echipe de colindat, se
stabileau uliţele cele mai bune, se luau în calcul
familiile mai înstărite dar, mai ales cele care se
învredniceau a da gologani, că de covrigi şimere
eram sătui. Nu de puţine ori aşa zisele echipe se
transformau în bande rivale, care îşi disputau
teritoriile cu ciomege adevărate. Cu toate astea
nu se întâmpla niciodată vreo bătaie serioasă, ci
tensiunile se finalizau de regulă cu o înjurătură
mai...aleasă.
Cât despre mine, nu umblatul cu colinda mă

interesa. Tăiatul porcului, asta era preocuparea
mea. Nici bine nu trecea Sfântul Nicolae, că şi
începeam să-i bat pe ai mei la cap, întrebându-i
fără şir: când tăiemporcul? În primele zile numă
luau în seamă, dar de îndată ce Crăciunul stătea
la uşă să bată, deveneam sâcâitor. Într-atât încât,
ca să scape de guramea, tatamă liniştea, cu, câte
un “mâine” spusmai apăsat. ''Mâine'' mă sculam
cu noaptea în cap şi făceam gălăgie intenţionat
ca să-l trezesc pe tata. Deranjat, deschidea un
ochi şi striga la mine să mă bag sub plăpumi că
altfel e vai. Mă aruncam din nou în pat, mă
perpeleam, mă întorceam de pe o parte pe alta şi
aşteptam nemulţumit să vină odată şi dimineaţa
aia. Dimineaţa venea, lumina se strecura în casă
prin ferestrele mici, iar eu sforăiam de zor, timp
în care, toţi ceilalţi erau demult treji şi
împrăştiaţi pe la treburile lor. Într-un târziu,
deschideam ochii, săream în picioare, mă
îmbrăcam la repezeală şi fuga afară, gândindu-
mă că deja porcul a fost tăiat, pârlit şi tranşat iar
eu pe toate astea le-am ratat. Odată ieşit din casă,
mă izbea în faţă un ger năpraznic, pe gură şi pe
nas îmi ieşeau nori de aburi, nu altceva, îmi
trăgeam repede nişte şcrabi de bocanci de-ai
bunicii şi o întindeam după şură să prind
evenimentul la final. Spre surprinderea mea,
trecând prin grajd, ca să ies pe uşa din spate, îl
zăresc pe Ghiţisor, porcul nostru, grohăind
fericit, culcat pe-o ureche şi afişând o stare de
bine fără pereche. În prima fază nu realizam ce
se întâmplă, însă după cîteva clipe de adâncă
nedumerire, mă opresc în dreptul coteţului, mă
prind cu nădejde de o scândură şi mă răstesc
mânios: Ce faci mă aici? Păi tu nu trebuia să fii
dejamort?
Ghiţă nu părea să pună la inimă vorba mea.

Grohăi discret într-o notă gravă, mişcă puţin
dintr-o ureche şi-apoi îşi văzu de vise şi de
treabă. Luam atitudinea lui ca pe un afront, ca pe
o sfidare, după ce un an întreg i-am dat de
mâncare şi l-am scărpinat pe burtă cu răbdare.
Scos din sărite, deşi eram o fire calmă nu m-am
putut abţine şi i-am spus-o verde în faţă ca
pentru obrazul gros al unui escroc: Eşti un porc!
''Obrazul '' lui Ghiţă nu a roşit. Dimpotrivă,

parcă toată faţa i s-a luminat, şi cu belciugul lui
lucind argintat, s-a ridicat greoi, a căscat plictisit
şi s-a apropiat de gard, fix în locul în care mă
aflam. Şi-a ridicat privirea odihnită spre mine şi
pot să jur c-am ascultat, spus fără cuvinte,
discursul ăsta:Ascultă bătrâne, expresia ''eşti un
porc'' mă onorează, este exact cum i-ai spune
unui om că e om şi ştiu că voi vedeţi în asta o
mare ispravă.A fi om de omenie e ca şi cum am
spune noi porcii că a fi porc e-o porcărie. Cum
singuri aţi remarcat, tot înjurând pe-aici prin
grajd, că oamenii s-au împuţinat şi doar de porci
s-a umplut lumea, ceea ce mi-ai spus m-a făcut
să cred cămă tratezi ca pe-un egal.
Filosofia lui Ghiţă şi atitudinea lui i-au vădit

cred inteligenţa sadea. Că Ghiţă era un tip
capabil să citească vremurile şi sprinten laminte,
asta nu se poate nega. Citea şi gândurile
câteodată. Se uita la mine de sus deşi statura nu-i
permitea. M-am simţit jenat de faptul că-i
doream cu ardoare moartea şi că, mai mult,
făcusem un ţel din asta. Între timp Ghiţă ofta
mucalit: “ştiu că-i plină lumea de porci, dar chiar
aşa să-i exterminaţi în masă, sub pretextul
sărbătorilor,mi se pare un lucru barbar.” La final,
i-au scăpat două lacrimi şi amănuntul acestami-a
fost fatal. Înduioşat până la suflet şi înapoi, doar
lipsa mea de demnitate m-a impiedicat, să nu-i
mărturisesc că soarta lui nu mi se pare un gest
onest. Şi că, răspunsul la dilema

, eu acum, îl bănuiesc.
Cine-i porc şi

care-i om
David CROITOR

Pe dos
dar cu
rost

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi
fost, astăzi ningea cu zahăr tos şi nu
cu zăpadă adevărată, iar iarna n-ar fi

venit, vezi bine, cu folos...Ce-a fost?
O pădure deasă şi întunecată, undeva,

aruncată peste lume, prin apropiere de Pol.
Trunchiurile copacilor urmau parcă bizar,
indicaţiile unui joc încurcat. Se contorsionau, se
răsuceau şi când nu erai atent (presupunând c-ar
fi existat picior de om prin acel stat) spărgeau cu
un strigăt surd, crusta de gheaţă ce-i cuprindea,
fără încetare, ca-ntr-un coşmar odios, de sus
până jos. Ai fi zis că în Pădurea asta, ca o noapte
neagră, ca o cafea fără zahăr vanilat dar cu strat
dublu de zaţ, viaţa nu exista. Dar, dacă aţi crede
asta v-aţi înşela. Trăiau ascunse în trunchiuri,
solemn, ca-n corturi circulare de lemn, zeci
(poate chiar sute, mai ştii?) familii de spiriduşi,
mari şi mici. Adulţi şi copii. Doar atât se putea
şti. Cum arătau nimeni nu ar putea certifica.
Nimeni nu-i văzuse, deci nimeni nu-şi închipuia.
Mai grav era că nici măcar unii altora nu-şi mai
arătau faţa. Nu, nu pentru că nu ar fi putut, ci
pentru că, ei bine, oricât de ciudat ar părea, nu se
suportau. Dar deloc, zău! Să vadă fie şi din
întâmplare vreun seamăn prin ceaţa groasă, era
rost de complot, de spionaj, de rea credinţă sau
vreo altă idee creaţă.
Cum s-a ajuns la asta vă întrebaţi? Doar o

legendă veche, însemnată pe-un petec de spanac
şi ascunsă la rădăcina unui brad considerat de
toţi, cam dus cu pluta, mai putea, dacă s-ar fi
interesat careva, misterul dezlega. Din surse
sigure, pe care mi-e strict interzis a le
desconspira aici, eu am aflat. Vă spun şi cum nu,
doar dacă promiteţi pe roşu că nu veţi mai
încredinţa povestea decât ştiu eu, jurnalului
băgat sub pernă sau sub pat. Cum se păstrează
orice secret, de fapt.
Conform frunzei de spanac, se credea aşadar,

că unei vrăjitoare arţăgoase ce tranzita zona, îi
căzuse, de pe mătura puţin cam uzată, că de, una
de firmă nu-şi permitea, globul de cristal. L-a
căutat, normal. Ce l-a mai căutat! Dar
negăsindu-l şi realizând cu amărăciune că
aspectul ăsta îi strică cariera, a blestemat pădurea
şi orice fiinţă mişcătoare va fi fost în ea. Le-a
blestemat într-un mod atât de curios, cum n-ar
putea ticlui nici un om sănătos. Le-a urat să nu
mai poată simţi decât...pe dos. Bunătatea s-a
preschimbat peste noapte (şi noapte a rămas) în
crudă răutate, lumina şi veselia în invidie şi
încruntare, iar setea de poveşti şi dansul în
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tristeţe şi dorinţă de singurătate. Aşa au ajuns
familiile de spiriduşi să trăiască izolate. Şi
neieşind, nemaiexistând schimburi oarecare şi
trocuri de vânzare-cumpărare sau şcoli sau alte
întreprinderi aproape umane, toţi au considerat
că-i nimerit să numai facă nimic.
Între timp, printr-alte zări, ceva mai senine şi

mai de vise pline, Crăciunul îmbătrânise de
când tot călătorea umblând cu renii lui hoinari
ici şi colea, brambura. Şi-a zis bătrânul ostenit,
privind cu melancolie soaţa, că parcă şi-ar dori
ceva, o casă, un loc puţin mai liniştit, musai de
ochii copiilor ferit, în care să se stabilească.
Şi-a programat GPS-ul demodat şi a zărit pe

hartă, între oraşe strălucitoare şi ape unduitoare,
omică pată neagră ce părea fără de viaţă.
Pe jumătate încântat, pentru că nu ştia de ce

Doamne-i locul ăla aşa de-ntunecat, a schimbat
cursul, a dat un ordin scurt şi-a aterizat.
Manevra complicată (niciodată nu-i ieşea
aterizarea, ce să-i faci!) l-a făcut să se împiedice
de ceva. Părea o piatră perfect de rotundă şi
groaznic de grea. Dar, nu era. Era chiar, ia
ghiciţi, da, de veacuri pierdutul glob de cristal.
Luându-l în palme şi-a căutat prin

buzunarele-i large vraja anti-deochi şi trecând
poala paltonului roşu peste maleficul obiect
circular, Moşul a înţeles în ce fel schimbase
jucăria asta, pădurea. Erudit şi pregătit pentru
toate, a făcut deci o incantaţie, trei paşi înapoi
şi-a presărat praf magic cât un degetar, după
care l-a înmânat renului ce îl urmărea sprinţar.
Rudolf pe gânduri n-a stat, a ridicat copita
tacticos şi paaaf ...l-a spart.
Spiriduşii au ieşit să vadă ce val de lumină şi

bucurie i-a pătruns pe neaşteptat. Şi ce-a fost cu
noaptea grea pe care nici măcar n-au avut habar
că pădurea o resimţea. L-au invitat peMoş să le
fie permanent invitat şi dacă ţine neapărat chiar
preşedinte cumandat prelungit, automat.
Viaţa pădurii s-a schimbat. A devenit un

orăşel cochet iar staful de campanie almoşului a
considerat că ar fi momentul predilect pentru
cel mai important proiect. Fabrica de jucării
despre care ştie şi cel mai mic dintre copii s-a
înfiinţat acolo, în anul...uuuf demult tare, cum
sămai ştii.
Spiriduşii s-au angajat, fără alt contract decât

Recunoştiinţa, să se ocupe de jucării. Pas cu
pas: de la proiect inventat, la design, împachetat
şi servicii de curierat. O singură dorinţă au avut.
Să nu renunţe Crăciun a prepara, reţeta lui
secretă de praf special, care pe ei cândva i-a
salvat. Unmelanj complicat de sentimente bune
amestecate şi descântate, într-un fel şi după
gramaje anume. Fără el orice dar, care sub
bradul meu sau al vostru ar ateriza, e în zadar.
Fără ca el să fie presărat la preambalare, înainte
de călătoria cea mare, sărbătoarea n-ar mai fi
sărbătoare.

Raluca si Antonia SOFIAN-OLTEANU

noi doi i-o povesteş

Familie

Astăzi, în vreme ce Mark dormea, noi
doi am făcut bradul. Acelaşi ca
întotdeauna, un braduţ mic şi cinstit,

suficient cât să stârnească în noi o bucurie mare.
Anul trecut, la împodobit a vrut să participe şi
Mark. Mi-am spus: de ce nu? La urma urmei
suntem o familie, e absolut firesc să facem
împreună (şi) asta. Am adunat în mijlocul casei
beteala, globurile colorate, instalaţia de
iluminat, un pumn de dulciuri Bucuria şi ne-am
pus pe ornat. Mâncatul bomboanelor a fost
primul pas, nu doar pentru că minunăţiile de la
Bucuria sunt enervant de bune, ci şi pentru a
prinde curaj...Nu mi-a trecut şi nici n-aş vrea,
uimirea vizavi de inocenţa sa. Uimitor cum o
gura aşa mică, poate vorbi într-una: De ce-s atât
de bune? De ce sunt de mai multe feluri? De ce
se termină repede? De ce Moş Neculai n-a adus
bomboanedin astea?De ce...de ce?...
Mai devreme îl priveam cum doarme. Îi

priveam pleoapele cum se zbăteau, încet,
neregulat, de parcă visa.Adeschis deodată ochii
mari, a zâmbit, a sărit din pat şi a trecut pe lângă
mine preocupat. S-a oprit în faţa braduţului
decorat, din sufragerie şi chipul lui mai mult ca
niciodată, s-a luminat. A întins mâinile mici, a
mângăiat câteva globuri într-o doară, apoi a tras
adânc aer în piept.
A sărit în braţele mamei lui şi privindu-ne a

întrebat deodată:

- Veţi primi şi voi cadou anul acesta? I-am
răspuns:
- Oamenii mari primesc doar atenţii de la Moş
Crăciun...S-a încruntat nedumerit:
- Înseamnă că aţi fost răi? N-aţi fost cuminţi?
- Nu, fiule...oamenii mari nu sunt răi, ei sunt
doar nerecunoscători. Şi asta îi face să devină
ursuzi.
- Şi atunci vouă cine vă oferă cadouri?
- Dumnezeu!
- Ce cadou putem primi de la Dumnezeu?
- Iubirea, fiule! Iubirea, fără de care nu am fi
ceea ce suntem astazi: o familie.
S-a desprins din braţele mamei lui şi s-a aşezat
lângă brad, privind într-acolo unde Moş
Crăciun lasă cadourile pentru cei mici...Suntem
o familie şi anul acesta.

Paul ARVA

Ninge în Ţara Roz

A fost odată ca niciodată două zâne
surori. Ele au trăit demult de tot în
Ţara Roz, pe când totul, dar absolut

totul era roz. Frunzele copacilor erau roz, iarba
era roz, câmpul şi norii erau roz. Cele două zâne,
Zmeurica şi Căpşunica locuiau într-o căsuţă şi ea
tot roz. Pentru că totul avea o singură culoare şi
lucrurile se confundau uşor unele cu altele, în
ţara lor existau o mulţime de detectivi cu ochi
foarte buni care se îngrijeau ca nimeni să nu îşi
piardă lucrurile importante, copiii să nu se
încurce între ei, florile să nu fie confundate unele
cu altele sau nu cumva cineva să calce din
greşeală pe o insectă sau pe vreun animăluţ. În
ţara aceasta nimeni nu se grăbea ca nu cumva să
se întâmple vreun accident, iar copiii se jucau
foarte rar sau
Prin urmare, zânele noastre năzdrăvane se cam
plictiseau. Mai ales că jocul lor preferat era chiar
periculos, adică cel mai mult şi mai mult le
plăcea să se joace de-a v-aţi ascunselea. Jocul
acesta era interzis în Ţara Roz, dar totuşi ele îl
jucau din când în când pe ascuns întinzându-se în
iarbă.Nu prea avea farmec aşa.
Într-o zi cele două zâne cu chef de joacă şi-au

dat întâlnire pe Dealul cel Mai Înalt şi de-acolo
au privit în zare gândindu-se la ce ar mai putea
inventa. Zmeurica îi povesti atunci surorii sale că
tocmai citise o poveste despre Ţara Curcubeu şi
în acea poveste se spunea că pe lume ar mai
exista şi alte culori. În ţara aceea, în fiecare an
spiriduşii organizau Marele Joc, adică toată ţara
lor se juca de-a v-aţi ascunselea de dimineaţă
până seara. Grozav! Îşi spuseră cele două surori.
Nu le luă mult să se hotărască. Merseră acasă şi
îşi luară fiecare câte un mic bagaj, o busolă,
oricum nelipsită din călătoriile locuitorilor Ţării
Roz şi porniră de-a lungul Râului Roz. Deşi
zânele nu obosesc prea repede, nu le-a fost prea
uşor să străbată toată ţara. După zile întregi de
mers sau de zburat de-a lungul râului, au văzut că
nuanţele de roz se amestecau cu alte nuanţe sau
culori nemaivăzute de ochii lor până atunci. Se
apropiau deŢaraCurcubeu.
Într-un sfârşit ajunseră la graniţa dintre cele

două ţări, adică la un şir de muşuroaie de furnici
colorate în roz pe-o parte şi în culorile
curcubeului pe cealaltă parte. Zmeurica şi
Căpşunica nu se mai săturau să privească în jur şi
imediat începură să se joace de-a v-aţi
ascunselea. Acum era mult mai distractiv să te
joci. După o vreme îşi amintiră de misiunea lor şi
porniră iarăşi la drum. Când ajunseră la Regele
Curcubeu, văzură cel mai grozav lucru pe care îl
văzuseră vreodată: un arc din toate culorile, iar la
capătul lui, într-o parte şi alta curgeau şapte râuri
de diverse culori, lipite unele de altele. Zânele se
apropiară timide de rege şi îi povestiră despre
ţara lor şi despre multele jocuri la care visau toţi
copiii din Ţara Roz. Atunci regele le dărui
fiecăreia câte o paletă pe care zânele puseră din
cele şapte râuri câte puţină culoare şi câte o
pensulă. Zânele erau fericite.
S-au întors repede în ţara lor şi au început să

picteze toate lucrurile: frunzele copacilor în
verde, galben sau roşiatic, florilor le-au făcut
mijlocul galben şi petalele de toate culorile, apoi
au pictat iarba, oamenii, casele, lucrurile.
Oamenii erau foarte încântaţi de ceea ce făcuseră
zânele şi le mulţumeau: acum puteau să
deosebească mult mai bine lucrurile unele de
altele. De exemplu, nu se mai întâmpla să bei din
greşeală suc atunci când voiai să bei apă sau, la

Leapşa Ţară, ţară, vrem ostaşi!

magazin nu mai cumpărai covrigei simpli
atunci când voiai de fapt covrigei de ciocolată.
Şi asta era foarte plăcut.
După ce toată ţara a fost colorată de cele

două zâne pricepute, locuitorii Ţării Roz au
organizat Marele Joc în cinstea lor. Şi ce să
vedeţi?! Chiar în timpul jocului, din cer au
început să cadă fulgi de zăpadămulticolori. Dar
chiar atunci, un copilaş cu o morişcă colorată în
cele şapte culori ale curcubeului alerga spre
Dealul cel Înalt. Acolo se pornise un vârtej care
începu să învârtă cu putere morişca până ce
culorile dispărură şi în locul lor morişca părea
acum albă. Vârtejul o smulse din mânuţele mici
şi zbură cu ea până sus pe norul de zăpadă.
Deodată fulgii multicolori se transformară în
fulgi albi. Începu să ningă tare şi, până a doua zi,
câmpul era alb în Ţara Roz, dar nimeni nu se
mai îngrijoră pentru că toate celelalte lucruri îşi
păstraseră culorile. De dimineaţă, zânele îi
chemară pe toţi copiii afară şi împreună
inventară jocuri noi nemaivăzute şi nemaiauzite
până atunci.
A fost mare bucurie din ziua aceea în Ţara

Roz şi, până la urmă, locuitorii s-au hotărât
chiar să îi schimbe numele. Din multele nume
propuse, au ales totuşi să o numească Ţara celor
un milion de jocuri. În amintirea vremurilor
când toate lucrurile erau roz, chiar şi zăpada,
Zmeurica şi Căpşunica îşi invitau prietenii la
masă din când în când şi le serveau supă roz din
sfeclă roşie cu smântână şi îngheţată de zmeură
şi căpşuni.

Iulia şi Smaranda IORDAN

E mâna lui tati!

Nu-mi plăcea Moş Crăciun. Prea
rotofei, cu obrajii bucălaţi de
bebeluş îndopat, mereu roşii ca ai

lui Nea Sava, cizmarul din colţ, care îmi da un
bobârnac ori de câte ori mă întâlnea după care
râdea tâmp. Nici Moş Crăciun nu părea mai
deştept chiar dacă toată lumea îi lăuda şi aştepta
bunătatea dăruită celor mici şi celor mari în
seara deAjun. Încă de la sfârşitul lui noiembrie
mă întâlneam cu el, cu imaginea lui adică: pe
cutiile de bomboane sau de culori, pe pijamale,
pe micul ecran, pe uriaşe pancarte agăţate unde
vrei şi unde nu te-ai fi gândit vreodată să le
atârni, prin ziare şi reviste, pe coperţile cărţilor,
pe căni sau pahare, pe farfurii şi castroane, pe
globuri, pe cearceafuri şi perne, mă rog, nici
când adormeam nu mă părăsea. Nasul lui
borcănat, înroşit de vântul geros spune legenda,
se apropia taaare, taaare de faţamea, obligându-
mă să deschid repede, repede ochii. Şi nici
hainele lui, enervant de cărămizii, ca şi cum s-ar
fi tăvălit prin ceaunul cu bulion al bunicii, nu-
mi plăceau. Dar îl aşteptam. Să văd dacă-mi
răspunde la scrisoare. Chiar dacă trebuia să
îndur agitaţia casei, curăţenia generală, chiar
dacă zile în şir mă trimiteau dintr-o cameră în
alta, se împiedicau toţi de mine ca şi cum peste
noapte aş fi devenit transparent, nu terminamde
pus întrebarea că auzeam: „Du-te la mami”, sau
la tati sau la buni. Mama venea târziu de la
birou, trântea plasele în bucătărie şi-şi bea a
zecea cafea din zi, cum v-am mai spus nu mă
vedea, nu mă auzea, în zadar plângeam
extradecibelic, nu se clintea din fotoliu. Când se
ridica declanşa atacul: mobilele îşi schimbau
locul, sertarele se goleau, tata se istovea cărând
hârtii, şi „fleacuri” la gunoi, după care bătea
covoare, mama spăla azi un geam, joi un altul,
buni cu mopul în braţe, nu cu mine, vâna
drăgălaşii de păianjeni fără pic de milă, de praf
nu mai vorbesc, desenele mele pieriseră toate
sub strălucire pronto. Într-un cuvânt, decembrie
era o lună catastrofală, în care plângeam pentru
un an întreg.
Fără ca nimeni să mă audă. Revoltător!, nu-i

aşa? Mă rog, v-am acroşat cu atâtea banalităţi
domestice, dar şi cu trăiri de
nemărturisit în euforia
globală a Crăciunului
planetar, tocmai pentru a vă
da seama că nu m-am
bucurat deloc, dar absolut
deloc când mi s-a impus
memorarea unei poezii
luuungă, luuungă, până în
seara deAjun, când toţi verii
mei urmau să-l aştepte pe

Moş Crăciun sub bradul meu, al meu nu al lor.
Auzi veste! Moş Crăciun cel din imaginile
împrăştiate peste tot locul va veni la noi în carne,
oase, hainele lui roşii, obrajii bucălaţi, rudolfi,
sanie şi tot restul. Inima îmi bătea tare de o
auzeam sub frunte. Motiv pentru care poezia nu
se lăsa învăţată. Ostenit de atâta repetat, seara,
înainte de a adormi, pe retină se desena iar şi iar
nasul cel borcănat deasupra zâmbetului şiret
parcă, las' că vă păcălesc şi anul acesta, al
bucălatului şi generosului moş. Şi cum se înfurie
taurul în timpul sângeroaselor coride de la
Pamplona, cum i se zburătăceşte lui mintea în
faţa mantinelei de-un roşu criminal, tot aşa
mintea mea zburda-n neuroane nevrednice,
plănuind imposibile evadări, îmbolnăviri acute
de 112, urmate de sejururi salvatoare în spitale cu
interzis acces pentru moşi crăciuni veseli şi
darnici. Stomacul mi se zvârcolea: sunt ultimul
nepot al lui buni şi primesc întotdeauna prima
felie de tort. Logic, şi firesc, va trebui să recit
primul poezia, o Doamne, ajută-mă să dispar în
stelele tale şi-aruncă-mă pe pământ iar, sub
bradul plin de daruri, duminică în zori, când toată
lumea doarme. Să scurtez totuşi povestea, să mă
încadrez în spaţiul tipografic recomandat.
Seara deAjun a venit cu prospeţimi de nea şi

flori de ger prinse-n fereastră, buni scotea ultimii
cozonaci „pitici pentru cei mici”, mama îmi
schimba pentru a treia oară tricoul, când am
scăpat din mâinile ei am dat gata fără cel mai
infim moft cana cu lapte, uf, şi pe ea se lăfăia
capul cârlionţat al lui Moş Crăciun. Oare avea
fotograf personal? Il voi întreba după ce voi
spune poezia, mi-am promis cu ochii ţintă spre
schimbarea majoră din decor: sub bradul orbitor
înmulticolorele lui lumini se înălţa acum un deal
de pachete aurii, argintii, albastru metalic.
Tocmai când prin minte mi se strecura
destabilizatoare întrebarea: dacă pachetele sunt
deja sub brad, Moşul de ce mai vine la noi?, au
năvălit pe uşă ceilalţi şapte veri. Haine şi cizme,
căciuli, mănuşi, fulare, de-a valma aruncate în
camera lui buni. De unde Andrei, cel mai mare
dintre noi, m-a tras conspirativ pe hol: ”Tot mai
crezi că vine Moş Crăciun?” „Sigur, şi tu îl vei
vedea!”Portocala răsucită în vârful capului meu
mi-a smuls un asemenea urlet că s-au liniştit toţi.
Mami şi buni ne-au aşezat în jurul bradului, pe
perne decorate cu moşi crăciuni şi reni. Am vrut
la baie. Nu e voie! Dar unde e tati? Nimeni nu a
răspuns, doar râsul s-a rostogolit în jur. Mami a
stins toate lămpile, numai bradul lumina, tainic,
cum altfel?, chipurile noastre devenite deodată
de poveste. Şi parcă toţi ceilalţi se uitau numai la
mine. Cu greu îmi stăpâneam lacrimile ivite din
senin, îmi frecam şi burta, să nu-mi mai fie frică,
să nu-l mai văd pe moşul, să nu uit poezia. O
bubuitură în uşă, mami a sărit ca arsă. Aici
locuieşte familia Popescu? Da,da, s-amestecară
vocile toate, poftiţi, poftiţi, vă aşteptăm. Aţi
parcat regulamentar sania? Staţi în fotoliul
vişiniu, poate sunteţi obosit, dar rudolfii unde i-
aţi lăsat?, auzeam ca prin vis în timp ce ochii mi
se lipiseră de chipul Moşului. De sub buclele
albe, acoperite de fesul terminat cu ciucurele de
la dulapul bunicii, Moş Crăciun fură?, răsărea o
mască de carton, terminată cu o barbă de mătase
revărsată peste hainele, roşii, desigur, prinse
peste imensa burtă cu un ac de siguranţă. Sărac
mai este Moş Crăciun! Curiozitatea luă locul
fricii. După ce a glumit cu unul, cu altul, s-a
întors spre mine: Cine e cel mai curajos dintre
voi îmi va spune primul poezia şi va primi cel
mai frumos cadou!Andrei a strigat numele meu,
cineva m-a împins spre Moş, deodată m-am
trezit în braţele lui.Amrecitat poezia vers cu vers
până la penultima strofă când ochii mi s-au oprit
pe verigheta lată, cu zig zagul ştiut, pe degetele
lungi înnodate pe genunchiul meu. E mâna lui
tati! Un uriaş hohot de râs a străbătut încăperea,
unindu-ne în clipa de bucurie a copilăririi în
Crăciunul de poveste.

Aura HRIS
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CRONICA VECHE

Scoborâtor dintr-o veche viţă domnească, lăudându-se cu un blazon
bine copt pe vatră sau pe plită, cu obârşia pe malul drept al Jijiei,
măreaţă apă la concurenţă cu Stavnicul şi cu alte curgătoare
potopuri. Pentru cunoscători, e un melanj ataşant de dulceaţă de
trandafiri (nezaharisită) şi ţepi ascuţiţi de cuvinte, cu sânge mereu
proaspăt în vârf. Supravieţuitor al nisipurilor mişcătoare, al
vitregiilor vremilor, al războaielor de tot felul: cu sine însuşi, cu
lumea care nu-l mai încape, cumuzele capricioase care-l bântuie, cu
voie sau fără de voie.
Sculptor de fum, iubitor de ciori şi de culori, de nori şi viori, de
cafea, lulea, baclava, chisea, sarma, chiftea, ciulama, zarnacadea şi
basma. Cartograf de sentimente, cuceritor al spaţiilor albe, pentru
care Hic sunt leones. se traduce, întotdeuna şi inevitabil, prin Aici
sunt leoaice…de îmblânzit !
(I)responsabil şi mânios în câte o bucată a lunii, când CronicaVeche
stă să se ridice copăcel în picioare; dacă vreţi să-i faceţi o bucurie,
spuneţi-i atunci, cu reverenţa de rigoare, Domnule Director!
Claustrofob în propria piele, nu pierde ocazia să evadeze, fie şi
numai în vis, pe mări şi oceane, în deşerturi ale deşertăciunii, la
concurenţă cuOmul din lună.
Tată de familie şi fericit bunic, împărţind fără părtinire obrajii şi
barba între multiplul campion internaţional Vlad şi prinţesa
prinţeselor Ioana. Înconjurat cu zidul de cetate al prietenilor vechi şi
noi, ştie să preţuiască o vorbă de duh şi un pahar vrăjit pe lângă
vorbă.
Poate fi zărit câteodată la braţ cu necunoscutele, statuile vorbitoare
ale Iaşilor, înmănuşate domniţe cu braţele reci, pe cărări de ceaţă şi
fum, pe drumuri de mistere şi vise. Nu-l acuzaţi degeaba, nu face
trafic de influenţă, de frica eternităţii, desigur; poartă, ca punct de
sprijin, o ascunsă rană, o poezie deschisă din mileniul trecut, verde
peste cerul alb.
Poet, poet în toată plinătatea cuvântului, a gândului şi a vântului,
binecuvântat şi blestemat de ursitoare să nu-şi afle odihnă decât
scriind, în arca personală, adăposteşte o colecţie de felurite jivine,
dintre care lamare preţ sunt ciorile,melcii, caii cumânere, pelicanul
mihai, îngeriţele moţate şi hibridul struţo-cămilesc Muma Pădurii,
bun de spăriet copiii obraznici şi cititoriimai slabi de fire.
Îi dorim caARCAsă nu se oprească la ţărmul penultim, ci să alunece
fără oprire, fără saţ, pe drumul fără pulbere, mereu în căutarea unui
port sau a unei furtuni, sub steagul pe care stă scris, cu ţipete de
albatros, necunoscut, necunoscută…

De neamulTurturenilor sauArca lui Nicolae,
de la ţărmul precedent lapenultimul

CRONICA DE LA RÎŞCA

M.G.

Interviurile „Cronicii vechi”

POŞTA
REDACŢIEI
BOGDAN ULMU: Nu vă descurajaţi, până la urmă
se va găsi, pe tot întinsul românesc, o publicaţie care
să vă debuteze.
VIRGINIA BURDUJA: Nici o problemă, dăm
continuare în numerele viitoare.
RALUCASOFIANOLTEANU:Da.
ŞTEFAN OPREA: De acord cu rubrica de
gastronomie „Miercuri la ora 13”.
AUREL BRUMĂ: Tineresc interviul cu
gerontologul I.J. Cu calul, ce-aţi avut?
GRIGORE ILISEI: Naraţi frumos: „Purtată de
mireasma trandafirului înrourat, amintirea pasului
cutezat sub nesfârşirea bolţii presărate cu licăritoare
stele argintate va mai sălăşlui oleacă în suflet,
precum un abur celest în pridvorul amintirilor cald
străluminate de irizările Panaghiei sub lună.” Citiţi
cu încredere pe clasici!
NICOLAE PANAITE: Revista apare miercuri. De
joi încolo, aşteptăm articolul.
CĂLIN CIOBOTARI: Din păcate, nu mai prindem
postul.Amapăsat tasta 2.
MIHAELA GRĂDINARIU: Compunerea Dvs. cu
tema „Resursele narative ale microbuzului” va
apare în ediţia deRîşca.




















Stai buono (fii cuminte în italiană), că îţi dau două de nu
te vezi!
Sunt un pic jos moral (gi morale = jos cu moralul,

abătut), dar o să îmi revin.
Tichetele medicale şi alte speze (spese = cheltuieli, în

italiană) vin scăzute (vanno scalate = se deduc) din impozit.
Ammuncit la unul ca artigean (artigiano=meşteşugar).
Vreau să mă îndrumaţi către calea cea bună, nu ştiu ce

trebuie să fac. Vă dau la mia imail (la mia email = adresa mea
de e-mail).
Patronul a făcut restructurări şi am fost licenţiaţi

(licenziati = concediaţi).
Ei ziceau că totul e în regulă, contractul, ricevutele

(ricevuta=chitanţă) există. Vorbeau de licenţiere (concediere)
când eu nu am văzut încă lettera di assunţione (lettera di
assunzione=contract de angajare).
Este deschis de 10 ani şi a venit doar de două ori

inspectoratul (muncii). Dimineaţa, eu făcând de
noapte, vrea să-i fac şi cevaprelievi (prelievo=recoltare).
Se poate face un contract demuncă doar cu fiscal

şi buletin România?
Ca şi cum nu e suficient că nu ai nici un drept şi stai în casă

izolată ca un cadavru viu pe care uneori e nevoie să-l asculţi să
vezi dacă mai respiră, familiarii (i familiari = rudele) te
tratează ca pe ultimul om, demnitatea ţi s-a pierdut pe cine ştie
unde,mai trebuie să plăteşti şi tribut pe un salariu de 800 euro.
Săracul Ştefan celMare sigur se răsuceşte înmormânt văzând
că amajuns sclavi în ţară străină.

de diů

de lavoro

de
codicele

cum mai vorbesc românii în străinătate

F.N.
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într-un ceainic
înfundat

GAURĂ

strict autentic

Când spui Harvard îţi vine, instinctiv, să-ţi strângi
nodul la cravată şi să-ţi controlezi ţinuta. Nimeni
n-ar crede că tocmai la Teatrul Sanders de la
Universitatea Harvard se desfăşoară în fiecare an
festivitatea de premiere a fericiţilor ce au obţinut
distincţia Ig Nobel. Protocolul cere ca fiecare
dintre cei 1100 de spectatori să vină cât mai
fistichiu îmbrăcat, inclusiv (dacă-i ţin puterile) în
armuri medievale şi, pe timpul ceremoniei, să
bombardeze scena cu avioane de hârtie. E-o
parodiere cu schepsis a instituţiei Premiilor
Nobel, pusă în scenă de cei mai serioşi oameni cu
putinţă, câtă vreme din Comitetul de organizare
fac parte laureaţi autentici ai Premiului Nobel,
alături de personalităţi de marcă ale ştiinţei şi
culturii, iar sponsorizarea o asigură Societatea de
Fizică Harvard Redcliffe. De altfel, cei care
înmânează premiile iconoclaste sunt deţinători ai
unuiNobel cât se poate de autentic, obţinut pentru
cercetări chiar în domeniul „onorat” acum de
şturlubaticul distins cu Ig Nobel. Premiile vor să
încununeze ineditul, imaginaţia, umorul, dar, deşi
nu s-ar zice, şi să impulsioneze interesul
oamenilor de ştiinţă din domeniul medicinei şi
tehnologiei, având materializări utile în viaţa de
toate zilele. Exemplul ce se dă mereu: premiul Ig
Nobel pentru biologie a încununat, în 2006, un
studiu care demonstra că periculoşii ţânţari
anofeli (Anopheles gambiae) sunt atraşi în egală
măsură de mirosul brânzei Limburger şi al
picioarelor nespălate. Sintetizată, respectiva
duhoare este acumutilizată cu succes în capcanele
pentru ţânţari amplasate în zone africane bântuite

de febra galbenă! Interesant este că, deşi avertizaţi
din timp că-i paşte nominalizarea şi că pot refuza
premiul, mai niciunul dintre laureaţi nu s-a dat în
lături - ceea ce dovedeşte că, într-o societate lipsită
de griji, umorul poate fi înţeles ca o importantă
componentă a vieţii de zi cu zi, iar copilărirea
maturilor e privită cu înţelegere şi simpatie, ca o
necesară ieşire din plicticosul cotidian. Primele
premii Ig Nobel s-au acordat în 1998. Încă se mai
bâjbâia ezitant printre programe şi regulamente,
drept pentru care cercetările selectate n-au fost de
tot surprinzătoare şi moţate.Astfel, J. Benveniste a
fost laureat la capitolul Chimie pentru
descoperirea că apa are memorie şi că-şi poate
transmite informaţiile prin liniile telefonice şi prin
internet. J. Barn, de la Spitalul Sinai din Toronto,
este laureatul Premiului pentru statistică, el
demonstrând relaţia strânsă dintre dimensiunea
penisului şi lungimea picioarelor individului
(lucrarea, de cert interes ştiinţific, avea să fie
publicată în „Annals of Sex Research” 3/2003).
Trecând anii, s-au diversificat şi contribuţiile
ştiinţifice laureate, aşa că, în ansamblu, tabloul a
căpătat o complexitate impresionantă. În ediţia
următoare a fost încununat profesorul Van Broeck
(Universitatea East Anglia) pentru studiul
„Calcularea execuţiei unei găuri de scurgere într-
un ceainic înfundat”, iar prof. Makino (Osaka) a
propus atenţiei un spray ce poate detecta
infidelitatea soţului/soţiei. S-au mai impus
atenţiei Juriului doi savanţi din Africa de Sud care
au inventat o alarmă auto anti-efracţie dotată cu
aruncător de flăcări, precum şi cei doi americani
care au descoperit naşterea centrifugă: gravida este
aşezată pe un platou ce se roteşte cu mare viteză,
fătul fiind astfel lesne ejectat. Mai spicuim din
palmaresul ultimilor ani, menţionând doar tema
cercetării laureate: vacile cărora stăpânii le-au pus
un nume dau mai mult lapte decât suratele lor
anonime; e mai bine să ţi se spargă capul cu o sticlă
de bere plină sau goală? (Premiul pentru Pace,
2008); felaţia la liliecii fructivori; sutienul care, în
caz de urgenţă, poate fi preschimbat în două măşti
anti-gaz (2014); înjurătura ameliorează durerea;
microbii se agaţă cu precădere de oamenii de
ştiinţă bărboşi... Premiul pentru contribuţii în
matematică s-a acordat, în 2011, cercetătorilor care
au prezis că lumea se va sfârşi în 1954 (D.Martin),
1982 (P. Robertson), 1999 (C. Mwerinde), 1994
(H. Camping). Alte descoperiri: cum să se evite
exploziile la endoscopii, care-i concentraţia ideală
de hrean pentru a trezi somnoroşii în caz de
incendiu, ori (2013) evaluarea efectului ascultării
muzicii de operă la şoarecii cu transplant cardiac.
Sunt acordate şi premii cu iz politic. Astfel,
preşedintele Belarusului, Lukaşenko, a fost distins
cu Ig Nobel pentru „arestarea unui bărbat cu un
singur braţ care a aplaudat când nu trebuie”, iar
prim-miniştrilor din Pakistan şi India li s-a
decernat Premiul pentru Pace după „exploziile
agresiv-paşnice ale bombelor atomice”.
Oameni care se joacă şi-atât? Poate, dar scopul
declarat al Premiilor Ig Nobel este acela „de a face
omenii să râdă şi, după aceea, să gândească”.

De râs, fără îndoială, se râde.

R. SV.

D-ALE
LOR

Pablo Picasso se afla la Paris când oraşul a fost
ocupat de trupele naziste.
Ofiţerii germani îl vizitau des, iar el îi primea
destul de rece. La plecare le dădea cadou o
reproducere a renumitei lucrări care înfăţişa
distrugerea oraşului Guernica de către piloţii
germani. Pictorul rostea doar un sigur cuvânt:
“souvenir”.
- E opera dumneavoastră? l-a întrebat unul dintre
ofiţeri.
-Oh, nu, l-a lămurit Picasso, a dumneavoastră!

Conducând o doamnă la masă, Mark Twain i-a
spus:
-Ce frumoasă sunteţi!
Mai puţin amabilă, doamna i-a răspuns:
- Îmi pare rău că nu pot să vă întorc acest
compliment!
- O, a râs Twain. Procedaţi ca mine, doamnă.
Minţiţi!

Într-o zi, în tren, istoricul german Theodor
Mommsen se căuta în toate buzunarele, necăjit că
nu-şi găsea ochelarii.

O fetiţă de lângă el îi întinse.
- Mulţumesc, micuţo, îi zâmbi savantul. Cum te
cheamă?
-AnnaMommsen, tată, răspunse fetiţa.

Fiind întrebat care este părerea sa despre infern şi
paradis, Jean Cocteau renumitul scriitor, artist si
regizor francez se gândi un moment şi spuse apoi
surâzând:
-Nu pot să vă răspund, amprieteni şi colo şi colo!

Andrei Pleşu a întrebat la Editura „Humanitas”
cumsevinde cartea sa „Despre îngeri”. Răspunsul:
„se vinde în draci!”

Dramaturgul Constantin Kiriţescu, mult timp
director la Ministerul Instrucţiunii Publice, le era
nesuferit multora pentru că impunea mereu
punctul lui de vedere.
- Mare idiot trebuie să fie Kiriţescu acesta,
judecând după mutră, zise furios într-o zi Ion
Minulescu.
- Nu te lua după aparenţe, îl sfătui „blând” Tudor
Arghezi. Mutra te înşală. E cu mult mai idiot decât
arată.”
















































Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii,
mai ales văduvele.
Slavă cerului! - spuse Papa, sărutând

pământul.
Cine crede în sfinţi, crede şi în draci.
Munţi de cuvinte, pleşuvi de idei
E bine să crezi în ceva. Da-i mai bine să

fii sigur.
Avem o regulă, dar încă n-am stabilit

excepţia care s-o confirme.
Omleta cu mărar îşi datorează numele

mărarului.
Şi când negi, afirmi ceva.
Un revoluţionar obez nu convinge pe

nimeni.
Nu-l vorbi numai de bine. Deveniţi

suspecţi amândoi.
Fiecare bărbat îşi are problemele ei.
Un fals poate face celebru originalul.
Nu există satiric care să nu fi fost, pe

vremuri, liric.
Diplomat e cel care gândeşte de două ori

înainte de... a tăcea.
Principiul reuşitei? Fără principii!
Dumneatamă urmezi, saumăurmăreşti?
Eva se plimbă prin casă în costumul lui

Adam!
Bigamul este un om care face aceeaşi

greşeală de două ori.
Şi duşmanul adevărat, tot la nevoie se

cunoaşte.
Pofta vine,mai ales, nemâncând.
Trăim într-o lume violenta, până şi

laptele e uneori bătut.
Preamulte decizii demonstrează lipsă de

decizii.
Cine înţelege primul gluma, areminte să

râdă ultimul.
Nuoftezi sincer decât în limbamaternă.
O lege pe care nimeni nu o încalcă este o

lege inutilă.
Întâi s-a retras în locul cel mai părăsit,

apoi a fost părăsit în locul celmai retras.
Cine te ştie demic nu concepe că poţi fi şi

mare.
Un episcop se poate ocupa de o problemă

cardinală?!

Ce se mai poate servi la
„Sfîntu'Aşteaptă” al poetului Raymond
Queneau? Să foiletăm, să ne informăm,
cu el să zâmbim în cuvinte. Luaţi aminte
la o primă reţetă:

.”

Dacă vă place stilul, candoarea şi-aroma,
vedeţi cum un câine cu mandolină ne-
nvaţă o...artă poetică de sărbătoare cu un
punschmare:

„luaţi, pe de altă parte, animale vii,
masculi demamifere şi femele de păsări de
curte. Tăiaţi-le, jupuiţi-le, curăţaţi-le de
pene, decupaţi-le, secţionaţi-le, tăiaţi-le
mărunt, puneţi-le la frigare şi frigeţi-le (...)
Introduceţi în acest sos elementul animal
pe care îl veţi tempera cu ajutorul
elementului vegetal. Amestecaţi şi
reamestecaţi şi lamomentul potrivit serviţi
în platoul mare, în cel ancestral, pe care
veţi fi avut grijă să nu-l fi spălat de la
sărbătoarea precedentă

„Pentru o artă poetică
Luaţi un cuvînt, luaţi chiar şi două
Prăjiţi-le ca nişte ouă
Luaţi un căpăcel de sens
Apoi mai multă inocenţă
Încălziţi-le la focul mic
La focul tehnic
Vărsaţi sosul enigmatic
Pudraţi-l cu cîteva stele
Şi piper apoi puneţi-vă aripile
Aşadar unde vreţi să ajungeţi?
Să scrieţi
Într-adevăr? Să scrieţi?”

GASTRO-
LIRICE

caricaturi de Ciosu
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Al. ZUB

LA O (NOUĂ) RĂSPÂNTIE

Istoria nu se repetă, spun profesioniştii, dar există situaţii,conjuncturi, momente ce seamănă destul de mult între ele
pentru a crea iluzia repetitivităţii. Am sesizat şi personal

acest lucru, îndată după evenimentele ce au pus capăt dictaturii
ceauşiste, pe seama cărora am putut constata, public, simetrii,
similitudini, analogii de tot felul, unele reclamând anume şi
atenţia istoricului. Le-am urmărit mai atent de-a lungul
primului an postdecembrist, în presă, adunându-le apoi într-un
volum a cărui actualitate îmi pare şi acum indubitabilă. Să-mi
fie permis, fără a deveni abuziv, după un sfert de secol, a
reproduce din volumul în cauză,

(Junimea, 1997, p. 41-
46), eseul , apărut iniţial în revista

(II, 5, 2 feb. 1990, p. 1, 6), text ce prezintă un anume
interes şi în clipa de faţă, care stă, pare-se, sub semnul aceleiaşi
nevoi de renaştere a speranţei colective. Îl redăm, mai jos,

, aşa cuma apărut în volum:
Reflectând zilele astea la ceea ce ni se întâmplă, de la un

timp, ca naţiune,mai ales dinmomentul când tinerimea ieşită în
stradă şi-a rostit ferm voinţa de libertate, mi-am adus aminte de
un text xenopolian de mare interes. Este vorba de acel discurs
festiv lamormântul lui Ştefan celMare (1871), discurs rostit, se
poate spune, în faţa unei Românii pe care spiritele fierbinţi o
visau deja în forma ei ideală. Ideală nu doar ca fruntarii, încă
imposibile, ci deopotrivă ca forţă creatoare, ca sursă de cultură
în ansamblul unei romanităţi nu tocmai armonizate. Erau de
faţă oameni de seamă, cu un palmares bine conturat (M.
Kogălniceanu) sau în curs de împlinire (T. Maiorescu ş.a.),
alături de tineri studioşi veniţi dinmarilemetropole spre a cinsti
memoria ctitorului.
A. D. Xenopol a avut misiunea să rostească atunci

conferinţa de rigoare. De la început, el a ţinut să-i asigure pe
ascultători - lume venită de oriunde - că nu avea de gând să facă
istoricul faptelor, nici să prezinte sistematic personalitatea
eroului, ci numai să dezvăluie pe cât posibil valoarea morală a
acţiunii sale, exemplaritatea ei pentru noile generaţii. „Venim
aici, declara tânărul istoric, pentru a suge puterea ce (ne) susţine
în lupta pentru bine şi adevăr, putere ce izvorăşte de la
mormântul oamenilormari”. Desigur, figura lui Ştefan se putea
regăsi în sufletul colectiv, „cel mai mândru din izvoarele
amintirii”, dar ea trebuia să lucreze acum, programatic,
îndeosebi asupra celor chemaţi să îndrume poporul, să-i
călăuzească paşii spre triada inextricabilă a binelui, adevărului
şi frumosului.
Ca şi alţi fruntaşi ai Xenopol credea în funcţia

salutară a elitei, a celei cărturăreşti mai ales, pe seama căreia
punea obligaţia trezirii poporului: „Ea-l duce spre propăşire sau
decădere, după elementul ce predomneşte în dânsa, cel bun sau
cel rău, în luptă totdeauna, în luptă neîmpăcată, ca lumina cu
întunericul”. Într-o societate bolnavă, răul se întinde „ca umbra
în înserare”. Când începe a se redresa, când se anunţă zorii,
lumina e încă amestecată, binele îngemănat până la
nediferenţiere cu răul. Parteamai activă a comunităţii e obligată
a-şi spunemereu cuvântul, a mijloci împlinirea marilor nădejdi
colective. „Pentru aceasta însă, insista Xenopol,

Nu mulţimea puterilor, ci îndreptarea lor spre acelaşi
ţel şi opintirea lor împreună hotărăşte mărimea izbânzilor”.
Solidaritatea celor buni slăbeşte elementul rău, tot aşa după
cum dispersia lor îi stimulează expansiunea. Lipsa de activitate
a părţii alese privează naţiunea de îndrumare şi o expune
mizeriilor de tot felul: „atunci se lăţeşte crima de care e
cotropită fapta frumoasă ce fuge şi se ascunde; linguşirea ce
caută câştig din orbirea celor linguşiţi şi înaintea căreia puterea
de a susţine privirea adevărului slăbeşte din ce în ce;
îngâmfarea asupra propriilor merite şi lauda cu meritele altora,
căreia urmează lenevirea de a mai lucra şi care împreună ucid
silinţa de a recunoaşte starea adevărată în care te afli şi iubirea
demuncăprin care poţi scăpade ea”.
Faţă de un asemenea tablou, rezumativ pentru realităţile

româneşti, ce soluţii de îndreptare se puteau închipui? Ca şi alţi
contemporani, Xenopol se gândea la o întreagă pedagogie
naţională, menită a stimula binele şi a bloca acţiunea răului.
Să-l urmărim, oricât de succint, fiindcă strategia propusă de
tânărul istoric e deplin actuală: „Lucrarea înceată în interiorul
poporului, concentrarea elementului bun, luminarea părţii
pasive a naţiunii noastre, înţelegerea asupra mijloacelor de
îndreptare a dezbinărilor ce ne sfâşie, a relelor materiale şi
morale ce se lăţesc molipsitoare înlăuntrul nostru, iată lucrarea
ce este menită a aşeza temeliile pe care timpul va ridica odată
viitoarea Românie; lucrare înceată, dară nesfărâmată, ca aceea
a polipilor ce ridică insula din sânul oceanului, pe care apoi
viaţa îşi aşterne covorul său, iar nu ca aceea a furtunilormării ce
nalţă într-o clipă cumpliţii munţi de spumă, ca iarăşi să-i
cufunde în latul ocean”.
Preferinţa pentru formula evolutivă e categorică şi ea

Chemarea istoriei: un an de
răspântie în România postcomunistă

O strategie melioristă
Cronica

tale
quale

Junimii,

o înţelegere şi
o lucrare comună a elementului bun este condiţia neapărată a
reuşitei.

intersecţii

Lumini
şi

umbre

Nicolae PANAITE

coincide cu crezul social-politic manifestat de celălalt istoric de
seamă, M. Kogălniceanu. „Să sporim în bine”, îndemnase
acesta încă în atent la aceeaşi strategie a
mobilizării morale. La fel gândea Eminescu - şi el prezent la
marea festivitate - atunci când socotea ca axiomă „dezvoltarea
dinăuntru” şi punea accent pe nevoia schimbării de atitudine.
Căci răul din afară e trecător şi sfârşeşte, paradoxal, prin a spori
vitalitatea elementului pe care îl subminează. Mai nociv e răul
rezultat din alterarea evoluţiei organice. Sub acest unghi, cei doi
fruntaşi ai generaţiei gândeau oarecum identic. Iată un pasaj
rezumativ pentru strategia propusă, în acea clipă solemnă, de
Xenopol: „Dacă elementul bun se uneşte în jurul unei idei, dacă
puterile de viaţă aleargă la întrunire pe mormântul eroilor
naţiunei, spre a lucra cu un gând, cu o inimă, spre binele obştesc,
atunci să nu ne temem! Predomnirea binelui şi a adevărului va
urma în curând lucrărei întrunite a elementului bun şi o staremai
liniştită,mai regulată şimai puternică a interiorului”.
Gând şi inimă, iată cele două etaje ale fiinţei, asupra cărora

istoricul voia să-şi îndrepte concomitent acţiunea melioristă. El
a vorbit chiar de „unirea mintei şi a inimei”, socotind că
agerimea celei dintâi şi tăria celeilalte fac viaţa mai deplină. De
unde îndemnul, reiterat în discurs: „Să lucrăm împreună la
unirea spiritului şi a inimei tuturor celor de acelaşi neam, la
îndepărtarea relelor ce ne sfâşie înlăuntrul nostru!” Insistenţa cu
care sublinia nevoia unei atitudini militante e semnificativă: „Să
luptăm fără-ncetare contra răului şi a minciunei; să fim
neatârnaţi în cugetul şi spiritul nostru şi să nu ne mândrim cu
rezultatele dobândite, ci să tindem necontenit a le mări şi a le
întinde!”
Muncă, stăruinţă, modestie, realism faţă de împrejurările

timpului, iată însuşiri recomandate de Xenopol, cu accent
programatic. „Să nu ne orbim noi înşine prin linguşiri şi înălţări
peste aceea ce suntem în adevăr!”Vanitatea e un păcat costisitor
pentru orice naţiune. Ceea ce reclama istoricul, în fond, era un
efort substanţial de adâncire în sine, de autocunoaştere, ca o
condiţie a mobilizării energiilor latente. „Astăzi răul e mai mult
înăuntrul nostru, din cauză că elementul bun rămâne răzleţit,
nefiind un suflet mare în jurul căruia să se concentre tot ce este
mai ales în naţiunea noastră”, conchidea vorbitorul, în acord cu
o concepţie larg răspândită înmediul junimist. Când îndemna ca
„noi prin noi înşine să ne îndreptăm”, Maiorescu gândea,
evident, consensual.

a fel de frecventă apare ideea că un popor e menit de
natură a vieţui până ce îşi revarsă în lume „cuprinsul său
sufletesc” şi că tensiunea dintre bine şi rău timbrează

împlinirea ei. O vom regăsi şi la Blaga, cu un accent special pe
cultură, ale cărei posibilităţi spunea că se împlinesc la soroc, nu
altfel. Este, în fond, accentul epocii, întâlnit deopotrivă la C.
Rădulescu-Motru, N. Iorga, V. Pârvan, pentru a nu cita decât
nume dintr-o constelaţie afină. N-au activat toţi în cadrul

Strategia melioristă închipuită de Xenopol în discursul de la
Putna nu e străină de pledoaria lui Eminescu, sincronă, pentru
îmbunătăţirea progresivă, îndeosebi pe tărâm cultural, a stării
românilor de peste munţi. În mod constant, el a stăruit pentru o
soluţie paşnică, întemeiată pe o conştiinţă clară a drepturilor şi
pe fermitatea conduitei civice. La 1871, în plin dualism austro-
ungar, când dominaţia pajurei bicefale părea să se consolideze,
spiritele realiste de felul lui Xenopol ori Slavici nu întrezăreau
altă soluţie decât lupta politică şi culturală în cadrul existent. În
lunga lui restrişte postrevoluţionară, niciAvram Iancunuvăzuse
altă posibilitate decât lupta pe tărâmul justiţiei şi a destinat mica
lui avere pentru crearea unei „academii de drepturi”. Aşa stând
lucrurile, se înţelege că discursul lui Xenopol, rostit în prezenţa
multor oameni politici, trebuia să fie, în formă, legalist. În fond,
însă, programul emis de istoric conţinea o strategie a schimbării
treptate, pe calea culturii, a atitudinii faţă de valorile proprii şi
faţă demuncă.

Arhiva românească,

Ligii
culturale?

L

întâlniri de destin

Num r ilustrat cu reproduceri de David CROITORă

VladDumitriu rostea cuvinte greu de înţeles, atunci cînd îl
întîlneai.Mersul lui se asemănamaimult cu o rostogolire a
unui uriaş ştiubei, împins pe uliţe de o mînă nevăzută.
Vreme de 27 de ani, a fost paznic la cooperativa de consum
a satului Rudeni. Cînd l-am văzut îmbrăcat, pentru prima
dată, cu mantaua sa din suman bătut la vatală (era prin anii
'60 ai secolului trecut), am crezut că văd o nimfă nespus de
mare, dată la vale tocmai de la crescătoria viermilor de
mătase a lui Fronea.
Copiii îl credeau un personaj de poveste, coborît în lume,
plin de ciudăţenii şi neprevăzut... Unii erau curioşi să-l
urmărească iar alţii se temeau, luînd-o la fugă. Casa lui
lungă de vreo opt metri, cu pereţi din bîrne şi vălătuci din
lut şi cîlţi, înaltă de vreo doimetri şi acoperită cu stuf, nu se
asemăna cu nici una din celelalte ale rudeniilor. Atunci
cînd ieşea fum prin acoperiş, dacă în acel timp treceai prin
dreptul casei lui, te cuprindea parcă un frig ce te îndemna
să grăbeşti pasul.
Vlad Dumitriu a fost căsătorit o singură dată, mai în
tinereţe, cu Veturia lui Cazacu, timp de vreo trei ani.
Femeia lui se spune că a plecat fără ca cineva să ştie, nici
pînă azi, adevăratul motiv.MătuşaAspazia lui Sofronie ne
povestea că a plecat în munţi după un pădurar, care-i
fusese coleg de şcoală în clasele elementare. Cînd paznicul
era întrebat de ce nu se mai însoară, răspundea, uneori, că
este bine însurat şi că, aproape săptămînă de săptămînă,
femeia lui, cu cele mai frumoase glezne de pe valea
Stavnicului, aşa cum o vedeau rudenii, este noaptea
acasă...
Oamenii văii Stavnicului îşi mai amintesc că, de felul lui,
paznicul nu era prea vorbăreţ. O voroavă cu el se rezuma,
din partea lui, în a spune: „da, nu, mai vedem, s-a întors,
deşi nu s-a dus, sînt bine, nu-mi simt oasele etc.” În
discuţii, nu era el iniţiatorul, iar răspunsurile lui scurte nu
cuprindeau detalii. Vreme de 27 de ani, cît a păzit Vlad
Dumitriu cooperativa de consum, nu a avut loc nici o
spargere iar la controale, vînzătorul nu a fost găsit
niciodată cu lipsuri. Unii locuitori ai văii Stavnicului
evitau să se întîlnească cu el la vreme de seară spre
noapte... S-au hotărît să-l ocolească, deoarece, în vreo
cîteva rînduri, după ce au intrat în vorbă cu el, provocîndu-
l mai mult, somnul le-a fost agitat, visînd lucruri
nemaiîntîlnite şi foarte greu de explicat a doua zi.
În duminica dinaintea Rusaliilor a anului 1978, vînzătorul
Culae Geantău a plecat la Mironeasa, la o nuntă. Pentru
grija casei, a vorbit cu paznicul să stea şi peste zi. Cum
oboseala îi îndoia picioarele şi-i lipea genele, iar oasele
parcă i se topeau, Vlad Dumitriu s-a întins în cerdacul
casei, pentru a se odihni. După ora prînzului, un huruit de
docar vechi şi un chiţcăit, ce veneau dinspre spatele casei,
unde era şi paravanul, l-au trezit din somn... Repede s-a
dus spre uşa întredeschisă a paravanului şi nu le venea
ochilor să creadă ce zăresc: înăuntru, vreo două-trei
umbre, de mărimea unui brusture de baltă, se izbeau în
uşă... Cînd l-au văzut, brusturii umblători, dintr-odată, au
dispărut, intrînd parcă în pămînt, iar zgomotul a încetat
brusc... În acea duminică, Vlad Dumitriu era omul potrivit
la un loc nepotrivit. Oamenii vorbeau că, în dimineaţa
plecării la nuntă, vînzătorul a uitat, aşa cum zilnic trebuia,
să pună cele două vase cu apă şi mîncare în paravanul
casei...
După această întîmplare, în săptămînile care au urmat, în
ograda lui Vlad Dumitriu a fost văzută nevasta sa, însoţită
de o fată mare, de o frumuseţe stranie, semănînd cu
paznicul la chip. Al doilea an, tot în duminica dinaintea
Rusaliilor, vînzătorul Culae Geantău s-a dus la Şcheia, la
cumătria singurului său fecior ce-i poartă numele. La
întoarcere, drumul îi era luminat de luna plină, iar cerul nu
avea pic de nour. Înainte de a trece podul dintre Şcheia şi
Rudeni, vînzătorul a căzut de pe cal, direct în cap, ducîndu-
se la cele veşnice cu capul în jos... De atunci şi pînă azi,
magazinul şi casa lui Culae Geantău, împreună cu toate
acareturile, aşteaptă să vină cineva cu suflet de ompentru a
le locui...
Paznicul Vlad Dumitriu a trăit 94 de ani, nu a ştiut ce este
durerea şi lipsurile, de fapt nici nu se îngrijora.Mai spunea
că, uneori, tăcerea lui nu era pentru el ci pentru alţii... Fata
lui, după revoluţie, a plecat în Italia. Mantaua din suman a
tatălui a luat-o cu ea, crezînd că-i poartă noroc. Şi i-a
purtat... La începutul veacului XXI, s-a măritat cu
pădurarul codrului Voineştilor, unde se află şi izvoarele
legendarului rîu Stavnic.



7cronica veche

CRONICA VECHE

Florin FAIFER

Nu mai ştiu dacă rândurile ce urmează le-am publicat
au ba. Din păcate, textul acesta, pe care l-am descoperit
cotrobăind prinmanuscrise, nu poartă vreun titlu, ca să am
vreun reper, cât de cât. Dar nu cred că fac rău oferindu-l
unei reviste ce cultivă rememorările despre ieşeni cari au
fost.
Poate că, dincolo de patimile care ne înverşunează, de

neliniştile ce ne bântuie, printre iluzii şi deziluzii, s-ar
cuveni să întoarcem mai des privirea spre trecut. Spre
trecutul mai mult sau mai puţin apropiat. O privire critică,
dar mai ales una recuperatoare. Se înţelege că, din acest joc
de timpuri, elimin (provizoriu) politica, fie şi aceea cu

Un artist
neobi nuitş

Părăsind Bularga, trecem peste pasajul de la Socola peste
calea ferată şi cotim la dreapta, pe Bulevardul Poitiers. Îndată
ajungem într-un loc ce a stârnit şi încă „ţine în priză”
imaginaţia ahtiată de senzaţional al diariştilor şi cititorilor de
foi locale ilustrate.
Manta Roşie era la începutul secolului trecut un frumos

nume al dealului de la est de Cetăţuia, oronim care a generat
legende etimologice potrivite pentru scenarii cinematografice
şi cu succes mediatic de top pe internetul de astăzi. Caut cu
motorul google şi mă minunez de numărul isprăvilor
gazetăreşti din ultimii ani, dintre care aleg, aleatoriu, una
postată pe 7 iulie 2013 şi rezumată într-un titlu grăitor pentru
impactul publicistic generat de argumentul „se ştie că...”:
Conacul Moruzzi sau casa în care a locuit Gavril Buzatu,
ultimul călău al Iaşului, cel care a lăsat moştenire denumirea
cartierului Manta Roşie. După lectura textului, singura
certitudine este aceea că autorul nu ştie nimic din istoria reală a
chestiunii, dar contribuie „creator” la difuziunea legendei, căci
un localnic ce copilărise în zonă afla de la reporter că acel
conac părăsit de la marginea Iaşilor este „cunoscut drept Casa
Călăului”, abuz denominativ recent, comis de autorităţile
culturale ieşene care au trebuit să dea un nume unei clădiri
înregistrate ca monument de arhitectură. Reluând informaţii
din monografia lui N. A. Bogdan sau din alte surse de mâna a
treia sau a patra, ele însele repetând la nesfârşit o poveste de
groază reluată de-a lungul deceniilor şi „împlinită” recent
printr-o făcătură mediocră a lui Eugen Şendrea (Povestea lui
Gavril Buzatu, ultimul călău alMoldovei, 2009), ceva de genul
romanelor haiduceşti din veacul al XIX-lea, vizitatorul locului
rezuma ceea ce culesese din zvonistica orală sau publicistică a
istoriei Iaşului: „Despre el se ştie că purta omanta roşie, pentru
a nu se vedea urmele de sânge, manta pe care «nu ar fi dat-o
niciodată jos, aşa cum nu s-a despărţit nici de securea sa». Şi
uite că, de la manta călăului, Iaşul s-a ales cu un nume de
cartier, Manta Roşie”. Încheierea este pe măsura „ştiinţei”
enunţate: „Clădirea, care se află acum în ruină, a aparţinut
marelui boier Alexandru C. Moruzzi şi a fost ridicată la
începutul secolului al XIX-lea ca o locuinţă de vară, având în
jur o panoramă spectaculoasă şi este unmister cum un astfel de
imobil a devenit la scurt timp după ridicare, locuinţa unui
personaj precumGavril Buzatu”. Legendele, în general, nu pot
fi combătute cu argumente raţionale, căci ele au o esenţă
cognitivă diferită de cea epistemică, dar o glosare a lor este
oportună, fiindcă dezvăluie mecanismele şi motivaţiile
discursului legendar. Observ, aşadar, că toate detaliile istorice
care sunt invocate pentru susţinerea poveştii sunt greşite sau
inventate şi merită a fi semnalate, recurgând chiar la sursa
primară invocată (N. A. Bogdan), anume: Gavril Buzatul a
primit nu o mantie roşie, ci o uniformă de călău, sigur o tunică
roşie, al cărei guler se distinge cu claritate în portretul-desen al
personajului din monografia menţionată; execuţiile publice în
timpul domniei lui Mihail Sturza, când a „lucrat” personajul,
nu se făceau prin decapitare cu securea, ci exclusiv prin
spânzurătoare, căci trecuse vremea când, de pildă, atentatorul
la viaţa mitropolitului Iacob Stamate a fost tăiat în cinci bucăţi,
expuse în cinci locuri din Iaşi, spre avertisment, dar şi
satisfacţie plebee (1796); „misterul” locuirii ţiganului călău în
presupusa reşedinţă a „boierului” Alexandru Moruzi este o
pură invenţie, ce trebuia să justifice denumirea locului, fapt cu
atâtmai limpede cu cât N.A. Bogdan spune căGavril Buzatul a
primit o locuinţă, desigur, o cocioabă, lângă închisoarea
(Criminalul) oraşului de pe Păcurari, aşadar undeva pe strada
Fătu de astăzi; în fine, aşa-zisul conacMoruzi, al cărui început
este cu totul obscur (memorialistul D. C.Moruzi nu pomeneşte
nimic despre o eventuală proprietate a moruzeştilor la Manta
Roşie), dar care exista la 1842 (se distinge în tabloul Iaşilor,
pictat de Ludovic Stawski), era locuit de beizadeaua Iorgu
(Gheorghe) Suţu, pe la mijlocul secolului al XIX-lea, aşadar
„în vremea lui Gavril Buzatu”, şi a avut, în continuare
proprietari cunoscuţi (v. Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, II, p.
439).
Cândva, am auzit o variantă explicativ-etimologică la fel

de fantezistă, dar care nu era obligată să-l facă pe călău locatar
(imposibil) al unei presupuse case domneşti: de acolo, domnul
însuşi, fluturând o mantie roşie, dădea semnalul execuţiilor,
care se săvârşeau după ce condamnaţii, chipurile, erau scoşi
din incinta bisericii Frumoasa pe Poarta Spânzuraţilor şi duşi la
locul supliciului (de pe Movila Sarandei, dincolo de pârâul
Nicolina, trecând peste Podul Spânzurătorii, atestat începând
din 1759 ca pod peste apă şi nu ca uliţă podită, cum greşit se
consideră în Indice de nume la DIOI, VI). Cred că această
versiune explică afirmaţia fără suport documentar a lui C.
Cihodaru cum că spânzurătorile s-aumutat „cu vremea”, adică
după 1729, „dincolo de marginea tîrguşorului Socola, la locul
numit în prezentManta Roşie” (Istoria oraşului Iaşi, I, 1980, p.
353).Dar nu asemenea clarificări de detaliu pot demola această

legendă urbană şi cred că nici chiar informaţiile foarte exacte şi
foarte banale, ca tot ceea ce este real, pe care le pun acum în
circulaţie: după 24 februarie 1859 (data testamentului; o copie
este din 25 aprilie 1859; publicat în „Buletinul Oficial al
Moldovei”, la 24 septembrie 1859; text republicat de Liviu
Papuc şi Olga Iordache, în Testamente din anii 1859-1862, Iaşi,
2011) a murit Vasile Manta Roşie, om cu gospodărie înstărită,
cu casă de cărămidă şi vălătuci, acoperită cu şindrilă, grajd de
vite, o dugheană, pivniţă, o vie cu toate heiurile şi edicurile ei,
dar fără alţi moştenitori decât soţia sa Luxandra. Martori la
întocmirea testamentului au fost trei călugări de la Mănăstirea
Cetăţuia şi şătrarul Vasile Costin (Arhivele Naţionale Iaşi,
Tribunalul Iaşi, secţia I, tr. 1788, op. 2039, dosar 3894). Peste
câţiva ani, în 1865, era înmormântată şi Ruxanda, fosta soţie a
răposatului Vasile Manta Roşie din cotuna Cetăţuia, comuna
Galata (Arhivele Naţionale Iaşi, Documente, pachet 647/34).
Nu a ştiut gospodarul din acea cotună cât şi cum va dăinui
numele său în toponimia şi în imaginarul ieşean din epoca
internetului! Numai rămâne enigmatică, aşadar, după o sumară
semnalare a erorilor istorice vehiculate cu inocenţa ignoranţei,
decât... mantaua cea roşie, care are totuşi o simbolistică rezidual
misterioasă, favorizantă pentru etimologia populară, pentru că
se insinuează iarăşi o întrebare: De ce va fi fost poreclit Manta
Roşie, pe la 1830, să presupunem, acel Vasile cu gospodăria sa
de lângă Cetăţuia? Câteva exemple sunt suficiente pentru a
pune în lumină semnificaţia culorii roşii în epoca medievală
românească, anume ca semn al autorităţii domniei şi slujitorilor
săi, ca, de pildă, din ceara roşie sau cerneala roşie folosită
exclusiv pentru sigilarea documentelor de cancelarie
voievodală şi ale administraţiei de stat. Cu ciubote roşii erau
încălţaţi oamenii stăpânirii trimişi să execute obligaţiile fiscale
ale datornicilor sau aducerea unor vinovaţi la judecata
domnească, iar în 1813 un căpitan de poteră (viitorul colonel
Ioan Solomon, care îşi publicaAmintirile în 1862) a primit de la
vodă Caragea un capod roşu (din tc. kapot „mantiemilitară”, de
comandant), pentru nimicirea unei cete de haiduci (ed. 1910, p.
8-9). La 1820, un birnic dintr-un sat de pe Milcov era înscris în
Catagrafia ţinutului Putna cu numele Grigori Haine Roşii
(Arhivele Statului Iaşi, Vistieria Moldovei, condica 4/1820, f.
53 v.), căci omul sau vreun înaintaş al său (dacă numele e un
patronim) va fi fost un roş(ior) din garda unui domn din veacul
anterior sau un slujitor al agiei (la 1820, un birnic de la Ciurea
era Pavăl, roş agesc, cf. Catagrafia ţinutului Iaşi, 2013, p. 269).
Iată o ipoteză raţională pe care o avansez „la concurenţă” cu
povestea călăului.Acesta este „misterul” mantalei roşii, simbol
al puterii politice sau administrative care sancţionează, de unde
şi zicala populară “Şi-a găsit mantaua” (cu cutare). Cred că
acum şi această legendă ieşeană şi-a găsit mantaua, dar nu-i
deloc sigur că va muri de frigul criticii, de vreme ce povestea a
căpătat şi un gir ştiinţific, casa fiind înregistrată ca monument
de arhitectură (cod IS-II-m-M-039390) cu denumirea Casa
călăului (Casa Moruzi) (vezi portalul „Monumente de
arhitectură. Patrimoniul istoric şi arhitectural Iaşi, România”).
Revista „Timpul” (Iaşi), din noiembrie 2013, a pus şi ea umărul
la consolidarea, prin difuziune, a enormităţilor istorice debitate
fără scrupul pentru minimă informare documentară, cu un text
semnat deAdina Scutelnicu, eu neputând să-i reproşez acesteia
decât porecla de „reportaj” cu care îşi propune produsul şi, mai
ales, impostura titlului de serial “Din arhivele Iaşilor”, căci
arhivele reale rămân încuiate sub pecetea tainei pentru cine
cultivă doar compilaţia şi colportajul. Pentru similitudine,
observ că şi sintagma Casa Dosoftei dăinuie de la Petru
Comarnescu... numire (1968), deşi chiar de atunci s-a dovedit
falsul identificării acestei case negustoreşti (Casa cu arcade) ca
fiind reşedinţa mitropolitului Dosoftei (afirmaţie din 1888) sau
locul tiparniţei sale. Au viaţă lungă legendele (prin definiţie!),
deşi, se zice numai,minciuna are picioare scurte.

Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice”
ale Ia ilor (VII)ş

Casa ruinată de la Manta Roşie

„delicatese”. Avem destulă
vreme şi pentru argumentări
tăioase şi pentru confruntări
acerbe de opinii. Acum, însă, aş
ţine să rămânem în spaţiul, nu
tocmai privilegiat, al culturii.
Cuprinşi de febrele prezentului,
lăsăm prea adesea secvenţe
întregi din ceea ce a fost în
uitare. E mai mult decât o
greşeală, e un păcat. Buluceala
întru glorie şi zarva iscată de
orgolii agresive riscă să acopere
rumoarea în stingere a unor
care nu au altă vină decât aceea

voci

că numai sunt.
Dacă prieten e preamult spus, am fost însă apropiat, într-

o vreme chiar foarte apropiat, de Petru Aruştei. Un artist,
neobişnuit, cu totul neobişnuit. Pictor şi poet totodată,
locuit de năluci înfricoşătoare, dar întrezărind, în tensionate
străluminări, tâlcuri menite să dea vieţii, şi morţii, un rost.
Într-o lume ale cărei fantasme îl fascinau şi îl tulburau
deopotrivă, acest băiat care avea şi harul, dar şi stigmatul,
parcă, al unei stranii osânde (şi asta nu numai pentrumarele,
inconfortabilul său talent), era, plămadă rară, numai
singurătate şi dăruire. Singurătate, sub hipnoza unui abis
întunecat pe care numai ochii lui îl întrezăreau, dăruire, într-
o deposedare de sine mergând până la ultima renunţare.
Umbre şi lumini, o lumină absorbită de tenebre, dar
sfâşiind, în explozii dureros-extatice, pânza neagră ce
înfăşoară viul ca într-un giulgiu. Gestul emblematic al
poetului-pictor care a fost, care PetruAruşteimi se pare
a fi acela al făpturii care, împresurată de spectre groteşti sau
terorizante, întinde braţele, într-o încordare de combustie
existenţialistă, îngemănând extazul şi deznădejdea, spre un
tărâm unde realul se resoarbe în metafizic, iar prin
întunericul alegoric scânteiază noime încă nedezlegate.
Şi viaţa, mult prea scurtă, şi creaţia luiAruştei apar ca un

preludiu, o presimţire, o pre-vestire, într-un scenariu cu
marca apăsată a unei ciudate, revoltătoare dar şi halucinante
preursite. Dacă, într-o eseistică mai mult sau mai puţin
sofisticată, ni-l mai putem închipui pe Sisif fericit, nu
izbutesc deloc să mi-l imaginez pe acest geniu lipsit de
noroc atins de senescenţă, îmbătrânind . Petrică, să-i spun
aşa, era în fond un copil, având, cu extazierile şi răzvrătirile
lui, reactivitatea unei vârste peste care trecerea anilor nu
reuşea, n-ar fi reuşit vreodată, să aştearnă nici un rid.
Această esenţă incoruptibilă, însufleţind fiinţa lui aparte,
era o sfidare a vremelniciei şi, dacă există cumva în cer şi pe
pământ un echilibru între rău şi bine, poate că ea, această
esenţă, îi va hărăzi opera unei . Unei vieţuiri în
perpetuitate.

este

supravieţuiri
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În cel de-al patrulea roman al său, „Laika”(dacă avem în vedere etichetările
autorului: „Marta un romanţ”, „Frig,

roman epistolar, în colaborare cu Aurel
Dumitraşcu” şi „Urma”), Adrian Alui
Gheorghe a ales, nu întâmplător, ca loc de
desfăşurare a acţiunii narrative un sanatoriu
pentru bolnavi psihic - Glod - nu de nebuni, în
„adevăratul sens al cuvântului”, ţine să
precizeze el, cu fină ironie, chiar din a doua
pagină a cărţii („aici sunt oameni cu probleme
psihice, unii sunt obosiţi, alţii au avut funcţii
importante şi au clacat, că nu-i uşor să ai de-a
face cu omul, cu oamenii, te uzează ceva de
speriat, îţi mănâncă energia, sufletul…”). Şi
se mai fac câteva precizări: „Ei, aici, se zice,
că ar fi fost pe vremuri un sediu al securităţii,
[unde] erau aduşi şi anchetaţi cei care refuzau
politica partidului” sau „un sanatoriu de boli
nervoase, pentru tovarăşii cu munca de
ideologizare, o luptă grea care lăsa urme
adânci”, un loc în care cei internaţi „aveau
mâncarea asigurată”, oferindu-li-se „un fel de
libertate de a muri cu burta plină”, şi din nou,
a u t o r u l , i r o n i c , c o n c l u z i o n e a z ă
parafrazându-l pe IonCreangă „de bine de rău
e bine”. Apoi, după 1965, stabilimentul a
revenit la funcţia sa iniţială „un sanatoriu de
boli nervoase, nu un spital de nebuni, dar nici
o staţiune de odihnă”.
În acest spaţiu al sanatoriului, gravitează,

de-a lungul câtorva decenii (din anii '50 ai
secolului al XX-lea, până în decembrie 1989)
o întreagă faună (ce are ca mascotă o căţeluşă
cu acelaşi nume ca cea care a zburat în
cosmos şi a murit de hipotermie - Laika),
faună ce îi oferă auutorului o plajă vastă de
prezentare şi de stigmatizare a unormoravuri,
particulare sau generalizate, la nivelul unei
părţi sau a societăţii româneşti în ansamblul
ei, la un moment dat. Azilanţii sunt de mai
multe categorii, în funcţie de perioada istorică
în care au populat stabilimentul, începând cu
primii ani de comunism, 1945-1964 (Vasile
Moiş Bilibău, cunoscut de toată lumea ca
unchiul Vanea, participant, în anii '50, la
„acţiunea de vânare a partizanilor”, de faima
căruia aude Nina Cassian şi vine la Glod, îi
spune că s-a îndrăgostit de el „că aşa era ea,
dacă ochia pe cineva, nu se lăsa până nu-i
aluneca în aşternut”), apoi, după preluarea
puterii de către Nicolae Ceuşescu, abordând
toate problemele, de la cele care vizau
convieţuirea în comunităţile umane
(economisirea exagerată a energiei), până la
coexistenţa dintre cele două lagăre -
communist şi capitalist - problema
„războiului rece”, toate abordate în mod
utopic, puse pe seama judecăţii unor bolnavi
mintal, ajunşi locatarii stabilimentului de la
Glod, devenit, din 1965, spital de boli
nervoase (cei care au fost în slujba puterii:
precum fotograful Mişu Zavate şi
documentaristul Radu Sbârnă, regizor la
Studioul „Alexandru Sahia”, marcat pe toată
viaţa după ce a filmat lucrările Congresului al
XIII-lea al P. C. R.: „atmosfera l-a tulburat
foarte tare”, încât „Noaptea se ridica pe
marginea patului, în şezut, şi începea să
aplaude. La început, dezordonat, apoi prindea
ritmul şi o ţinea tot aşa, apoi armoniza vocea
la aplauze şi mormăia ritmic… şi poporul…
şi poporul… şi poporul…”), toţi prezentaţi de
autor în tuşe groase, până la grotescul şi
absurdul situaţţilor.
Folosindu-se de câteva „ingrediente”,mai

mult sau mai puţin picante, de la aluzia
străvezie la prezentarea grotescă a diferitelor
aspecte ale comportamentului uman, puse pe
seama uno r i nd i v i z i - pe r sona je
reprezentative pentru diverse categorii
sociale - de la simplii paznici ai

stabilimentului, la doctorii care se ocupau de
starea sănătăţii azilanţilor, de la persoane cu
răspunderi în aparatul de partid şi de stat
(secretari de partid, securişti, activişti de rang
înalt, de ex. Dumitru Popescu-Dumnezeu, car
îi scria cuvântările lui Ceauşescu etc.), până la
cuplul „tovarăşul şi tovarăşa”, venit în „vizită
de lucru”, la care se adaugă: artişti plastici
(Dan Hatmanu, Sabin Bălăşoi/Balaşa? Ivan
Ciucă!), scriitori (Mihail Sadoveanu, cu al său
roman „Mitrea Cocor”, Dan Deşliu cu a lui
baladă „Lazăr de la Rusca”), regizori de film
(Sergiu Nicolaescu) ş. a., toţi alcătuind, în
acel loc, un fel de „cloacă maximă” a
societăţii în timpul unei dictaturi.
De altfel, această aglomeraţie de indivizi

alcătuieşte personajul colectiv al naraţiunii lui
Adrian Alui Gheorghe - colectivitatea păturii
conducătoare umilă, servilă, dar, mai ales,
limitată din punct de vedere intelectual -
instrument principal folosit de cuplul
dictatorial.
Dictatura este prezentată în evoluţia sa

istorică, din anii de început ai deceniului al 6-
lea, când primii reprezentanţi (de ex,., Ana
Pauker, „cea mai temută persoană din
România”.) au venit la conducerea ţării odată
cu tancurile sovietice, dupăAl Doilea Război
Mondial, până la arestarea şi executarea
cuplului Elena şi Nicolae Ceauşescu. În acest
interval, autorul îşi poartă cititorul în diferite
m e d i i , o f e r i n d u - i
i n f o rm a ţ i i d e s p r e
instalarea comunismului,
în mai multe etape
istorice, de la inţierea
politicienilor români în
„tainele” marxismului,
de către Constantin
Dobrogeanu-Gherea, în
primii ani ai secolului al
XX-lea, până în perioada
socialismului aproape
„vicorios”, fie că se
foloseşte de personaje
istorice reale, fie că
faptele sunt puse pe
seama lor, toate reuşind
să creeze o imagine
veridică a acelor vremuri.
(Vezi episodul prezentării
z i a r i s t u l u i T i t u s
Andronache căzut în
dizgraţia regimului şi
ajuns la sanatoriu.).
În întregul ei, această carte este o

demonstraţie a autorului că România, în
timpul dictaturii comuniste, a fost „un lagăr
uriaş”. însă, pentru a evita monotonia ce se
putea naşte dintr-o prezentare continuă a
stabilimentului, acesta introduce diverse
episoade precum acea poveste de dragoste, un
moment romantic, consumat între doctoral
Sebastian Costinescu şi Lizica Pascalopol,
prezentat prin intermediul unor scrisori,
modalitate folosită în romanul românesc
interbelic de marii noştri prozatori (Camil
Petrescu şi nu numai), bun prilej de prezentare
a vieţii mondene a primei jumătăţi a secolului
alXX-lea.
Una din virtuţile cărţii lui Adrian Alui

Gheorghe o constituie umorul în diversele
sale forme, de la simpla ironie fină, aproape
imperceptibilă (precum caracterizarea, într-o
singură propoziţie, a perioadei de trecere la
comunism: „un suflu nou se pornise în ţară”),
ironie de care am
me (Elisabeta Burtă, prim-secretar,

internată pentru că „Ceauşeasca a avut
impresia că Nicolae s-a uitat mai nuştiu cum”
la ea; Liviu Măcăleţ, „fostul secretar cu
propaganda”, Moise Poponeţ, „vărul

amintit deja, la comicul de
nu

generalului Pacepa”; Ion Măcinoiu, „fost
anchetator în închisorile din România”;
Coriolan Bubă, „vechi ilegalist”, care
„funcţionase ca activist politic în conducerea
penitenciarelor din România”; Vasile Moiş
Bilibău, zis unchiul Vanea, cel pe care ziarul
«Scânteia» îl numise «Vânătorul de
partizani»”; de la C. C.; Mircea
Pepeneaţă, „ofiţer rezervist reangajat”;
Vasile Hârdău, care „semnează când
plutoner, când agent”; „Ţepordei, jandarmul
satului care acum fusese avansat miliţian” ş.
a.), apoi la zeflemisirea limbii de lemn, prin
discursul doctoriţei Jana Sumănaru, şi
culminând cu umorul negru utilizat în
prezentarea lui Victor Măţău, fost şef la
miliţia economică, cel care, „după un chef
monstruos”, nici mai mult nici mai puţin,
„dimineaţa se trezise urcat în poala unei
statui din piatră, în centrul oraşului, care
reprezenta o femeie borţoasă, ţinând în
palme o pâine. Pe pâine, sus, la trei metri
deasupra solului, hopa, stătea cocoţat
maiorul Măţău, cu şapca pe-o ureche,
horcăind din toate puterile. Mai mult, pe
braţe ţinea un acordeon desfăcut, care scăpa
câte o notă, ca un pârţ rebel, când
acordeonistul de ocazie îşi mişca vreun braţ
sau scăpa piciorul”. Dar fresca realizată de
Adrian Alui Gheorghe societăţii româneşti
din perioada dictaturii comuniste este
completată cu multe alte „ingrediente” ce
dau o anumită savoare textului.
Aproape o treime din text, ultimele o sută

şi mai bine de pagini, este dedicată
prezentării evenimentelor din decembrie
1989, aşa cum au fost ele percepute demarea
majoritate a cetăţenilor, pe baza a ceea ce se
prezenta la posturile străine de radio, apoi de
către transmisiunile de radio şi televiziune
româneşti, dar şi a zvonurilor care circulau,
încât, „După atâtea zeci de ani de dresaj,

individul se simţea ca un
câine eliberat, care nu ştia
ce să facă în libertate, de
aceea încerca ceva gesturi
mai lejere, dar tot în dreptul
cuştii”. Şi acum apar
diverse personaje, unele
reale sau foarte uşor de
identificat: „În studio [tv, n.
n.] Ion Iliescu, plus un
individ dubios, Voican,
parcă, şi un militar, Lupoi,
se adresau poporului.”
Autorul avansează şi un

fel de previziuni în ceea ce
p r i v e ş t e e v o l u ţ i a
„ulterioară revoluţiei”,
desigur pe baza celor
constatate în anii care s-au
scurs din 1989 şi până la
scrierea acestui roman.
De altfel, lăsând la o

parte faptul că pentru cei
maimulţi cititori, care nu au trăit în dictatură,
cartea nu va prezenta un interes deosebit,
aceasta se constituie într-o argumentaţie în
sprijinul ideii că viaţa omului este, conform
zicerii, una de câine, iar întregul său
comportament, în componentele sale
positive şi, mai ales, negative, este unul,
exprimat chiar de autor în miezul romanului,
la descifrarea metaforei, în care este
prezentată aventura cosmică a căţeluşei
Laika în 1957, perioadă în care „vârtejul
istoriei scosese gunoaiele din subsol şi le
vânturase în societate”, el făcând precizarea
„Evorba de căţeaua din noi!”

Tovciubucă

Constantin TOMŞA

LAIKA
de Adrian Alui Gheorghe
sau „viaţa de câine din noi”

note de lector

Uite, din coperta asta ninge şi se zbate un
ram îngheţat cum uneori propriile gânduri
îngheaţă - uitarea, şi uitând de alţii - uitând

de noi, imaginile se strâmbă în oglinda
fotografiilor.
Cu Iftimie Nesfântu m-am întâlnit prima oară

copilăriţi de optimistul Vasile Ilucă, de tranşeele
sale trase din Pomârla spre Iaşi, un hagealâc
repetat stăruitor, stenic în multe din cărţile sale.
Ne-au adunat atunci semnele şi însemnele, ciudata
declinare a rosturilor, a urmelor pe cer şi mişcarea
de aripă în luturi, în mal de ape sau în piatra suind
pe câtimea zidurilor vechi. Cine am fost, cum şi de
unde şi de ce... Noi înşine un ciudat complet de
judecată a propriilor irosiri.
Fantast, voiculescian, deloc potrivit lecturilor

grăbite, rezumative, Iftimie Nesfântu retipăreşte
documentele întâmplării, cele care ating parabola,
se scufundă în ea ca într-o fântână a uimirii.
Propune o înlocuire de dioptrii cu cele de duh, cele
care pot scoate în faţă mesagerii, înscrisuri greu
lizibile celorlalţi, nevăzătorii. Şi punmâna, cumel,
pe vechile blazoane încă neoxidate de secetă sau
plus de udătură. Am avut norocul şi bucuria să
cunosc un cărturar, prefiră el vorbele în spicele
bărbii, ale mustăţii. Un cărturar discipol al lui
Lucian Blaga, domnul Ion Papuc, care mi-a editat
primele volume şi la îndemnul dânsului am adunat
varii reportaje într-un altul: ”Poate ning”.
Dumneata, spunea el, te mişti între lucruri conexe,
le priveşti cu atâta stăruinţă încât ajungi dincolo de
structurile halucinatorii ale realităţii. Şi cred că în
aceste puţine cuvinte a definit lucrările mele, cele
izbutite.
Îi fur din coada ochilor, silueta, aşezarea

monahicească printre icoanele gazdei-pictor (de
ceNesfântu?) şi, reluând lectura proaspătă (atunci)
mă bucur cum grădinăreşte sămânţa cuvintelor, cu
încodrirea vieţii oamenilor, sărăturile din oameni.
Ceaţa. Ne grăbim de-aiurea alungând copilăria din
noi, copiii din universul unde nu ei ci noi
înstrăinăm bucuria. Unde şi de ce ne grăbim? Pe
zaţ pun amprenta degetului. Da, zaţ. Ce să ştiu din
ce nu ştiu?Or Iftimie, zdrumicat şi el printre atâtea
experienţe şi oameni, reia curgerea de acolo de
undenu l-am întrebat.
"Vin dintr-un loc, un schit foarte vechi,

probabil unul dintre primele schituri de călugări
din Moldova, Schitul lui Dragoş. Fusese refăcut
dar dispăruse în copilăria mea. Rămăseseră doar
chiliile; s-au topit şi ele şi acummai e doar un turn-
clopotniţă. Părinţii mei aveau un loc în pădure
unde a fost vie până au scos-o activiştii de la ceape.
Locul se numea ”Poiana lui Dumnezeu”. Bunicul
îmi spunea sau imaginameu că-mi spunea bunicul,
cumcă, din când în când pogoraDumnezeu în acea
poaină şi cânta la vioară. O vioară aparte, bine
aşezată cu sunetul între fagi şi paltini şi ulmi. Se-
aduna tot viul ca să-l asculte. Bunicul, care avea
răspunsuri la orice întrebare doar la una amâna
răspunsul. L-a văzut el pe Dumnezeu? Nu încă,
nepoate - spunea, nu încă".
Superbă această întoarcere spre fântânarii care

ar trebui să fim. Iar apa tămăduirii e tot mai în
puţin, în disoluţie de sens cum şi pâinea fără miros
de pâine. Şi-l întreb pe el, scriitorul gazetar care a
urcat în multe pustietăţi, îl întreb aşa, de-aiurea,
dacă a atins miracolul unui Izvor al Tămăduirii. Iar
Iftimie Nesfântu nu zice că nu ci da, este unul la
Mânăstirea Izbuc, în Munţii Apuseni. "Acolo,
mergând spre Almaşu Mare, l-am întâlnit pe
părintele Daşcău. Era prin 93 şi preotul încerca să
facă un schit isihast. Şi vorbele s-au rostogolit între
noi până dincolo de miezul nopţii. Şi vorbele l-au
adus între noi şi pe al treilea, fiu de preot
schimnicit din copilărie la Izbuc şi despre care
sătenii dădeau mărturie că s-ar preface din când în
când în lup. Văzusem şi eu un documentar cu acest
Graţian, omul lup, pricolici. Şi asta m-a făcut să-l
caut şi l-amgăsit.Un omextraordinar.Afost.După
moarte se pare că mormântul i-a fost găsit gol. O fi
plecat înapoi, în haită, o mai cerşi şi acum, ca duh,
prin satele de-acolo, nu ştiu. Dar câte ştim noi
dincolo depropria închipuire?"
Şi-mi dau seama, ascultându-l, de ce a părăsit

cercetarea din zona bio-chimiei. Era prea puţin
faţă de imensele necunoscute din existenţa unuia
sau altuia. Izvoarele, reiau gândul.
"Da. Plecasem de la Izbuc, de la Izvorul

Tămăduirii. Şi ziceam de Graţian. Şi uite, mă
întreb şi te întreb: de ce la gospodăriile unde i se
refuza cerşetoria lui de supravieţuire, de ce,
noaptea, veneau lupii în haită de prăpădeau oi şi
vite. Şi doar la ăia."
Şi mă lumin cum lumina din ochii prietenului

Iftimie Nesfântu. Tămăduirea lui, a neliniştilor
sale, esteCartea, zapisul demărturisire.

Aurel BRUMĂ

Ninsoare cu
prieteni
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M-am întrebat adesea
cum reuşeşte un poet
să s inte t izeze în

câteva rânduri o atmosferă
evocatoare, o stare de spirit, o
confesiune, o idee politică, o
ideologie chiar. De curând am
fost întrebată de un poet, cum am
răbdare să scriu romane de 450
de pagini? Oare un autor se
îndreaptă spre poezie datorită
capacităţii sale de sintetizare? Iar
atunci când aceasta devine prea
strâmtă, îl ghidează pe poet
înspre proză?
E firesc ca de la o anumită vârstă,
un slujitor devotat al condeiului să simtă nevoia
abordării memorialisticii pentru a-şi înregistra
experienţe proprii, acţiuni trăite, întâmplări la
care a fost martor al timpului său, precum şi
experienţele altora, cu a căror viaţă a avut
tangenţe.
În recenta sa carte, , Bianca
Marcovici, poetă par excellence şi care declară
că „referitor la poezie cred că pot dovedi că am
sânge albastru”, îşi scrie memoriile, îmbinând
plăcerea de a povesti cu nevoia de a-şi aminti
faptele relatate, arta cu documentul, trecutul cu
prezentul, nerespectând cronologia, literatura
cu istoria şi sugerându-ne în acelaşi timp
filozofia sa de viaţă. Volumul excelează şi prin
tehnica portretului şi a personajului literar, vezi
capitolele consacrate mătuşilor Rica şi Rozica
sau restului familiei apropiate.
Pe tot parcursul scriiturii sale, Bianca
Marcovici îşi păstrează vâna poetică şi ochiul

Rebela din Haifa

„Rebela din Haifa”

de observator înnăscut, revelând
o proză imagistic-lirică şi
cochetând cu reportajul literar,
etalându-şi condiţia de evreică
din România şi de israeliană,
îndrăgostită de cernoziomul
negru ca şi de pământul roşu,

deşertic, bivalenţa sufletului de poetă-
p r o z a t o a r e , c r e a t o a r e d e im ag i n i
cinematografice inedite şi cutremurător de
adevărate. În acest sens este grăitoare imaginea
obsedantă a ascensorului, din unghiul
claustrofobiei personale, dar şi a israelienilor
închişi într-o ţărişoară „astfel aşezată pe malul
Mediteranei încât din fiecare punct situat în
interiorul ei poţi ajunge într-o jumătate de oră
fie la mare, fie într-un prizonierat arab”- citat
preluat de autoare din Efraim Kishon.
Ascensorul suspendat undeva, sau coborând în
cădere liberă, devine un simbol al unei stări de
spirit a omului şi a artistului trăitor în condiţiile
vitrege ale muncii, ale războiului, ale unei
mentalităţi total diferite de cea românească.
Proza Biancăi Marcovici trece cu discreţie la
persoana a treia, atunci când e vorba de
succesele autoarei, din tinereţe şi până în
prezent, şi revine la persoana întâia, cu durere Magdalena BR TESCUĂ

Masevaux mai 1925
Dragă prietene,

Îmi aduci vestea că luna asta vei expune, la
Bucureşti, ceva din lucrările tale.
Sunt mâhnit că nu pot lua parte activă la

bucuria ta, aşa cum speram împreună, nevoit
fiind să întârziez venirea mea în ţară, din cauza
muncei, care devine din zi în zimai istovitoare.
Îţi urez însă, din toată inima deplină

izbândă, iar în caz de nemulţumire sufletească,
îţi amintesc că, artistul-proletar trebue să se
înarmeze cu convingerea că nimic nu se poate
aştepta de la o lume care se împarte în învinşi şi
învingători.
(...) Un contemporan al său (Michelangelo,

n.n.) poetul Giovanni Strozzi, - privind cele
patru statui alegorice: Ziua, Noaptea,Aurora şi
Crepusculul , cari înconjurau soclul
mausoleului Mediciştilor, - scrise următoarele,
admirândNoaptea:

Michel Angello îi răspunse cu versurile de
mai sus:

Uriaşul cerea să fie lăsat să doarmă într'o
vreme în care domneau crima şi ruşinea. Nu
voia nimic să vadă; nu voia nimic să audă”-
Michel Angelo deşi glorios, deşi cu lada

plină de aur lângă el, era un sclav al puternicilor
din timpul său, cari îi cereau să-i imortalizeze.
Şi el în loc să le sclupteze cipurile, îşi sclupta
propria-i durere, pesimimul său activ. (

De atunci au trecut patru sute de ani. Şi
dacă nu mai avem duci şi papi care să ne
tiranizeze, avem în schimb domnia aceloraşi
cerime (crime ) şi ruşini, domnia mult mai
sângeroasă şi mai neruşinată decât aceia de pe
vremeanobililorRenaşterei italiene.
Care trebue să fie datoria noastră, - a

acelora cari au simţire şi darul de a se exprima, -
faţă de nişte tirani cari vor să cumpere cu banii
lor toate conştiinţele, sau să înăbuşe pe cele ce

*

Noaptea pe care o vezi dormind aşa de
graţios, a fost sculptată de un Ânger în stânca
asta; şi din moment ce doarme, trăieşte. Dacă
nu crezi, deşteapt'o şi îţi va vorbi.

Scump mi-e somnul. Îmi e şi mai scump să
fie de piatră, astăzi când domnesc crima şi
ruşinea. Nimic să nu văd, nimic să nu aud, mi-e
marea fericire: iată de ce (te-aşi ruga) să numă
deştepţi, ah, vorbeşte încet).

Se ştie
că Istrati nu stăpânea bine gramatica!N.n.)

, n.n.

nu se pot cumpăra pentru ca astfel să-şi continue
domnia de sânge şi de ruşine? (...)
Neegalatul artist florentin a gemut de la un

capăt la celălalt al lungei sale vieţi, - a gemut
scluptând munţii, ridicând catedrale, pictându-
şi credinţa şi descriindu-şi supliciul în versuri
nemuritoare: le-a făcut pe toate căzând în
genunchi lăsându-se robit de tiranii vremii lui.
Romain Rolland ni-l prezintă ca pe un

învins al vieţei şi ne cere să fraternizăm cu
durerea universală:

Iată adevărul: dreptul de a fi fericit cu preţul
nenorocirii altora!Dreptul de a triumfa, călcând
peste durerile semenilor tăi.
Putemnoi revendica asemenea fericire?
Fericirea de a învinge singur. Fericirea de a

răuşi singur. Fericirea de a te bucura singur.
Dar nu trebuie nici să ne lăsăm striviţi de

durerea aşa cum simte marele liberator:

Pacea de a o părăsi ...
Să ne prosternăm în faţa oricărei păci, şi mai

ales în faţa aceleia de a părăsi viaţa după ce ia
gustat din bucuriile şi din durerile ei. Am simţit
şi eu odată pacea asta.
Pe atunci însă eram un învins al propriilor

mele nelinişti, mai mult decât un învins al
oamenilor.Astăzi numai sunt; m'am liberat; am
fost liberat... dar eu singur!
Ce ne facem cu aceia cari aşteaptă şi ei

ceasul liberărei cari se îndoesc şi speră?
Pentru aceştia, noi, cari n'am gustat poate

toată bucuria şi tot amarul existenţei, avem
datoria să nu închidem ochii nici asupra morţii
şi nici asupra vieţei. Noi trebue să vorbim tare,
nu încet, să vedem toate ororile şi să ascultăm
toate suspinele.
De mii de ani se glorifică numai cei

victorioşi.Ajunge!
Să răsturnăm cumpăna milenară a

În această epocă de laşi, cari tremură în
faţa durerei şi revindică cu zgomot dreptul la
nonorocirea altora, să îndrăsnim a privi
durerea în faţă şi a o venera.

Slăvită
fie bucuria, şi slăvită durerea! Una şi cealaltă
sunt surori şi amândouă sfinte. Ele făuresc
lumea şi umplu sufletelemari. Ele sunt tăria, ele
sunt viaţa, ele sunt Dumnezeu. Cine nu le
iubeşte pe amândouă, nu iubeşte nici pe una,
nici pe cealaltă. Şi cine le-a gustat, cunoaşte
preţul vieţei şi pacea dea o părăsi.

prejudecăţei şi să ne declarăm solidari cu
învinşii. Să fim toţi învinşi pân n-o mai exista
cuvântul învingere şi nici învingători.
Artistul, mai ales, trebuie să se afle în

fruntea învinşilor şi să facă din arta sa o armă,
din succesul său o înfrângere şi din bucuria sa o
suferinţă.
Nu există artă mai mare, decât aceia care

luptă să întroneze dreptatea pe pământ, să facă
pe oameni mai buni, să şteargă lacrimile celor
cari plâng, să dea pâine celor flămânzi şi
adăpost celor cari mai dorm pe afară.
Restul:prejudecată şi egoism! Trecut clădit pe
cruzime, visuri sterpe, artă barbară.
Statui <biftecuri>, a exclamat într'o zi la

Paris sculptorulBrâncuş.
Artă <biftecuri>, fără suflet şi fără idei,

parazitism sentimental.
Iată de ce, noi artiştii-plebeieni nu trebue să

călcăm pe urmele bătătorite de o societate care
spune: nu trebue să avem nici bucuriile, nici
năzuinţele ei.
Şi iată de ce voi striga, tuturor acelora cari

mă cred fericit:
- Sunt un învins şi voi rămâne până nu vor

mai exista învinşi!

„Sunt un învins...”
Scrisoare a lui Panait ISTRATI

(Probabil către pictorul Alexandru Vodă)

Panait ISTRATI
*Masevaux, localitate în Alsacia, reşedinţă
temporară a lui Panait Istrati după ce s-a
căsătorit la 8 iulie 1924 cu Anna Munsch.
Precizarea din această scrisoare ajută la
completarea cronologiei activităţii lui Panait
Istrati existentă în volumul Panait Istrati,
„ ”, Ed. Scrisul
Românesc,Craiova, pp. 35,36
Cum am devenit scriitor

Traian D. LAZĂR

dozată, pentru tristele amintiri rămase
neîncapsulate din copilărie. Dar cu umor şi
autoironie:

”.
Există o tendinţă a autorilor consacraţi,
remarcabilă pentru posteritate, de a se dezgoli,
de a se arăta cititorului, de a-i spune adevăruri
despre sine, pentru a comunica direct, şocant,
palpitant. Aflăm astfel că Bianca e inginer
constructor, că şi-a publicat prima plachetă de
versuri în 1985 în urma unui concurs, că a scris
circa 30 de volume, că a studiat vioara, că a fost
în turneu cu orchestra Comunităţii din Iaşi în
Europa şi America şi că trăieşte în Israel de
numai 23 de ani.
Cititorul atent poate desprinde adevărate lecţii
de viaţă din experienţa autoarei, pronunţate fie
ca sentinţă, fie ca morală desprinsă dintr-o
povestire:

„Ai sufletul cald până la punctul de
fierbere. Să-ţi stingi sufletul singur e o
problemă. Îţi faci autocritica şi o iei de la
capăt. De Yom Kipur îţi ceri iertare. Scuzele
sunt primite întotdeauna aici şi pretutindeni,
ca şi cele ale lui Barak sau Bill Clinton. Îţi ceri
scuze si gata. Poţi s-o iei de la capăt. Apoi, la
anu' îţi ceri din nou iertare. Poţi chiar şi să
furi. Important e să-ţi ceri iertare

„La pensie îţi găseşti vocaţii noi- te
apuci de scris”; „dacă eşti bun, imediat te

apucă unul de haine şi te trage în jos”; „ vârsta
critică e orice vârstă la care lucrurile nu mai
merg”; „fără scene obscene, nimic nu e
vandabil”; „fiecare are steaua lui mai mică
sau mai mare. Şi criminalii mor şi au steaua lor
căzătoare”; „Catastrofele noastre erau fără
lavă... provocate de oameni.Oare erau
oameni?”

„poemul minciunii încă nu l-a scris”...

„Rebela din Haifa

Rebela dinHaifa

Bianca se dezvăluie ca o persoană
independentă, pe poziţii ferme, cu iubiri
constante, o fiinţă care a ştiut să refuze, iar

În
Israel, ea a reînceput să creadă în oameni şi în ea
însăşi. Scriitoarea rămâne, spre cinstea ei, la
nivelul îndoielilor şi al modestiei. „Devenisem
pesimistă în ultima vreme”, scrie ea, „gândind
că tot ce am scris va ajunge undeva între gunoi
şi biblioteci”, când deodată a constatat că o
nepoată i-a citit poeziile şi i-a spus exact care i-
au plăcutmaimult fără să se uite la cuprins!
Descoperim în ” o persoană
sensibilă şi emotivă, care „a încercat mereu să
se ataşeze de oameni, dar rezultatul nu a fost cel
scontat sau aparent dorit”. „E timpul să mă
judec mai puţin” concluzionează ea „ să iau
lucrurile aşa cum sunt, să nu mă simt mereu
trădată de un amic sau altul, sau de
împrejurările vieţii care te pune mereu cu botul
pe labe”.

e o carte care îţi menţine treaz
interesul şi în care te recunoşti cu regrete,
nostalgii, amintiri, atât ca evreu din fosta
Românie comunistă, cât şi ca israelian pe
deoparte liber şi mândru, pe de alta, zguduit de
realităţilor prezentului.

Bunicul şi Rafael şi Cartea cu sfinţi.
Lipseşte unul, oftează doctorul în
mecanisme cu aripi. Nu-i Moş

Crăciun.Asta este o carte defectă sau e ceva
ce nu ştiu că ştii tu.
Ce să-i spun? Că Moşul are probleme cu
DNA-ul?Că, fiind nordic, cu un nivel de trai
ceva mai pe vârfuri, nu achesează cu
ceilalţi? Că foloseşte forţa de muncă la
negru, inclusiv pitici neclarificaţi ca vârstă
sau că e în atenţia gărzii zooveterinare
fiindcă zboară cu reni modificaţi genetic?
Da. Cartea cu sfinţi este incompletă,
nepoate. Lipseşte o pagină. Două, întăreşte
Raf, două, că acolo ar mai fi loc şi pentru un
MoşCrăciun al câinilor.Aha, confirm ideea.
Un câine cu barbă şi vestă roşie bordată cu
alb. Nu-i aşa, bunule. Moşul lor Crăciun
poate fi un alt Rafael cu fără barbă dar cu un
sac maaare cu oase şi pastile de carne şi
zgărzi contra insectelor pişcătoare, înţelegi?
Dau din cap, că mâinile-s ocupate,da,
înţeleg. Dar ce facem cu Moşul Crăciun al
insectelor? La ăsta vom găsi, în sacul cu
daruri, câini şi pisici şi alte purtătoare de
blană de care au ele nevoie. Ba, parcă şi pe
tine te-a muşcat un ţânţar care e insectă.
Grăbise Crăciunul. Cum facem? Uite cum
facem : am o idee. Lăsăm sfinţii acolo unde
sunt, în cartea lor care e bună, uităm de
crăciunul câinilor iar pe Moşu îl lăsăm să
facă ce ştie el că trebuie să facă. Şi ar face
bine să citească scrisorile pe care i le-am
trimis, două, că spunea mama că uneori se-
ntâmplă mari porcării pe la poştă. Acum
spune-mi cât e ceasul ca să ştiu câte zile mai
sunt până laCrăciun.

Moşii

A. RAFA

Panaite ISTRATI la Brăila



CRONICA LITERELOR

10 cronica veche

Acum un secol, mai exact la 12
februarie 1915, apărea la Bucureşti
o revistă săptămânală, „politică şi

literar-artistică”, pe a cărei copertă era
înscris titlul „CRONICA”. Tot acolo se
preciza numele directorului - I. N.
Theodorescu-Arghezi - şi că „direcţia
literară“ îi aparţine lui G. Galaction. În
textul-uvertură, intitulat , directorul
îşi declara emanciparea din sclavia
programului („vom lăsa programele şi litera
lor să robească pe alţii“) şi afirma că revista
va da „în totul, o nuanţă, un fel de
temperament“ şi „ceva mai mult, o emoţie“,
„o emoţie, am spune, copilărească“, întrucât
„cel ce se apropie de idei cu evlavie e ca
omul care nu şi-a sleit rezervoriile de
iubire“. „Subt pana noastră - continua
poetul-gazetar - se vor găsi cuvintele care
mărginesc în genere acţiunile“, fie acestea
numite „activităţi politice“, fie „literare şi
artistice“, dar cu dorinţa „să le amestecăm
într-o singură imagine, care să fie viaţa şi
prin care să treacă ochiul cercetătorului,
încruntându-se sau strălucind“. Ca atare, tot
ce cuprinde revista, în afară de „partea
documentativă şi informativă“ „trebuie
considerat înainte de toate ca literatură, o
literatură aplicată venită să trăiască cel mult
o săptămână“. Într-un articol de bilanţ, la
împlinirea unui an de existenţă ( , nr.
53-54/1916), directorul relata că scosese
publicaţia cu sprijinul financiar al unui
„prieten generos“ (desigur, Alexandru
Bogdan-Piteşti), care n-ar fi cerut, în
schimb, susţinerea anumitor idei, ba chiar ar
fi fost parţial dezamăgit de conţinutul ei. La
aşa-numitul „proces al ziariştilor“ (din
ianuarie-februarie 1919), Arghezi a
mărturisit, de asemenea, că, „în afară de o
contribuţie personală“, ministrul de Interne
V. Gh. Morţun l-a ajutat să primească un
credit pentru scoaterea revistei şi că poziţia
susţinută i-a fost „inspirată“ de generalul D.
Iliescu.
În fapt, săptămânalul „Cronica“ a

secondat de aproape cotidianul „Seara“ (la
care Arghezi fusese în 1913-1914 prim-
redactor), militând, ce-i drept, într-o
scriitură aptă să suscite emoţii estetice,
pentrumenţinerea neutralităţii României şi a
simpatiei binevoitoare faţă de Puterile
Centrale. În consecinţă, celor doi directori li
s-a adus, după nici jumătate de an de la
apariţia revistei, acuzaţia că sunt „vânduţi“
oficinelor propagandei germane, acuzaţie de
care s-au apărat cu violenţă şi pe care, la
rândul lor, au întors-o contra acuzatorilor,
între care, alături de „naţionaliştii“ din
preajma lui N. Iorga, de „democraţii“ de la
„Adevărul“ şi de fostul „tovarăş de drum“N.
D. Cocea, s-a situat şi E. Lovinescu, ce-şi
iniţiase, în ziarul „Naţionalul“ şi în
„Rampa“, campania de „revizuiri morale“.
(Criticului impresionist i s-a dat totuşi drept
la replică, publicându-i-se o scrisoare
deschisă în nr. 29/1915.)
În promovarea liniei politice a

„Cronicii“, contribuţia majoră o aduce
Tudor Arghezi, care împleteşte cu abilitate
elogierea „cuminţeniei“ Regelui şi a
primului ministru, cu o extrem de corozivă
satirizare a celor ce exaltau războiul, a
patrioţilor demagogi, a celor ce duceau
francofilia până la ignorarea intereselor
naţionale româneşti. Specia utilizată cu
predilecţie este medalionul, debuşând când
în apologia fastuoasă, când în şarja
pamfletară. (Arghezi se îngrijea, de altfel, în
nr. 64/1916, să circumscrie şi să
„înnobileze“ pamfletul, să-i dea cetăţenie
literar-artistică.) Pentru virulenţa şi
plasticitatea lor extraordinară, sunt de reţinut

[Generalul Pau] (2/1915),

Cronica

Un an...

Chantecler Const.

Mille Gazetarul Take
Ionescu Ion I. C. Brătianu

Regele Patriotul...
În sfârşit!
Dezertorul
Al. Marghiloman

Vintilă

Tabula
rasa Gura lumii

Înaintea lui Pillat Caritas
Mai multă lumină

Gânduri de
primăvară, În luna florilor

La un
pahar de cea i Bir taşul
Dobrogeanu-Gherea

Comentarii

D-sale d-lui
Barbu St . Delavrancea. Scr isoare
respectuoasă şi deschisă

Vulpea şi
strugurii sau d-l Lovinescu moralist

Documente,

(7/1915), (9/1915),
(9/1915),

(12/1915), (14/1915),
(15/1915), [N. Filipescu]
(20/1915), [Oct. C. Tăslăoanu]
(25/ 1915), (35/1915),

[Brătianu], (46/1915) ş.a. Foarte
caustice sunt, de asemenea, numeroasele note
şi notiţe adunate sub generice precum

(lansat în „Seara“) şi , ori o
seamă de articole consacrate „chestiunilor
zilei“, toate semnate cu numele real (I. N.
Theodorescu), cu pseudonime (T. Arghezi,
Augustin şi Aug., Teodor, Tudor, Pebeco şi
Peb. etc.) ori cu iniţiale (I.N.T., T.A., I. T., I.,
V.A., Cr. etc.)
Mult mai discret în promovarea liniei

politice se arată Gala Galaction, care
vestejeşte în spirit evanghelic războiul
( , 6/1915; , 18/1915;

, 22/1915), reliefează
absurdul conflagraţiei mondiale în antiteză cu
anual repetata explozie a vieţii (

8/1915; ,
15/1915), se arată mişcat de pacifismul
bătrânului ideolog al socialismului (

, 40 /1915;
, 51/1915) ori de

profundele credinţe ale lui C. Stere
( , 39/1915). La nevoie, când este
atacat personal, prelatul prozator nu se dădea
înapoi de la polemică, ripostând politicos, dar
ferm unui mai vârstnic confrate (

, 44/1915) ori
împrumutând armele argheziene (

,
41/1915; replicând aceluiaşi
critic, 46/1915). Galaction îşi încetează totuşi
colaborarea la sfârşitul lunii martie 1916, în
urma virulentelor atacuri ale lui Arghezi
împotriva fostului coleg de şcoală şi prieten,
N.D.Cocea.
Temele campaniei politice se regăsesc la

mai toţi cei care se alătură celor doi directori
ai , fie ei mai vechi colegi de la „Seara“ -
Ion Vinea, Adrian Maniu, Mihail Sevastos
(cronici rimate, iscălite Rinaldo, dar şi note
de sp re p remie re l e i e ş ene ) , Dem.
Theodorescu, Emil Isac, I.C. Vissarion, fie
nou veniţi - Demostene Botez, Paul P.
Zarifopol, Dragoş Protopopescu, Horia A.
Bottea, Alerm.-Iaşi (Alexandru R.
Moroianu), Olenin (Ştefan Georgescu-
Olenin) ş.a.
Şi în partea lui cultural-artistică,

hebdomadarul continuă cele începute de T.
Arghezi la „Seara“, situându-se pe linia unui
modernism bine temperat. În perimetrul

C.

Medalion de revist :ă

(Bucureşti, 1915-1916)

acestuia se înscrie poezia a
directorului (8/191, o a doua -

fiind mai mult ocazională). Mai
substanţiale sunt contribuţiile lui Ion Vinea
(prozele poetice

, 29/1915; ,
28/1915; , 29/1915, şi poeziile, multe
în vers liber, , 34/1915;

, 35/1915; , 39/1915;
, 42/1915, , 74-77/1916

ş.a.) , a lui Adrian Maniu (
, 32/1915;

, 42/1915;
, 43/1915; ,

47/1915; , 56/1916; ,
59/1916; , 73/1916) şi a lui Emil
Isac (o parodie a liricii de peste munţi -

, 69/1916). Acestora li se adaugă
mai târziu piese iscălite de V. Demetrius
( , 42/1915; , 53-
54/1916), Dragoş Protopopescu ( ,
43/1915; , 48/1915; ,
51/1915; , 53-54;

, 64/1916; , 74-77/1916),
Perpessicius (

, 46/1915,
, 55/1916;
, 71/1916; , 73/1916;

, 74-77/1916), A.
Dominic ( , 64/1916), Ion Ojog (un
dublu catren, , la „Corespondenţă“,
44/1915). În tipare tradiţionale sunt
povestirile şi nuvelele date la iveală de I. C.
Vissarion ( , 11/1915; ...,
14/1915; ,
16/1915, , 23/1915,

, 27/1915; ..., 32/1915), ca
şi fragmentele din romanul ,
al Nataliei Negru (51-52/1915). Superioare,
n e g r e ş i t , a c e s t o r a s u n t p a g i n i l e
memorialistice ale lui Gala Galaction (

), notele de călătorie ale
aceluiaşi ( , 20/1915) ori ale lui
Dem Theodoresu ( , 46/1915;

, 51/1915;
, 51/1915),

„studiile provinciale“ iscălite de Horia A.
Bottea ( , 21/1915; ,
27/1915; ,
33/1915; , 42/1915;

, 50/1915),
Demostene Botez ( , 29/1915;

, 44/1915) ş.a. Lor li se alătură,
desigur, numeroasele texte ale celor doi
directori, ce se situează la frontiera dintre
proză şi critică. Sunt de reţinut astfel
medalioanele consacrate de Arghezi unor
personalităţi din lumea artistică (

, 1/1915, , 8/1915;
, 9/1915; ,

17/1915; ,
26/1915; , 37/1915;

, 47/1915; ,
55/1916; 70/1916), un pamflet
antilovinescian ( , 28/1915), un
excepţional eseu asupra artei plastice
( , 15/1915), precum şi o
substanţială dare de seamă asupra adunării
generale a SSR ( , iscălită

Belşug
Unui prieten

mic -

Un căscat în amurg.
Constatări Cronique villageoise

Soliloc
Septembrie

Mobilizare Stelele
Păragina Rugăciune

Poveşti
necuviincioase. Prinţesa Limonata
Întunecatele poeme Buchetul de
trandafiri albi Din „Făt-Frumos“

În adâncuri Balada
Seară vechie

Claca
ardeleană

Buştenarii Şarpele şi ea
Insania

Odia sacra Lonesome
Menuet de seară

Bulevardele Stanţe
Ad provinciales, meum in

Gretchen amorem, spernentes
Flaşnetarul Epistolă din zona
militară Elegie
Felicitatis paululum

Omul
Simbolism

Guturai şi leac Vorbe
Păreri <într-o ţară străină>
Folositori şi nefolositori

Scarlatină La târg!
Floarea soarelui

Din
carnetul săptămânii

Agapia veche
Între vorbe

Senzaţii de odă gazetărească
Lacrămi din valea Borsecului

Buzăul Parvenitul
Caricaturi. Almanah provincial
Bătrânii Provincia şi

bardul. Obsesii de artă cu tendinţă
Roman O

călătorie

C. [D.] D.
Anghel Marioara Ventura
Al. Davilla Gala Galaction

Pianistul Dumitru Dumitriu
Şt. Luchian H.

Sanielevici Carmen Sylva
C.A. Rosetti,

Tabula rasa

Cuvinte de pictură

Scriitorii români

Dincomitet, 21/1915). La fel, o glosă a lui
Galaction pe marginea dramei trăite de
„poetul florilor“ ( ), un medalion al
prietenului şi colegului său (

, 2/1915), un comentariu subtil
asupra unui personaj ibsenian („ “;
3/1915). Partea literar-artistică este
completată de note şi notiţe asupra
spectacolelor (rubrica se intitulează uneori

alteori ), asupra
expoziţiilor şi asupra producţiei literare
(unul dintre genericele încercate sunând

). Notele teatrale şi cele
referitoare la artele plastice sunt iscălite mai
frecvent în primul an de Ernest Poldi şi de
Arghezi (Pebeco sau Peb). Demostene Botez
scrie despre două expoziţii ieşene.
„Însemnări şi impresii“ literare dă IonVinea,
care în câteva fraze desfiinţează cărţile unor
„nulităţi“ ce se bucură de oarecare vogă (Th.
D. Sperantia, Radu Cosmin, Mircea
Rădulescu, C. Sp. Hasnaş

tic este descoperit
în cartea , a lui B. Nemţeanu,
căruia, însă, i se reproşează „franţuzismul“;
apreciate cu adevărat sunt doar poemul

, al lui Adrian Maniu (13/1915),
volumul al lui Ion Pillat şi al
luiG.Bacovia (59/1916).
Remarcabilă este eseistica adăpostită în

paginile „Cronicii“. Paul P. Zarifopol dă la
început, debutând în presa din ţară, câteva
reflecţii ( , 7/1915), apoi un
„răspuns“ la acuzaţiile de antisemitismce i se
aduc ( , 22/1915) şi, în
sfârşit, eseuri în nota celor de mai târziu
asupra „ideilor gingaşe“ ( ,
19/1915; , 25-
26/1915; , 40/1915; , 41/
1915). Spirit sprinten şi cultură bogată arătă
Dragoş Protopopescu ( ,
41/1915; , 42/1915;

, 45,
49/1915). Ion Vinea se încearcă şi el în arta
portretisticii ( , 7/1915). Sub
pseudonimul Antrax, D.N. Ciotori
furnizează în cursul anului 1915 „pagini
vechi“, extrasemai ales din călători străini pe
meleagurile româneşti, apoi şi din cronici şi
documente. Sunt de reţinut şi câteva
colaborări ocazionale: Marin Simionescu-
Râmniceanu ( ,
22/1915); G. Bogdan-Duică (

, 19, 34/1915;
, 38-39/1915), Sp. Cegăneanu

(expoziţii şi concursuri de arhitectură, 67,
72/1916), M. Săulescu ( ,
33/1915); Eug. D. Relgis (

, 73/1916); Andrei Branişte (notă
despre „o cart

,
30/1915); Camil Petrescu (

, 31/1915, sub
pseudonimul Radical, şi ,
65/1916, , 69/1916,
ambele iscălite K.Mill); Ion Sân-Giorgiu (pe
marginea unei scrisori a lui C. A. Rosetti,
16/1915).Grafica este asigurată de Fr. Şirato,
în mod excepţional recurgându-se şi la
desene de Iser şi Rodica Maniu. Ultimul
număr, cvadruplu (74-77), este unul omagial,
lamoartea lui ŞtefanLuchian.
Dacă poziţia sa politică a „Cronicii“

argheziene a fost, în contextul intrării
României în prima conflagraţie mondială,
una discutabilă, în schimb, contribuţia sa
literar-artistică, precum şi aceea în domeniul
scriiturii gazetăreşti au fost cu totul
remarcabile.

A treia zi
Amicul meu

TudorArghezi
Brand

Supt cortină, Teatru

Însemnări şi impresii

Stropi de soare

Salomeea
Amăgiri Plumb

Război şi cultură

Blândul Baruch...

Diletantism
Estetică utilă şi culturală
Stil clasic Disonanţă

Afazia unei doctrine
Scrisoare lui Enescu

Critica volantă. Eternitatea în artă

Albert Samain

Reflecţii asupra războiului
Abderă

universitară Poticneală şi
întregime

Adevărurile
Dumineca pe

stradă

Criminalul D.N. Ciotori
Universitatea şi

războiul - document
Iluzii periculoase

Parazitism literar

, Kostya Rovine,
Caïr, Oreste). Un filon poe

e nouă“ a lui Caïr, 39/1915);
I.U. Soricu (

Victor DURNEA
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Clipa
inocentă
şi tandră

Nicolae BUSUIOC

aperto libro

Sunt momente când timpul îmi pare de-a
dreptul prietenos. O ştim, timpul se face străin
mai ales când e tulburat de imprecaţiile
omului, de nemăsurata lui indiferenţă faţă de
clipă. Şi clipa trece, chiar dacă cerul e senin şi
sub irizările lui copacii îşi tremură uşor
frunzele plăpânde. Azi se întâmplă ceva.
Timpul pare suspendat precum natura
transfigurată din pictura impresionistă. Şi
spaţiulmeuvital e altul.O încremenire cu rost,
o nemişcare voită de parcă ar încerca o
eternizare a lucrurilor şi a simţurilor, drept
pentru care viziunea metafizică asupra vieţii
suferă adânc.
Un exerciţiu de pustiire a eului? Ar fi

direct dramatic, încât clipa prezentă ar
dispărea mai repede decât închipuirea şi chiar
decât urma de abur fantomatic. Nu, mizez pe
durată, pentru ca justificarea lipsei de
apreciere a timpului să se evapore ca negura
fugărită de lumină, iar sufletul să se roage
nestingherit pentru veşnicia momentului
înălţător.
Aura romantică a copacilor vulnerabili de

lângă noi e ca veşmântul împodobit de timpul
generos ce a uitat să-şi prefire scurgerea din
clepsidră. Asemeni rafinaţilor gânditori
orientali, să admirăm bucuria clipei, pentru că
ea însăşi este parte din partea noastră cea mai
durabilă. Şi să trăim abisal această secundă
fulgerătoare cu toată ardoarea fiinţei ce
suntem. E clipa de fericire calmă, de înviere
adevărată a timpului din noi. Restul, risipire în
van.
O clipă a predestinării îţi poate oferi

punctul de plecare spre destinul necunoscut,
după cumun peisaj sublim, de pildă, întâlnit în
diverse zone ale punctelor cardinale, poate fi o
abstractizată parabolă a unei realităţi
imaginate, un mister care ne urmăreşte
obsesiv. Clipa aceasta răsună ca un ecou
amplificat, producând fiori aspri dar
chemători spre iubirea care naşte cele mai
profunde intuiţii. Atunci starea de fericire,
venită din spiritul clipei trăite, iradiază
fermecător celor din jur un sentiment de
înseninare binecuvântată, un moment de
bucurie interioară, chiar dacă sub pecetea
timpului prelungit senzaţia este că totul care
vine trece şi te apropie de inevitabila tristeţe.
Sau poate că totul acesta nu e decât un joc al
imaginaţiei, în scopul risipirii vrajei pentru ca
iluzia să nu devină completă.
Se poate trăi ceea ce este semnificativ, în

niciun caz ceea ce este impus de o retorică
existenţială sterilă. Semnificaţia clipei
inocente descifrează taine într-un fel bine
ascunse, dezvăluite doar de sclipirea gândului.
La urma urmei, starea noastră de o clipă este
rezultatul unei eterne scurgeri a timpului de
dinaintea noastră, este divulgarea amintirilor
uitate, intrate în întuneric. Un fel de transă
extatică ne proiectează în absolut, însă
fenomenul e doar reflexul cu chip de analogie
care nu ţine decât preţ de o secundă, cu
alchimia ei neînţeleasă.
Nu e un capriciu stilistic, nici un exerciţiu

semiotic, nici o acribie cărturărească sau o
tipică acrobaţie cu buchete de fineţuri
semantice într-o exprimare lirică şi patetică,
părând a fi totul un fel de text enigmatic şi
original, în dauna artificialului, inutilului şi
chiar a primejdiosului, ci doar un crez al clipei
încărcate cu idealuri văzute ca miracole,
lăsându-i omului dovada existenţei spiritului
lui sau măcar calea de mijloc între
mediocritate şi înţelepciune. Chiar şi clipa cu
starea ei de spirit cea mai sceptică ascunde în
suflet speranţe şi vise. Poate fi chiar şi clipa
trecerii dintre ani, ea se duce, se duce, alta îi ia
locul. Ca în gândul poetului melancolic şi
însingurat, Nicolae Turtureanu: Noi ştim să ne
salvăm. Noi inventăm / cuvinte, pentru clipele
prea grele / şi dacă nu-i de-ajuns aducem flori
/ şi credem pân-la disperare-n ele / [...] Şi
timpul se răstoarnă peste noi, / am îmbrăcat
costume de scafandri, / vin viscole, cad
rotitoare ploi / ne îngropăm în ele tandri,
tandri...

Balad pentru tat l meuă ă
(povestea adev rat a unui personaj literar)ă ă

(Aprind candela la mormântul tatălui
meu din singurul cimitir din Adjud, mental,
îmi fac o nouă cruce, „îndeplinind
închinăciunea pentru îndrumător”; tatăl
meu nu e totuşi singur, e îngropat alături de a
doua soţie a lui, mamă mie de-a doua, şi de
fiica lormaimică, Sofia, sorămie. Scriu:)
Tata, Ion Stoiciu, a fost singurul salariat

din familie, ceferist, şef de echipă la Linii 4
Bacău, Regionala CFR Iaşi (calificat după
întoarcerea din prizonieratul de trei ani din
Siberia, de la omină de azbest), domiciliat în
locuinţe de serviciu, la Cantonul Dumbrava
Roşie-Piatra Neamţ (unde s-a născut primul
lui fiu, adică eu, Ioan, la 19 februarie 1950),
apoi din anul 1951 la Cantonul 248, Halta
Adjudu Vechi, unde a locuit (ca „şef de
echipă”, la întreţinerea căii ferate) până în
1965, după care s-a mutat în casa lui, la
Adjud (Str. 30 Decembrie Nr. 11; azi, casă
lăsată în paragină). Născut la 29martie 1917,
din tată macedonean aromân, Milia
(răzvrătit dinMacedonia istorică la începutul
secolului trecut, de pe graniţa dintreGrecia şi
Bulgaria, urmărit de poliţie, el a trecut
Dunărea în România sub gloanţe, sub burta
unui măgar) şi din mamă ardeleancă,
Steliana, stabilită la Adjud. Cu casa
părintească la Adjud, tata a avut 9 fraţi şi
două surori (cu toţii domiciliaţi la maturitate
la Bucureşti; unul din fraţi a dispărut în
URSS). Altfel, tata a avut cinci copii, unul
(cel ce scrie aceste rânduri, „băiatul cel
mare”; până să mă nasc eu, tata a mai avut o
fetiţă, care a murit de deochi la şase luni,
Livia: eu i-am preluat prenumele, conform
tradiţiei locului) cu prima soţie, Ioana Sandu,
care amurit trăsnită, la 30 de ani, în bucătăria
de vară, la Cantonul 248, în 21 iunie 1951.
Cu a doua soţie, Elena Berescu (mamă
adoptivă mie) tata a avut trei fete şi un băiat,
Mela, Ita, Sofia şi Marian (surioara Sofia a
murit tragic, la 18 ani, în iunie 1977; Mela,
Ita şiMarian au copii la rândul lor).
Mereu încruntat, plecat la ora 4

dimineaţa de acasă, la serviciu, la întreţinere
de cale ferată, pe ger sau caniculă, întors
seara, tata nu s-a bucurat de viaţă. Nu-mi
amintesc să fi mers vreodată într-o staţiune
balneoclimaterică, la munte sau la mare în
concediu de odihnă.Afost singurul dintre cei
9 fraţi ai lui şi două surori care a vrut cu orice
preţ să rămână laAdjud (fără să moştenească
din casa lui părintească vreo cărămidă sau
vreun metru de teren), să nu se stabilească la
Bucureşti, a ţinut să aibă casa lui cu copii
mulţi, cu animale domestice de tracţiune şi
păsări de curte, cu căruţă, şaretă şi unelte
agricole, grădini pline de legume şi pomi
fructiferi, cu vie, cu teren arabil cultivat cu de
toate (prima lui soţie, mama mea, Ioana
Sandu, venea din familie înstărită dinAdjudu
Vechi; la devalorizarea fără precedent, la
„reformamonetară” a comuniştilor sovietici,
tata şi mama mea au primit o lovitură,
rămânând cu un geamantan de bani buni de
aruncat; bani adunaţi să-şi ridice o casă mare
a lor, după ce-şi cumpăraseră teren în Adjud
şi ridicaseră pe el un grajd falnic). N-a avut

noroc, „întovărăşirea” („colectivizarea”, în
timp) l-a dat pe tata cu totul peste cap, i s-a
cerut să aleagă între a primi salariu de ceferist
şi a preda pământul la stat, a sărăcit încetul cu
încetul. S-a simţit mereu asuprit de propriul
destin (nu mai pun la socoteală faptul că a
făcut parte din generaţia sacrificată de al
doilea război mondial, de dictatura lui Carol
II şi de comunism). Casei lui mari visate din
Adjud i-a pus numai temelia.A fost obligat să
transforme grajdul cu trei camere în locuinţă
(i-a mai adăugat o marchiză şi o bucătărie)
pentru familia lui, locuinţă în care tata a şi
murit - la 90 de ani, (în
actul de deces a fost trecută data morţii
7.07.2007, să poată fi îngropat la Adjud după
două zile de la dispariţie, nu în zi de post, pe o
caniculă infernală). Îşi dorea să moară de
când a rămas singur (a doua lui soţie a murit
cu trei ani înainte).Asemenea numeroşilor lui
fraţi, avea cancer (cancer dus 15 ani pe
picioare; cu siguranţă, voi muri şi eu, LIS, tot
de cancer, genam-a condamnat de la naştere).
Schimbările postcomuniste l-au bulversat. N-
a făcut niciodată politică, n-a fost membru de
partid, a trăit cu frica în sân deoarece un frate
mai mare al lui, Mihai, l-a dus la un club al
ceferiştilor la Adjud, care devenise cuib
legionar şi ştia că oricând comuniştii l-ar fi
putut deconspira şi aresta (de necrezut, a
recunoscut abia la bătrâneţe asta). Îi plăcea
muzica populară şi să serbeze zilele
onomastice (nu şi zilele de naştere). Respecta
cu sfinţenie sărbătorile religioase (ortodoxe)
trecute în calendar în roşu. De Crăciun
întotdeauna a împodobit brazi. Copilăria mea
la izolatul Canton 248 (248 de kilometri de la
Bucureşti, la marginea de sud a regiunii
Bacău de atunci, canton înconjurat de
proprietăţile ţăranilor veniţi de la doi
kilometri, din comuna Adjudu Vechi, cu
pepenării şi livezi, vii şi prepelece, legume),
la patru kilometri de oraşul Adjud, a avut
legătură cu paradisul, până să se piardă tot ce
i-a fost mai drag tatălui meu. De corecţiile
corporale din copilărie îşi amintesc surioarele
şi fratele, extrem de impresionaţi de
spectacolul urletelor mele (mie mi s-au şters
din memorie, convins că le meritam,
„indisciplinat” cum eram). Tata a fost
personajul meu preferat după ce am început
să scriu şi să public (nu lipseşte din nici o
carte a mea, am impresia). Tata mi-a fost
duşman din adolescenţă (când am fost
exmatriculat din liceu trei zile datorită unor
poezii infamante ale mele lipite la gazeta de
perete, când am fost pus sub urmărire la
internatul dinAdjud, care era la câteva sute de
metri de casamea părintească, şi când am fost
lăsat corigent la istorie şi limba rusă, sfidând
profesorii, trezit la realitate de muncitorii de
la cazarma de la Cantonul 248, ţărani veniţi
de departe să câştige o pâine cinstită la
întreţinere de cale ferată). Dar mai ales din
prima mea tinereţe, plecat din Adjud cu
diploma de bacalaureat în buzunar, de la 17
ani, din 1967 (fiind dat de la şase ani la şcoală;
am traversat o perioadă tembelă de şapte ani
de boemă, de ratare pe toate planurile şi cu
şapte tentative de sinucidere, perioadă
încheiată după căsătorie şi naşterea unui copil
în 1975), nu ne vorbeam decât răstit când mă
întorceam acasă să mă reîncarc sufleteşte,
eram în conflict, m-a urât atunci visceral,
văzând că nu amnici un căpătâi. Sigur, n-a dat
doi bani pe literatura mea (n-am parte de
recunoştinţă nici din partea personajului meu
preferat, aşadar), nu m-a înţeles, nu m-a citit,
s-a mirat doar că unul ca mine „care scrie”
(neexistândmeseria de scriitor) a fost băgat în
seamă de „oameni serioşi, cu funcţii înalte”.
M-ar fi iubit dacă m-ar fi văzut „intrat în rând
cu lumea care e respectată”, eventual într-o

duminică, 8 iulie 2007

demnitate oficială, cu maşină la scară şi vilă
la munte sau la mare, plus „cont la CEC”? Şi-
a dorit să-mi fie bine, de fapt, să nu depind de
nimeni, nu să am mereu probleme, să-mi
plâng de milă. Bietul tata, acum a scăpat de
grijile lumeşti: s-a dus şi el acolo unde nu
există suspin. Mai rău e de noi, cei rămaşi
aici, ai nimănui. Poetul vrâncean Florin
Muscalu (dispărut şi el) scria peiorativ (cum
îi era în fire), după ce l-a cunoscut pe tata şi a
văzut că aveam acelaşi vocabular „oral”, că a
descoperit de unde se trage rădăcina…
poeziei mele „insolite” - rădăcina ei e
crescută din substanţa tatăluimeu!
(Aceste cuvinte, şi atâtea altele, ar fi

trebuit să le spun la înmormântare. Dar nu
vreau să vă plictisesc. Lăcrimez. Nu am fost
în stare atunci... Acummă privesc din spatele
ochilor mei, activându-mi şi al treilea ochi,
“al transcendenţei”, şi vorbesc despre mine
ca despre altul:)
Stai şi te gândeşti la tine, cum atât de rar

o faci,
privind la cadavrul tatălui
tău: trezeşte-te la realitate, nu te iartă

nimeni - la
mijloc sunt aceiaşi pomeţi, aceeaşi
bărbie cu gropiţă la mijloc, e bătător la

ochi, cine
era?Nu era nimeni, te-ai
întors să fugi, stai - ce s-a întâmplat?
Nu era cutremur.
Semănaţi la urechi, la nas, buze, mâini,

la tot ce semai
vede din sicriul pus pemasă, dar
mai ales semănaţi pe dinlăuntru, aceeaşi

nemulţumire
şi aceeaşi conştiinţă a zădărniciei, parcă
el e viu şi tu eştimort,
pune-te acum în pielea lui, poţi? Îţi dai

seama, diferenţa
dintre tine şi tatăl tău e că tata s-a
eliberat. Nu

te mai saturi privind cadavrul, vorbeşti
cu
tatăl tău, dar nu
îndrăzneşti să te desparţi - toată viaţa a

fost nefericit, la
fel eşti şi tu... E înconjurat de crengi de

nuc,
să i semai încetinească putreziciunea,
ţi se par frunzele lor
verzi uriaşe, sora ta, Ita, pulverizează

parfum,
ard două lumânări în cameră, nimeni nu

i-a găsit o fotografie
mare din tinereţe să i-o pună pe
pereţi, ţi se pare că te scufunzi, e o

întristare
stratificată, te simţi rău, de fapt,
atâtea osteneli moştenite, de aici înainte

vei fi totalmente
singur şi fără rădăcini - ştii sigur,

în urmă cumai puţin de două luni,mintea
tatălui tău ţi-a coborât în
Inimă...

Liviu Ioan STOICIU
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„Toate istoriile literare visează să fie pure prin definiţie şi sunt impure prin natură. Există destule impurităţi şi în cea de
faţă. Nu le-am eliminat fiindcă nu am vrut să scriu o operă perfectă, din acest punct de vedere, şi stearpă, ci una vie şi
chiar contradictorie, în măsura în care nu exprimă un autor abstract, intemporal, ci pe mine, cel de acum şi de aici, cu
lecturile, competenţa, temperamentul, gustul şi capriciile mele. Şi pentru ca nota de relativitate implicată în această
recunoaştere să nu conducă la iluzii deşarte, va trebui poate (oricât de lipsit demodestie aş părea) să reiau recomandarea
făcută de un celebru filozof în pragul uneia dintre operele sale: carteamea va fi înţeleasă cu atât mai bine cu cât cel care o
va citi va fi reflectat el însuşi la operele comentate în ea. Nu ofer un manual destinat instruirii, ci, cel mult, o încercare
menită să placă celor instruiţi. Dacă, pe de altă parte, e adevărat, şi cât de frumos spus de către Călinescu în finalul
prefeţei la Istoria lui, că literatura „poate sluji drept cea mai clară hartă a poporului român”, nu mă consider, în ce mă
priveşte, decât unul dintre zecile de cartografi, silitor şi modest benedictin al ideii că fiecare se cuvine judecat după ce a
realizat, oricât de mare ar fi depărtarea la care se află harta lui de harta ideală pe care, în naivitatea lor, iubitorii de
literatură o cred posibilă.” (Istoria critică a literaturii române, EdituraParalela 45, 2008)

NICOLAE MANOLESCU - 75

Văd într-o notă de jurnal că, discutînd cu
Nicolae Turtureanu şi Sergiu Adam, în 1988,
despre cartea din acel an a lui Nicolae
Manolescu, primul
observa faptul că, deşi citite anterior în
reviste, textele din acest al şaptelea volum de

sînt "altceva", nu "seamănă" cu acelea
publicate chiar dacă datarea lor scrupuloasă
nu lasă nici o urmă de îndoială. Într-adevăr,
temele apărute în "Ateneu" (15), "Cronica"
(13), "România literară” (2), "Steaua" (3),
"Secolul 20” (1), "Tomis" (1) şi "Caietul
Teatrului Naţional" (2), cărora li se adaugă
doar trei inedite şi cîteva

, reprezintă "altceva" decît textele din
colţul de pagină al publicaţiei săptămînale ori
lunare: acest "altceva" este, în fapt,
pe care o capătă în succesiunea lor din carte,

şi pe care le conferă criticul
atunci cînd îşi (re)citeşte cronicile, prozele,
notaţiile şi amintirile risipite pe parcursul a
patru ani (între 1983 şl 1987) în publicaţiile
amintite. Este de remarcat, încă o dată, faptul
că NicolaeManolescu nu reia în acest volum
vreo cronică din "România literară” pe care o
stăpînea, în acel timp, aproape „monarhic”; o
explicaţie ne oferă Nicolae Manolescu însuşi
într-un text intitulat ,
unde se ocupă de statutul cronicii şi al
cronicarului literar, la noi: "Cititorul leagă
spontan pe cronicar de o revistă. Aşa se
explică de ce, culese în volume, cronicile au
mai puţin succes dccît au avut în paginile
publicaţiilor: nu fiindcă s-ar fi învechit de la
un an la altul (învechirea e un proces relativ
lent), ci fiindcă acelaşi cititor care cumpără
săptămînal sau lunar revista de la chioşc
pentru cronicile din ea ocoleşte cartea de
cronici din librărie, ca şi cum numele
autorului nu i-ar spune, în al doilea caz,

Desenul din covor,

Teme

Fragmente dintr-un
jurnal

orientarea

ordinea sensul

Rolul cronicii literare

nimic. Pentru cititor,
i d en t i f i ca r ea d in t r e
cronicar şi revistă este
aproape completă".
Nu aceeaşi legătură

este însă între eseul din
revistă, reluat în volum, şi
cititor; aş spune chiar că
raportul "de interes” este
invers. Cititorul parcurge
eseul publicat lunar în

"Ateneu”, să zicem, ori comentariul la cartea
străină, apărut (aproape) săptămânal în
"Cronica" trăgînd cu ochiul, ca să spun aşa, la
cronica din "România literară”; dar dacă
textul de la "Actualitatea literară” se află în
acea relaţie de identificare cu revista în care
apare (autor - rubrică - text - cititor), eseul
"suplimentar” este , el se încadrează
între alte limite,multmai largi, depăşind zona
strictă a comentariului critic: dinamica
raportului cu cititorul este asemănătoare, în
acest caz, cu aceea a relaţiei unui fragment de
roman ori a unei poezii citite cu adevărat
("receptate”, cumse spune) abia la apariţia lor
în volum. De altfel, temele nu seamănă cu
cronicile literare pentru că ele au altă
orientare şi altă funcţionalitate în lumea
literaturii; în primul rînd, aici spaţiul de
mişcare al criticului este considerabil lărgit,
de la critica unui fapt literar (o carte de poezie,
proză, critică) spre teritoriilemari ale culturii.
Apoi, Nicolae Manolescu experimentează în

un lumea care îi este
familiară, aceea a profesiei sale, cu alte
instrumente decît analiza şi judecata de
valoare, de care se foloseşte cronicarul literar
(o singură excepţie, şi aceea în

Tolstoi este „cel mai
mare romancier al lumii"). Sigur să acestmod
de a citi realul prin realitatea literaturii este în
chip definitiv marcat de o anume perspectivă
care e şi a cronicarului literar; Nicolae
Manolescu scrie literatură în la fel cum
face critică literară în cronici şi în volumele
cunoscute, ochiul şi competenţa criticului
determinînd calitatea filtrului prin care este
percepută o realitate culturală; inutile au fost,
de aceea, tentativele unor recenzenţi de a
descoperi în ce fel ar putea scrie Nicolae
Manolescu proză: îl deconspiră el însuşi în
cîteva "naraţiuni" ( ,

,
.

) unde
analizează cu luciditate modul acţiunii şi

literatură

Teme mod de a citi

Teme

Femeia din vis Ce fel de
gînduri se pot lega de un geamantan vechi O
întîmplare adevărată Daţi-mi un sfat. În
căutarea unui subiect de schiţă

jurnal însă,
unde totul este permis:

reacţiunii propriului "spirit” de observaţie
care este unul specializat, focalizînd
realitatea în chip diferit faţă de prozator: şi în
aceste teme, care păstrează aparenţa unor
proze, Nicolae Manolescu realul,
oprindu-se exact în punctul de la care
porneşte "ficţionarul". Deplin semnificativă
în acest sens este "naraţiunea"

; aflat într-un compartiment de tren,
autorul notează figurile din jur, este atent la
amănuntul comportamental în
orizontul uneia dintre ideile care constituie
"invariantele" temelor: acroşat de o juristă cu
probleme de învăţămînt, criticul găseşte
prilejul de a face subtile disocieri referitoare
la raportul dintre diverse categorii de cititori,
fiind silit de împrejurarea de tot agasantă să
constate că nu este amator de întîmplări
adevărate (pe care jurista i le serveşte cu
generozitate), că preferă ficţiunile, că, în
sfîrşit, trenul nu e "ocazia cea mai nimerită
pentru a cunoaşte viaţa oamenilor". Mai
mult, comiterea unui dezacord de către
volubila juristă interzice orice tip de
comunicare; dar prozatorul abia din acest
moment începe "să înţeleagă".
"Am crezut dintotdeauna că nu trăim în

mijlocul unor întîmplări, ci în mijlocul unor
sensuri. Lumea reală, ca şi lumea cărţilor,
constituie un sistem: rostul intelectualului
este tocmai acela de a gîndi acest sistem, de a
sesiza legături care dau coerenţă universului
nostru, de a ghici necesitatea ascunsă sub
aparenţa accidentalului. Intelectualul se
ocupă de chiromanţie sui-generis: citeşte în
liniile - asemănătoare şi unice - ale lumii
destinul ei fundamental şi secret". Aceasta
este motivaţia, temelor lui Nicolae
Manolescu; "întîmplările" din lumea
literaturii sînt totdeauna care trebuie
explorate, descifrate pentru a le spori
frumuseţea şi, nu de puţine ori, taina:
metafora desenului din covor are şi acest
înţeles.Atît în exerciţiile "epice", scrise alert,
cu o subţire autoironie - marcă a spiritului
superior -, cît şi în eseurile şi cronicile la
cartea tradusă, Nicolae Manolescu se arată
mereu fascinat de idee, căutînd totdeauna
"enigma" ce se ascunde în spatele faptului
celui mai banal în aparenţă; dar, în fond, ce
este banal în lumea literaturii? În teme,
criticul e prea puţin interesat de procedee,
stil, structuri - obiective pentru articolul
săptămînal de la "Actualitatea literară";
temele constituie
sui-generis, o sumă de texte despre... Text,

analizează

O întîmplare
adevărată

numai

orientarea

sensuri

un dicţionar de idei literare
Ioan HOLBAN

Teme

singura care exprimă viaţa şi care se
lasă pe de-a-ntregul, exprimat de ea: "lecturile
sînt adevărate evenimente ale vieţii" - iată o
propoziţie "de identificare"' pe care o
descoperă NicolaeManolescu într-un interviu
acordat de Borges lui Pierre Boncenne.
Aceasta este, de fapt, condiţia "omului de
hîrtie": a citi totul în perspectiva profesiei, a
căuta în fiecare întîmplare sensul unui fapt
scriptural. Copleşitoare sînt în
necesitatea acută de a se defini o dată şi încă o
dată, precum şi ceea ce aş numi

; Nicolae Manolescu citeşte fiecare carte
şi fiecare fapt "din viaţă” cu voluptatea unui
explorator aflat în căutarea "lumii noi":
literatura în "litera” ei (cronica literară) şi
literatura în "fiinţa" ei (teme) - acestea sînt
ipostazele "realului" explorat de Nicolae
Manolescu: nu unul "trăit", ci acela . Iar
acest real, rod al jocului imaginaţiei,
constituie desenul din covor, enigma ascunsă
în fina ţesătură a trăirii şi lecturii; Nicolae
Manolescu nu scapă nici un prilej de a-l apăra,
de a-i fixa specificul şi de a-i descoperi
superioritatea faţă de acela "din viaţă”.
Raportul dintre creaţie şi trăire îl preocupă pe
Nicolae Manolescu, ca pe oricare scriitor
măcinat (cîteodată?) de gîndul că din
puţinătatea trăirilor şi inconsistenţa
"experienţei de viaţă” (dar cum ar putea fi
aceasta altfel decît "puţină"?) nu s-ar putea ivi
decît texte "puţine”; între experienţa de viaţă
şi valoarea literaturii născute din ea este, în
fond, o falsă relaţie, una care, orice s-ar spune,
nu interesează planul estetic. Dar e o
prejudecată, destul de rezistentă, actualizată
din cînd în cînd de veleitari care cred că pot
salva o operă precară valoric prin simularea
prea-plinului vieţii din ea: şi atunci se vorbeşte
despre "succes de public" şi despre "tăcerea
vinovată"' a criticului.Acest raport dintre cele
două tipuri de real (cel imaginat şi cel "trăit")
este important pentru înţelegerea amintitului
mod de a citi lumea literaturii; anii
adolescenţei, primele încercări literare, ca şi
lecturile ulterioare stau sub semnul acestei
relaţii: "De obicei oamenii posedă (cînd
posedă) unul ori altul din aceste două feluri de
imaginaţie: cei care văd în viaţă nu văd în cărti
şi NicolaeManolescu face parte din a
doua categorie schiţată de personajul "prozei"

: în ea se află "omul de hîrtie”,
cel care nu poate (nu ştie, nu vrea) să
răspundă "vieţii" altfel decît prin şi .

formă

Teme

orizontul
cărţii

creat

Daţi-mi un sfat

scris citit

invers”.
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Frica, pânda…

conotaţii

În cincinalul `66-`71, cât am fost redactorla Radio Iaşi, eram trimis, periodic, la
redacţia culturală de la Radio Bucuresti,

pentru Să învăţ meserie, adică.
Timp de o săptămână-două era trai-neneacă
pe mine. Asta întrucât nu aveam nicio
responsabilitate şi nici nu răspundea nimeni
demine. Era ca o vacanţă…culturală, în care
frecventam teatrele, expoziţiile, revistele
literare, editurile, parcurile, barurile,
meciurile (!), fără a da nimănui socoteală.
Dar cel mai mult şi mai mult îmi plăcea în
chiar biroul - nu prea încăpător - al redacţiei
culturale, unde mi se găsise un locşor.
Acomodarea (reciprocă, sper) a fost
facilitată de colegul meu de la ieşeana
Filologie, Nicolae Florescu, Domnul aibă-l
în paza sa.De altfel, bărbaţi şi femei, erau, cu
doar câteva excepţii, cam de aceeaşi vârstă
cu mine, proaspeţi absolvenţi de facultate,
angajaţi ca efect al scurtei
ceauşiste… (Eu însumi am lucrat la Radio
Iaşi exact atât cât a durat acea neverosimilă

) Impresionantă era, în redacţia
culturală, colecţia de femei sau, mai bine zis,
femeile - pe cât de apetisante, pe-
atât de doxate: Silvia Kerim, Ruxanda
Garofeanu, Ileana Corbea (soţia lui Nae
Florescu), Victoria Dragu (viitoarea soţie a
lui Ştefan Dimitriu), Lucia Negoiţă (soţia,
temporară, a lui George Chirilă - alt amic
de-al meu, din studenţie). Mi se scurgeau
ochii după ele, dar le priveam, mai degrabă,
ca pe nişte opere de artă… Între aceste
reproduceri măiestre, cei doi-trei redactori
păreau implantaţi acolo doar spre a confirma
zicerea conformcăreia bărbatul trebuie să fie
un pic mai frumos decât dracu'... Ei, nici
chiar aşa, de-ar fi să-i amintesc doar pe Iulius
Ţundrea, pe George Antofi sau pe Ioan Ion
Diaconu. Primul - un tip înalt, spilcuit,
mereu pus la patru ace - era şeful Redacţiei
culturale. Avea biroul lui dar, din când în
când, îi plăcea să stea la taifas, în biroul...
redactoriţelor (care dominau “ca număr şi
putere”) unde chiar aerul în sine era un
afrodisiac... Dintre redactori, o impresie, nu
ştiu de ce, neplăcută, mi-o făcea George
Mirea, realizator, între altele, al emisiunii
(demare audienţă) “Odă limbii române”.Mă
prinsesem de faptul că, atunci când intra el în
birou, cei prezenţi schimbau vorba sau pur şi
simplu tăceau. Dimpotrivă, când venea
Florin Constantin Pavlovici, atmosfera era
destinsă, el îl/o înconjura c-un zâmbet cald
pe fiecare şi se integra firesc în acest peisaj
plin de farmec feminin, dar şi tensionat
deseori , datori tă unor “frecuşuri”
redacţionale, a unor conflicte cu şefii. În
această ambianţă, FCP nu intra niciodată în
dispute, doar puncta, spiritual, conversaţia.
Avea, mai mereu, chipul parcă iluminat al
unui om care ştiemaimulte decât spune.
N-am aflat decât târziu, după '89, că FCP

făcuse ani grei de închisoare politică. Poate
unii din redacţie ştiau, dar nimeni nu mi-a
şoptit ceva, era un subiect tabu. Fratelemeu,
Dumitru (redactor, pe atunci, la ziarul, cu
nume prea optimist, “Zori noi”, din
Suceava), când i-am spus că, între alţii, la

specializare.

deschideri

deschidere.

de colecţie

Radio Bucureşti, l-am cunoscut pe Florin
Pavlovici, s-a bucurat, dar cu un fel de
mirare: “Da?Mi-a fost coleg la Ziaristică. Un
băiat foarte bun.” Nici el n-a zis mai mult,
nici eu n-am insistat. Eu n-aveam de ce,
neştiind nimic din trecutul lui FCP, el n-a
continuat, probabil din prudenţă. Am zis
prudenţă, ca să nu zic frică.

sunt cei doi termeni ai
ecuaţiei, cu multe necunoscute, pe care
Florin Constantin Pavlovici o propune spre
dezlegare în romanul-document, apărut în
2009, la Editura Muzeului Naţional al
Literaturii Române şi editat acum online de
Contemporary Literature Press, sub
îngrijirea Lidiei Vianu. E primul roman pe
care îl citesc online, până
a c um ev i t â nd a c e s t e
provocări ruinătoare privirii.
În bi(bli)ografia lui FCP,

se situează
între

(2001) şi
(2014), romane-

mă r t u r i i d i n gu l ag u l
românesc, pe care autorul,
dotat cu un extraordinar simţ
al ironiei şi sarcasmului, le-
ar putea pune sub egida
gorkiană a
Trebuie spus că, dincolo de
orice conotaţie privind trama
şi drama scrierilor sale,
Florin Constantin Pavlovici
este unul dintre prozatorii de
astăzi redutabili şi veritabili.
Altfel zis, este un prozator în
sine, care, deloc întâmplător, te coboară în
maelstrom, spre a te urca apoi în zări de o
puritate îngerească.
n Pavlovici nu se întoarce
spre

(a făcut obiectul
romanului ) ci
încearcă a desluşi - tot pe înţelesul tuturor -
resorturile paralizante ale , ca şi starea
animalică de continuă , deopotrivă a
vânatului şi a vânătorului.

apare în numeroase ipostaze,
stimulată, propulsată nu doar de resorturi
ideologice, ci şi, pur şi simplu, viscerale -
imaginea ei ultimă, derizorie, fiind
magazinelor (f)alimentare unde

De altfel, am punea spune că aceasta e
imaginea emblemat ică a

: pânda şi
coada; omul cu sacoşa, mai exact Sacoşa,
devenită, dintr-un banal accesoriu, ditamai
substantiv propriu: Sacoşa alergând,
înnebunită, de la o coadă la alta; Sacoşa
prostituată, care făcea, decuseară, trotoarul,
ca să prindă, în zori, ; Sacoşa
dezamăgită, dezumflată, când nu prindea
nimic; Sacoşa mândră de performanţele ei,
când ajungea acasă doldora de
(puii îşi luaseră zborul peste hotare),

(porcul zburase şi el),
(nicio masă fără peşte! suna singura

reclamă permisă), precum şi alte astfel de
delicatesuri care nutreau
(AnaBlandiana).
Revenind la , sfânta mânie a

autorului se abate, de această dată, nu atât
asupra securiştilor de profesie, cât a
informatorilor, a turnătorilor care

Frica şi pânda

Frica şi pânda
Tortura, pe înţelesul

tuturor Viscolul şi
păianjenul

închisorilor mele.

Frica şi panda,
trista, inutila brutalitate a închisorii

noastre politice
Tortura, pe înţelesul tuturor

fricii
pândă
Frica era mai tare

ca interesul pecuniar. Mai tare ca omenia.
Uneori se dovedeamai tare decât legătura de
sânge. În lumea puşcăriaşilor, se cunoşteau
destule cazuri de lepădare a părinţilor de
copii, a copiilor de părinţi, a rudelor de rude,
datorită fricii şi laşităţii, ascunse câteodată
submască ideologică.
Pânda

pândirea
se bagă

ceva...
v ictor ie i

socialismului la oraşe şi sate

ceva

tacâmuri de
pui
picioare de porc
hamsii

un popor vegetal

frică

- de la
prostul sadea până la gânditorul prezent în
manualele şcolare - au indus-o în societate.

Î

Frica de a vorbi, frica de a gândi, frica de
adevăr sunt mai degrabă opera lor decât a
Organelor. Turnătorii au hrănit copios
laşitatea, care s-a întins în corpul social cum
se întinde igrasia în ziduri. Ei sunt cei care au
otrăvit relaţii colegiale, au ucis prietenii
curate, s-au strecurat în familii, existând
cazuri, chiar dacă rare, în care copiii şi-au
denunţat părinţii, iar soţii şi-au raportat la
Securitate tovarăşii de viaţă. Avortonii
aceştia morali nu purtau niciun stigmat.
Erau actori talentaţi şi, în multe privinţe, mai
înzestraţi decât victimele lor.

acea floare aleasă a
poeziei, îşi trage anumite seve din

haznaua puturoasă a
Securităţii.

:
anchetatorul m-a convins, pe parcursul
multor confruntări, că sunt un

. Ziua în care am recunoscut acest
lucru este ziua în care mi-am pierdut
respectul faţă de mine însumi: ajunsesem
complicele torţionarului. Din clipa aceea,
viaţa mea a devenit, în bună măsură, viaţa
unui străin. Eforturile de a mă reabilita în
proprii mei ochi au fost un eşec. Nu numai în
închisoare, ci şi mai târziu, ca om liber.
Niciodată nu am reuşit să îmi iert slăbiciunea
în faţa torturii. Singura mea consolare e că
am avut totuşi tăria să rezist bătăilor şi
presiunilor, când mi se cerea să-mi denunţ
colegii, şi să nu amestec pe nimeni altul în
decădereamea.

dirijor

rticole semnate
de el, despre clasici ai
literaturii noastre, de o
grosolănie fără margini şi de
un primitivism de grotă. Din
spatele unor aprecieri
e s t e t i c e i n f o r m a t e ,
răzbăteau ura tenace şi un
devastator complex de
inferioritate.

Se dau şi
exemple - de la Dan Amedeo Lăzărescu, la
Ştefan Aug Doinaş -

(care)

Scene de râsu'-
plînsu', pe care autorul - la
câteva zeci de ani distanţă
din momentul desfăşurării
- le relatează oarecum
detaşat, probează cât de
adânc intraseră frica şi
laşitatea în mentalul
individual şi social. Abia
ieşit din închisoare (după
5 ani de detenţie), rude,
prieteni, colegi, cunoscuţi
- se feresc de el ca de un
ciumat. El însuşi rămâne
cu o sechelă morală, probă
a unei abdicări pe care nu
şi-o poate ierta. Pagina
este de o sinceritate şi un
dramatism care fac inutil
o r i c e c om e n t a r i u

duşman al
poporului

este tot, scenele terifiante alternează
cu cele de fior şi râs, într-o dozare
farmaceutică. Puse faţă-n faţă,

portretele unor torţionari ai culturii, din
perioada stalinist-dejistă, şi ai unor notorii,
sau obscuri, scriitori boemi, dau dimensiunea
unei lumi care supravieţuia la limita
schizofreniei. Pentru primii, simptomatic
este cazul Paul Georgescu, al
scriitorimii, în anii '50, romancier de succes
(pentru degustătorii subtili), în anii '70-'80.
Cercetând arhiva Radiodifuziunii, FCP
descoperă a

De-a dreptul
oribil este episodul - relatat
de G. Pienescu - când
acesta, în calitatea sa de
r e d a c t o r , î i s o l i c i t ă
directorului editurii, Paul
Georgescu, manuscrisul
unui roman (de două mii de
pagini!) al lui Agârbiceanu,
pe care i-l dăduse în urmă cu

P

ceva ani.

Pentru boemă (
, emblematic e Nichita

Stănescu, al cărui

Paginile consacrate unor scriitori cu
destine, opţiuni şi de pe baricade diferite -
precum Al. Ivasiuc, Marin Preda, Eugen
Jebeleanu, Ioan Alexandru, Octavian Paler,
Ion Omescu, Andrei Ciurunga, I.D. Sârbu,
Sergiu Al. George, V. Carianopol, Dinu
Săraru, Fănuş Neagu, Paul Goma - sau unor
redactori-radio sunt tot atâtea mărturii de
istorie, dar şi de mitologie culturală, dintr-un
timp în care frica, pânda, greaţa, delaţiunea,
compromisul, rezistenţa (fie şi prin cultură),
decăderea, verticalitatea, vanitatea, speranţa -
şi câte or mai fi - formau un melanj conceput

„Cum arăta manuscrisul?” a
întrebat temutul critic literar. „Voluminos,
vreo două mii de pagini, pe hârtie subţire”, i
l-a descris Pienescu. „Ăla scris pe foiţă?”
„Da.” „Tocmai s-a terminat. Excelentă
hârtie igienică”, a apreciat grobian prea
subtilul îndrumător al culturii române.

Boema este lucrul cel mai
costisitor din lume.)

trai în dezordine părea să
fie, cum spunea G.Călinescu despre boemia
lui Eminescu, gest filosofic, nu o simplă
indigenţă. Îmbrăcămintea sărăcăcioasă era,
dacă nu opţiune, o întâmplare situată în
ordinea firescului.

Nicolae TURTUREANU

de ominte diabolică.
Finalul cărţii încununează opera lui Florin

Constantin Pavlovici, prin descrierea
migraţiei sinucigaşe a somonilor, în amonte,
pentru reproducere, şi paralela care urmează

Ceea ce ar însemna că sacrificiul n-a fost
zadarnic.

:
În România ocupaţiei ruseşti, noi, cele două
milioane de foşti deţinuţi politici,
întruchipăm somonii ultimei jumătăţi a
secolului XX.Din cadavrele noastre intrate în
descompunere, se va hrăni o generaţie
curată, sănătoasă, fără pândă şi fără frică. Va
înflori chiar din putreziciunea noastră.

Camil Ressu: Iarn grea (Ru i la Ia i)ă ş ş
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O expoziţie precum cea găzduită, la început de
decembrie, de Galeria Tonitza, poate părea, într-o lună
cu implicit tonus jovial, un gest de-a dreptul derutant.

Cu atâtmaimult cu cât nu este nici el
tocmai un titlu predestinat a-(ţi) demistifica intriga. Ce o face
pe tânăra plasticiană Ioana Palamar a ieşi, cel puţin momentan,
din şirul lung al semenilor (mai) grabnic interesaţi în a cuceri
lumea, afli însă de îndată ce treci de prag. Şi nu mă refer atât la
cel fizic, cât la cel menit a delimita filonul decorativ estetic, de
prezumţia de "vinovăţie" a captărilor conglomerat ce-i definesc
arta.
Până la trecătoare vise mapamonde, Ioana pare exclusiv

atrasă de un alt univers, căruia i-a şi cedat, de-a lungul mai
multor demersuri expoziţionale, avantajele dar şi canoanele
primului plan. Unul nu doar dificil de explorat, cât mai ales
dificil de surprins în sintagme, de arhivat, dat fiind că se face
printr-o mută lege a firii, de nestatornicie vinovat. Sinele, eul,
matricea primordială sau spuneţi-i simplu, propria persoană,
devine pentru artistă un periplu obsesiv şi un motiv, plastic
vorbind, vizibil ofertant.
Deşi la prima vedere o astfel de alegere nu e tocmai

comodă, nici optim atractivă din perspectiva unui public-ţintă
foarte clar identificat, ea implică tentaţii, care, da, ţi-ar putea
redirecţionape contrasens impresia şi cuceri treptat.
Autoportretul sau "obsesia oglinzii", cum a fost adeseori

etichetat, devine nu în ultimă instanţă un act de curaj. Să propui
prin artă, orice faţetă a sa, un subiect de disputat, e una, să te
oferi, de bună voie, a fi disecat iar şi iar, până la un eventual
nucleu emoţional cu antonimice stări şi senzaţii, e un risc
asumat. Dar, necesar poate, dacă e să admiţi onest că nu te poţi
vijelios arunca în decizii ca fără să fi bifat iniţial
indicatoarele scrijelite sumar cu .

Privindu-mădeDeparte

Asta vreau
Cine sunt. Ce ştiu.Cumstau

Sinele ca destin

DELTA
UN CÂMP DE EXPERIENŢE

Raluca SOFIAN OLTEANU

Nu ştiu dacă acel "de Departe" e mai aproape de solitudine
sau de ideea de detaşare, cert e că ambele sunt în pictura Ioanei
vehicole necesare trăirilor secvenţiale. Despre solitudine a
declarat de altfel, parafrazându-l peOsho, că e singura revoluţie
autentică şi că explorarea eului e o condiţie
congruentă ei. Asupra detaşării n-a insistat. Nu într-un mod
particular. Poate pentru că o resimte drept evidenţă reperată în
raport cu orice act solitar. E în fond efectul cauzei, nu-i aşa? De
ce te-ai însingura dacă nu pentru a plonja în linişte şi după,
scufundându-te în sine, să procesezi raţional...detaşarea.
Ce nu-ţi oferă liniştea însă e atuul unui punct de plecare

foarte clar. Fapt altfel nerelevant, pentru că Ioana Palamar nici
nu pare dispusă să-l caute măcar. Autoreflecţia e ancorată/
centrată pe stare. Şi-n fond cum faci să-i categoriseşti trăirile,
reacţiile, arderile sau stingerile? Nu poţi. Nu există o stare care
să aspire la întâietate.Doar dacă nu alegi fireşte a-i da puterea să
le îngroape pe toate celelalte. Artista e doar interesată să le
observe, să le potenţeze sau diminueze prin jocuri duplicitare de
culoare. Furtuni cromatice similare. În plus, uzul tehnicilor şi
suporturilor mixte (pânză, pergament, sticlă, ceară, carton,

sine qua non

plastic) e colacul necesar de salvare. Intersecţia lor rezolvă
textura experimentului. De parcă, fiecare sentiment sau
senzaţie ar avea o dublură materială. Un singur chip, cel al
autoarei, suportă perspectiva a zeci de colaje. În funcţie de
starea-studiu masca desprinsă/ decupată e întodeauna alta, cu
o viaţă proprie, revelatoare.
Autoportretele Ioanei nu dovedesc, asemeni variantelor

Van Dyck, Rafael sau Albrecht Dürer, urme, fie şi vagi, de
carnalitate. Nu au nici doza minimă de egocentrism, ci denotă
o, cumva, palpabilă sete de automutilare. Sunt radiografii de
stare, oricare va fi fiind protagonista, de la duplicitate, durere
sau semiobscuritate, la tensiune, spaimă sau dorinţa de
evadare, prin sau din ochii deveniţi din ferestre, simple graniţe.
Fuga dintr-una spre posedarea alteia e un război rece între
sobrietăţi şi sensibilităţi excesive.
Mi le-am imaginat ca fleshuri. Fleshuri conotative. Privite

astfel, lucrările relevă o dimensiune puternic dramatică şi un
fluid pelicular uşor regizat. Tensiunea, încarcerarea în sine e
transpusă prin liana de sârmă ghimpată ce urcă pe chipul
vinovat; omul nou, revenirea în sine e uşor de ghicit în spatele
unei carcase mumificate; melancolia, meditaţia sunt
suspendate în transparenţe fine, dedublarea e reuşit surprinsă
prin găselniţa peliculei negative, demnitatea prin iluminarea
irecognoscibilă ochilor închişi, iar tăcerea prin pale şi
suprapuse falduri de pânze, ce conferă chipului indulgenţa
aparte a lipsei de vizibilitate.
Un război rece dar tenace aşadar, punctat uneori nu doar

prin culoare, ci prin jocul liniilor când în zig-zag când oblice,
denotând frustrări şi iritare, deci, întotdeauna, asertive
compoziţiei în sine. Doar privindu-le, nevoia de atingere a
unei stări de completitudine, de linişte emoţională devine, un
scop în sine.

"Lumina" şi respectiv "Departe": "

Ce te izbeşte, scrutând metodic acelasi chip multiplicat, e
sentimentul că, pe parcursul elaborărilor lui, ceva s-a
întâmplat. Ceva era căutat. Şi m-am gândit fără să vreau la
implicaţiile terapeutice ale unui jurnal. Evident nu unul intim
în sensul de pasional, ci mai curând un compediu medical, un
dosar de pacient scrupulos completat. Nu ştiu dacă încercarea
tinerei plasticiene într-ale autostudiului din perspectiva
laborioasă a cunoaşterii de sine a funcţionat. Nu ştiu nici câte
răspunsuri întâmplător sau asumat a aflat, dar încercarea şi
devoalarea sa în particular ameritat.
Fie că le priveşti sau nu ca proces de decodificare a eului

(sur)prins între sine şi lumea exterioară, ca mijloc de ieşire
dintr-o criză psihică, sentimentală sau artistică, ca instrument
de salvare a timpului trăit sau inducere a unei realităţi paralele
convenabile (de câte ori istoria literaturii n-a punctat
contradicţii între jurnal şi viaţa reală?) ori pur şi simplu pretext
de atelier de creaţie, autoportretele Ioanei pot fi bănuite a
suferi de orice, dar nu de lipsă de autenticitate.
Dincolo de expresia chipului şi amprentele revendicate de

ideea de stil, lucrările (unele) se bucură, (interesant amănunt,
dacă n-a fost premeditat, cu atât mai mult!) de scurte şi bine
plasate explicaţii .
Iată două exemple tranşante aferente lucrărilor intitulate

Indiciile unui artist, opţionale, dacă nu chiar suprimate de
regulă privitorului, devin necesare în cazul Ioanei şi
creioneazăprin suprapunere un ...metaportret.
Conform lui suntem fiecare evantaie temperamentale

bazate pe stare.De la ceameditativă cu ochii fizici închişi şi cel
de-al treilea deschizându-se spre exterior , la procesul de
interiorizare, de la extazul sentimentului de eliberare, când laşi
în urmă reziduuri şi frământări sufleteşti, lamarja de visare sau
ceaţa tristeţii şi doza intrinsecă de vulnerabilitate.

. Aşa definea autoportretul Ioana Palamar
într-una dintre experienţele sale plastice, anterioare. Dacă e
joc, un fel de v-aţi-ascuns moderat, cu propriul eu, studiat şi,
posibil sau nu, adjudecat, întrebarea e, există o miză? Şi dacă
da, care e ea? Ce afli la urma urmei la finalul unui astfel de
periplu angoasant?

crede Ioana. O linie
melodică aş zice dificil de asimilat.Dar clar,merită încercat.

onceptul urmărit în realizarea acestei lucrări este
reliefarea propriei personalităţi, a propriului temperament ca
într-o oglindă. Prin reprezentarea globului ocular închis am
dorit să exprim un moment de intimitate, de meditaţie, în care
rămân doar eu cumine însămi."

Un joc serios

"Cel mai dificil moment este atunci când stai faţă în faţă cu
tine însuţi, te priveşti şi te întrebi cine eşti tu cu adevărat,
încercând să spulberi totodată etichetele puse de cei din jur...
Doar atunci poţi cânta cu adevărat!"

Am surprins doar un
moment de îngândurare, în decursul căruia mă detaşez de tot
ceea ce mă înconjoară, pentru a mă refugia într-o lume mai
intimă şimai sigură, îndepărtându-măde unanumit spaţiu sau
timp." . "cŞi.

Marile dureri sunt mute

Ioan RĂDUCEA
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“Noul locatar” de Eugen Ionescu

Nu vom şti niciodată cum sfârşeşte piesa lui Treplev fiindcă
nici el, nici Cehov nu au vrut să ne-o spună. Nu ştim foarte
bine nici ce înseamnă cu adevărat „teatrul formelor noi”

despre care vorbeşte cu atâta exaltare şi care îi provoacă atâtea
decepţii, umiliri şi disperări luiKonstantinGavrilovici.
În ceea ce e prezentat drept un „spectacol-laborator” doar

„condus” nu regizat deAntoaneta Cojocaru, jucat la de
la Teatrul „Bulandra”, zece actori plus un muzician (Adrian- George
Popescu) căruia i-a fost încredinţat şi rolul Pescăruşului, nescris de
Cehov, şi un scenograf (Mihai Păcurar) încearcă să afle şi să ne
împărtăşească şi nouă respectivul răspuns. Unul, desigur, posibil, la
fel de posibil ca multe altele şi care, fără a fi nici pe departe perfect,
mi se pare unul plauzibil.
Au făcut-o, de fapt, acum aproape un an, în 2013, dar prin cine

ştie ce întâmplare, dar şi din cauza statutului meu de nebucureştean,
am ajuns să îl văd doar la finele lunii octombrie 2014. Timp suficient
pentru ca montarea să fie văzută şi comentată de criticii bucureşteni,
timp suficient, de asemenea, pentru ca spectacolul să fie văzut şi de
un număr considerabil de spectatori. În răstimpul scurs de la
premieră, au apărut câteva cronici. Dintre care cel puţin trei sunt
semnate de nume cu notorietate în comentariul curent de spectacol.
Două dintre ele (cele semnate de Cristina Modreanu şi, respectiv, de
Monica Andronescu), deşi formulează rezerve numeroase şi, după
părereamea, întemeiate, la adresa propunerii se situează, în esenţă de
partea ei, o a treia, scrisă pe blogul personal şi într-un limbaj violent
de Ileana Lucaciu, o respinge categoric în termeni ce arată limpede
că respectivei comentatoare îi sunt complet străine, îi repugnă de-a
dreptul, concepte precum Însă,
dincolo de opiniile divergente ale criticii rămâne realitatea că

Studio Space

laborator, experiment, antropologie.
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neiubirii

de la noul studio al Bulandrei se joacă pe mai departe şi
nu se joacă deloc cu sala goală, că publicul se arată interesat de
propunere şi că acest public nu se recrutează în totalitate şi în mod
obligatoriu dintre cunoscători ai scrisului lui Cehov veniţi la Teatru
cu dorinţa de a constata libertăţile ce şi le-au îngăduit participanţii la
proiect faţă de partitură.
Spectacolul se joacă într-un decor minimal, pe o arenă de zgură.

Opţiunea scenografuluiMihai Păcurar pentru o atare soluţie numi se
pare una defel întâmplătoare, ci simptomatică pentru esenţa
montării, dar şi pentru natura relaţiilor dintre personaje. Ca şi pentru
statutul actorilor cărora li se cere să fie mai degrabă performeri. Căci
povestea nefericirilor şi a disperărilor conjugate din piesa lui Cehov
ne este înfăţişată nu romantic, nu patetic, ci asemenea unei lupte,
unui meci între personaje. E o continuă stare de agitaţie, de
nervozitate în spectacol, de agresivitate chiar. O stare ce depăşeşte
prin intensitate caracterizarea făcută de unul dintre personaje celor
ce îl înconjoară: „ Sunt atât de nervoşi toţi şi atât de plini de iubire!”
Da, eroii cehovieni din de la Bulandra sunt cuprinşi de o
iubire disperată pentru cineva care nu le împărtăşeşte sentimentele.
Maşa (Ela Ionescu) e disperat îndrăgostită de Treplev, tot la fel cum
Arkadina (Mihaela Teleoacă), în pofida spiritului ei apăsat practic, e
disperat sedusă de Trigorin (Adrian Ciobanu), un Trigorin de care e
la fel de îndrăgostită şi sensibila Zarecinaia (Antoaneta Cojocaru),
iubită cvasi-nevrotic de Treplev (Ştefan Lupu). Există de asemenea
în spectacol şi o disperare a ai cărei protagonişti sunt
Medvdenko (Lari Giorgescu), dar şi o disperare, o exacerbare a urii
(Vlad Oancea în rolul lui Samraev şi Isabela Neamţu în Polina
Andreevna). Şi mai există deopotrivă şi o împăcare tristă cu
neîmplinirea ( fals bătrânul Sorin, original structurat de Richard
Bovnoczki) sau o cochetărie a raporturilor cu aceasta (Dorn în
interpretareameritorie a luiGabrielRăuţă).
De unde importanţa încălzirii vocale şi fizice de la început (o

încălzire ce trimite cu gândul la formula teatrului în teatru), de unde
consistenţa locului rezervat dansului şi fizicalităţii. Dacă
romantismul şi patetismul sunt programatic, nu întotdeauna şi faptic,
la nivel interpretativ excluse din formula de spectacol-studiu
coordonat de Antoaneta Cojocaru, o pondere aparte dobândeşte în
economia acestuia tragismul. Un tragism exprimat nu numai la
nivelul diegesisului, al poveştii. Care e pe mai departe o poveste ce
conservă fără prea multe tăieturi textul lui Cehov, însă recântăreşte Pagină realizată de Mircea MORARIU

Teatrul formelor noi

Trigorin - o absenţă

În 1972 Nichita Stănescu publica un volum de pseudo-criticăliterară intitulat . Volum ce îi va aduce pentru a
treia oară premiulUniunii Scriitorilor.
Dincolo de comentariile făcute de marele poet pemarginea unor

opere literare celebre supuse „la o nouă lectură”, conta implicitul
îndemn la revenirea sistematică la valoare. Îndemnul la relectură. O
operaţie oricând la îndemâna cititorului obişnuit, în orice moment
posibilă şi mereu recomandabilă cititorului profesionist care se zice
că ar fi criticul literar. Şi unul dintre motivele nevinovatei mele
„invidii” la adresa acestuia. Căci spre deosebire de el, eu, critic de
teatru, am foarte rar şansa de a revedea un spectacol caremi-a plăcut.
Raţiunile sunt multiple şi uşor de înţeles. Cele ce ţin de distanţe, de
dificultăţi financiare sunt completate de ceea ce înseamnă însăşi
realitatea, specificul însuşi al teatrului. Care specific face ca şi atunci
când revenirea devine posibilă, lucrurile să nu stea identic la fel, să
nu semene riguros cu ceea ce s-a întâmplat cu ocazia primei
vizionări.
Cartea din bibliotecă, chiar dacă poate puţin mai deteriorată

decât la momentul cumpărării ei şi la acela al primei citiri, e totuşi
neschimbată. Cititorul s-a mai schimbat puţin, a mai acumulat câte
ceva, în special experienţă deviaţă şi experienţă de carte, pluralul său
de lecturi emai amplu.Conţinutul cărţii a rămas acelaşi.
În cazul spectacolului de teatru, nu doar că eu, spectator, sunt un

pic modificat faţă de momentul primei întâlniri, la fel cum e
modificat cititorul de literatură, dar şi ceea ce mi-e dat să văd e,
fatalmente, altceva. Nu esenţial, nu radical altceva, însă cum
spectacolul se precizează prin reprezentaţie, iar la fiecare
reprezentaţie interpreţii sunt, cel puţin din punct de vedere biologic,
uşor diferiţi, e firesc ca identitatea perfectă să nu mai poată fi
asigurată.
Dincolo de toate aceste lucruri, altminteri demult cunoscute,

revederea unui spectacol poate fi şansa descoperirii a ceva ce ţi-a
scăpat la o primă vizionare sau a unui ceva care la data premierei era
mai puţin precizat şi care a dobândit între timppregnanţă.
Cu ocazia ediţiei din noiembrie 2014 a Festivalului

am revăzut spectacolul cu piesa de Cehov. Montat de
Yuryi Kordonskyi la Teatrul German de Stat din Timişoara în
primele luni ale anului 2013.Un spectacol ce a avut premiera cândva
pe la începutul lunii martie a anului sus-menţionat. Un spectacol,
fără doar şi poate, foarte bun. Un spectacol despre care am scris cu
plăcere, cu dragoste, cu bucurie. Şi pe care revăzându-l acum, la mai
bine de un an şi jumătate de la premieră, în aceeaşi sală, dar plasat în
cu totul alt loc decât la prima vizionare, l-amgăsit parcă şimai bun, şi
mai copleşitor, şi mai omenesc. Dar şi cu semnificative nuanţe în
plus.
Sala Teatrului German de Stat din Timişoara e una bizară. Una

„cu năbădăi”. Despre ea, despre obligaţia scenografului de a o
„îmblânzi”, a scris cândva un remarcabil eseu scenograful Dragoş
Buhagiar, cel care semnează decorul şi costumele Mi-
am reamintit scrierea lui Dragoş Buhagiar cu ocazia primei vizionări
a spectacolului lui Yuryi Kordosnkyi, l-am citat în cronica de la data
premierei. Mi l-am reamintit şi acum, cu prilejul reîntâlnirii cu
spectacolul. Şi mi-am dat încă o dată seama câtă dreptate are Dragoş
Buhagiar în tot ce scrie acolo.
Am regăsit şi acum nenumăratele valize şi pălării parcă aruncate

vraişte pe marginile spaţiului de joc. Am regăsit vraful de cărţi şi de
ziare pe care, la un moment dat, spre final, va începe să le rupă
nervos, cu o nervozitate vecină cu nebunia, Treplev. Am regăsit şi
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aparatul de radio cu care se joacă, din când în când, Dorn, doctorul-
estetician, singurul căruia se pare că i-a spus ceva neterminata piesă
a lui Treplev. Care o elogiază imediat după neaşteptata ei
întrerupere, dar şi ceva mai încolo, când plăcerea estetică dă semne
că e pe punctul de a se amesteca cu o dragoste în amurg pentru Nina
Zarecinaia. Am descoperit- nu ştiu cum se face că nu l-am observat
de prima dată- carul mortuar în care se sfârşeşte, premonitoriu, o
ultimă ceartă dintre Arkadina şi Konstantin Gavrilovici. Pe care l-
am asociat dureros copleşitorului comentariu muzical ce domină
ultimeleminute ale reprezentaţiei.
Am redescoperit paradoxul personajelor cehoviene, aşa cum

apare el original formulat în spectacolul luiYuryiKordonskyi. L-am
redescoperit şi i-am găsit note suplimentare de articulare şi de
motivare. Observasem la premieră, am consemnat faptul şi în
cronica de atunci, cât de apare Trigorin în montarea de la
Teatrul German de Stat din Timişoara prin raportare la alte
spectacole cu aceeaşi piesă.Trigorin, interpretat deRaduVulpe, nu e
nicidecum un bărbat frumos. E şters, insipid, îmbrăcat fără gust,
poartă mereu o bască pe cap, iar creionul şi caietul mereu avute în
mână îl fac să semene cu un funcţionar. De fapt, chiar asta este
Trigorin. Un funcţionar al faptelor, un înregistrator al lor, un
funcţionar al literelor. El însuşi e conştient de condiţia lui, ba chiar o
şi recunoaşte. Dar, spre deosebire de alte montări în care personajul
încerca să îşi ascundă lipsa de importanţă prin poză, de data aceasta
el numai face nicimăcar acest efort. Trigorin e unommărunt, veşnic
încovoiat. E un om de plastilină. Un om al absenţei.Această absenţă
mi s-a părut parcă mai evidentă acum, la a doua întâlnire cu
spectacolul timişorean. Trigorin aproape că nu există primele
treizeci- patruzeci de minute din spectacol. Nici nu ştiu dacă de data
aceasta el s-a aflat cu adevărat în scenă. Trigorin nu a scos o vorbă pe
toată durata agitaţiei produse cu ocazia reprezentării eşuate a piesei
lui Treplev. De care e tot la fel de neinteresat cum e de nuvela
publicată de acesta în revista pe care i-o aduce în partea a doua a
spectacolului.
Numele îi este rostit pentru prima oară de Irina Nikolaevna

(Ioana Iacob oArkadină tânără, frumoasă, elegantă, pasională), dar
mai avem ceva de aşteptat până să îl vedem cu adevărat. Iar întâia lui
apariţie, în chip de pescar, e una cvasi-ridicolă, timidă, temătoare.
Trigorin nu e defel un bărbat frumos. Frumoşi sunt Treplev (Horia
Săvescu - absolut remarcabil, aflat într-o complementaritate febrilă
cu excelenta interpretă a Ninei care e Olga Török), Dorn (mereu
elegant, cu o pasiune pentru jocul cu multiplele pălării risipite prin
scenă, un Dorn impecabil jucat de Georg Peetz) şi învăţătorul
Medvedenko. Da, Medvedenko, fără cusur jucat de Konstantin
Keidel, acel Medvedenko care mereu se plânge de sărăcia lui, dar
care aici e suspect de elegant (cu fular de mătase la gât). Un
Medvedenko pe care nu îl bagă nimeni în seamă, căruia nimeni nu se
osteneşte să îi răspundă la salut, care e detestat de Maşa (Anne-
Marie Waldeck), care e dispreţuit de bătrânul, obositul, primitivul
Şamraev (Rareş Hontzu) şi de PolinaAndreevna (Enikö Blenessy),
care e ignorat de consilierul Sorin (Franz Kattesch). Care e tratat
drept intrus atunci când se alătură jocului de cărţi la care nu îl
invitase, de altminteri, nimeni. Şi cu toate că Trigorin e şters, ba
câteodată e chiar ridicol, adevărata rivalitate între Zarecinaia şi
Arkadina nu e generată de gelozia artistică, de condiţia de actriţe, ci
de disputa amoroasă.
Întreg spectacolul e în asemenea chip construit încât urmărindu-

l ajungi să te întrebi dacă chiar avea dreptate G. Călinescu atunci
când scria că subiectul ar fi „de natură estetică”.
La urma urmei, de ce se sinucide Treplev? Din cauza

sentimentului ratării literare şi artistice? Din cauza eşecului
conştientizat în impunerea „teatrului formelor noi”? Poate că şi din
acestemotive.Dar cauza decisivă pare a fi sufletul sfâşiat,mortificat
după ultima întâlnire cu Nina. O întâlnire hiper-incadescentă, o
întâlnire magnific jucată de Horia Săvescu şi de Olga Török, o
întâlnire în care până şi şansa salvării prin iubire, o iubire chiar aşa
cârpită cumar putea fi ea, îi e definitiv refuzată.
Am revăzut, aşadar, cu încântare şi emoţie lui Yuryi

Kordonskyi. Cu bucurie, dar şi cu tristeţe. Cu acea tristeţe că
necondiţionata apreciere a publicului, cronicile mai mult decât
laudative nu au fost încununate de un premiu pe măsură. Şi că
cineva, o criticiţă veşnic înţepată, şi-a permis chiar să scrie că ar fi
vorba despre un produs estetic depăşit, în specificul unor decenii
trecute.

altfel
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dimensiunile unor secvenţe, dintre care cea a pregătirii şi a eşecului
reprezentării piesei lui Treplev se află în câştig evident. Apare, cum
spuneam, personajul inventat al Pescăruşului jucat de Adrian-
George Popescu. Un personaj cu funcţii nu întotdeauna riguros
precizate, dar care e, fără doar şi poate, printre altele, dublul Ninei şi
dublul lui Kostea. Un personaj care cântă şi care e urmat, însoţit în
cântecele sale şi de cei ce îl înconjoară. Cântecul e însă mai
totdeauna incantaţie, totul amintind de tragediile antice greceşti, de
unde evidenţa dorinţei revenirii la originile teatrului. Origini de la
care ştim bine că s-a zămislit orice încercare de reînnoire a acestei
arte.
Relaţia dintreArkadina şi Trigorin s-a încheiat, din câte se pare,

printr-o căsătorie, femeia apărând în ultimele secvenţe ale
spectacolului însărcinată şi mândră de sarcina ei. O situaţie ce nu
poate decât să amplifice starea de disperare şi de secătuire a lui
Treplev. Un Treplev crescut în adoraţia mamei sale şi care prin
apariţia noului „tată” (precum în ) şi a unui frate se simte încă
şi mai deznădăjduit. Un Treplev a cărui ratare este consfinţită nu
numai prin faptul că e silit să recunoască eşecul căutărilor sale în
zona formelor noi, ci şi prin aceea că parcă-parcă a devenit un alter-
ego al lui Trigorin (foarte bun în context Ştefan Lupu). Căci dacă
cinicul Trigorin e mereu însoţit de carneţelul pe filele căruia notează
idei pentru noi povestiri, Treplev are legat de cureaua de la pantaloni
un carnet ceva mai mare în care e dornic să-şi noteze ţâşnirile
inspiraţiei. Iar când e cum nu se poate mai clar că Trigorin îi
transpune în povestirile sale chiar pe cei de care e înconjurat, până şi
Treplev îi întinde acestuia, rugător, disperat, dosarul propriei vieţi.
Să fie această „predare” recunoaşterea finală a neputinţei instituirii
formelor noi?N-aş crede.

Hamlet

Dou viă ziuni asupra “Pescăruşului” cehovian

Radu VULPE (Trigorin) şi Olga TÖRÖK (Nina Zarecinaia)

Ştefan LUPU şi Antoaneta COJOCARU (Nina Zarecinaia)(Treplev)
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Receptarea lui Liviu Dănceanu în lumea muzicii româneşti
stă sub semnul contradicţiei şi paradoxului. Deşi muzician cu
activitate copleşitoare - compozitor a cca. 150 de opus-uri,
organizator şi dirijor a peste 600 de concerte ale ansamblului

semnatar al aproape 20 de volume, nenumărate
articole, studii -, deşi opus-urile sale apar frecvent pe afişele
concertelor de muzică contemporană, de la noi, de dincolo,
comentarii asupra producţiei sale sunt rar publicate, rarisime
fiind cele semnificative. Liviu Dănceanu a interpretat în ţară şi în
lume sute de compoziţii ale colegilor de breaslă. Răspunsurile
sunt în aşteptare. Liviu Dănceanu a împlinit în 2014 vârsta
maturităţii depline. Este sărbătorit de Uniunea compozitorilor
(portret componistic oferit de formaţia sa - ), de
Filarmonica „Mihail Jora” în recenta ediţie a „Zilelor muzicii
contemporane de la Bacău”. Iaşul îl cunoaşte prea puţin (!?).
Mărturisesc că şi pentru mine, creaţia lui Liviu Dănceanu este o
descoperire târzie, stimulată de cultivarea eseisticii sale
sclipitoare şi, nu în ultimul rând, de cunoaşterea omului de o
spiritualitate şi discreţie distantă.
În aceste condiţii, un necesar punct de plecare îl poate

constitui fişa biografică. Liviu Dănceanu s-a născut în 1954 la
Roman, a absolvit Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti
(1980), secţia de compoziţie, la clasa profesorului Ştefan
Niculescu. Şi-a prelungit perioada de învăţare prin studii
aprofundate (1980-1981) la aceeaşi instituţie, apoi prin cursuri
de specializare, frecventând seminarul internaţional de
compoziţie din Kasimiersz-Dolni (1984), unde a studiat cu
Xenakis, Kotonski şi Paul Patterson. În completare, a efectuat
călătorii de documentare la Paris, Londra, Praga, Tallin,
Varşovia, Moscova. Liviu Dănceanu a fost şi este directorul unor
importante festivaluri de muzică nouă (“Zilele muzicii
contemporane - Bacău”, din 1986, “Săptămâna internaţională a
Muzicii Noi”, Bucureşti, 1992-1996; 2001-2002 ). Liviu
Dănceanu este directorul şi dirijorul ansamblului (din
1985) şi profesor la Universitatea Naţională de Muzică
Bucureşti.
Pornind de la datele minimale şi încercând să pătrundem în

universul gândirii sale prin lecturi, audiţii, analize, avem mai
întâi imaginea unei naturi dăruite generos pentru muzică,
literatură şi filosofie.Sunt evidente abnegaţia, răbdarea,
sacrificiul de a-şi urma calea prin reflectarea ramificat-
polifonică a fiecărui moment prezent al devenirii proprii.
Conectarea la actualitate priveşte compozitorul ce se aruncă în
cucerirea muzicii noi, asimilând creator toate tehnicile de
avangardă în vogă în anii ‘80. Îl susţine dirijorul prin punere în
undă a propriilor partituri, precum şi ale unei largi pleiade de
compozitori contemporani şi nu numai - ca formă de ascensiune
în cunoaşterea muzicală. În contrapunct, esteticianul caută
înţelesuri, topind variate şi vaste lecturi, edificându-şi stilul de
eseist erudit şi poet almuzicologiei.
Încă de la început, activitatea sa a stat sub semnul sincroniei

formelor de expresie şi exprimare. În compoziţie, la clasa prof.
Ştefan Niculescu şi imediat după, Dănceanu dezvăluie o
propensiune specială către asimilarea vocabularului
contemporan, de la scriitura texturală la diferite forme de
aleatorism, ulterior la valorificarea rezonanţei naturale şi
deschiderea către teatrul instrumental. (Deşi receptarea critică de
specialitate a vremii constată înclinarea sa spre formulele
componistice desprinse din tradiţie, dublată de o „aplecare
specială asupra ontologiei muzicale” şi doar în plan secund
interesul de experimentare a unor noi sonorităţi,Viorel Creţu,
1985). Dintre compoziţiile anilor de început, merită a ne opri
asupra poemului pentrru orchestră, (1981), ce
poate fi considerat o , şi a lucrării

, op.13 (1984), reluată recent la festivalul de la
Bacău.
Debutul său muzicologic, petrecut în acelaşi timp (1982)

printr-un studiu analitic al de Ştefan Niculescu
(citat de atunci în toate lucrările dedicate marelui compozitor)
relevă o natură ştiinţifică autentică, susţinută de o cunoaştere
tehnic-muzicală serioasă şi de un stil sintetic, sistematic, riguros -
calităţi muzicologice confirmate de studiile următoare, ce
dezvăluie şi predilecţia către articolul-portret de autor. Este genul

Archaeus,

Archaeus

Archaeus

Angulus ridet, op.7
ars componistica

Quasisimfonia

Simfoniei a II-a

în care pana lui Dănceanu înfiripează stilul reflexiv-literar pe
cale de a-l consacra.Acuitatea observaţiei şi virtuţiile noului său
stil narativ se relevă cu accentuată elocvenţă în surprinderea
atitudinii componistice a Doinei Rotaru prin relevarea libertăţii
de expresie, a tehnicii flexibile, neformalizabile (

, 1983).
Înfiinţarea ansamblului (1985) s-a dovedit

punctul nodal al destinului său creator. Numele este simbolic,
concretizând o anterioară reflecţie asupra originii actului
artistic-muzical. Înţeles ca esenţă a tuturor fenomenelor,
prototipul tuturor lucrurilor şi fiinţelor, ca forţă vitală, arheul
primeşte virtuţi de principiu al devenirii din abstract în concret,
sub presiunea impulsului creaţiei şi interpretării. „Principiul
arheului” este cel al configurării treptate a formei, din sunetul
fundamental şi din apariţii fulgurante, principiu ce a dominat
estetica lui Dănceanu - compozitorul datorând ideea lui
Constantin Noica (prezentă în comentariul nuvelei postume cu
acelaşi titlu a lui Mihai Eminescu). Angajându-se în serviciul
interpretării muzicii contemporane la modul profesionist (în 4
ani şi jumătate, până în 1990, realizând 56 de concerte în
România !), Liviu Dănceanu se lansează în aventura de
cunoaştere a componisticii noi, cu efect subliniat asupra stilului
personal, supus unor succesive experimente inspirate de partituri
ale timpului şi de practica instrumentală a ansamblului său (de
ex. 1986).
Schimbarea regimului din România l-a găsit pe Dănceanu în

procesul descoperirii muzicii bizantine. Încă din 1988,
lansase o nouă linie stilistică, intercalând în concerte lucrări de
Dimitrie Suceveanu, DomeţianVlahul, Nectarie Frimu,Macarie
Ieromonahul, Anton Pann (variantă instrumentală
îngrijită/aranjată subtil de dirijor). Noua ambianţă sonor-
spirituală i-a inspirat compozitorului o creaţie în stil (
pentru orchestră de cameră, 1994), determinând salvarea
paradigmei bizantine în arhiva personală de simboluri sonor-
expresive, cu reveniri în diferite combinaţii stilistice din lucrări
precum5' ofMillenium, op. 98 (2005),Hexaih, op.147 (2012)
Întrepătrunderea preocupărilor creatoare cu cele

interpretative a primit o nouă direcţie începând cu 1992, când
ansamblul s-a lansat în festivalurile muzicii
contemporane din lumea întregă. Comenzile de creaţie primite
din partea unor instituţii organizatoare sau ansambluri muzicale,
precum (Alicante),
(NewYork), (Chicago),

, (Dublin) au fost dovezi ale recunoaşterii
internaţionale a compozitorului Liviu Dănceanu. Au fost anii în
care muzicianul a descoperit o lume a artei sonore trăind în plin
postmodernism, preocupată de recuperare şi/sau reintegrare a
tradiţiei. Experienţa Occidentului a fost impulsul imaginării
unor naraţiuni muzicale ilustrând diacronia stilurilor. Astfel, a
apărut ciclul ( , op. 71 - fagot, violoncel şi
bandă,1997; , op. 77 - oboi, clarinet, fagot, percuţie,
pian, vioară, 1999: , op. 75 - orchestră, 1999),
continuat cu opus-uri de aceeaşi factură, constituind linia
dominantă a ultimilor 10 ani.
De la sfârşitul anilor 90, Liviu Dănceanu a intrat în

perioada sintezelor, împlinirilor şi inovaţiei în gândirea despre
muzică. 1998

, 2001; , 2003;
, 2004 2005;

, 2006; , 2008
, 2009 , 2009
, 2009 2009
, 2012 - sunt doar câteva dintre titluri. Se

detaşează lucrarea “Introducere în epistemologia muzicii”, în
care autorul propune o nouă teorie a cunoaşterii muzicale,
preponderant structural-sistemică, reflexiv-fenomenologică şi
doar implicit stilistică. Alături de structurarea sa inedită,
determinată de organizările fenomenului muzical, dă de gândit
şi felul în care Liviu Dănceanu ordonează istoria muzicii.
Autorul delimitează cinci etape:1. , preistorică,
dominată de expresia sonoră naturală; 2. ,
coexistenţa mai multor lumi care se reglau în baza unui model
mitologic paradigmatic - fază preponderent monodică; 3.

- perioada stilurilor dominante, de la polifonia
Renaşterii la Romantism; 4. , a suprapunerii
limbajelor, caracterizată de anarhie (secolul XX); 5.faza
metişizării, a întrepătrunderii şi mixării stilurilor (perioada
contemporană).
„Muzica nu este decât un drum printre altele”spunea

Xenakis. Pentru Dănceanu a fost şi a rămas cel ales. Marele său
pariu este devenirea prin cunoaştere, creaţie şi expresie.
Referinţele culturale subliniate ale artei sale şi ale literaturii
despre muzică practicate îl sporesc, distanţându-l totodată de
lumea ce devine, generându-i uneori reflecţii amare. “Suntem,
vrând-nevrând, pensionarii unei rezervaţii de muzică
contemporană. Compozitorii (poate mai mulţi ca niciodată),
interpreţi (histrioni sau autentici). Un public (cât să încapă la o
cină de taină), în sfârşit, o specie de artişti tot mai rară, bizară sau
în cel mai fericit caz doar exotică populează ceea ce putem numi
la modul optimist - rezervaţie, pesimist - ghetou, ori neutru -
cazarmă” ( muzicii, p 127).

Doina
NemţeanuRotaru

Archaeus

Quasiopera, op.38,

Archaeus

Chinonic

Archaeus
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DePaul University Cleveland Chamber

Symphony Concorde
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muzicii savante ; Jurnal parţial sonor ; Jurnal de citit
ascultând muzică ; Seminarii în cheia do, ; De
musicae natura
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Introducere în epistemologia

Laura VASILIU

Muzic i reflec ie. Liviu Dă ş ţ ănceanu

ŞI CHARLOT
A SCRIS UN ROMAN...
... unul singur, e adevărat, dar cu atât mai surprinzător. A fost
editat, în limba engleză, după 37 de ani de la moartea sa, în
februarie 2013, sub titlul Scris în urmă cu şaizeci
de ani, el constituie punctul de plecare al ultimului film
american al lui Chaplin , istoria unui actor
alcoolic salvat din hăul decăderii de o balerină tandră şi
curajoasă.
Chaplin a scris romanul în 1948, când era urmărit de FBI, care
îl considera simpatizant al comuniştilor. Tot atunci căzuse şi
în dizgraţia criticilor, mulţi dintre ei anunţându-i sfârşitul
carierei cinematografice. Omul Charlie suferea enorm, drept
pentru care scria bine, iar faptul artistic rezultat s-a dovedit
superior filmului amintit, prin sumbra şi impresionanta
profunzime a trăirii, artistul punându-şi permanent întrebări
dificile, neocolind nici pe cele referitoare la relaţiile stabilite
între el şi publicul lui. Nefiind destinată publicării, cartea ar fi
putut rămâne pentru totdeauna în inventarul Asociaţiei
Chaplin, creată pentru protejarea drepturilor şi imaginii
artistului. Dar un simplu inventar al arhivei cinematecii din
Bologne a hotărât altceva. Pentru că, printre mii de
documente lăsate de Chaplin, s-a găsit şi manuscrisul

. Familia a fost consultată, şi-a dat acordul pentru
publicare, după care a întervenit şi biograful său, David
Robinson, pentru stabilirea exactă a datelor.Aşa a ajuns să fie
cunoscut destinul îmbătrânitului clovn Calvero, părăsit de
publicul care nu îl mai rechema la rampă, nu îl mai aclama, să
fie emoţionant evocat, într-o distinsă frazare de un Chaplin
deloc străin de talent scriitoricesc.

Footlights

Luminile rampei

Footlights

(AuraHRIS)

.

,

Însemnările de faţă se doresc o introducere în opera lui Liviu
Dănceanu, remarcabil teoretician şi practician al fenomenului
muzical românesc din ultimele trei decenii. Dacă la o privire
superficială, activitatea sa se orânduieşte pe palierele creaţiei,
interpretării şi reflectării muzicologice, o receptare mai atentă
dezvăluie unitatea manifestărilor sale artistice, aflate sub semnul
unei permanente reflecţii asupra lumii, condiţiei umane, filosofiei
artei şi destinului muzicii. Creaţia şi muzicologia lui Liviu
Dănceanu se edifică într-un spaţiu cultural elevat, configurînd o
lume în sine, o lume a regândirii şi reconsiderării tuturor
practicilor şi fenomenelor muzicale înregistrate de istorie.Astfel,
el concepe o nouă teorie a cunoaşterii artei sonore („Introducere în
epistemologia muzicii”) sau reconstruieşte vechile genuri prin
seria de compoziţii „Edificarea istoriei muzicii pe baze
vectoriale” prinde formă în creaţii precum ciclul sau
devine subiectul unei intense dezbateri în studiul „Muzica savantă
şi sfârşitul istoriei sale”.Trăind şi asimilând avangarda,Dănceanu
o depăşeşte, reţinând adaosul de vocabular şi expresie, pentru a se
arunca într-o luptă prin sunet şi cuvânt pentru valoarea culturală,
estetică şi etică a arteimuzicale contemporane.

quasi.
History
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În industria imaginii, mai ales când vorbim despre cei carebat la porţile afirmării, sunt mulţi care trebuie să
folosească pumnul, şi-n pumn trebuie să aibă ceva. Se

poartă. De ce să nu se poarte? Dar există şi cazuri, rarisime
cazuri, de oameni care, în verticalitatea lor, refuză un astfel de
gest şi înmână ţin propria inimăpe care odăruiesc, în felul lor,
prinmeserie, celorlalţi.Aceştia suntArtiştii. Iar printre aceştia
este şi Aurel Niamţu, cel pe care unii îl caută (cel puţin , mai
recent, în literatura gazetărească legată de spectacolul Vocea
României) pe la Vaslui, deşi el este get beget ieşean. Şi mă uit
spre el şi arunc parabola talanţilor spre un om orgolios, care
refuză să-şi îndoaie coloanavertebrală făcândplecăciuni.

Mi te explic prin îndelunga şi răbdătoarea
proprie cioplire a talentului, un Pygmalion în
propria sa reflexie, mereu căutând atingerea
orizontului maxim. Or, aşa ceva nu te mai
apleacă.
De cândmă ştiu de "tânăr şi la trup curat", am

avut coloana pe desen brâncuşian. Dreaptă.
Verticală. Nu m-am aplecat în faţa nimănui
fiindcă eram obligat (Povară?Dar dumnezeiesc,
nu ştiu...) să slujescVocii. Şi uşor-uşor, în dialog
cu mine însumi, neavând nici un profesor, am
fost obligat la cea mai frumoasă hoţie posibilă.
Am furat de la Aurelian Andreescu, de la Tom
Jones şi Hamperding câte ceva din tehnica
vocală. Am furat-o, n-am învăţat-o. Şi mi-a
prins bine. Pentru a putea cânta bine. Sigur, cum spuneai, poţi să
ai tehnică vocalămaximă, degeaba dacă nu ai şi harul pe care ţi-l
dăDumnezeu.Degeaba.

Păi nu-i chiar aşa.Nu am refuzat Bucureştiul artistic. Eu, cînd
m-am decis pentru această meserie, eram convins că doar la
Bucureşti se dădea şi se dă ora exactă.Acolo sunt televiziunile şi
Aurelian Andreescu îmi spunea - Dumnezeu să-l ierte - să ştii,
artă prin corespondenţă n-ai să faci. Dacă n-ai să fii la Bucureşti,
are să-ţi fie greu. Şi am încercat pe parcurs, şi ammers la Teatrul
Tănase, chiar am dat vizionare pentru un post de solist, aşa era
atunci, şi mi s-a aprobat.Am fost laAnsamblulArmatei unde, la
fel, m-a văzut generalul (că trebuia să te vadă cineva) - eram
tânăr, aveam 27-28 de ani, şi fără nici o discuţie angajarea era
perfectă. Trebuia să vin la Bucureşti cu soţia, i se oferea serviciu
şi ei, casă, deci tot ce trebuia ca să fac aceastămeserie. Soţia nu a
fost de acord. Şi nu puteam concepe să pierd familia. Mi-era
dragă şi familia, dragă mi-era şi arta. Şi a trebuit să caut să le
împac pe amândouă.

Cam da. Nefiind în Bucureşti, e greu. Mai ales că şi aici, ca şi
în alte domenii, se fac nişte bisericuţe, nu clanuri, bisericuţe,
grupuri. Ai intrat în unul din acestea, ai prieteni, eşti bine venit,
munceşti acolo, între ei. Cu ei.Altfel nu te bagă nimeni în seamă.
Eu am încercat, după revoluţie, e-mail-uri pe toate televiziunile.
Numi s-a dat nici un fel de răspuns. Şi-am încercat, am încercat.
De două, trei ori. Poate făceamgreşeala declarării vârstei.Am60
de ani. Vârsta era greşeala mea. Şi-au apărut emisiunile astea,
gen concurs. Uite,mi-amzis, poate asta este şansa.

Eu am ţinut foarte mult la această poveste a vestimentaţiei
pentru că este însumată succesului.Aşa cumşimişcarea scenică.
Trebuie să fii plăcut, admirat, să oferi modelul Artistului. Aşa
mi-am impus. Aşa am văzut la Aurelian, fiindcă el mi-a fost
şablon. Era pedant, cu o ţinută impecabilă. Şi, mă repet, laVocea
României, scena te respectă după cum ştii tu să o respecţi:
îmbrăcăminte, trăire, tot ce aimai bun în tine ca tehnică, vocal.

Unii încearcă să te aşeze într-o stare dramatică, pe fondul
refuzului de a fi bucureştean, super-vizibil, spunând: Iată, o
mare promisiune, avea tot ce trebuia pentru a fi o vedetă de
primă linie, dar şi-a asumat provincialismul.

Alte unităţi demăsură, de vizibilitate...

Vedeam între alte memorabile momente ale tinereţii o
fotografie de grup. Alături de tine erau solişti care au intrat pe
circuite centrale, autostrada Bucureşti, alţii, cum Riky Dandel,
au ales afirmarea în străinătate. Iar deasupra tuturor, mai ales
deasupra ta, o aureolă obligantă a inelului de logodnă. Iaşul.
Destinul tău artistic sudat în lumea de aici. Şi nu simt, e dreptul
meu, sunetul de alarmă, înceţoşarea, alunecarea. Ţi-ai asumat
rostul pedagogului de frumos pe scenă, la restaurant, asemeni
altor interpreţi valoroşi, artişti ai Operei sau ai Teatrului
Naţional, sigur, într-o altă teritorialitate de manifestare. Şi nu
uit confesiunea lui Pierre, un prieten din Franţa care, trăitor o
vreme aici, declara că săptămânal merge cu familia, copiii deci,
la restaurant. Dar nu la oricare. Atmosferă destinsă, distinsă,
gestica şi nu în ultimul rând concertul de bună calitate dăruit de
solistul care, cel mai adesea, se numea Aurel Niamţu. Şi cred că
bugetul familiei a fost mereu tarat de vestimentaţia de spectacol,
tu fiind unul dintre puţinii artişti care vrea să ofere actului
interpretativ regalitate, distincţie. Pedagog?

Ştii, am sugestia, ideea Învăţătorului, revine de fiecare dată
la întâlnirea cu un Artist. Cel veritabil, desigur. Aparent
singular în scenă, cum, ce şi cât miracol poate recompune scena
şi sala, ochii aceia absorbindu-te, asumându-te, restitutindu-şi
câte odată, în şoaptă, mai puternic, în halou cu tine, starea de
frumos prin cântec.Miraj.

Să transmiţi. Dacă nu transmiţi nu exişti. Şi uite, fiind ca
eveniment mai proaspăt, la Vocea României am avut şansa de a
trecemai departe prin acea interpretare, după unii - ireproşabilă,
pe care am dat-o acelui cântec strămoşesc, Mariei
Tănase. O construcţie gândită secundă de secundă, cuvântul
armonic, destăinuirea, taina.

Aşa am intrat în scenă. Convins că ştiu exact cît şi cum
trebuie să fiu eu însumi... Cântam dedicat şi Mariei Tănase la
împlinirea a 100 de ani de la naştere. Şi cred că Dumnezeu era
deasupra noastră şi se bucura.

Blestemul

Ai avut , am înţeles, confruntări pe această zonă. Citeam
undeva: refractar la sugestiile nu ştiu cui.

Tricolorul pe care îl port la rever mi-a amintit că această
lingură de miere a existenţei tale artistice se aşeza pe ziua de 1
Decembrie

Mama nu ştiu să fi cântat vreodată, poate la clasă, că era
învăţătoare. Eu mă ating de propria lacrimă rar, anevoie.
Ascultându-te, în imprimare, lacrima m-a salutat. Sosise.
Vibra.

Să nu-i desprindem, să nu le refuzăm memoria culturală.Şi
mă-ntorc în timp. Radioul ieşean, premierele pe această scenă
hertziană te-au ţinut conectat în actualitatea muzicală
naţională.Pe de altă parte însă nu te-ai sfiit să crezi în adevărul
"crâşmelor cu îngeri" cummi-am permis să dau titlul unei cărţi
de poesie. Un înalt prelat s-a nedumerit: Cum adică îngeri în
crâşmă? Şi a citit câteva strofe. Da, a conchis, dumneata ai
dreptate. Îngerii sunt totdeauna şi pretutindeni alături de noi.
Dacă-imerităm.

Rememorez o voce mare, tenor spinto, lucrată, prezentă pe
scenă, la Tecuci, alături de mari interpreţi. O interpretare fără
reproş a canţonetei, mai ales. George Băicoianu. Şi l-am văzut
acolo, la finalul unui recital, sprijinindu-şi uimirea în aplauzele
de câteva minute ale tinerilor din sală. Septuagenarul vibrat,
recuperându-şi propria tinereţe. Or tinerii veniseră pentru
Maria Gheorghiu, Dinu Olăraşu, sigur, dar mai ales pentru
profesorul de muzică George Băicoianu. Şi am înţeles că sunt
prieteni care vin la restaurant să-şi consume porţia lor de
frumos ascultându-te.

Acurateţe, frazare impecabilă, exerciţii de valorizare a
cantabilităţii cuvântului românesc. Limba română - maica
maicilor în trăire, în artă.Chiar în juriu ai avut pe cineva care
englezeşte tot ce se poate americaniza.

.
Dintotdeauna, live sau în înregistrările video, întotdeauna

am cântat nu doar pentru un grup, pentru o sală, ci, mai ales
atunci, pentru poporul român.Eo senzaţie copleşitoare.

Să las şi eu o urmă şi o semnătură vocală în viaţa românilor -
la asta m-am gândit. Nu să intru pe o uşă şi să ies pe cealaltă.
Spunea cineva că demult nu au fost atâtea accesări la emisiune
şi, iarăşi spunea, că nu înţelege de ce unele postări audispărut cu
maximă viteză. A rămas prima înregistrere, blocată, şi care în
doar trei zile ajunsese la 22.545 de accesări. Extraordinar a fost
că am reuşit sămişc inimile copiilor ăstora, tineretul despre care
se spune că nu vrea aia sau aia. Nu vrea fiindcă nu i se dă şi
altceva.Valorile. Oferă-i şiMariaTănase, şi Spătaru şiAurelian
Andreescu şi piesele de dragoste de care sigur că are nevoie.

Ce n-au înţeles unii care stau pe scaune şi dirijează: faci aia,
faci ailaltă, cealaltă nu, habar nu au că restaurantul este rampa
de lansare a unui artist. Acolo se şlefuieşte vocea. Eşti valoare,
mergi mai departe. Nu eşti, te absoarbe semnul de duzină al
uitării imediate. Prezenţa la Vocea României, dincolo de
spectacol, m-a adeverit. Da, exişti, ai nevoie de un capitol nou,
Aurele. Or asta se întâmpla când eram rănit peste poate de
pierderea soţiei în 15 decembrie 2012. Cât şi cum voi putea să
nu le transmit rana, durerea?Şi bunulDumnezeum-a ajutat.

Am trecut prin asemenea momente. Chiar aseară am fost în
Mall şim-a oprit un tânăr de vreo22de ani.Vă admir,mi-a spus,
îmi întăriţi convingerea că avem şi muzică uşoară de calitate şi
artişti de valoare.Eo şansă, încă o şansă să nune pierdem.

Englezeşte, ai uitat un cuvânt, îl pui de la tine şi...merge. Pe
când în limba ta aşa ceva e imposibil, nu ai voie să fracturezi
emoţia, ideea. Brenciu a fost rău cu mine de la început. Dur. Îl
deranja ideea că "moşul" ar trece de semifinală. Nu
corespundeam proiectului său personal. Şi ca un bun tăietor de
lemne s-a agăţat cu fereastră cu tot de craca lui Niamţu. Pentru
primul live, de 1 Decembrie, am ales împreună cu Loredana

Groza o piesă de Cornel Fugaru. Pentru el, pentru Dan Spătaru,
care numai este printre noi (el a lansat piesa) amvrut să aduc un
omagiu. "De vrei să ştii ce înseamnă român" la 1 decembrie
cred că a fost o algere fericită. Brenciu ar fi trebuit, dincolo de
orice interese, să spună doar atât: Mi-a plăcut. Atât. Dar nu, el
plusează: Da.O romanţă, mă aşteptam, şi dacă trecimai departe
urmează "În rândul patru, banca de la geam". Mă uitam şi aş fi
vrut să-l întreb: Părinţii tăi nu te-au dat la şcoală?N-ai populat şi
tu o bancă? Stăteam agăţat de mima lui şi mi-am spus că dacă
nu-i spun ce trebuie spus ieşirea din scenă nu poate fi decât uşa
din spate. Umilă, umilitoare. Cum puteam să tac mai ales că
foarte doct îi tot dădea înainte cu romanţa. El profesor la o
catedră din concursul la care privea o mare de oameni. Şi i-am

spus: Horică, romanţa, dacă nu ştii, vine din
sufletul poporului român. În afară de asta nu uita
că este greu să numeri până la 64 de ani, dar să-i
trăieşti şi să fii pe scenă tot timpul?! E greu. Am
tot timpul să te aştept.

Exact. Şi aveam bucuria să adaug cuvenita
urare de mulţi ani ascultătorilor. Trebuie să
recunosc că sunt un produs sută la sută Radio
Iaşi.Păcat că multe dintre piese au dispărut sau
sunt doar greu de descoperit între fişele disparate
de acolo.

Revin la scena radiofonică. Mulţi compozitori
de valoare ţi-auoferit piese de primăaudiţie.

Timpul, anii. Au plecat şi redactorii care ar fi
putut recupera.Mircea.

Da, Mircea Verusi. Mi-a părut rău pentru el. Am auzit că a
ieşit la pensie şi nimeni nu a venit măcar cu o floare, cu un
cuvânt demulţumire. L-au obligat să iasă prin uşa din spate şi nu
merita. Mircea : un suflet mare, de încăpeau toţi în el şi un
profesionist desăvârşit.

Aveam o vorbă, când erammai tinerel (am cântat şi piese de-
ale domnului Gică Petrescu): Măi, de Gică Nemuritorul aţi
auzit? După el sunt următorul. Eu am încercat să îmbin şi un
cântec de muzică uşoară şi o romanţă şi un cântec de petrecere,
dar în respect pentru fiecare în parte. Fără confuzii.

Să ştii că nu stau şi n-am stat în faţa oglinzii să mă studiez, să
adaug tuşe. Nu am narcisismul ăsta. Spune undeva, într-un
cântec, HoriaMoculescu: Pentru toate dimineţile ce ochii mi-au
deschis / pentru iubiri şi vis - trăiesc!

Enorm de greu. Dacă romanţa nu trece prin tine, nici trenuri
de destine nici gări nu există.

Da, Maria se pot numi toate femeile acestui pământ. Eu m-
am îndrăgostit la 17 ani de Maria şi am trăit 36 de ani iubirea
pentru Maria. Şi cum anul acesta împlinesc 40 de ani de
activitate, în spectacolul aniversarMaria nu va lipsi.
N.B. Adaus cuvenit: la ediţia 2014 a Festivalului

"Crizantema de aur" lui Aurel Niamţu i se acordă Premiul III
pentru interpretare. Între concurenţi, nume sonore ale scenei
lirice româneşti şi, în general, laureaţi ai unor importante
evenimentemuzicale naţionale.

Apropo de pensie, pensionare. Tu eşti un caz aparte. Vei ieşi
din profesiune doar dacă te va rugaDumnezeu.

Or să se uite, poate, unii chiorâş spre mine dacă afirm că,
urmărindu-te, am ajuns la concluzia calchierii artei
bijutierului, un academism dedicat studiului şi expunerii
sincretice a comunicării muzicale:tempou, ritm, nuanţări,
gestica adecvată ideii. Rigoare pentru fiecare "rol"muzical.

Nu ştiu cemi-a venit, pe care uşă, Toto Cotugno. Cred că este
foarte greude cântat romanţă.

Şi mai este ceva. Seară de seară alegi planeta muzicală,
planetele, după cum respiră cei din sală, spectatorii. Şi poate că
nelipsit, repetabil este cântecul Mariei, cea de pe stradă, de la
tejghea, cea din icoană.Maria.

Aurel BRUMĂ în dialog cu Aurel NIAMŢU
despre

Crâşme cu îngeri
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Înălţătormesaj al unei istorii surprinse în unul dinmomentele ei derăscruce şi de vârf al istoriei, implicit şi al artei româneşti, biserica
ridicată între 1637-1639, se înalţă acum, ca şi

altădată, în particulara, miraculoasa ei frumuseţe, ca o năzuinţă, dar
şi ca un triumf al spiritului.

celebra sintagmă a lui Miron Costin, ar fi
putut fi spusă de cronicar şi în faţa acestei ctitorii pe care, fireşte, nu o
dată a admirat-o (ne-o relatează el însuşi în cronică).
Ridicată după ce voievodul ctitorise (sau restaurase)

şi un număr impresionant de biserici pentru cei mai
puţin de cinci ani de la luarea domniei, a fost, se pare,
biserica de suflet a voievodului. De această biserică şi-a legat
măreţele şi tainicele lui planuri, ca şi idealul său de frumos cu care nu
o dată şi-a depăşit contemporanii. Acestui edificiu religios,
împodobit ca nimeni altul în capitalaMoldovei, i-a hărăzit, deliberat,
nu numai rolul lăcaşului de cult şi de cultură, ci şi un altul, intrinsec
firii şi aspiraţiilor sale.

a fost renumita mănăstire care a adăpostit, între
1642 şi 1886, unul din cele mai nepreţuite

Incinta sa a fost leagăn al duhovniciei, dar
şi sediu şi patroană a învăţământului ieşean; s-a
constituit ca vatră a culturii române, dar şi a celei elene, pe parcursul
a mai bine de două secole; a fost şi într-o
epocă în care, asemenea bazileilor de altădată, V. Lupu devine
marele protector al Ortodoxiei de la Iaşi la Constantinopol şi de aici
la Ierusalim, Antiohia şi Alexandria... Era prima oară când, ca pe
vremuri la Sfânta Sofia la la 23
martie 1645, Paisie, fost stareţ ieşean de Galata, primeşte, în cadru
solemn, cârja de patriarh al Ierusalimului. Faptul în sine era simbolic
şi semnificativ pentru rolul Bisericii noastre în acela mai larg, al
ortodoxiei, dar şi pentru planurile tainice ale voievodului căruia
patriarhii de la Constantinopol-Istanbul îi aduceau osanale ca pe
vremuri împăraţilor de laBizanţ...

*
Planul bisericii este cel tradiţional, triconic, statornicit cu temei

în arhitectura românilor din sec. XIV-XV; edificiul se încadrează în
cea de a doua fază a arhitecturii noastre, proprii sec. XVII.Aspectul
este vizibil prin apariţia celei de a doua turle care echilibrează
extensia în lungime a edificiului, prin unificarea spaţiului liturgic -
marcată de eliminarea zidului despărţitor de altădată dintre naos şi
pronaos, înlocuit acum prin cele două masive coloane octogonale -,
prin multiplicarea numărului ferestrelor, prin renunţarea la fresca
exterioară în favoarea unei miraculoase broderii decorative în piatră,
conform altor soluţii estetice. Între vechile soluţii consfinţite de
tradiţia neîntreruptă din sec. XIV a construcţiilor în piatră - se
perpetuează vechile ca şi elementele
autohtonizate ale goticului. Masivul, solemnul portal al intrării în
pronaos, contraforţii, ancadramentele elegante ale ferestrelor,
rememorează goticul moldovenesc adaptat, coexistând într-o
frumoasă, impresionantă armonie cu restul ansamblului îndatorat
altei estetici.

*
Elementul specific, torsada, de străveche sorginte orientală,

autohtonizată în solul nostru la răscrucea dintre sec. XIV şi XV, sol
care-i implică şi o anume simbolică - cea a - divizează
magistral suprafeţele exterioare ale pereţilor în două mari registre,
dar este omniprezentă şi în interior, delimitând arcele bolţilor,
întretăierea la colţuri a pereţilor, ancadramentele uşilor sau se
insinuează enigmatic în structura de boltă a arcosaliilor.
Faima monumentului o constituie, într-adevăr, fascinanta

broderie în piatră a suprafeţelor exterioare ale bisericii, păstrată, în
liniimari, după restaurarea în sec. XIX, în forma ei originală. Nici un
spaţiu nu a rămas nesculptat. Contraforţii înşişi, cu rolul lor tehnic de
susţinere, nu se sustrag acestui estetism rafinat al comanditarului.
Evoluează succesiv-măiestru dăltuite pe întreg spaţiul exterior al
zidurilor de la temelie şi până sus, spre streaşină - motivele
ornamentale închegate în compoziţiile decorative ale celor 26 de
bandouri înconjurând de jur împrejur biserica; ele rememorează şi
prelucrează, în serii succesiv-repetitive sau în ansambluri
compoziţionale, vechile crestături din lemn ale jilţurilor noastre
voievodale, antrelacul manuscriselor mănăstireşti medievale,
magnifica friză persană a vaselor cu flori, înfloriturile decorative
georgiene, grafismul floral al unei Renaşteri târzii italiene, discul
floral cu străvechi rosturi autohtone, arabescurile din moscheile
Asiei Mici sau geometrismul rafinat al izvoadelor de pe mâneca
brodată a cămăşiimoldovencei...
Dincolo de conglomeratul polivalent estetic şi multietnic ca

origine, admirabil orchestrat compoziţional la nivelul fiecărui
bandou, dar şi al întregii compoziţii decorative parietale,
miraculoasa zestre decorativă a procură imaginea
desăvârşită a unui baroc răsăritean, autohton, diferit total ca limbaj
de cel occidental, dar congener în esenţe şi caracteristici...
Având în vedere preeminenţa motivelor decorative asociind,

armonios-integrator, elementele gotice ale ferestrelor şi uşilor, dar şi
duetul linear elegant al motivelor florale din dreapta şi din stânga
torsadei amintite, putem spune că asistăm la îngemănarea în acest
spaţiu decorativ a două viziuni estetice aparent ireconciliabile -
Orientul şi Occidentul. Cele 26 de bandouri sculptate, care
înconjoară de jur împrejur biserica, se realizează complex, nu numai
prin simpla repetare a unui motiv decorativ, ci şi prin inserarea lui
într-o adevărată structură pe deplin închegată, o autentică unitate
estetică. Se armonizează nu numaimotivele decorative interioare, ci

Trei Ierarhi,

Biruit-au gândul,

Curtea
domnească

Trei Ierarhi

Trei Ierarhi
vase ale Ortodoxiei - Sf.

Paraschiva de la Epivat.
biserica dascălilor

biserică a patriarhilor

(biserica bisericilor), Trei Ierarhi,

bolţi piezişe moldoveneşti,

Sf. Treimi

Trei Ierarhilor

şi bandourile, unele în raport cu altele, în ansamblul decorativ
general. Departe de a rămâne la stadiul de simple elemente
ornamentale, de podoabe, motivele sculptate includ simboluri,
semnificaţiimagice ce trimit, nu o dată, la zorii civilizaţiei umane.
Sunt rune spirituale, trădând însăşi zestrea mitică a spaţiilor

demografice orientale şi sud-est europene sau universalitatea firii
umane. Ca şi în cazul runelor vechilor civilizaţii, aceste simboluri ar
trebui decodificate, originea motivelor, şi mai cu seamă a
peregrinărilor lor, trimit la un itinerar insolit şi captivant în fascinanta
civilizaţie a omenirii.
Biserica departe de a se desemna doar ca o

reprezentantă a arhitecturii noastremedievale a sec.XVII, impune de
la bun început regimul capodoperei şi al unicatului.
Plasat la temelie (faptul nu e lipsit de semnificaţie), motivul

arborelui vieţii, motiv străvechi şi în arta noastră populară, pe ţesături
şi ceramică, crestat în lemn sau ţesut, rezumând străvechiul vis al
tinereţii fără bătrâneţe şi cel al vieţii fără de moarte - capătă pe teren
conotaţii particulare în arta populară, dar şi în ornamentica

Un alt motiv decorativ, străvechi simbol mitic-religios, devenit
acum simplu ornament, este discul solar, motiv cu origine
îndepărtată dacă avem în vedere caracterul urano-solar din ultima
fază a religiei strămoşilor noştri - dacii. Discul solar, ca simbolmitic-
religios sau motiv decorativ, se înscrie într-un milenar areal
geografico-spiritual imens, de la poalele Caucazului până în Spania,
areal în care vomgăsi reprezentate cele două tipuri solare în forma lor
genuină (cu razele drepte sau cu razele dispuse în vârtej). Le găsim şi
în bandoul al II-lea al - cele mai multe din cele 63 de
reprezentări sunt însă prelucrate în variante florale. O muncă de
decodificare a simbolurilor, a valorilor lor, a arhetipurilor devenite,
după secole şi milenii, simple motive decorative, ar prilejui intrarea
într-o autentică incursiune, în miraculoasa aventură a civilizaţiei
umane - celei româneşti în particular.
În faţa acestei profuziuni ornamentale specifice barocului, un

baroc oriental, răsăritean, format pe baza elementelor ornamentale
ale civilizaţiei sud-est europene şi orientale, te întrebi ce este
românesc în această miraculoasă broderie în piatră; dincolo de
elementele ornamentale pe care le revendicăm ca fiind ale noastre,
cel mai important element autohton rezidă în
Este o sinteză în care îşi dau mâna, pe tărâm decorativ, orientul
ortodox şi cel musulman, dar şi câteva din valorile artistice specifice
ale occidentului. Reunind ornamentele, dar reevaluând şi atitudini
estetice ale atâtor popoare şi veacuri de civilizaţie eşalonate
geografic, dar şi în timp, între văile Caucazului, şesurileAsieiMici şi
spaţiile Europei Occidentale, relevă, mai mult ca
oricând, maturitatea spiritualităţii româneşti afirmată în sinteza unui
sui generis

s-a constituit pe parcursul a trei secole (din 1640,
când se înfiinţează şi până în 1890, când s-a evacuat ultima
şcoală din incinta mănăstirii asaltată de lucrările de restaurare) ca o
adevărată vatră de cultură română şi greacă. Aici se înfiinţează
tipografia ce-şi începe activitatea din 1642. Aici apare
mitropolitului Varlaam (1643), adresată într-o elevată aspiraţie spre
unitatea întregului neam, către
marcând introducerea limbii române în biserică. Aici au apărut cărţi
de polemică religioasă, primele legiuiri în limba ţării (

- 1646) etc. Aici este construit, nu departe de biserica
la 1640, - prima instituţie de învăţământ

superior în principatele române şi semnificativ, primul stareţ al
- Sofronie Pociaţchi - devine primul director al şcolii,

consfinţind, din partea mănăstirii pline de har, un îndelung patronaj
spiritual care se va extinde şi asupra vestitei de
limbă greacă (1766-1821), dar începând cu şcoala de ingineri
hotarnici (1813-1818) a lui Gh. Asachi şi, mai ales, cu înfiinţarea

(1828) - şi asupra învăţământului în limba
ţării. revenind integral la rolul ei iniţial - de patron al
culturii naţionale - pentru care marele iubitor de cultură, domnitorul
Vasile Lupu, înfiinţase

Trei Ierarhi,
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Ierarhilor.

Trei Ierarhilor

superba lor sinteză.
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baroc răsăritean.
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împărăteşti
Trei Ierarhi, Colegiul

Trei
Ierarhilor

Academii domneşti
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Mănăstirea patriarhilor, mănăstirea Trei

375 de ani de la ctitorirea Trei Ierarhilor

Trecut şi prezent în permanenţele

unui unicat - Biserica Trei Ierarhi

Ierarhi mănăstire a dascălilor

Barnovschi Sf. Sava,
Academie domnească

a dascălilor.
Trei Ierarhilor

devine o
- a profesorilor...
Colegiul Vasile Lupu din 1640, ca şi

prima bibliotecă publică din cadrul
acesteia (din spatele actualeiMitropolii),
precum şi şcolile care l-au continuat, la
bisericile şi mai
ales prestigioasa
(activă între 1766-1821) au evoluat sub
patronajul acestei mănăstiri
Pe aici, prin bătătura au
trecut, au predat, studiat sau luminat, prin
harul lor, mitropoliţii Varlaam, Petru
Movilă, patriarhii Ierusalimului: Paisie,
Dositei şi Hrisant Notara (sec. XVII),
profesori şi cărturari ca Sofronie
Pociaţchi, Nicolae Milescu, Meletie
Sirigul, Dimitrie Cantemir, mitropoliţii
Dosoftei (sec. XVII), Iacov Stamati şi
Veniamin Costachi (sec. XVIII şi XIX),
profesorii Iosif Mesiodox, Constantin
Vardahalos, Nicolae Cercel-Zerzulis,
Nichifor Theotokos, Ştefan Dungas,
DimitrieGobdelas.

Inaugurată prin Gh.Asachi, cu prima sa promoţie de ingineri ai
ţării (1818), ca vatră a renaşterii a învăţământului modern în limba
română şi a spiritului nostru naţional, va adăposti în
perimetrul ei (de la 1 ianuarie 1828),

de învăţători (15 decembrie 1855),
Vor călca pământul sfânt al spre şcolile

amintite, Gh. Asachi, Gh. Săulescu, Anton Velini, B.P. Ha?deu, Gr.
Cobălcescu, V.A. Urechia, Th. Burada, Gavriil Musicescu, Titu
Maiorescu, elevul şi, concomitent, învăţătorul Ion Creangă, ca şi
marele poet - pe atunci în calitate de revizor şcolar pentru Iaşi şi
Vaslui -Mihai Eminescu.
După 1990, se dispune refacerea (după un secol) a obştii

călugăreşti (în 1994), permanentizarea în consecinţă a serviciului
divin (zilnic) şi aducerea sfântului locaş în circuitul vieţii spirituale
ieşene. Biserica redevine, după intenţia celor care au determinat
această reaşezare a ei în vechile ei tradiţii şi rânduieli,

(I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei, în „Candela Moldovei”, nr. 2/1999, p. 6). De altfel, pe
pisania edificiului, Vasile Lupu îşi oferea, la fel, ctitoria sa fără de
seamăn - divinităţii, dar şi contemporanilor săi

. Ca şi altădată, în sec. XVIII şi XIX, când a fost
succesiv mult frecventată de elevii sau ai
celorlalte şcoli româneşti existente aici între 1818-1890, biserica se
umple, la fiecare slujbă, de freamătul celor tineri - între ei, mulţi
studenţi la Teologie. Locaşul devine o biserică a tineretului, ca şi a
celor de alte vârste care-L regăsesc pe Dumnezeu,

loc de purificare şi înălţare sufletească.
Restaurările din ultimul deceniu au eliminat unele neajunsuri,

ameninţând cu degradarea lentă, dar sigură, a edificiului; între altele
s-a reevaluat prin restaurare cel mai valoros tezaur artistic -
somptuoasa sculptură decorativă, exterioară, a bisericii.
Admirată şi menţionată laudativ de unii din cronicarii ţării,

biserica a constituit obiectul consideraţiilor estetice
asupra artei ei destul de târziu. Primii care au depăşit faza
consemnărilor sumare şi fără profunzime au fost arabul ortodoxPaul
de Alep, însoţitorul patriarhului Macarie, şi musulmanul Evlia
Celebi în celebra sa ; ambii au
vizitat şi pătrunşi de valoarea estetică a
monumentului, în dec. 6-7 al sec.XVII...
Despre o analiză profundă amotivelor decorative se poate vorbi,

într-o timidă şi controversată abordare estetică, de abia la sfârşitul
sec. XIX, prin studiul lui Sever Mureşanu - profesor de estetică şi
istoria artei la Şcoala de belle arte din Iaşi sau prin notaţiile luiAndré
Lecomte du Noüy în calitate de principal restaurator la finele
aceluiaşi secol.
Lucrări ca acelea ale istoricului de artă Răzvan Theodorescu ,

reluate ulterior , au realizat o primă parţială decodare a
semnificaţiilor estetic-educative ale motivelor decorative din
bandourile în rest continuarea investigaţiilor
rămâne înmaremăsură o sarcină de viitor.
Oricum mai rămân multe de făcut pentru acest sanctuar al

sufletului românesc.
Şi să nu uităm că acest sanctuar în care iradierile-i spirituale se

constituiau la înălţimea magistralei lui valori de artă a apărut la
răscruce de imperii, dar şi de vremuri de cumplită restrişte, prin har
divin şi prin voinţa domnitorului, ca o imperioasă necesitate de
contrapondere, dar şi de salvatoare dezlegare. Biserica
nu s-a constituit în bogata ei posteritate doar ca o valoare a
trecutului, disponibilă comemorativ pentru exhumări istorice; prin
magistrala ei sinteză dintre mentalul decorativ oriental, cel autohton
şi cel occidental, ctitoria nepereche a lui Vasile Lupu devine, pentru
actualii mesageri ai artei, soli ai unei epoci în care nu numai
frontierele artistice, dar şi cele socio-economice sau politice, se
estompează sau se prăbuşesc, o inepuizabilă sursă de învăţăminte.
Căci aici, în acest pământ şi în cuprinsul acestui neam, veşnic
năpăstuit de istorie, s-a ridicat, năzuind spre unDumnezeu al cerului
şi al artei, această minune izbăvind suferinţele ancestrale ale unui
prea nedrept anonimat artistic. Cu adevărat s-a împlinit vorba
marelui cronicar şi cărturar tragic, Miron Costin,

Trei Ierarhi
Ghimnazia Vasiliană Şcoala

preparandală Şcoala primară
de aplicaţie. Trei Ierarhilor

o ofrandă sau
o rugă a evlaviei ortodoxe

(am zidit această
sfântă rugă...)

Academiei domneşti

o poartă a
cerului,

Trei Ierarhi

Seyahatname (Cartea de călătorii)
Trei Ierarhii, uimiţi

Trei Ierarhilor;

Trei Ierarhi

Biruit-au
gândul...

1

2

3

Gh. MACARIE

1

2

3

Sever Mureşanu, în „Analele arhitecturii şi artelor cu
care se leagă”, I (1890), pp. 60-64, 88-93, 101-104, 118-123.
Răzvan Theodorescu,

vol. I, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992.
Idem, Ed.Meridiane,Bucureşti, 1979, p. 34
Cf. şi Gh. Macarie,

Ed.Tehnopress, Iaşi, 2008.

Trei Ierarhi din Iaşi,

Civilizaţia românilor între medieval şi modern.
Orizontul imaginii (1550-1800),

PiatraTrei Ierarhilor,
Trăire şi reprezentare. Barocul în artele vizuale ale

Moldovei secolului alXVII-lea,
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SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE “
ândeşte
liber,
gândeşte
bine.”
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Rigas FEREOS
(1757-1798)

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

cu sprijinul financiar al Fundaţiei
- Salonic, Grecia

“RIGAS FEREOS”

“DIMITRIS ŞI ELENI GRIGORIADIS”
Templul lui Apollo din Delphi

serie nouă

nr. 6
(Decembrie 2014)

”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Cultura greacă antică nu este un
trecut perimat, ci un prezent etern.

Acest fapt îl dovedeşte cu prisosinţă
monografia ,
publicată de curînd de

, la Editura
Universităţii din Bucureşti, Prin această
carte, autoarea îmbogăţeşte exegeza din
ţara noastră cu o nouă lucrare de referinţă
care umple un gol în filologia clasică şi

Apollonius din Rodos
conf.univ.dr.

Luiza Dumitru Oancea

completează, în mod
f e r i c i t , d r umu l
deschis de seniorul
Ion Acsan, care a
tradus capodopera

a
m a r e l u i p o e t
alexandrin.
P o e z i a

a l e x a n d r i n ă
reprezintă o perioadă

Arg o na u t i c ă

novatoare în istoria poeziei europene atît
prin aria sa tematică, cât, mai ales, prin
mijloacele sale de expresie, care se
disting prin erudiţie şi rafinament, în
acord cu mentalităţile şi gustul aristocrat
al vremii. În poezia alexandrină înfloresc
două direcţii literare: una ,
cultivînd poemul lung, cu model
homeric, şi, alta, , preferînd
poemele scurte, cu model în Mimnerm.
Teoreticianul direcţiei noi este Callimah,
iar susţinătorul direcţiei conservatoare
este Apollonios din Rodos. Acesta, din
pricina polemicii sale cu magistrul său
Callimah, a fost exilat, dar, perseverent şi
inspirat, a perfectat, în liniştea insulei
R o d o s , c a p o d o p e r a s a , c a r e
transfigurează, într-unmod creator, mitul
argonauţilor. Poemul lung, renovat de
Apollonius şi poemul scurt, eliberat de
clişee, prelucrat în detalii, inspirat din
natură, societate, mitologie şi, fapt nou,
din operele de artă, înnobilat de
Callimah, definesc arta, imaginarul
poetic alexandrin.
Structuramonografiei doamnei Luiza

Dumitru Oancea este tripartită. După un
în care autoarea cărţii

p r ez in tă nou ta t ea exege t i că a
monografiei sale, capitolul I se ocupă de

, cap. II
de

iar al treilea,
selectează şi adnotează pasaje

din , reproduse bilingv -
text grec şi traducere de Ion Acsan. O

şi un
completează fericit exegeza.

În , autoarea, ”părăsind

conservatoare

inovatoare

Argument

Viaţa lui Apollonius din Rodos
Opera lui Apollonius din Rodos,

Argonautika, Capitula
excepto,
Argonautika

Bibliografie Index etnografic şi
geografic
Argument

clişeele exegezei tradiţionale” în care
poetul era considerat un scriitor stîngaci,
imatur şi eretic, în raport cu principiile
mentorului său, avansează ideea că
Apollonius este un ”militant fervent”
pentru ”scriitura alexandrină”, adică un

sau un inspirat.
Poetul foloseşte arsenalul literar
tradiţional pentru a demonta prin ironie,
limitele acestuia şi, mai mult încă, pentru
a demitiza şi personajele mitice şi eroice,

neoteros inventor

socializîndu-le, conferindu-le noi
dimensiuni umane. În

s sunt urmărite, dincolo de
datele biografice, datarea publicării
epopeei, scrieri atribuite poetului,
precum şi polemica dintre maestru şi
discipol. Judecînd argumentele acestei
dispute, Luiza Dumitru Oancea aşează
polemica sub semnul întrebării, ceea ce
exclude rivalitatea dintre maestru şi
d i s c i p o l . e s t e ,
neîndoielnic, arcul de boltă al lucrării.
Autoarea cercetează, din perspective
convergente, tradiţia manuscrisă,
ediţ iile şi comentariile, istoria
a r g o n a u t i c e l o r î n l i t e r a t u r a
p r e a l e x a n d r i n ă , c o m p o z i ţ i a
Argonauticelor (profetice, eroice,
divine, erotice, de ospeţie), dovedind un
spirit hermeneutic erudit şi inteligent,

Viaţa lui
Apolloniu

A r go nau t i k a

adecvat înţelegerii mesajului artistic al
epopeei.
Concluziile monografiei sînt clare şi

pertinente. Luiza Dumitru Oancea
consideră că Apollonius, folosind
arsenalul poetic al neotericilor, a renovat
eposul tradiţional, asanînd stereotipiile
preclasice sau clasice şi chiar
neoclasice.Mijloacele de învigorare sînt
neaşteptat de moderne - demitizare,
ludic, oximoron etc. - toate puse în

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

slujba socializării şi
u m a n i z ă r i i
personajelor, situaţiilor
şi limbajului poetic.
Coborîrea instituţiilor
majore - nuntă, ospeţie,
s a c r i f i c i u - ş i a
personajelor mitice sau
eroice la proporţii
umane, ca şi structurile
retorice ale discursului

poetic, surprind orizontul de aşteptare al
receptorului, dovedind, în ultimă
instanţă, spiritul novator, neoteric, al
poetului şi judecăţile de valoare ale
autoarei, desprinse de locurile comune
ale exegezei tradiţionale.Apollonius din
Rodos este un precursor al poeticii
moderne şi un reprezentant de frunte al
umanismului alexandrin.

ersiunea românească, realizată
cu patru decenii în urmă de
sen io r u l Ion Acsan , ş i

monografia recentă a colegei noastre
Luiza Dumitru Oancea sunt ofrande
inspirate, care pledează pentru
restaurarea filologiei clasice în cultura
română, la acest început demileniu.

V

APOLLONIUS DIN RODOS

Elena LAZĂR

un poet alexandrin
precursor al poeticii

moderne

Traian DIACONESCU

Sub semnătura lui Theofil Mihăilescu a
apărut , la edi tura Univers i tă ţ i i
„Transilvania” (Braşov, 2014), albumul

.
De o distinsă eleganţă grafică, albumul
cuprinde aproape 500 de fotografii color.
Încadrându-se în decupajul negru al
paginii, ele prezintă schituri şi mânăstiri
din întreaga peninsulă athonită, în
ordinea ierarhiei acestora în Sfântul

ATHOS: arhitectură şi spaţiu sacru

Munte, însoţite fiind de o succintă
relatare - în limbile română, franceză şi
germană - a istoricului lor. Explicativă
este şi documentata prefaţă semnată
Augustin Ioan, albumul încheindu-se cu
un Pro-Logos al autorului, din al cărui
Post Scriptum reţinem: „Când ajungi la
Athos se spune că vii din lume. Când
pleci de la Athos se spune că te duci în
lume.MunteleAthos este o lume în lume

ATHOS: arhitectură şi
spaţiu sacru

şi fiecare mânăstire acolo este, la rândul
său, o lume în lume.” Universalitate în
pace. Pentru că „La Athos e liniştea şi
ritmul lumii de dinainte de secolul XX,
fără telefonie, televiziune, publicitate,
internet”. Răsfoieşti, cu sfială aproape,
pagină după pagină şi înţelegi gestul
recuperator al lui Theofil Mihăilescu, a
cărui „ experienţă profundă şi
revelatoare trăită în Athos întru căutare
de sens şi rezistenţă într-o lume post-
modernă”, exagerat de neliniştită şi chiar
primejdioasă, îţi îndreaptă gândul spre
acele locuri în care sacrul poate vindeca
profanul.

Virginia BURDUJA

Frantisek KUPKA “Rodosul antic”

O verigă de aur
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„Un fenomen al artei literare”, „emanaţie continuă şi instigator de inteligenţă”, Raymond Queneau (1898-1974) nu a luat
Nobelul, nici alte preţioase premii literare nu i-au răpit timpul. Traducător, eseist, romancier, poet mai cu seamă, a cochetat în
tinereţe cu gruparea suprarealistă,André Bréton, Tzara şi ceilalţi, fiind şi cofondator al grupului , care îmbina fascinaţia
ştiinţelor exacte cu farmecul exerciţiilor de literatură, mai apoimembru alAcademiei Goncourt sau al juriului Festivalului de la
Cannes. Din austeritatea modestă a biroului cocoţat la un etaj al editurii Gallimard, unde a vegheat, între altele, şi asupra
prestigioasei serii „Pleiade”, a izbucnit, glisând între un comic accesibil şi o erudiţie potolită, romanul său demarcă

mult discutat şi ecranizat. Acesta aducea o nouă abordare, o jovială dezmorţire, în proza franceză a vremii,
contaminată de un plicticos suflu psihanalitic.
Queneau întrece şi astăzi aşteptările cititorului avizat, cucerit de virtuzitatea suprarealistă a fanteziei sale verbale, de mixajul
firesc, de o derutantă simplitate, a umorului cald, colocvial cu enigmatica gravitate a discursului liric. Magician al cuvintelor,
invită cititorul să „vadă” miraculosul aflat în imediata sa apropiere. Fascinant foc de artificii, geometric, algebric calculat,
versurile sale explodează multicolor în pagină, luminând o clipă doar, dispărând pentru a face loc celorlalte, cuvinte puzderie
risipindu-se-n străluciri de giuvaer lingvistic, joc serios în adânc de cer şi fiinţă.
Pentru a vă bucura spiritul şi sufletul, vă propunem o scurtissimă raită prin Parisul lui Queneau, preţ de câteva poeme selectate
din volumul , inclus în volumul „Artă poetică”, edituraAlbatros, 1979, înmagistrala traducere a lui Ion Caraion.

Oulipo

Zazie dans
le metro,

Courir les rues

Prin Paris, cu Raymond Queneau

„Un domn cu ochelari, palid în lumina filtrată, puţin
melancolic, puţin adus de spate, puţin sceptic, puţin
tandru, puţin absent şi totuşi afabil, comunicativ,
suculent, amical şi locvace, curios şi cu un glas care doar
dintr-o vagă flexiune reuşea să pară din două camere în
acelaşi timp. Cum, necum, dar printre pauzele dialogului,
ca printre spiţele unei căruţe în fugă, aveai impresia că
pierde intenţionat ideea, părţile, cuvintele, silabele unor
poeme neconturate încă, ale unor poeme născîndu-se
acolo, sub ninsoare- să zicem - săvîrşit undeva, la cîmp,
cînd răsare soarele(...) Queneau vorbea aşa cum scria,
adică direct pentru tipar. Iar de scris, scria luîndu-şi
foarte în serios glumele şi foarte în glumă seriozităţile.”

Ion CARAION

Trebuia să i se facă semn
manipulantului
Doamna aştepta autobuzul
domnul aştepta autobuzul
un dulău negru trece şchiopătând
şi doamna se uită la câine
şi domnul se uită la câine
şi-ntre timp autobuzul s-a dus

Optimiştii
Clienţii localului Luteţia-s în genere de culoare

tare închisă la piele
Consumaţiile spune pancarta pot fi oră de oră

şi iarăşi înnoite

Careva din clienţi a scris în cabina telefonică:
Africa pleca-va-n Soare în 1967

Sirenele din Sevastopol
Pe bulevardul Sevastopol nr. 65
deasupra unei porţi sînt sculptate două sirene
ele nu par a fi prea vechi
datînd nici vorbă dintr-al nouăsprezecelea veac
dram de interes nu prezintă pentru arheologi
dar nici cu totul din întîmplare nu se află

ele acolo
oare ce legătură cu arhitectul acestor burgheze

construcţii
şi ce legătură cu proprietarul purtînd cine ştie ce

tichie de bumbac?
e la mijloc o taină de tot atîta interes ca

oricare alta
cîtă vreme s-au descoperit cele două modeste sirene
îndoielnice minuni, simplu sculptate

PiaţaBastiliei
Există o scrisoare a lui Leibniz
datată 14 iulie 1686
în care semnalează importanţa
principiului raţiunii suficiente
este o dată în istoria filozofiei -
iată pentru ce în fiecare an poporul Parisului
dansează toată noaptea în pieţele publice

Măruntaiele pămîntului
Dulcea şi plăcuta căldurică ametroului
afară plouă vîntuie ninge
e polei e noroi
e cîlţăraia care vrea să temuşte
şi iată apoimetroul te-aşteaptă cu gura

căscată
o!plăcutul şi dulcele aer
vesel cobori scara
e din ce în cemai cald
uiţi de ploaie vînt zăpadă
uiţi de polei noroi de toată cîlţăraia
o fermecătoare femeie sau un negru-ndatoritor
face-o rotundă gaurămică
în dreptunghiul biletului tău de carton
şi iată-te la adăpost
în plăcuta şi dulcea căldurică ametroului

Piaţa din faţa
catedraleiNotre-Dame
Parisul anului douămii
se pregăteşte zgomotos
şi unii caută cîteva urme
cîteva rămăşiţe de-ale anului omie
se sapă se scormoneşte şi se escavează
se stăruie nu se dă de nimic
celmult în anul treimii
de vreunmotor antedeluvian

Ofamilie
autentic pariziană
Se-nsoară eratepistul
cu-o stenotipistă, tristul
şi au un trist
fiu stenotipist
şi-o fiică
eratepistă adică
stenotipistul fiu se-nsoară cu-o eratipistă fată
şi fata eratipistă semărită tot cu-n băiat iată
eratepistul care
se-nsurase cu-o stenotipistă are
acumnepoţi care
sînt unii stenotipişti
sînt alţii eratepişti
că, vorba aia, de toate trebuie anume

pentru-a cre...cre...crea o lume

BulevardulHaussman
Aupierit hornurile
dar umbra lor ca ominge
totmai aleargă pe zidurile
casei vecine - umbră de funinge

dispăruta lor vatră numai circulă decît
pe-o carte poştală de-a avut cumva
acest noroc, iar de ba

o! nici atît

şi chiar şi umbra hornurilor se subţie ca un var
în timp ce surîde agentul imobiliar

Eternul buldozer
De-armai exista cîteva cabane galice
le-amputea vizita
ar fi o sfîntă curiozitate
ci urbaniştii Romei
arhitecţii romani
promotorii gotici
au demolat totul fărămilă
ah!De-ar exista cîteva colibe celtice
pe care să lemai putem vizita

Strigăte ale Parisului
Nu se mai aude tocilarul de cuţite
lipitorul de porţelanuri,reparatorul de scaune

de paie
se aud numai, bolborosind, radiourile
se aud patefoane tranzistoare şi televizoare
sau un slab ai ai uf uf
pe care-l scoate vrun pieton strivit

IndexProust
Dintr-o sută de bulevarde,magistrale, străzi cu
stăruinţă citate-n la recherche du temps perdu
cam optzeci la sută asiguramente
se află-n primele nouă-arondismente
cu excepţia celui de al cincilea
din care nici o stradă nu s-a citat
aici e la mijloc o mare taină de-aflat
Care să fie trecută-n cîntec merita
(numai să nu mă fi-nşelat eu cumva?)

Ŕ

TotEl
Apele buiece
răspîndite pe cărţile poştale ale anilor omie

şi nouă sute zece
şi-au lăsat pe ici pe colo urma vie
exprimată-nmetri şi centimetri
mergeai cu vaporul ca să iei trenul blînd
pîinea o duceai înotînd
postaşii vîsleau uşor
caii beau printre picioarele lor

şi pescarii nu-şi scufundau, goi pîn'la brîu,
de două ori undiţa-n acelaşi rîu

Exil
LaParis, printre străzile celemai triste-ar fi
de citat stradaVilliers-de-l'Is-
le-Adam, stradaBaudelaire (Charles) şi
strada Henry-Beyle zis Stendhal, într-adevăr nu prea
triumfal
răsfăţ le fu dat, ba chiar să crezi înclini
c-or fi fost osîndiţi de haini
şi-mprăştiaţi laParis anume
pe-aşa de triste uliţe postume

Urbanism
Cumijloacele ştiinţei şi industrieimoderne
sau a ceea ce-o să vină
s-ar putea foarte binemuta din locmonumentele

istorice
şi să fie azvîrlite toate-n acelaşi cartier
care ar fi în prealabil distrus
şi astfel ar sta alături turnul Eiffel bisericile

Sacré-Coeur Saint-Honoré d'Eylau
Saint-Chapelle Tribunalul deComerţ cafeneaua

DouăChiştoace
Sainte-ClotildeOpera
Muzeul Ennery şi aşamai departe
ceea ce i-ar scuti pe turişti
să se împrăştie pe străzile oraşuluiDiaconulParis

La capătul străziiMouffetard
în faţa bisericii sfîntulMédard

bătrînica a fost la spovedanie
ea soseşte-ncîntată
totul a durat, spune ea, doar cinciminute
bătrînelul nu face comentarii
şi-o pornesc amîndoimai departe poticnindu-se
în direcţiaVaticanului
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Christkindlmarkt
în arome de
scor i oar i
vanilie
ţ ş ă ş

Crăciun laViena, adică bucurie revărsată pe străzile înecate în
arome de vanilie şi scorţişoară, eleganţii străzii în blănuri
lungi şi scumpe salutându-se sonor, cu largi zâmbete, ca şi

mai modeştii truditori, costumaţi sportiv, ducându-şi copiii pe gât,
plimbându-i de colo colo pe Graben, pe Kohlmarkt,în Hofburg, într-
un feeric circuit al Innerstadt-ului să-i obişnuiască deja cu
sărbătoarea, cu atmosfera frenetică a vitrinelor de poveste, a
avalanşei de turişti filmând, fotografiind tot ce mişcă, tot ce străluce
o clipă. Mi-am amintit de toate deschizând o scrisoare rătăcită.. Din
carem-amoprit la câtevapagini

,

.
După un reportaj BBC despre România (Casa Poporului, căruţe cu
amărâţii lumii orbecăind pe şosele desfundate şi copii din orfelinate
cântând colinde în engleză), am simţit imperios nevoia de a vorbi cu
voi. Neapărat acum, înainte de a-l vota pe Iliescu, silită fiind de
ameninţarea pe care o reprezintă Tribunul votat de inconştienţi
disperaţi. În drum spre Bucureşti am cunoscut un simpatizant al lui
Iliescu. Un biet ţăran, în blugi unsuroşi, slab, bolnav, vedeam
cimitirul în timp ce-l priveam. După un schimb de replici cu ceilalţi
doi călători, români normali, plecaţi să-şi umple damigenele pentru
sărbători, a fost gata, gata să sară la bătaie numai pentru că i-a auzit
făcându-l arşice pe Filorusul de la Cotroceni.A ţipat atât de tare încât
cei doi au ieşit din compartiment fără amai spune nimic, lăsându-mă
singură cu el. Am închis ochii şi am scăpat de belicosul apărător
iliescist. În gară, după un ceai fierbinte sorbit la Mc Donald's, m-am
plimbat trei ceasuri şi jumătate pentru ca onor expresulDacia să tragă
la peronul 14 doar cu 20 de minute înainte de plecare. Ca accelaratul
de Iaşi, acela de la ora cinci dupăamiaza, gemând de călători care-şi
rezolvă probleme de-o oră-două pe la ministere.Am călătorit până la
Budapesta cu trei culturiste din lotul naţional, a doua zi începeau
Mondialele de la Brno. Îmbrăcate, fetele sunt neaşteptat de drăguţe,
una dintre ele, o copilă numai, cu trăsături aproape angelice. Ele nu
mănâncă, se „încarcă”, ştiind exact ce şi cât conţine fiecare aliment
ingerat. Dacă nu ar fi protestat atât de fudul împotriva condiţiilor
mizere din cuşetele CFR-ului, unde şi-au petrecut zece ore din ilustra
lor existenţă, mi-ar fi fost chiar simpatice. Mai cu seamă pentru că
vorbeau o limbă română cultivată şi râdeau la glume de grupamică de
la grădi. Ajuns la Budapesta, trenul iar a trecut pe o linie moartă şi
abia după vreo cinci ore s-a hotărât să plece spre destinaţia aşteptată.
Contrar obiceiului, am urmărit peisajul în lumina crudă a amiezii.
Aşa am descoperit într-o margine de Ungarie un câmp de gunoaie,
un impresionant gorgan de fapt, după care dorf-urile austriece mi s-
au părut secvenţe de film turistic. Ca şi clădirile, străzile Vienei,
împodobite fastuos pentru încă un Crăciun fericit al oamenilor care
îşi vorbesc zâmbind. Chestia asta cu zâmbetul însoţind comunicarea
trebuie s-o reînvăţ de fiecare dată. În cele două luni petrecute în
România, între două plecări, o uit.

i Clara şi Bozom-au recunoscut, păreau bucuroşi sămă accepte
din nou în clubul lor exclusivist de poznaşi, certaţi mereu cu
programul strict. Dar bogat. Chiar în sâmbăta sosirii am ieşit pe

Ring, la căscat gura pe Graben şi la două dintre numeroasele
Christkindlmarkt-uri, cel din Am Hof, cu savuroase brânzeturi şi
afumături din porc aduse din fermele de la munte, altul, strălucitor,
orbitor de-a dreptul, din Rathausplazt, cu copacul acela plin de inimi
de lumină clipind în negura înserării, în faţa clădirii Primăriei, care se
desena pe cer ca un castel de basm. Ce nu poţi cumpăra aici? Greu de
spus. Jucării tradiţionale de lemn, de pânză, de metal, care cu greu
concurează, la preţ mai ales, cu chinezăriile care au invadat şi
conservatoarea Vienă. Decoraţii de o infinită varietate pentru
Christkindlbaum, pomul de Crăciun, dar şi pălării, căciuli, mănuşi,
şaluri, statuiete cu tematică religioasă, dar şi profană, dulciuri pentru
toate gusturile şi toate vârstele, punsch de fructe, vin fiert, langoaşe
uriaşe cu usturoi, cârnaţi grăsulii sau mai uscaţi şi câte altele te
răsucesc giruetă în aerul rece, printre oameni înghesuiţi, la propriu,
unul într-altul, veseli şi bucuroşi, trăind încă o felie de viaţă normală.
La ieşirea din parcul de la Rathaus, patru ponei aşteaptă răbdători
copii dornici să-i călărească, în timp ce din seninul negru al nopţii
fulgi albi cad lin acoperind trotuoarul. Zăpadă? Aş, detergent! ,
divulgă secretul parfumatul miros chimic. După supercivilizarea
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gustului, văzului, auzului, a venit şi rândul mirosului să se impună
atenţiei, să definească un statut social, un grad educaţional, o cultură
anumeetc.
La întoarcerea spre casă, nu ştiam unde să mă uit mai întâi: lanţuri,
stele, ghirlande, moşi crăciuni atârnaţi prin balcoane sau agăţaţi de
porţi, reni trăgând sănii, oameni de zăpadă stilizaţi, clopoţei, funde,
toate uriaşe, luminând noaptea de iarnă blândă. „Războiul
decoraţiei” mi se pare mai aprig ca niciodată, fiecare încercând să-l
întreacă pe cel de-alături cu un lanţ colorat în plus, cu şapte şi nu cinci
becuri, dispuse altfel decât anul trecut. Din balcoane şi ferestrele
caselor, din brazii înalţi înălţaţi prin curţi, din tufişurile dese ale
grădinilor, cu spiriduşi strecuraţi, ascunşi printre tulpinele sărăcite de
frunzele verii, se revarsă lumini multicolore. În obişnuitele plimbări
de seară cuClara,Mădălina şi Bozo, vesel dând din codiţa boantă, tot
caut un eficient mijloc de a-mi imprima pe retină neobişnuitele,
pentrumine, imagini de poveste.Asta numă împiedică să observ că o
fereastră a casei vechi din Korbgasse, locuiesc turci acolo, are, în loc
de perdea, un petec de carton, nici acela suficient de mare ca să nu
permită ochii curioşilor să vadă interiorul întunecat şi trist, în evident
contratimp cu bunăstarea din jur. Sărăcia din care s-au refugiat aici,
unde harnic muncesc pentru pizza cea de toate zilele, continuă să le
stea alături. Amănuntul vi l-am relatat doar pentru a nu fi acuzată de
excesiv, şi nefondat, entuziasm, de însiropare a unei realităţi, la
urmei, normale.
În duminica următoare, după prânzul în familie, cu şniţele vieneze
foarte, cât un platou de antreuri cuprindeau farfuria toată, şi supă de
dovleac, urmate de sachertorte asezonat atipic cu petale de violete
confiate, ne-am plimbat prin Perchtolsdorf, numai vile, grădini şi vii,
la margine de Viena. Într-un timp, nu ştiu câte zile, săptămâni sau
luni, a locuit aici, într-o modestă casă, şi Beethoven. Se mai înalţă
central şi un castel, la parterul căruia se organizează anual un pitoresc
Christkindlmarkt. Unde nu varietatea mărfurilor uluieşte, ci
migăloasa muncă inclusă confecţionării lor: flecuşteţe decorative,
unele de o inutilitate strigătoare la cer, altele de un kitsch evident,
amestecând pânzeturi, cartoane sau hârtie colorată, argint, aramă,
sticlă, pene, resturi de blană. Din bizarul melanj rezultând felicitări,
perne, şerveţele brodate, păpuşi şi animăluţe, unele nostime foc,
lumânări parfumate - bio!- , prăjituri, gemuri, chibrituri pentru
colecţionari, cărţi vechi şi noi cu adecvat profil tematic etc.,etc.
Chiria pentru spaţiu nu e modică, dimpotrivă, numărul
cumpărătorilor e infinit inferior celui al privitorilor sau al
„vânzătorilor-producători”, aşa că socializarea, distracţia,
menţinerea sfintei tradiţii, cea care contribuie la păstrarea stabilităţii
unui loc anume, par singurele motivaţii ale efortului depus.
Bineînţeles că şi aici fiecare ronţăie saumuşcă din ceva, se hohoteşte
dezinhibat, iar punsch-ul străluceşte privirile ca străzile Crăciunului
în ghirlandede lumini.
ntregul oraş, ţara chiar, pare o fascinantă urzeală de
Christkindlmarkt-uri pentru a ne pune la încercare voinţa, puterea
de a rezista tentaţiilor dulci, amărui, acrişoare, intens plăcut

aromate sau viu colorate. Într-una din zile ne-am aventurat prin
Spiettelberg. Pe străduţele înguste, printre magazine de antichităţi şi
galerii de artă, Christkindlmarkt-ul de rigoare în toată splendoarea
desfăşurării lui. Privirile ni se agaţă când de un glob manual pictat,
când de un înger de ceară, când de o tavă cu prăjituri în miniatură, cât
o bomboană erau, nu muşcai de două ori din ele, deschideai gura şi
dispăreau. La unmoment dat, între două căsuţe de lemn, descoperim
într-un fost teatru de marionete un loc de visat cu ochii deschişi într-
atât de trăznite sunt păpuşile, sau ce or fi fost ele, care se vând acolo.
Trecând de un stand indian (pânzeturi, şaluri, statuiete din fildeş, din
pietre semipreţioase), intrăm şi într-un expobar, adică două încăperi
situate la parterul unei case construite cu cel puţin trei secole în urmă.
Prima, rezervată barului, cea de a doua unei expoziţii de artă africană
contemporană, din Zambia parcă, - culori puternice, şocante, pline
de soare, un figurativ naiv în picturi, sculpturi realizate în lemn şi os.
Ultimele m-au ţintuit minute în şir şi nu m-am mişcat decât atunci
când mi-am dat seama că barmanul din cealaltă cameră se
însufleţeşte de o deşartă speranţă. De ce să-i prelungesc chinul? Nu
eu voi fi clientul vânat. Poate tipul scump costumat în texan, cu plete
ca un gălbenuş de ou bio? Numai calul îi lipseşte din inventar. Nu
este singurul semn al respectului şi atracţiei manifestate de pătura de
mijloc pentruAmerica,America!
Care, la rândul ei, priveşte nostalgic spre distinsa Europă, spre
tradiţiile ei de poveste, spre misterul însufleţitei şi copilăroasei
bucurii de care ne lăsăm cuprinşi vizitând un Christkindlmarkt,
ciocnind o cană de vin fiert cu necunoscuţi amabili, lăsându-ne în
voia tonicei veselii a mulţimii dornice să trăiască iar o clipă de
fericire.
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Brînza
de la Sainte-Maure
Ducîndu-mă laAuteuil
treceampe uliţaBelles-feuilles
cînd să văd îmi fu dat
o gloată de zburdalnice coriste
cu rochii ca de-ametiste
Şi care-a Loarei vale-o lăudau ne-ncetat
cu produsele-i nutritive
în simple cîntece naive
adevăratămascaradă
cum însă era sîmbătă, pe stradă
oamenii ronţăiau din lăbuţe
tartine şi chifteluţe -
ah! Ce plăcere să vezi cum
zburdalnicele coriste ne-agale
înşirau gastronomilor duium
bunele produse de pe-aLoarei vale
şi-atunci smulgîndu-mi nu fără regrete
aceluimomitor spectacol arătania
îmi văzui de drum, băiete,
fluierînd un cîntec din Spania

Refacere
Unbiftec de trei copeici
la restaurantul rusesc din colţ
cu trei ţapi udat pe loc
ce tare gust alsacian
ori c-un pic de ceai chinntock
sau c-unwhisky cu gheaţă
la five-o' clock
sămănînci cuşcuş african
grătar american
rumenită asiatică raţă
iată pentru bunul european
o gastronomică datorie
(în - se ştie - lipsa alteia)

Drumuri
Există străzi care-s tuburi
şi altele arcuri - o! cîte
există bulevarde care-s urîte
iar altele ca nişte frigări
cu-automobile-n şir pînă-n zări
există pieţe dodecagonale
şi-unele de-a drept infernale
există bulevarde-n formă de cîrnat
şi-unele pe-unde cărăbuşii fug neîncetat
există ca laVeneţia canale
ca-n Friesland insule cu iarbămoale
poduri fundături cheiuri chele
curţi alei şosele
în serviciul de drumuri al oraşuluiParis

ce varietate o! de nedescris

Strada Galileu
De cen-a fost cîntată-ntreb eu
nicicînd stradaGalileu

stradaGalileu plină de dalii
de hortensii ca niştemedalii
stradaGalileu cu nobile frontoane
stradaGalileu iubită de pietoni de pietoane
stradaGalileu de canalemărginită
stradaGalileu de-automobile-ndrăgită
stradaGalileu pe care se cade ca să

ca s-o cînt sper
la-ntregul univers
în proză şi-n vers
stradaCroix-Nivert
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În timp ce, la adăpost de rigorile îndreptăţite alelegii, bătrânul om de stânga de esenţă
kominternistă îşi ticluia „memoriile”, o altă

carte, de factură morală diferită, ne era adresată.
, domnul Klaus Iohannis ne călăuzeşte

pe un alt drum, convins că întregul climat politic
din societatea noastră - dominată de PSD - este
nociv.
Cum s-a făcut de s-a împlinit profeţia făcută de

Julio Iglesias la Sibiu, în vara lui 2007?
„Dumneavoastră o să fiţi preşedinteleRomâniei”, a
spus cântăreţul primarului. „Am cunoscut sute de
politicieni la viaţa mea. Ştiu cum arată un
preşedinte”. N-a fost la mijloc nici o minune, doar
muncă onestă, în echipă, alături de profesionişti, ne
explică etnicul de origine germană, creştin luteran
şi devotat cetăţean român. Ştim că, în
ţările cu o tradiţie democratică
consolidată, un candidat la preşedinţie
nu-şi ascunde şi nu-şi inventează
etnia, religia, familia. Dimpotrivă,
„biografiile liderilor comunişti erau
rescrise permanent, în birourile secţiei
Cadre a partidului, atât în cursul vieţii,
cât şi după moartea acestora” pentru a
fi legitimaţi politic (V. Alexe,

, Editura Elit Comentator,
2000, p. 9).
Prima mea amintire politică este

legată de moartea lui Stalin, la a cărui
dispariţie am vărsat lacrimi amare,
sub privirea blândă şi derutată a
bunicii, refugiată din Basarabia şi cu familia aflată
undeva într-un lagăr siberian, doar pentru că o elită
românească trebuia înlocuită cu alta kominternistă.
Eu, chiar dacă eram la grădiniţă, fusesem deja
îndoctrinată: „Cu fruntea lipită, lipită de zid/Să-
nveţe copilul ce-nseamnă partid” (Maria Banuş).
Minciuna partinică a proliferat dar, ne spune o
veche vorbă românească, picioarele ei - chiar şi în
cizme pesediste - sunt scurte. În anii tranziţiei, noi -
cei născuţi pe cândAna Pauker şi Dej „băgau frica
în burghezi” - ne-am tot întrebat: cine sunteţi voi,
Iliescu, Năstase, Ponta? Pe cine serviţi? Ne-am
lămurit pas cu pas. Iconiţa scoasă din buzunar în
timpul campaniei electorale de premier, o corelam
doar cu icoanele din biroul lui Petre Roman şi cu
doctoratul obţinut pe nedrept, sub înaltul patronaj
al deja pomenitului Năstase. Afişele din campania
electorală, cu motive folclorice, mă făceau să mă
întreb: oare ce se ascunde sub acest românism
ostentativ?Azi, citesc în cartea domnului Iohannis:
„mulţi politicieni, în loc să vină cu soluţii, ne
prezintă tot felul de baloane de săpun şi foarte
multă vorbă”.Aşa este, dar permiteţi-mi să adaug o
vorbă franţuzească: „Il y a anguille sous roche” sau

Pas cu pas

Ion
Iliescu - biografia secretă: candidatul
manciurian

mai pe şleau: se pregăteşte ceva ce vor să ascundă.
Un cetăţean român - veşnic nemulţumit de cei

din jur, dispreţuitor şi antiromân declarat
(atitudine extrem de încurajată de unii) - mi-a spus
nudemult că „România va fi lagăr demuncă pentru
ţara X”. Evident, a menţionat o ţară neeuropeană.
De atunci, mă tot gândesc că un proiect obscur
există şi poate tocmai el explică tărăgănarea
tranziţiei cu toate relele ei: deturnarea unor
proiecte majore, irosirea resurselor umane prin
lipsa de corelaţie între învăţământ şi piaţa muncii,
triumful „formelor fără fond”, piedicile puse în
calea celor care s-au şcolit în Vest şi vor să se
întoarcă (de pildă recunoaşterea unor diplome). Se
preferă stagnarea. Îmi vine în minte o excelentă
definiţie a domnului Gabriel Liiceanu:
„Comunismul este societatea care
prostia ca încremenire în proiect” ( ).
Încremenirea în proiect ne propunemereu şimereu
acelaşi tip de politicieni. Desigur, cu bune şi rele,
trebuie să-i recunoaştem domnului Traian Băsescu
faptul de a fi fost altfel.
Domnul Klaus Iohannis subliniază un adevăr

pe care mulţi poate l-am gândit, dar nu l-am
formulat: „pentru un politician este important să fi
realizat ceva în viaţă înainte de a se fi ocupat numai
de politică. [...] există politicieni care n-au făcut
niciodată altceva. Au intrat în politică şi acolo au
rămas”. Adaug: aşa şi-au acumulat bunuri
nemuncite. Răul îşi are rădăcinile în anii '89-'90:
„Nicăieri nu s-a manifestat, la ieşirea din
comunism, o asemenea ruptură între ruptura
proclamată şi continuitatea efectivă. [...] “elita”
comunistă a decis să rămână, cu orice preţ, stăpână
peste ţară”. „Ţara a fost învrăjbită” (Lucian Boia,

, ed. a II-a, pp. 115, 116).
omnul Iohannis doreşte să răspundă
actualelor aşteptări ale românilor, convins
că „întreaga construcţie a partidului-stat

PSD şi a sateliţilor lui nu se potriveşte României”.
Propune în schimb „un stat care garantează reguli
puţine şi bune pe termen lung”. Pentru a realiza
acest proiect, un politician consecvent, credibil şi
responsabil doreşte să apere, să conserve şi să

cultive „valorile constitutive ale
naţiunii române”, să acţioneze
cu convingere şi vigilenţă
pentru a preveni „nedreptatea,
intoleranţa, abuzul de putere şi
u r a ” . E s t e s i g u r c ă
„transformarea e posibilă,
atunci când oamenii şi-o doresc
şi cred în ea”. Mesajul său se
adresează îndeosebi tinerilor
care au energia să producă
schimbarea. Alegerile au
confirmat acest punct de
vedere.
„Pot să le prezint oamenilor

o carte de vizită”. Argumentul
de necontestat, al celui care a

fost 14 ani primarul Sibiului, este modul în care a
reuşit să provoace schimbarea deşi, la început, a
întâmpinat ostilitatea unui consiliu municipal
majoritar pesedist: „la vremea aceea a fost nevoie
de compromisuri. Nu compromisuri urâte, ci
necesare”. Mentalităţile s-au schimbat treptat şi au
apărut încrederea, optimismul, un capital de
credibilitate; totul s-a datorat muncii în echipă şi
conceperii - de la an la an - a unor proiecte mai
ample, mai ambiţioase. „Faptul că am rămas acolo
unde am rămas dovedeşte că le-am făcut faţă
tuturor presiunilor, fără să încalc legea, fără să
comit vreun abuz şi, totodată, fără să întreţin o
atmosferă ostilă”.
Fost important centru comercial şi economic

timp de secole, strălucitor în timpul barocului,
Sibiul fusese „lăsat în paragină de comunişti şi
neocomunişti”. În Sibiu s-a deschis primul spital,
prima farmacie, primul hotel, prima bibliotecă,
primul teatru şi prima şcoală din ţară. Aici s-a
experimentat prima rachetă în trepte din lume! În
Sibiu s-a deschis primulmuzeu din România şi din
Europa de Sud-Est şi tot aici a fost amenajată
prima grădină zoologică din ţară. Mai mult, în

garantează
Despre limită

De ce esteRomâniaaltfel
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Sibiu s-a scris a patra Enciclopedie a lumii, după
cele din Marea Britanie, Franţa şi Germania”.
Sensibil la „fibra identitară a acestui loc”, la
moştenirea culturală lăsată de un alt sas luteran
(Palatul Brukenthal, al treilea muzeu public
deschis în Europa), domnul Iohannis a fost un
lider, a fost o prezenţă activă într-un „oraş cu simţ
civic ridicat”. Rezultatul: schimbări în
profunzime, atât în ceea ce priveşte crearea a
„peste 10.000 de locuri de muncă foarte bine
plătite'', cât şi a unui turism cultural, gastronomic
şi sportiv de calitate. Obiectivul prioritar: calm şi
armonie pentru ca oamenii „să se reconecteze la
oraşul lor”. Prin conservarea specificului
arhitectural al oraşului, „identitatea Sibiului a fost
reconsolidată”.
Acest fost primar cunoaşte

regulile unui joc cinstit; drept urmare, recunoaşte
meritele celor care au creat reputatele festivaluri
ale oraşului: actorul şi directorul Teatrului „Radu
Stanca”, domnul Constantin Chiriac (ieşean care
s-a putut realiza în mod strălucit la Sibiu), domnul
Dumitru Budrala, antropolog reputat şi unul dintre
directorii Muzeului Astra. La fel de apreciaţi sunt
şi domnii Dan Perjovschi - „o prezenţă puternică
în spaţiul public, cu al său mesaj critic” - şi
graficianul Ştefan Orth, ale cărui lucrări sunt
„centrate pe identitatea acestui oraş”. Nu sunt
uitaţi nici cei doi coordonatori ai proiectului
„Sibiu CCE 2007”. Capitală Culturală Europeană
în 2007, Sibiul este acum un oraş cu o vizibilitate
ce a depăşit graniţele Europei.
Interesul susţinut pentru şcoli, spitale, servicii

sociale, transporturi, preocuparea constantă
pentru sport şi cultivarea tradiţiilor, toleranţa
religioasă - specifică oraşului - au contribuit la
coagularea acestei comunităţi. Sibienii sunt acum
percepuţi ca „parteneri eligibili pentru acţiuni cu
mize protocolare foarte ridicate”: a TreiaAdunare
Ecumenică Europeană, Conferinţa Comitetului
Militar al NATO etc. Deschiderea către alte
culturi, vizita multor oficiali, oaspeţi numeroşi şi
încântaţi de ceea ce au găsit au generat „capital de
imagine”. Această experienţă pozitivă îi permite
domnului Iohannis să înţeleagă de ce societatea
noastră „mergepeo cale greşită”.
Ceea ce impresionează este transparenţa

acestui discurs în care ni se spune tot ce trebuie să
ştim despre familie, carieră, recentul traseu în
mediul politic a cărui proastă reputaţie generală n-
o ignoră. În PNL şi PDL a găsit „oameni care au
lăsat ceva în urmă”. Mulţumeşte în mod special
domnului Vasile Blaga pentru perseverenţă şi
domnului Cătălin Predoiu pentru modul
cavaleresc în care a înţeles competiţia. Conştient
de decalajul existent între România şi Europa de
Vest, domnul Iohannis ne spune că „a sosit
momentul ca România să intre într-o perioadă de
consolidare a statului de drept şi de prosperitate
economică”. Îşi doreşte o Românie „normală”,
capabilă să susţină „o ofensivă pentru recâştigarea
demnităţii la nivel naţional”, departe de
„confruntări personalizate”. „Într-o Românie
normală (...) preşedintele apără, conservă şi, mai
ales, cultivă valorile constitutive ale naţiunii
române”. Cultivarea memoriei naţionale,
redescoperirea sentimentului de mândrie
naţională, respectul pentru simbolurile naţionale şi
pentru cetăţeni, interesul pentru educaţie, sănătate,
economie, selectarea celormai buni - fără corupţie
şi incompetenţă - sunt obiectivele propuse.

upă 15 ani de tranziţie, domnul Gabriel
Liiceanu atrăgea atenţia asupra situaţiei
îngrijorătoare în care se afla (şi se mai

află) poporul român: „aceea de a nu putea să se
organizeze la nivelul “morale de a doua instanţă”,
pentru a crea o clasă politică şi un “nou principe”
capabili să ne scape - potrivit expresiei lui
Machiavelli - de corupţia în stadiul ei ultim”
( ). Au mai trecut 9 ani, poate
acum se va putea. Schimbarea depinde şi de simţul
nostru civic.Oricum, anul 2015 nuva fi uşor.

fair-minded

Despre minciună

D

Pas cu pas

Mihaela MÎRŢU

Domnule IOHANNIS, voiesc să vă îndemn la
ceva foarte firesc, în aparenţă: să vă păstraţi
lumina pe care o aveţi pe chip, precum şi
sinceritatea zâmbetului; să nu lăsaţi niciodată să
vă părăsească optimismul şi încrederea că, atunci
când veţi purcede la a înfăptui un (precum
vi-l doriţi!) , şi Domnul o să vă susţină
prin românii de pretutindeni, acei care aspiră spre
un Trai decent, un Nume onorabil şi o Ţară
civilizată.
N-am cutezat să-i scriu niciunui preşedinte de

ţară, de fapt n-am simţit necesitatea. Acum însă
trăiesc o stare ciudată, de parcă votul meu a fost
decisiv, de parcă aş fi obţinut victoria eu sau
cineva foarte apropiat fiinţeimele. E precummi se
arată un vis ce poate deveni realitate...
Ceea ce scriu, posibil, simt mii de români,

doar că nu au timp, temeritate şi nici cuvinte
potrivite pentru a vi le transmite printr-un mesaj.
Eu o fac pentru a-mi exprima propria bucurie şi
speranţă că veţi izbuti să purtaţi pe umeri, cu
onorabilă demnitate şi sobrietate, crucea acestui
Neam - povară pe care aţi acceptat-o benevol şi,
cred, conştient că e mult prea grea. S-ar putea,
metaforic zis, s-o duceţi, ajutat de oamenii de
bună-credinţă, dar şi rămânând singur demulte ori
sau, nu e exclus, să fiţi îmbrâncit (în sens direct
sau indirect) şi ispitit, şi strâmtorat...
În competiţia acerbă, ce s-a încheiat spre

binele majorităţii, am avut impresia că aţi fost la
unison cu aspiraţiile multora care aşteptau (şi
aşteaptă!) o schimbare spre mai bine. Adevărat că
pare a fi şi este prea îndelungată pentru o viaţă de
om această aşteptare. Şi s-a adunat prea multă
neîncredere şi incertitudine. Era şi este nevoie de
un cineva/altcineva... Un lucru, însă, rămâne cert:

Se vor împotrivi până şi
unii dintre acei care v-au ales. Asta se întâmplă.
Căci, într-o societate, uneori, până şi ceea ce nu
funcţionează normal ia chip de normalitate,
fortifică deprinderea şi falsul confort. Chiar şi acei
care o duc prost, de multe ori, din teamă de
necunoscut, se împotrivesc schimbărilor.

Cauza nesiguranţei fiind insuflată de mentalitatea
eronată. Stare de spirit inoculată şi infiltrată până
în vene, până în suflet românilor (cu prisosinţă
basarabenilor) de un regim diabolic. E ceva care
poate fimodificat celmai greu...
Ar fi multe de spus, mai ales cu referinţă la ai

mei - românii Basarabiei. Spaţiu românesc peste
care a trecut (şi a poposit îndelung, luându-i tot ce
avea mai sfânt: istorie, limbă, credinţă...)
tăvălugul nemilos al regimului satanic. Oamenii
de bună credinţă ai acestei au
fost duşi în siberii de gheaţă, au fost torturaţi şi
mutilaţi (pe dinăuntru şi pe dinafară), ca să fie
sugrumaţi de uitare. Dar au rezistat! Aveau în
sângele lor românismul care le-a păstrat
demnitatea (unii plătind cu preţul vieţii acest
sentiment). Numai că, în acelaşi spaţiu, vieţuiesc
şi altfel de (deşi făcuţi din acelaşi !) -
îndărătnici, încrâncenaţi, instigaţi împotriva
propriului neam. Inconştienţii! - aceştia sunt. Cu
părere de rău, ei până acum nu ştiu cine sunt, de
unde se trag şi încotro s-o ia, ca să se regăsească.
Nu le-au fost suficiente lecţiile de umilinţă! Şi nu
se ştie dacă şi-ar recunoaşte identitatea în cazul că
s-ar întoarce la acele timpuri vitrege. Să nu vă
supăraţi pe ei! Li se potriveşte parimia biblică a
Fiului risipitor...
Oricum, dincolo de toate circumstanţele care

ne mai despart, să ştiţi că au existat întotdeauna
(averi străbune!). Îi veţi

cunoaşte, dar şi recunoaşte din cronicile timpului.
Sunt cei care nu s-au lăsat îngenuncheaţi. Ei au
păstrat istoria şi limba în memorie şi în inimă. Iar
atunci când s-au închis bisericile, l-au ascuns pe
Dumnezeu în sufletul lor şi au crezut, dând
ascultare în toate înaintaşilor. Limba română (ca şi
adevărul, şi credinţa străbună) a fost ocrotită (în
Basarabia) şi de oamenii simpli de la sat. Lor le-a
fost mai puţin frică. Ei vorbeau limba română
(moldovenească, precum îi mai zic unii), fără a se
jena şi nerecunoscând o alta. Ţăranii basarabeni n-
au admis infiltrarea limbii ruse în graiul şi în viaţa
lor. Posibil,
la ei s-a referit Lucian Blaga,
proverbialul vers . Poetul
a intuit un adevăr ancestral. În acest spaţiu
românesc Limba Română a ajuns a fi şi
Cenuşăreasă, dar şi Prinţesă Adevăr a zis Nichita
Stănescu:
Mai e ceva esenţial, care ne-a salvat

identitatea: prin care au

lucru
bine făcut

La ce
bun altceva/altcineva? Cine ştie ce poate urma!

palme de pământ

români aluat

născând
Veşnicia s-a născut la sat

.
LimbaRomână este Patriamea!

Va fi nespus de dificil!

Ocrotitori de valori

În casă la ei se vorbea limbaMamei.

Şcoala Românească

scrisoare de peste râu

Ocrotitori de valori
DOMNULUI KLAUS IOHANNIS,
PREŞEDINTE AL ŢĂRII-MAMĂ

trecut bunicii şi părinţii noştri! Ei au fost acei care
mereu au şters din memoria copiilor
şi nepoţilor lor, păstrând nealterate, vii, rădăcinile
din care a crescut o generaţie marcată de un
profund sentiment naţional (şi care v-a ales!)...
Nicăieri în alt spaţiu românesc nu veţi întâlni

români cu omaimare şi de cunoaştere şi
pătrundere în istoria, literatura clasică şi tradiţiile
româneşti, ca aici, în Basarabia. Posibil că
sentimentul acesta, ca şi devotamentul, vine şi din
teama de a nu pierde încă o dată ceea ce s-a
redobândit cu mare efort şi îndelungată aşteptare.
Şi nici o dragoste mai sinceră pentru Limba
Română nu veţi afla altundeva! Adevărat că veţi
descoperi, cu părere de rău, şi o altă faţetă a
situaţiei, cea a ignoranţei...
Pe toate le veţi auzi (şi nu o singură dată),multe

le cunoaşteţi, dar şi mai multe veţi putea afla. Prin
mesajul meu voiesc doar să vămărturisesc de ce v-
am ales eu şi toţi ai mei:

Închei aici, revenind la îndemnul: să nu vă
schimbaţi nici faţa, nici gândul cel luminat şi ferm,
nici zâmbetul sincer, deschis, dar, mai ales,
Cuvântul (care nevizează şi pe noi).
Să vă ajute Bunul Dumnezeu prin tot românul

care-şi iubeşte Ţara şi-i doreşte numai binele!

românul basarabean
pune mari speranţe în noul preşedinte al
României!

praful uitării

foame sete

Cudrag deNeam şi profund respect pentru
DOMNIAVOASTRĂ,

Chişinău, 1Decembrie 2014
Claudia PARTOLE

Bunica mea crescuse şapte copii, trei fete şi patru băieţi. De la fiecare a avut cam tot aşa de mulţi
nepoţi. Nu toţi o îndrăgeau camine şi unii îi călcaumai rar pragul. Cei maimari erau deja la şcoli la oraş
sau pe la casele lor.Alţii mici, de ţâţă, nici nu au apucat să o mai prindă în viaţă până au ajuns la vârsta
priceperii, aşa că nici nu-i duc dorul. Cei cam de o seamă cu mine, când plecam prin sat la colindat şi
semănat, de Crăciun şiAnul Nou, ne încheiammai totdeauna traseul prin nămeţi, obosiţi şi îngheţaţi, la
poarta bunicii. Ne primea în odaia mirosind a busuioc şi flori de tei şi romaniţă, uscate, păstrate pe
grinda casei.Aşternea un covor pe laviţa lungă de sub geam, să ne aşezăm şi ne umpleamasa cu bunătăţi
din cămară. Mâncarea era mai bună decât acasă şi puteam să mănânc în ce ordine vroiam, dulceaţa mai
întâi şi sarmalele la urmă.Ne iscodea pe unde am umblat şi ce adunasem. La plecare ne umplea trăistuţa
de colindător cumere, pere, nuci şi colăcei şi ne urmărea cu privirea pânădispăream în capul uliţei.
Bunicii de azi plimbă nepoţeii prin parcuri, îi iau cu maşina de la şcoală şi mănâncă împreună

popcorn la cinematograf, uitându-se prin ochelarii 3D la desene animate. Sunt preocupaţi să afle ce şi-ar
mai dori de laMoşCrăciunnepoţelul, plictisit de joaca la Playstation şi la telefonul deja camdemodat.

De ce eşti trist, dragulmeu?
Of, buni, nu ştii tu ce greu e să fii copil!...

-
-

Buni i buniciş
scrisoare din Milano
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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.

Am revăzut recent, pe micul ecran,
câteva pelicule româneşti. Mai vechi:

. Am revăzut
şi actori minunaţi: Finteşteanu,
Beligan, Papaiani, Iura Darie. Am
revăzut-o pe minunata şi inegalabilaMariella Petrescu; ori pe
interesantaAnaSzeles.
Sigur că producţiile aveau naivităţi. Sigur că erau
teziste, pe alocuri. Dar mai aveau şi o anumită care,
vai!, a dispărut din filmele de după 89.
Ori candoarea, fraţi căuzaşi, nu-i aşa, poate duce la o stare de
inefabil inubliabilă...

*
A ieşit ceva scandal după reclama în care apărea Brâncuşi.
Mie mi-a plăcut. Deşi era clar că ăla nu-i sculptorul, actorul
din clipul publicitar avea şi el un fel de măsură şi firesc ale
intrării-n personaj.
Ceea ce, la un spot publicitar, recunoaşteţi, găsim taaareee
greu!...

*
O replică superbă dintr-un film oarecare:„ Mă trezeam când
îţi auzeam ochii deschizându-se!”. Câţi ar putea spune asta,
azi, omului de-alături?!

*
Excelentă emisiunea lui Cioroianu . Sufăr
când n-o prind. Finalul ei, „nu uitaţi că istoria e cea mai
frumoasăpoveste”,mi se pare bine venit.
Mai nou, Cioroianu a a dăugat „pentru oameni inteligenţi”.
Dar cred că şi pentru spirite medii, istoria poate fi
seducătoare...
Bune şi , şi marea ei
calitate, imparţialitatea). Sau

*
La am revăzut două montări lăudate de critică:

şi . Totuşi, zău, îşi
pierduseră strălucirea!
Morala?Teatrul se vede .

*
Spre bucuria mea, într-un timp atît de scurt, Iohannis a
căştigat 15 procente avans, în încredere, faţă de Isărescu.
Bravo lui! Cine a mai reuşit acest record? Când, se ştie,
Guvernatorul Băncii Naţionale a rămas singurul neschimbat
în ultimii 25 de ani...
Dar că tot pomenirăm de Preşedinte: cum ajunse, bre, Tatiana
Niculescu Bran purtătoarea lui de cuvânt? Alta mai bună nu
găsi?Mă rog...

*
Monica Macovei propune partide cu... 3 membri. Nu-i rău!
Că-mi deschid partid şi eu, şi-ncă milioane de compatrioţi, în
câtevaminute.Că treimembrimai am în jur!
Problema e... ce facem cu ele, doamnă? Că vom avea câteva
mii de formaţiuni politice, născute degeaba.

*
Şi ultima m-a emoţionat. Sigur că publicul
n-a votat întotdeauna, cum mi-aş fi dorit, dar soliştii au fost
minunaţi! Şi-apoi, să vezi antrenorii lăcrimînd, nu-i de
colea!...

*
Domne, nu-i frumos, că de Moş Nicolae au fost băgaţi la
bulău şefii dinTimiş,Hunedoara, Constanţa şiBuzău !
Păi ori Moşul, ori mascaţii! Şi-apoi, lăsaţi-i bre DUPĂ
Sărbători: c-aşa făcurăţi şi cu neaNicu...

*
Altă prostie: pe acoperişul MinisteruluiApărării Naţionale, o
perioadă, până a luat televiziunea atitudine, a rămas un
steag... în două culori. Şi culmea, erau aleUcrainei.Huo!

*
După atîtea discuţii, RaduMazăre s-a tuns, ca să nu semene cu
Hitler. Oricum s-ar tunde, primarul Constanţei va semăna cu
cinevanedorit...

*
O fată de la a afirmat că e mândră că „o
cântăreaţă aşamare, ca Loredana, o sprijină”.
Ajungea să spună Loredana. Altfel, fătuca noastră cânta
frumos ..

*
Revenim la : concurenţi minunaţi! Iar o fată
talentată, Brigitta Balogh a fost rece la glumele proaste ale lui
Bartoş&ale juriului.
Să vedemce se va întâmpla în finală...

Afacerea Protar, Visul unei nopţi de
iarnă, Balul de sâmbătă seară,
Dragoste la zero grade

Buftei

5 minute de istorie

Cronica cârcotaşilor Starea naţiei (
Garantat 100%.

Teatru Tv
Dimineaţă pierdută Regele moare

Voce a României

Vocea României

iodlere.

Vocea României

candoare

la teatru

şi
ca

SUPLIMENTULDE CULTURĂ

Suplimentul...

Suplimentul.

, „primul
magazin cultural din România”, cum titra
prima pagină la aniversarea unui an, se
remarcă, după 10 ani de neîntreruptă apariţie
săptămânală, prin această invidiabilă
„performanţă de longevitate”. Într-o
actualitate dominată de un jurnalism cultural
activ îndeosebi pe internet, de „taifunul care
jumuleşte presa scrisă de un deceniu
încoace” (Dragoş Cojocaru) echipa
redacţională şi-a salvat entuziasmul iniţial ca
şi neastâmpărul bine temperat, capabil să
incite cititorul, să-i stârnească nu numai
interesul , ci şi imaginaţia.
Din umbră sau direct, e
vegheat constant de Silviu Lupescu, care îl
recomandă drept o „rara avis în peisajul
mediatic cultural autohton”, de Toni Hriţac,
care îşi aminteşte că „ ..s-a
născut în grădina Casei Pogor”, de George
Onofrei, care numeşte „nucleul dur” al
proiectului iniţial (Lucian Dan Teodorovici,
Florin Lăzărescu, Emilia Chiscop), de
Lucian Dan Teodorovici care apreciază
„prietenia cititorilor”, de Florin Lăzărescu
care îşi destăinuie „bucuria de a scrie la ziar”,
de Ana-Maria Onisei, care mulţumeşte
pentru „cea mai frumoasă lecţie de
jurnalism”, de Ovidiu Şimonca, care laudă
revista „pentru sprijinirea literaturii
române”, de CarmenMuşat, care o consideră
„un exemplu de jurnalism cultural autentic,
dezinhibat şi cosmopolit”, de Luiza Vasiliu,
care îşi rememorează începuturile în meseria
de jurnalist, de Emil Brumaru, care şi-a
primit rubrica plin de „bucurie copilărească,
ce scrânciob bun de legănat cuvinte-n doi
peri şi-o rostopască”, de Radu Pavel Gheo
care visează „la aniversarea a douăzeci de ani
de existenţă”, deAdriana Babeţi, care „odată
cu s-a născut pentru a doua
oară”, deOltiţa Cântec, căreia i-a plăcut, ca şi
nouă, celorlalţi fervenţi cititori, „structura
editorială, semnăturile, stilul viu, alert, de
prezentare a evenimentelor”, de Daniel

Suplimentul...

Prealuminatul Învăţător Petru Ezarhu,
căruia turcii îi ziceau Selah, cutreiera, de
câţiva ani buni, satele din nordul Dobrogei,
fiind aşteptat pretutindeni cu bucurie şi
veneraţie, ca un bine vestitor, căci, de
obicei, se făcea grabnic praznic de
întâmpinare, iar el era aşezat în capul mesei,
lângă preot sau hoge, după obiceiurile
locurilor, dar mereu chiar alături de
primarele sau de învăţătorul rostuit pe acolo.
Apoi, i se târa grabnic la picioare şi sacul cu
cărţi, în vreme ce toţi se cruceau cum de-a
putut răzbate cu ditamai salteaua-n spate,
jumătateDobrogea.
Se aduceau, pe rând, şi peştii afumaţi, şi

brânza, şi ceapa şi măslinele greceşti,
straşnic păzite de ulciorul cu ţuică şi de bota
cu vin. Veneau apoi plăcintele cu dovleac
sau cu brânză sau gogoşile împarfumate cu
marmeladă de zarzăr şi baclavalele înecate-
n miere de salcâm sau de tei, după cum se
nimerea ca să fie pe-acolo.
Atunci, el îşi începea îndreptările şi

istorioarele sale năzdrăvane, pe care toţi cei
de faţă le sorbeau cu urechile pâlnie şi cu
gura căscată, ca s-audămai bine.
Sau, pentru cine ştia să citească singur,

scotea din straiţa sa, vărgată cu dungi
galbene şi verzi, mai borţoasă şi mai rotundă
decât o geamandură de taliene, nişte
cărticele ruginite, cât două palme strâns
lipite-împreună, pe care le oferea apoi, pe
deasupra bucatelor, orişicui îşi întindea
braţul, spre a primi, cu smerită bucurie,
vorbele lui , ,

, , , ,
Anton Pann Petre Dulfu

Ispirescu Bertoldo Anadan Halimaua

Novăceştii sau cine mai ştie ce, pentru că
dom' Ezarhu nu le alegea, ci le scotea din
întunericul înghesuit al tăgârţelor sale, după
cum se înnemerea. Însă temeinic era doar
faptul că întâmplătorii săi cititori erau
mulţumiţi.
Cu toate astea, cam toţi cei de faţă

aşteptau clipa când Dascălul îşi sorbea
tacticos cahveaua răspunzând smerit şi cu
voce cântat-alintată lamai toate întrebările ce
i se puneau: despre vremuri şi zodii, despre
politichie şi vieţile împăraţilor, despre luna
ce mai bună pentru semănat, mana viei,
tăciunele porumbului şi gândacii pentru
burangic, despre bolile copiilor, ierburi de
leac, locuri bântuite, duhuri necurate, iazme,
rusalci şi câte şi mai câte, căci nici eu nu pot
să le ţinminte pe toate.
Ca de-o pildă: „Luminatule învăţător, îl

întrebase odată tuşa Leanca lu' Gogu
Giambec, ezistă, domnule, îngeri sau numa'
draci?Că io-una numai d-ăşti-amvăzut!?”
„Ia, fii atentă acilea, că îngerul e doară o

păpuşică străvezie din abur şi din sclipire de
lună, care, toată viaţa, veghează pe umărul
dăn dreapta al omului, ca să-i şoptească
mereu ce-i drept şi ce-i rău…Da' dacă omu-i
lemn şi, chiar cunoscând buchia nu pune
palma p-o carte sau mai şi face pă surdu' dăn
păpuşoi, atunci, vedeţi voi, îngerul să
mâhneşte şi el, săracu', şi pleacă la altu' mai
procopsit. Uite, d-aia n-ai văzut tu îngeri! Că
draci sunt peste tot, peste tot, peste tot…
Calci pe ei, ca pe dude!”

TRAISTA CU POVE TIŞ

Ioan Florin STANCIU

C r i s t e a E n a c h e , c a r e , d a t o r i t ă
i... era să devină scriitor, de

Andrei Crăciun care, din cauza distribuţiei
defectuoase, se declară încântat de
„atemporalitatea” textelor publicate, de
„incredibila lor rezistenţă la timp”, de mulţi
alţii, redactori sau colaboratori constanţi ai
publicaţiei aniversate.
LAMULŢIANI, mereu în apărarea spiritului
tânăr şi a entuziasmului creator!

, fondată în 1861 de
Al.I.Odobescu, este o „revistă a românilor de
pretutindeni”, ultima ei serie sărbătorind 20
de ani de apariţie continuă, sub egida Astrei
(preşedinte: Areta Moşu) şi cu sprijinul
departamentului Politici pentru relaţia cu
românii de pretutindeni din M.A.E.
Reprezentând una dintre numeroasele
activităţi culturale aleDespărţământuluiAstra
„Mihail Kogălniceanu” Iaşi,
(redactor-şef: Liviu Papuc)consemnează
diferitele evenimente culturale promovate în
respectivul context, desfăşurate atât în ţară cât
şi în afara ei.
Structurată variat, în formula unei serioase
publicaţii culturale, prezintă
momente de mare interes public din istoria
ţării noastre (domeniu deficitar, mai cu seamă
la nivel de manuale şcolare). Nu lipsesc din
sumar pagini de poezie, de proză, prezentări
de cărţi. Impresionant interviul cu părintele
Boian Alexandrovici din Negotin (Serbia),
referitor la dramatica situaţie a românilor din
valea Timocului, unde „Românii nu au
drepturi nici omeneşti, drepturi elementare.
Dacă spui că eşti român şi vrei să faci ceva, ei
îţi spun că eşti separatist, că vrei să faci, zic
sârbii, vlaşca republica, că vrei să te legi de
Român i a , c ă v r e i r ă zbo i , a s t a e
propaganda(...) Dacă ieşiţi şi faceţi doi paşi şi
îi spuneţi primului om care-l întâlniţi că
sunteţi român de aici şi vreţi drepturi el zice:

!” Adică slujbă religioasă, şcoală,
grădiniţă, mass-media, televiziune în limba

Suplimentulu

REVISTA ROMÂNĂ

Revista română

Revista română

Să te duci în România dacă vrei drepturi
româneşti

română. O limbă română unitară în primul
rând, ca şi păstrarea identităţii, adică fiecare
om să aibă un singur nume, nu două cum se
obişnuieşte acum.

HEDY LAMARR

NOI COLECŢII DE MODĂ LA
MUZEU

( 1 9 1 3 - 2 0 0 0 ) ,
fermecătoare stea a cinematografului
hollywoodian în anii treizeci-patruzeci ai
secolului trecut, s-a bucurat de o minte
neastâmpărată, realizând, până în ultimele ei
clipe tot felul de invenţii, unele mărunte, dar
utile, altele de o covârşitoare importanţă. S-a
născut laViena, se numeaHedwigEvaMaria
Kiesler, s-a căsătorit, foarte tânără fiind, cu
un bogat fabricant de armament austriac. De
o frumuseţe şi de o inteligenţă sclipitoare,
personalitate puternică, ea nu a rezistat mult
timp controlului excesiv al gelosului ei soţ şi
a evadat, la propriu, îmbrăcată în hainele
supraveghetoarei ei, ajungând în America.
Acolo, şi-a dat curând seama că „Orice fată
poate fi fermecătoare. Tot ce trebuie este să
stea nemişcată şi să pară proastă” pentru a
putea face lucruri foarte deştepte, fără a fi
împiedicată. A jucat în 25 de filme,
bucurându-se de un enorm succes. În vara lui
1940, l-a cunoscut pe compozitorul George
Antheil, împreună cu care inventează
epocalul „salt în frecvenţă”, care, atunci,
putea asigura controlul prin radio a unei
torpile şi deci evitarea detectării şi
manipulării ei. Mai târziu, „salt în frecvenţă”
a stat însă la baza incredibilului progres în
tehnologia comunicaţiilorwireless.

! Noua misie a muzeelor (Sfântă e
adaptarea când nu ai cu ce plăti facturile) este
aceea de a fi desăvârşite şi distinse gazde ale
prezentării de noi colecţii ale caselor de
modă de recunoscută notorietate. Se cântă
rock în biserică? Se cântă încă din anii
şaptezeci ai secolului trecut. Atunci de ce să
nu-şi prezinte casa H & M în Muzeul Rodin
colecţia de toamnă, într-un decor special
amenajat? Sau de ce Muzeul Metropolitan
din New York să nu organizeze expoziţia de
modă a anului care tocmai ne părăseşte?
Sugestiv intitulată Punk Chaos to Couture ,
ea înseamnă o aventuroasă paradă a
reprezentanţilor curentului underground:
coafuri cu păr ultrascurt, cât mai rebele şi cât
mai urâte, feţe machiate
cadaveric, vestminte aspre,
d e s f â r ş i t d e l um e ,
fluturânde fâşii în jurul
lungilor picioare de gazele
înfometate ale graţioaselor
top-modele. (V.B.)

COMPRESII, Niciodată nu fu toamna mai
frumoasă,

Compresa revistelor
Convorbiri literare.

Rada, Tinca, Fătălăul

Niciodată nu fu
toamna...

Niciodată toamna nu fu mai frumoasă.

citim, ca o provocare, la rubrica -
întotdeauna incitantă -
din concitadinile Este,
evident, un citat din memorie, al
cunoscutului vers arghezian. Poate că şi celui
care a scris - destul de
spurcat la (lin)guriţă, după cum se ştie - i-o fi
trecut prin peniţă atât de dulcele ligament
dintre subiect şi predicat:

Totuşi, ca să fim exacţi şi
academici,Arghezi a potrivit altfel cuvintele:

E-
aceeaşi Mărie, dar cu altă pălărie... Ceea ce
nu-nseamnă că autorul rubricii, Valentin
Talpalaru, n-are dreptatea lui...
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