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Pierdut în suferinţa nimicniciei mele,
Ca frunza de pe apă, ca fulgerul în haos,
M-am închinat ca magul la soare şi la stele
Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos;
Nimic să nu s-audă de umbra vieţii mele,
Să trec ca o suflare, un sunet, o scânteie,
Ca lacrima ce-o varsă zadarnic o femeie...
Zadarnica mea minte de visuri e o schele.

Căci ce-i poetu-n lume şi astăzi ce-i poetul?
La glasu-i singuratec s-asculte cine vra.
Necunoscut strecoară prin lume cu încetul
Şi nimene nu-ntreabă ce este sau era...
O boabă e de spumă, un creţ de val, un nume,
Ce těmid se cutează în veacul cel de fier.
Mai bine niciodată el n-ar fi fost pe lume
Şi-n loc să moară astăzi, mai bine murea ieri.
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Pierdut în suferin a...ţ

În tunelul
timpului

În urmă cu 75 de ani în Germania naziştii nu se războiau doar cu
oamenii care nu întruneau caracteristicile rasei ariene, ci şi cu
operele de artă şi cărţile considerate de ei ca "degenerate", adică
înstrăinate de modelul ideal şi puritatea creaţiei, aşa cum fuseseră
acestea concepute în laboratoarele ideologice şi chiar ştiinţifice ale
Reich-ului. Era considerat "degenerat", potrivit liderilor regimului
nazist, tot ceea ce creaseră artiştii de origine evreiască, bolşevică,
ori aparţinând stângii democratice. De asemenea fusese atribuit
acelaşi stigmat tuturor creaţiunilor ce exprimau o subiectivitate
malformată a realităţii în viziunea nazistă, cele care prezentau
mizeria, demenţa, boala, moartea, singurătatea, disperarea,
erotismul, senzualitatea, prostituţia. Sub acelaşi spectru nociv erau

situate lucrările cu tematică angajantă,militând împotriva doctrinei
naţional-socialiste. Promotorul ideologiei artei "pure" a fost
"filosoful" Alfred Rosenberg. Gândirea lui a fost îmbrăţişată de
nazişti, de Hitler în special, şi a devenit politică de stat în Germania
acelor ani. Urmare a acestei orientări nu doar se interzicea un astfel
de mod de a crea, ci se urmărea înlăturarea din mediul artistic, din
societate, chiar prin distrugere, a operelor de artă ale modernităţii,
definite în ansamblul lor ca "degenerate". Expresionismul era
curentul artistic cel mai combătut, dar nici impresionismul,
cubismul şi alte direcţii avangardiste ale epocii de după primul
războimondial nu erau mai puţin contestate.

(Continu )are în pag. 20

Chagall: “Casa Albastră”

Cui i-e fricã de scrisul de mânã? (pag. 2-3) *
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CRONICA ACTUALITĂŢI

Eradicată de anul viitor înFinlanda, actualmente opţională în 45 de state americane, cu o situaţie similară pe teritoriul canadian şi cel elveţian, caligrafiei pare să-i sune
negrul gong de final. Iniţiativa, salutată calduros de unii, macabră în viziunea altora, se pare a avea la bază o serie de studii realizate recent şi care vin să confirme faptul că
peste 90 de procente dintre adulţii ce posedăun instrument electronic auabandonat deja orice tentativăa scrisului demână.
Între timp, valul schimbării e încă subversiv dar ritmic popularizat în unităţile de învăţământ din întreaga Europă, iar România nu face excepţie. Strategia constă în

infiltrarea unor sondaje menite a solicita părinţilor acordul ce ar putea parafa, irevocabil, supremaţia “laptopiană” în detrimentul acestui "anacronism al societăţii
moderne". Fie şi doar premisă ca ritualul alfabetizării, via caligrafie, să fie încă de pe băncile clasei pregătitoare, îngropat, de ceea ce generic se numeşte în termeni de
programă şcolară, abilitate de tastare, ne determină să aruncăm o întrebare. E sau nu benefică această schimbare? Se câştigă, se pierde ceva? Şi dacă varianta aleasă e
ultima, ce anumeaţi specifica?Concret, ce ar lua, acunsă în parafate cripte, caligrafia, cu ea?

Cui i-e fric de scrisul de mân ?ă ă

Scrisul cu fente şi făr' de
amprente

Sunt bătrână şi prăfuită. Adică da, ştiam
că o să vină şi ziua asta, dar nu foarte
curând şi nu aşa. Pentru una
caligrafia intra nu doar în programa

şcolară dar era şi obiect de olimpiadă, zvonul
demiterii ei din canoanele şcolare n-a fost
tocmai o sursă de încântare. Cum am
reacţionat? Ca un bufon ce-şi ţine adevăratul
chip (în cazul de faţă presentiment)
nepenetrat. Laş.Mai bine zis, n-am reacţionat.
Nu până când, căutând alean şi mărturisind
indignată grozăvia unei mai tinere mămici,
n-am primit un răspuns insolit, însoţit de un
gest mai puţin romanţat:

Un răspuns dat fix pe teritoriul unei unităţi
de învăţământ, adică locul în care e rost de
schimbare. O părere greu bănuibilă de
singularitate, deci una care mi-a confirmat că
"refresh"-ul propus are şanse.
Aş fi un om orb sau naiv să cred că lumea

se poate împiedica emotiv de acelaşi fir
narativ când, de la costumele de baie stil
costum de ski s-a ajuns la bikini şi nuri funky,
sau când i-phonul a înlocuit ce era acum
aproape un veac, patefonul. Ar fi o aroganţă
neroadă să mă dezbar de tehnologie, ca de
Satana şi să nu admit că uzez de beneficiile
(impuse, e drept) calculatorului, mai multe
ore pe zi decât mi-aş dori. Da, e mai practic,
mai uşor, mai rapid. Dar sunt adult, înţeleg ce
pierd şi ce câştig. Pot alege.Mă aventurez.Mă
autocenzurez. Însă de aici şi până la o totală
digitalizare e distanţă mare. Nu ştiu cui îi e
frică de scrisul de mână şi cine îşi doreşte o
vădită uniformizare, dar să furi unui minor
şansa unei amprente personale, a unei
experienţe până la urma urmei,modelatoare, e
fie plan de plan, fie prostie fără liman.
A existat odată în Iaşi un dascăl (de

matematici) care avea vorba sa când, fără să se
mânie, articula vreun neghiob aşa:

Gândesc că vorba lui şi vestea asta
fac o perechedeprim rang.
Lasă că am bagateliza şi lăsa să se stingă

de inimă rea o întreagă ştiinţă, (ce
le-o fi venit chinezilor, cu 3000 de ani în urmă,
sau abatelui Bichon să-i dedice viaţa?), lasă că
nu mi-e deloc clar ce s-a schimbat de acum
doar 6 ani, când la un interviu de angajare
scrisu-mi a fost atent analizat (a reieşit că nu-
mi prea place echipa, dar ameritat), lasă că şi-
a făcut treaba pe teritoriul serviciilor secrete
şi-a umbrelor criminalisticii desuete, DAR un
mariaj "până când moartea... " cu tasta, mi se
pare că sună a bruiaj. Lanivelmental şi social.
Păi nu era considerată ea, caligrafia, în

calitate sa de caracteristică unică a unei
persoane, metodă de terapie cu subtile nuanţe
şi sursă perfectă de identificare a câtorva zeci
de trăsături de personalitate? De la gradul de
deschidere, empatie, autocontrol sau
rezistenţă la situaţii stresante, până la
capacităţile de convingere, concentrare,
creativitate sau aplecarea spre echilibru,
umor, sociabilitate, încap se pare toate, în
acest acord codificat de limbaj.Măgândesc că
din acest punct de vedere, să scrii de mână e
chiar un act de curaj!
Să renunţi la caligrafie e ca şi cum ţi-ai

nega setul de amprente. E cu atât mai grav cu
cât ce ne-ar putea pe viitor opri să facem din
astfel de idei un foileton de atenuare a însăşi
civilizaţiei umane? De ce am desena sau

pe vremea
căreia

Aaa, păi e o abilitate
inutilă, din start.

Ce-ai făcut
dumneata doar Dumnezeu şi vaca poate
descifra.

grafologia

picta? Pun pariu că se găseşte deja un program
bine cizelat care are habar, mai bine decât tine,
cum se face o faţă, o casă, un copac. Tu n-ai
decât să apeşi tasta. (Tu şi încă alte miliarde
bune). De ce am alege sufleteşte o destinaţie?
Nu mai bine un indice, ceva, care să te
programeze la vizitat în funcţie de ştiu eu,
longitudine, latitudine, nivel planetar? Apasă
tasta! De ce ne-am mai hazarda să iubim pe X
sau Z când un alt program ar putea calcula
exact şansele de divorţ saumatriarhat? Treci la
butonat! De ce am lua orice fel de decizii de
fapt, când o maşinărie ar putea mai pragmatic
pune în balanţă gradul de risc şi de câştig
imediat?
Ideea e că nu cred în asimilarea unor

comodităţi extreme fără un preţ asociat. În
cazul de faţă gratuit şi iraţional.
Dar fie, hai să lăsăm drama şi într-o lume

vitezomană să aducem altfel lucrurile la
interfaţă. Am putea opta de pildă pentru un
scurt exerciţiu de imaginaţie. De vreme ce
caligrafiei îi e sortit să experimenteze
similarităţi de limbămoartă, cum s-ar schimba
societatea noastra cea vizibil demodată? Vă
surâde, sper, imaginea unor muzee şi case
memoriale înţesate cu ecrane. Pentru că după o
generaţie, două, trei, vechile exponate
manufacturate ar deveni ilizibile şi lipsite de
atractivitate. Folderul va deveni noua celulă a
societăţii sience-fiction dezvoltate. S-a dus cu
scrisorile de amor (s-a dus oricum, s-o
recunoaştem) sau bileţelele uitate pe pernă.
Minus cele pe frigider postate. "Afecţiunile”
de gen se refugiază la un click distanţă într-un
folder mic, şic, dinainte prestabilit. Un altul îţi
va structura apucăturile gen jurnal. Un altul te
ajută să ieşi cu listele de cumpărături la liman
etc, etc. Bine, s-ar putea ajunge chiar la situaţii
hilare. Eventualitatea ca nepotul să nu mai
descifreze memoriile sau testamentul
bunicului, care n-a beneficiat de servicii de
listare, vi se pare un exemplu prea tare?
Mă doare clar până şi gândul că e ignorată,

nu cel c-ar dispărea. Eu am văzut-o ca pe un
dar. Nu atât propria caligrafie, desigur, cât a
celor ce-mi sunt şi mi-au fost dragi. O parte
dintre cei de care mi-a fost dat într un fel sau
altul să mă despart trăiesc încă la mine în
sertar. Benevol captivi între rânduri înclinate,
şirag. O scrisoare scoasă dintr-un scrin are altă
viaţa, alt duh, un alt suspin.
Concret, eu zic s-o păstrăm. dacă nu ca

resursă de amintiri, barometru de personalitate
sau sursă de deconectare, barem pentru doza
intrinsecă de dexteritate. Aţi observat că nu
prea mai ştim ce să facem cu mâinile noastre?
Salut roboţii de bucătărie şi alte aparate
sofisticate electrocasnice, care ne salvează
mânuşiţele de la prematură îmbătrânire şi
dermo-moarte, dar la caligrafie, hai că nu se
poate! Ziua în care o să ne lepădăm şi simţul
tactil, nu e departe. Chiar aşa, n-am putea oare
să îmbrăţisăm prin scanare? E mai igienic. În
plus, doar am simula...mişcare.

Raluca SOFIAN-OLTEANU:

Roşu şi albastru. Inimă
stendhaliană

Ana BARTON:

Când am intrat în clasa-ntâi, tata mi-a
cumpărat un stilou negru, cu talie aurie
şi-un bob la fel pe capac. Mi l-a

desfăcut şi mi-a arătat cum „trăieşte“.
Însufleţirea lui nu-mi permite nici acum, după
34 de ani, să spun „funcţionează“. Aşa m-am
îndrăgostit de stilouri, pentru că nu prefer orice
instrument de scris. Doar stiloul. Îmi luase tata
şi cerneală chinezească.Alta nu se găsea în acel

septembrie 1980.
De-atunci, prin sânge-mi curge cerneală,

chiar dacă n-am băut-o niciodată. Însă mereu
amadulmecat-o, aşa cum faceghepardul când
simte prada.Am 41 de ani şi degetele albastre
mereu. Bine, când am de editat texte-n print,
albastrul este amestecat cu roşu. Şi să ştiţi că
nu e foarte uşor să mai găseşti azi cerneală
roşie. Oricum, nu pe-aia de nuanţă fauve pe
care o vreau eu, că din alea diluate cui i-ar
trebui?
Am văzut sute de oameni la lansările

cărţilor mele care erau foarte miraţi că scriu
cu stiloul şi că nu doar îmi pun semnătura,
gest grăbit, frugal, străin, pe carte. Că-i scriu
fiecăruia altceva. Că am degetele pătate. Că
suflu peste ce-am scris, ca să nu se imprime pe
fila vecină. Câţiva mi-au şi spus, aproape
şocaţi: „Aveţi stilou?Scrieţi cu cerneală?“
Da.Ammereu în geantă un... penar. În el,

sălăşluiesc trei stilouri: două cu cerneală
albastră şi unul cu roşie. Am şi rezerve,
bunînţeles. Dacă mi se goleşte rezervorul,
când sunt pe drum şi scriu?Acasă şi la birou,
am câte două călimări: una cu cerneală
albastră, una cu roşie. (Nu ştiam pluralul lui
„călimară“.L-amcăutat înDOOM.)
Scriu, deja, din taste. Însă de numai trei

ani. Până atunci, n-am putut scrie decât
textele publicistice la computer. Cele literare
au refuzat să iasă din alt loc decât din
rezervorul stiloului. Stiloul meu, desinenţa
inimii mele. Acum, pot deja să scriu şi
literatură cu tastele. Însă dacă nu am măcar
cincisprezece coli A4 capsate lângă mine,
când scriu, pe care notez, desenez, cânt şi joc
stări şi vorbe, atunci n-am nimic şi n-am de ce
să... ceva.
Am văzut multe instrumente de scris.

Unele dintre ele create de cele mai cunoscute
case ale lumii, case cu tradiţie de sute de ani.
Obiecte de ultralux care costă cât omaşină tot
de lux. Unicate sau ediţii limitate. Pentru
pasionaţi şi -i.
Se prea poate ca scrisul demână să ajungă

şi el o dragoste rară, iar noi nişte bizari
arhaici. Nu-i nimic. Eu nu ştiu cum e să fii
altfel. A, şi nu v-am spus. Scriu nu urât, ci
înfiorător de urât. Ilizibil chiar şi pentrumine.
Dar ce-are a face? E felul meu de-a fi.
Înstilouându-mă în fiecare zi. De mai multe
ori pe zi.

connaisseur

De ce numai scrisul?
Tudor Călin ZAROJANU:

În primul an din istoria învăţământuluiromânesc în care elevii din clasa I au
început şcoala fără Abecedare, o nouă

lovitură a căzut pe neaşteptate: dispare scrisul
de mână! Vestea pare să valideze insistenţa
Ministerului Educaţiei pentru manualele
digitale, pe care însă nu este în stare să le
gestioneze, iar editurile nu sunt în stare să le
producă. Numai că, în vreme ce alţii,
rezolvând de mult partea administrativ-
financiară, hardul şi softul, s-au apucat să
treacă la pasul următor, noi putem doar să ne
uităm cu mâna la gură la asemenea
preocupări.
“Scrisul de mână - înlocuit cu tastarea în

şcolile din Finlanda”. Breaking News-ul a
fost atât de tulburător încât a generat
instantaneu confuzie, unele canale de presă
anunţând că Finlanda desfiinţează caligrafia.
Ei!, dac-ar fi doar asta, România ar fi în
avangarda mondială, întrucât a scos
caligrafia din programa şcolară încă dinainte

de 1989! Pentru tinerii născuţi după - dar care,
conform unui sondaj de acum doi ani, sunt
convinşi că era mai bine înainte - să precizăm:
caligrafia nu înseamnă scris de mână, ci scris

de mână, şi era o materie de sine
stătătoare, dominată de sintagma-coşmar
pentru elevi “gros-subţire”. Liniile care urcă
sunt subţiri, cele care coboară sunt groase, iar
trecerea între una şi alta trebuie să fie cât mai
“filată”. Un deliciu. Mai ales că trebuie să
înmoi în mod repetat tocul cu peniţă în
călimară şi să nu faci pete. Că e greu să
caligrafiezi cu stiloul, iar cu pixul, creionul
sau,mai nou, Pilot Friction - imposibil.
La extremitatea cealaltă a spectrului, o

publicaţie a anunţat Apocalipsa: “Finlanda
renunţă la scris”. De tot, care va să zică. Belea.
Vor comunica doar cu gura. Şi limbajul
trupului.
După ce s-aumai liniştit apele şi am înţeles

că este vorba doar şi numai despre scrisul de
mână, a reieşit că nici măcar nu e o noutate:
acesta este deja opţional în mai multe state
americane, în Canada şi-n Elveţia. Cum nu
dispare scrisul, ci doar se schimbă suportul lui
fizic, cine renunţă la cel din poignée? Evident,
cine-şi permite!
La baza acestei schimbări spectaculoase ni

se spune că ar sta studii (sper că nu realizate de
legendarii cercetători britanici) conform
cărora covârşitoarea majoritate a celor care
posedă un dispozitiv electronic prevăzut cu
ecran şi tastatură - fie ea şi virtuală - au renunţat
deja să scrie demână.
Aici am deja o primă problemă. Orice? Ca

om care petrece 6-8 ore pe zi în faţa
calculatorului şi care n-a mai scris de mult, de
mână, un text cu mai mult de cinci fraze,
înţeleg perfect tendinţa spre supremaţie a
scrisului electronic şi sunt gata să-i explic
uriaşele avantaje legate de uşurinţa editării, a
transmiterii, a imprimării etc. Dar când
primesc o litră de palincă într-o sticlă de apă
scriu imediat pe ea, cu markerul, ce conţine, să
n-o dea copiii pe gât crezând că-i apă, şi nu prea
ştiu cum aş putea face asta cu calculatorul. Iar
seara, cândmă culc, scriu pe calendar “Trimite
text la Cronica Veche”. Şi când descopăr că un
dobitoc mi-a blocat maşina, iau un bon de la
supermarket sau orice altă hârtie, scriu pe ea
“Dobitocule!” şi i-o bag sub ştergător.
Alternativa electronică ar fi să-i scriu mesajul
pe telefonulmeu şi să-i las telefonul, da?
Doi: şi dacă n-ai? Dacă nu (mai) ai la tine

niciun dispozitiv electronic, dacă ţi-ai pierdut
telefonul, ţi-a fost furat, s-a stricat sau e
descărcat - şi trebuie NEAPĂRAT să scrii
ceva, imediat, de pildă AJUTOR!, dar faci
parte din generaţiile care numai ştiu să scrie de
mână?
Trei: chiar renunţăm de tot şi definitiv la

măcar alea trei cuvinte scrise pe o carte poştală,
pe o felicitare, pe unbileţel de amor?
Patru: dar scriitorii, săracii, şi actorii, şi

cântăreţii, şi toate celelalte vedete - cum o să
mai dea autografe dacă n-o să ştie să scrie de
mână? Se lansează cartea, se face coadă,
cititorii îşi lasă numerele de telefon, mailul sau
ID-ul Facebook şi autorul le trimite ulterior
câte două cuvinte?
Cinci: şi dacă nu te mai afli în locul ideal?

Poate că, la tine, în Indiana, orice declaraţie la
poliţie şi orice alt document se poate scrie
electronic. Dar… nu vei mai călători
niciodată? În Africa, în Asia, în Amazonia…
Sau aştepţi ca toată planeta să se
informatizeze?
Şase: oare câte generaţii vor trece între

prima care nu va mai şti să scrie de mână şi cea

frumos



3cronica veche

Vreme trece, vreme vine...

A fi sau a nu fi...caligrafie

Între clasic i modern -
nevoia de echilibru

ş

care nu va mai şti să citească - nici de mână,
nici de tipar?
Dar e ceva mai mult decât atât. Poate că

pentru toate cele de mai sus se vor dezvolta
soluţii electronice rezonabile. Numai că -
spun psihologii - scrisul de mână nu are drept
scop doar comunicarea grafică, ci îi şi ajută pe
copii să dezvolte abilităţi motorii fine şi să-şi
antreneze funcţionarea creierului.
În plus, există deja o altă tendinţă, aceea

de întoarcere la… primul sistem de
semnalizare. Manifestările sunt deocamdată
modeste (prescurtări în mesaje, desene pe
tastatura caselor de marcat), dar ne putem
întreba dacă nu cumva ne îndreptăm spre
excomunicarea măcar parţială a scrisului,
înlocuit cu poze, simboluri şi “cuvinte” de
două, maximum trei litere şi cifre: “U 2”, “4
U”etc.
Tragem linie.
1. Este evident benefic ca un număr cât

mai mare de copii dintr-o parte cât mai mare a
lumii să ştie să opereze un telefon, o tabletă,
un calculator, inclusiv utilizând scrierea
electronică.
2. Este de asemenea bine - şi o tendinţă

absolut normală - ca în marea lor majoritate
textele, orice fel de texte, de la enciclopedii la
o cerere de loc de parcare, să fie scrise,
transmise şi imprimate electronic.
3. A nu mai învăţa însă deloc să scrii şi de

mânămi se pare omare gogomănie.Maimare
chiar decât a nu mai învăţa tabla înmulţirii şi
cum se extrage rădăcina pătrată, pe motiv că
există calculatoare. Nu e progres, ci amputare
mentală. În aceeaşi logică, ar trebui să
declarăm anacronică învăţarea limbilor
străine şi, de fapt, învăţarea a orice! Păi, n-
avemGoogle şiWikipedia?

Cui i-e fric de scrisul de mân ?ă ă

Săgeată
Radu PĂRPĂUŢĂ:

Rezultatele sistemului educativ „nou”
din Finlanda, deşi lăudate cu tam-tam-
uri peste tot, sunt, la nivel de durată

istorică, îndoielnice. Ca şi chestiunea noastră.
Eu am un răspuns scurt şi tranşant: Vade retro,
Satana!

Darie LĂZĂRESCU:

Scriu la tastatura calculatorului, scriu
oarecumpresat de timp.Număgândesc
o secundă la caligrafia tatălui meu, om

cu doar patru clase primare. Parcă am şi uitat
cum îmi trimitea el răvaşe mie, om cu
facultate. Cum literele făceau volute, zburau,
pluteau, într-o coregrafie a păsărilor. Îmi scria
de mână, bietul de el, cum învăţase între
războaiele mondiale, îmi scria la o superbă
tastatură a sufletului...
El iminarea trepta tă (ş i aproape

inevitabilă) a scrisului demânămi se pare una
din monstruozităţile vremurilor pe care le
trăim. Nu mă refer la vechea caligrafie - o
veritabilă artă - însuşită de marea majoritate a
celor care azi nu mai sunt. Aceea s-a dus, a
trecut. Eu merg în timp mai aproape de zilele
noastre, în acelmoment când am conştientizat
cămăpot exprima prin coordonarea sufletului
cu mâna, aşa cum făceau scribii vechiului
Egipt. Papirusurile sunt omândrie a omenirii.
Piatra aceea pe care am văzut-o la Louvre şi

care a dezlegat enigmele Egiptului antic e o
minune.
Îmi scriu cărţile demână, cu stiloul...
Ammai uitat frumuseţea literei „a”, numai

zăbovesc asupra şerpuirii lui „s”. Trec rapid
peste rânduri, tai, şterg, corectez.Mă grăbesc şi
eu, ca toţi cei din ziua de azi.
Ştiu să tastez destul de repede şi la

computer. Calculatorul mă apropie de cuvântul
tipărit. E şi asta una din multele slăbiciuni ale
oamenilormai...copţi.
Dar, mă gândesc la efectul devastator pe

care îl va avea înlocuirea scrisului de mână cu
aşa-zisele ...Va dispărea o deprindere
dobândită în mii de ani, va fi anulată o zonă
importantă din cultura omului. Cât despre ce se
va întâmpla mai departe cu noua generaţie, mi-
e şi frică să-mi închipui!

abilităţi

Adrian Dan SCUTELNICU:

E genul de întrebare pe care mi-am
adresat-o în primul rând mie. Am un
răspuns făţarnic şi unul ceva mai

sincer, ancorat în fapte şi realitate.
Dacă demine ar depinde soarta ei şi-ar fi să

aleg, cel puţin din prisma de scriitor, aş
declama sus şi tare că nu sunt de acord. De ce?
Pentru că scrisul nu e moft, ci una dintre cele
mai, preţuibile invenţii socot. Nu doar că a
structurat şi modelat la un moment sau alt
moment dat, informaţia, dar a şi reuşit să
aleagă un vehicol galant, mâna şi un traseu
intimidant, indiferent de panoul indicator
urmat: tu-eu, eu-voi, noi-lumea.
Din punct de vedere al NewAge-ului însă

deja instalat, mă văd nevoit să mă (re)adaptez
şi specializez constant în ştiinţele informării la
nivelul “înalt”. Îmi repet în timp ce fac asta că
aleg eu (şi nu ea pe mine) schimbarea. Sper
doar ca societatea modernă să nu uite de cele
anterioare, bazice şi să nu se rezume într-un
final la o bază de date. În rest navigarea
internaută nu cred să fie vreun fapt de evitat. E
chiar un divertisment prin care întrevezi, dacă
eviţi capcanele, un ţărmparadisiac.
În concluzie, urmez ce zice societatea

modernă că e de urmat, dar, nu văd de ce li s-ar
suprima altor generaţii şansa asta. Care? De-a
face alegerea între manual şi computerizat.
Asta e de evitat! Să alegi dintre două lucruri
implică să le cunoşti pe ambele, cel puţin vag.

Bogdan Constantin NECULAU:

Educaţia, asumându-şi fiinţial latura
pozitivă a învăţării şi dezvoltarea
personalităţii individului, trebuie să

aibă o capacitate rapidă de adaptare la timp,
spaţiu, nevoi socio-umane. În trendul

dinamismului care îl defineşte (sau, uneori,
care ar trebui să îl definească), actul
educaţional, sub toate formele lui, se cere a fi
reconsiderat, din vreme în vreme, în raport cu
noile posibilităţi tehnice, pe de o parte, dar şi
în funcţie de cerinţele societăţii - astăzi, a
cunoaşterii, caracterizată de avalanşă
informaţională şi tehnologică, uneori dificil
de gestionat. Pledăm pentru o educaţie
modernă, realistă, orientată către individ şi
interesele sale pozitive, având ca fundament
zestrea ereditară, către preţuirea unui
echilibru între valorile tradiţionale şimoderne
valide, reţinând faptul că un demers
educaţional de calitate nu poate opera cu
extreme. Informatizarea învăţământului
reprezintă o realitate a zilei, la orice disciplină
putându-se folosi softuri educaţionale, care
fac posibilă înţelegerea mai facilă a
fenomenelor naturale şi sociale. Comunicarea
verbală scrisă e realizată deseori în sistem
informatizat. Vorbim de utilizarea tabletelor
în locul caietelor, calculatorul pare a câştiga
teren în faţa cărţii şi bibliotecii, ia locul
scrisului de mână în abordările noastre
zilnice, începe să fie vizibil în amfiteatrele
universitare, la cursurile obişnuite...
Tehnologia, în general vorbind, pare să fi
invadat deja destul de agresiv existenţa
noastră zilnică, personală şi profesională,
într-o manieră de multe ori dătătoare de
dependenţă, greu controlabilă. Argumentele
le ştim. În tumultul cotidian, scrisul electronic
asigură economicitate de timp şi spaţiu, este
organizat, estetic si lizibil, permite
modificarea informaţiilor fără a fi necesară o
transcriere a întregului text, documentele pot
fi păstrate într-un singur loc, în fişiere uşor şi
rapid accesibile la nevoie.
Să fi uitat însă noi, oamenii „vremurilor

moderne”, de scrisul de mână, de caligrafia
concretizată în obiect de studiu în şcoala
primară, de foile rupte din caiet pentru „scris
urât”, de manuscrisele scriitorilor noştri, pe
care le privim cu admiraţie, de scrisorile pe
care le scriam/aşteptam/citeam cu emoţie
aparte şi care transmiteau un mesaj mult mai
profund decât cel al mesajelor electronice
scrise de astăzi pentru că, pur şi simplu,
simţeai că celălalt e mult mai aproape?
Dincolo de această „patină a epocii”, mai
îndepărtată sau mai apropiată, cu un uşor iz
sentimental, se cuvine să aducem şi câteva
argumente psiho-pedagogice în favoarea
scrisului de mână. Există studii care arată că
acesta accelerează activitatea cerebrală,
perfecţionează deprinderile motorii fine şi
poate previziona succesul academic al unui
copil într-o manieră în care tehnoredactarea
nu o poate face. Scrisul de mână permite
evidenţierea personalităţii. Multe pot fi spuse
despre autor, analizând caligrafic sau stilistic
o scriere. Aceste informaţii, adunate şi
interpretate de către un psiholog/educator, pot
conduce la descoperirea şi rezolvarea unor
probleme emoţionale, educaţionale şi nu
numai. Tot psihologii afirmă apoi faptul că
scrisul de mână consolidează încrederea

personală şi contribuie la creşterea stimei de
sine.Scriind informaţiile „cu mâna” şi nu la
calculator, acestea pot fi reţinutemultmai uşor
de către cel ce învaţă. Ne amintim, cu
siguranţă, de scrierea sau transcrierea
cursurilor, o metodă de învăţare eficientă
pentru mulţi . E facilitată însuşirea
cunoştinţelor deoarece, prin (re)scrierea şi
organizarea conţinuturilor, are loc o prelucrare
informaţională care va conduce la o înţelegere
mai rapidă a textului. Apoi, scrisul caligrafic
poate duce la obţinerea unor note mai mari. La
multe examene, baremul prevede punctaj
aparte pentru lizibilitate şi scris ordonat.
În actul creaţiei (interpretări literare,

abordări ştiinţifice, compuneri, scrisori),
oamenii sunt mult mai originali atunci când nu
utilizează computerul. Scrisul demână solicită
o concentrare mai mare a atenţiei, aceasta
neputând fi distrasă atât de uşor. Nu avem în
faţă decât foaia de hârtie şi textul scris,
viziunea de ansamblu asupra acestuia
permiţând mai facil reveniri, reconsiderări,
analize.Nu în ultimul rând, facemcunoscuta şi
necesara precizare că Biblia, cărţile de cult,
diverse enciclopedii, istorii, coduri de legi şi
cărţi de referinţă pentru istoria unui neam au
fost scrise demână.
Departe de noi gândul de a nu recunoaşte

importanţa tehnologiei moderne. Cu
siguranţă, astăzi nu putem trăi fără a accesa
ceea ce aduce tehnologia ca element de
noutate - am fi dezadaptaţi - dar unele lucruri
trebuie să îşi păstreze constanţa şi stabilitatea.
Educaţia, ancorându-se doar în trecut, nu
poate face performanţă în societatea modernă,
însă trebuie să fie un veritabil liant între ce a
fost şi ce va fi, un vector al evoluţiei, prin
valorizarea tradi ţei . Promovând ca
întotdeauna învăţarea despre şi prin oameni,
prin specificul ei, educaţia adevărată rămâne o
„entitate” însufleţită, capabilă a îmbina
clasicul şi modernul, în spiritul valorilor
autentice. Susţinem, aşadar, ideea de
echilibru, de viaţă şi educaţie care să însemne,
printre altele, dezvoltare armonioasă a
personalităţii, relaţie interumană, comunicare
directă, creativitate, raţiune, decizie
personală.

În condiţiile în care multe publicaţii de cultură apar doar învarianta online sau, pur şi simplu, dispar, datorită dificultăţilor
financiare, la Iaşi tocmai a fost lansată, sub egida Editurii

Junimea, revista . La prima vedere, e un fel de
, prin componenţa echipei manageriale

(LucianVasiliu, LiviuApetroaie, Vasilian Doboş ş.a.), prin format şi
prezentare grafică, prin acelaşi ritm de apariţie (odată la două luni),
prin „transferul” unor colaboratori de la dispăruta publicaţie
kogălniceană (po(d)goreană, vasiliană...). Totul ia însă alte
dimensiuni şi capătă alte semnificaţii. Impresionează varietatea
rubricilor şi, prin consecinţă, a semnatarilor. O adevărată avalanşă
demesaje, din toate zările româneşti şi scriitoriceşti, întru susţinerea
acestui fapt de cultură, este dovada unei remarcabile solidarităţi de
breaslă. Pe cine să remarci, la o primă ochire, ca să nu-i nedreptăţeşti
pe ceilalţi? Vom spune doar că, în spiritul simpatetic ce ne-a animat

Scriptor Scriptor
Dacia literară redivivus

mereu, nu lipsesc, din sumar, câţiva „cronicari vechi şi noi”:
M.R.Iacoban (cu pagini dintr-un Jurnal în curs de apariţie), Ştefan
Oprea (intervievat de Lucian Vasiliu), Nicolae Turtureanu (cu o
poezie). Întrebat fiind (după un vechi, uşor „jucat” canon), la ce
publicaţie i-ar fi plăcut să debuteze, optzecistul nostru,

, vechi şi actual coleg de redacţie, răspunde: ...”la
sau la cea dintâi fiindu-mi aproape de

inimă, căci am lucrat în redacţia ei aproape un deceniu, iar cea de a
doua fiind publicaţia prin care acum încercăm să reedităm trecutul
nostru literar, publicistic, cultural ( , adică al celor câţiva
supravieţuitori ai din anii 1966-2006). E la mijloc o
chestiunemaimult decât sentimentală...”
Tot „mai mult decât sentimentală” este urarea noastră pentru

proaspăta revistă, astfel încât, peste ani (decenii, secole), cineva să-
şi dorească a fi fost debutat de ... Şi o... curiozitate: revista
are 144 de pagini şi apare în 444 de exemplare. Care o fi secretul
cifrei 4?!

domnu`
Oprea Dacia
literară Cronica veche,

al nostru
Cronicii

Scriptor

Cronicar

CRONICA ACTUALITĂŢI



4 cronica veche

CRONICA VECHE

Distinsă figură a lumii noastre intelectuale, inginer de
meserie şi cercetător de vocaţie, fost deţinut politic
sub regimul comunist, Caius Muţiu (n. 18 ian. 1934)

face parte din categoria celor puţini pe care ţi-ai fi dorit să-i
întâlneşti mai des de-a lungul anilor, motiv pentru care
puţinele ocazii produse capătă o relevanţă deosebită.
De curând, octogenarminat de boală, el a găsit resurse de a

publica un volum de evocări autobiografice, plasate firesc în
„meandrele istoriei”, cum ni se spune chiar din titlu . L-am
parcurs cu real interes, dat fiind că autorul,
personalitate eminentă a lumii timişorene,
mi-a fost coleg de recluziune politică, la
finele anilor '50, e drept că numai tangenţial,
într-o colonie din Insula Mare a Brăilei,
acolo unde Ministerul de Interne crease şi
gestiona numeroase colonii de muncă
forţată, veritabile lagăre de exterminare,
evocate de numeroşi supravieţuitori, precum
MaxBănuş,A. Ciurunga,A.Gulan, S. Iancu,
I. Ioanid, Al. Mihalcea, F.C. Pavlovici, Ş.
Rădulescu-Zoner, autori ce au descris deja
destule aspecte ale recluziunii respective.
Pentru Caius Muţiu (care în acte mai are

două prenume: Vladimir-Eugen) nu
dispunem de alte informaţii decât sumara
„voce” dintr-un dicţionar tematic şi de
propriile mărturii, întocmite pe seama unui
„memorial” mai amplu, după cum rezultă
din său introductiv şi dintr-un
sumar semnat de altă figură de marcă a lumii
timişorene, Gheorghe Ciuhandu. Din acest , reţinem
aprecierea că este vorba de „o carte-document, scrisă într-un
stil simplu şi direct, care uşurează lectura”, evenimentele
descrise „permit cititorului să cunoască o epocă tragică şi
agitată din istoria României, de după instaurarea dictaturii
comuniste până la anii tranziţiei spre democraţie ”. Merită să
amintim că, în toamna anului 1989, au luat parte amândoi la
„susţinerea unor acţiuni de destabilizare a regimului
Ceauşescu”, iar după abolirea acestuia în calitate de „colegi în
PNŢCDşi înConsiliul localTimişoara ”.
Sintagma , folosită în titlul volumului,

sugerează metaforic dificultăţile întâmpinate de un militant
fidel valorilor umaniste şi democratice, într-o epocă deloc
propice, după cum observă, într-o caracterizare finală, un alt
timişorean, scriitorul-universitar Daniel Vighi. „Inginerul
Muţiu Caius - citim acolo -, autorul acestor memorii şi al unui
destin dedicat valorilor publice, apare în carte adeseori ca un
tânăr obişnuit, iubitor de viaţă normală, iubitor de sport, de
seri dansante, îndrăgostit de fetele frumoase din preajma sa,
pasionat de lucruri mondene, de la dans la aviaţie sau excursii
prin munţii ţării”, fără a se abate de la sistemul de valori
adoptat în familie şi articulat semnificativ în şcoală şi în
exerciţiul profesiei de inginer pasionat de domeniul său şi
capabil să contribuie la progresul acestuia. Comentatorul nu
uită să releve „atitudinea de reală demnitate şi curaj din
puşcăriile politice comuniste ”, atitudine asupra căreia mi-a
atras atenţia, în lagărul de la Salcia, Alexandru Ivasiuc,
scriitorul demai târziu, care îl plasa pe CaiusMuţiu printre cei
mai demni de încredere, fiind „un om cu adresă”, capabil de
atitudini ce implică constanţă atitudinală şi riscuri, mai ales în
mediul carceral.
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argumentul
cuvânt înainte

cuvânt

meandrele istoriei

Iată cum se defineşte el însuşi în memorial: „Am avut în
viaţă momente de trăiri pe verticală, potrivit definirii lui J.-P.
Sartre, de existenţă la limita ei, pe care le-am depăşit cu bine şi
le-am trecut ieşind întărit din ele. Îmi producea adevărate
satisfacţii depăşirea cu bine a unormomentemai grele în viaţă.
[…] Nu am avut niciodată căderi depresive, având o
constituţie psihică robustă ”.
Personal, l-am intersectat acolo, în recluziune, numai

tangenţial, apoi după eliberare (ambii în 1964, eu din Jilava, el
dinGherla) fiecare şi-a văzut demeseria lui,
în forme ce n-au rămas nesesizate de
contemporani.

mi-
a dat ocazia să-i urmăresc cu real interes
biografia, pusă sub semnul sentinţei
costiniene: „Nu sunt vremurile sub om, ci
bietul om sub cârma vremii”. Cu toate astea,
rezultă şi din volum, omul poate rezista
presiunii ambientului, vitregiei timpului,
dator fiind în orice caz să se opună.

nu e o carte
rezumabilă. Autorul a ţinut însă, în

preambular, sămenţioneze că s-
a axat mai ales pe evenimentele istorice
trăite, începând cu refugiul din Ardealul de
Nord (1940, 1944), instalarea regimului
comunist, mişcările studenţeşti din 1956,
detenţia proprie şi a multor colegi, revoluţia
din 1989 (nu ezită să-i atribuie acest rang),

ca şi perioada postdecembristă, din care a selectat unele fapte
şi contexte ce pot interesa un public larg sau cel puţin pe al
istoricilor. În mod firesc, autorul a dorit să explice „cum s-a
preluat puterea de către comunişti şi cum de abia în 1989 am
reuşit să scăpăm de «dictatura proletariatului»”, propria
revoluţie „prin meandrele istoriei” putând constitui un mijloc
de edificare .
Nu doar istoricii ar putea să profite de aceste memorii, în

care se evocă numeroase aspecte genealogice şi de viaţă socio-
politică, din lumea satului, ca şi dinmediul burghez de caracter
citadin. O vastă galerie de „personaje”, roind în jurul familiei
sale, se perindă în text, cu grija pentru exactitate şi adevăr,
astfel că ar fi fost util un indice de nume, la urmă, dincolo de
anexele documentare incluse în volum, din care se cuvin a fi
puse în lumină certificatul de luptător pentru victoria
revoluţiei române din 1989 şi medalia de Erou al Libertăţii
conferită de Republica Ungară . Utilă, pentru consultarea
lucrării, se vădeşte şi bibliografia finală, inerent selectivă,
completabilă acum cu propriul său volum,

, de un real interes pentru cunoaşterea epocii. Putem
aştepta de la autor şi alte depoziţii semnificative.
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Prin meandrele istoriei.
Memoriile unui luptător pentru liberate

Prin meandrele istoriei

argumentul

e.g.

Prin meandrele
istoriei

CAIUSMU IU,
„PRINMEANDRELE ISTORIEI”

Ţ
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3

Caius Muţiu,
,Timişoara, Ed.Ariergarda, 2014, 335p.

Cf. Cicerone Ioniţoiu,
, Bucureşti, Ed.MaşinadeScris, 2004, p. 441.

CaiusMuţiu, , p. 5.
, p. 6.
, coperta.
, p. 308.
, p. 8.
, p. 324, 328.

Prin meandrele istoriei. Memoriile unui luptător pentru
libertate

Victimele terorii comuniste: arestaţi, torturaţi,
întemniţaţi, ucişi

op. cit.
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem
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Alexandru ZUB

Nicolae PANAITE

întâlniri de destin

Reprezentările
Fragolei (3)
În prima duminică din luna octombrie a anului 1989,

dis-de-dimineaţă, Fragola, ca la sunetul îndelungat al unui
şofar, se trezi brusc, având ochii acoperiţi de o pâclă deasă,
iar mâinile-i erau ca de ceară rece şi cleioasă. După sumara
gimnastică a începutului de zi, se spălă pe mâini şi pe faţă
cu apă caldă, la început, apoi cu apă rece. Îşi umplu căuşele
palmelor cu multă apă, pentru ultima dată, şi le trecu prin
dreptul ochilor, nădăjduind să scape de ceaţa pe care încă o
aveau. Când privimai atent, în palme îşi văzu ochii pâcloşi,
cei pe care îi simţise la deşteptare. Îi privea cu o altă
pereche de ochi ce o avea la locul ei de sub sprâncene.
Bulversată de cele întâmplate, îşi aruncă ochii din palme în
sus cât putu de tare, fără ca să-i mai vadă căzând... Îşi
reveni, cu mici eforturi, la o stare normală a începutului de
zi, fiind convinsă că se născuse cu două perechi de ochi,
deci cu două vederi sau poate chiar mai multe. Era într-o
bună dispoziţie sufletească, dar şi o poftă de a servi micul
dejun cum rareorimai avusese.
Cu o zi înainte, emoţiile o năvăliră, neştiind prea bine

să le discearnă. De-abia se despărţise de actor, la plecarea
lui într-un îndelungat turneu cu o piesă trasă la indigo după

.
Fragola nici acum, cu aceşti noi ochi, nu ştia sigur dacă

l-a iubit vreodată cu adevărat ori ba. Crede că i-au plăcut
rostirea lui graseiată, devoţiunea pentru jocul deloc pe
lângă rol, precum şi ochii lui sticloşi şi excesiv de albaştri.
Amărturisit că, la început, a fost atrasă de actor în vertijul
în care rar mai atingeau pământul, era parcă un fel de zbor
premergător polenizării. În desprinderile şi în atingerile lor
şi în desfăşurările de sentimente, Fragola a văzut în văzduh
- cu ochii de acum sau cu ceilalţi ? - un text inserat cu
fotografii din care a dedus că actorul are vădite similitudini
cu Chedorlaomer, împăratul Elamului, adică Hammurabi,
cunoscutul autor al Codului ce-i poartă numele.
După un teribil efort, ea încearcă să iasă din acest tunel

al unui des şi mătăsos păinzeniş, când roşu, când negru şi
invizibil, când strălucitor până la orbire...
Avea talpa piciorului drept lipită de podea, de parcă un

liant extrem de dens şi puternic ar fi izvorât tocmai din
dreptul patului din care se sculase cu noaptea în cap. Se
repezi spre geantă, luă un creion şi începu să scrie:
„Avusesem până în clipa aceea căi de scăpare, şi acum nu
mai aveam nici una. Mi se înfundase. Dacă m-ar fi bătut în
cuie, libertatea mea de deplasare n-ar fi fost mai limitată.
De ce oare? N-ai decât să-ţi scarpini carnea dintre degetele
de la picior, dar cauza n-o afli. Poţi să te apeşi cu spatele pe
vergeaua graţiei, până când e pe punctul de a te spinteca în
două, dar cauza tot n-o afli... N-aveam nici o scăpare şi
totuşi trebuia să găsesc una, căci fără ea nu puteam trăi”.
În momentul ieşirii pe uşă, îşi aminti ce îi spusese

actorului: indiferent unde se va afla în spaţiul cunoscut sau
nu, pe pământ sau pe nouri, ea îi va fi prin preajmă, într-un
anume fel. L-a mai rugat să nu se gândească niciodată la
asta, pentru că numai astfel va avea aplauze la scenă
deschisă. Dacă va uita vreodată consemnul, nu va mai
putea duce rolul până la capăt.
Toamna aproape că îşi dădea duhul, iar iarna îşi arăta

primele semne şi înfăţişări. Arborii, în unele zile, erau
îmbrăcaţi într-o chiciură strălucitoare, pădurea
Căpăteştilor a lui Vlad Costea avea crengile îmbrăcate în
argint şi omăt, un fermecător tablou hibernal.
O asemănare cu actorul a fost zărită într-una din

amieze, scuturând un fag tânăr cât putea de tare. În cădere,
chiciura desprinsă de pe ramuri îl înveşmântă cu o manta,
încât aducea cu un om de zăpadă mergător, frumos la
statură şi mândru la faţă. Fragola îl privi, nedorind ca el să
ştie, vroia să se ducă spre a-l întâlni, dar pe cât dorea să se
ducă, tot pe atât se străduia să rămână locului...
Făcu primul pas, apoi al doilea... Fără să se gândească

iniţial, îl strigă, el întoarse capul spre ea, cele două priviri
deveniră o singură şină sufletească pe care un vehicol
nevăzut al inimilor lunecă de la unul la celălalt; la o
respirare mai adâncă a Fragolei vehicolul trimis spre
„omul de zăpadă” se contopi cu acesta, devenind o siluetă
care semişcă din loc, odată cu înserarea...
Într-o vizibilă părere de rău şi descumpănire, Fragola

îşi aminti unele din vorbele pe care actorul i le spunea şi din
care îşi făcuse unmodus vivendi: „Curajos nu este cel care
se opreşte pentru că îi este frică să înainteze, ci este cel
care, deşi îi e frică, înaintează”.

Cântecul nibelungilor
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Când, cu ani în urmă, citeam în revista „Arlechin”, de
melancolică amintire, fragmente din eseul închinat de Petru
Comarnescu creaţiei lui O'Neill, încă nu ştiam dacă e vorba de un
studiu dus până la capăt sau, ca în cazul atâtor proiecte
comarnesciene, sunt pur şi simplu crâmpeie, gânduri răzleţe, pe
care un om de bine - Mircea Filip - le va fi fost cules cu grijă, ca să
nu se piardă. Mai rar un risipitor ca acest eseist dintr-o generaţie
scânteietoare. Curiozitatea vie îi dădea un neastâmpăr care a fost
demonia, dar, totodată, şi neşansa lui. Parcă nu avea răbdare să se
oprească, să-şi tragă suflarea. Era în debitul lui abundent,
nestăvilit, un fel de spaimă pricinuită de trupul care nu aşteaptă. Se
grăbea... Mai bine prolix decât să nu apuce să spună tot ce avea de
spus. O abundentă, împrăştiată vervă de cuvinte lăsa să se
întrevadă un spirit efervescent, pasionat, mai şi căzând în capcana
propriei însufleţiri. Mi s-a părut, atunci când l-am ascultat, nu atât
jubilant, cât mai curând patetic, în sensul implicării totale în
discurs. Reacţia emotivă, la el, sporea ascuţimile ideii. Şi, dacă nu
greşesc, în fervorile sale se putea simţi şi un grăunte de dramatism.
S-ar spune că Petru Comarnescu lua uneori în tragic o anume
inaptitudine a sa de a construi îndelung. Poate că nu se înşela.
Omul, ca şi D.I. Suchianu, era un spectacol, dar, nu-i aşa, vorbele
zboară şi numai cele scrise rămân. Despre această dramă lăuntrică
a sa, - aflat tot în custodia prozatorului Mircea Filip, care
l-a şi publicat, în 2003, în trei volume, în colaborare cuTraian Filip
şi Adrian Munţiu - ar fi putut să ne dezvăluie mai multe. L-am
aşteptat ca pe cel mai captivant text articulat de Petru Comarnescu
vreodată.Dar... Nu ştiamde textele aşa-zicând secrete.
Spuneam că l-am ascultat, cândva, pe exegetul lui O'Neill. Era

la televiziune, pe un ecran prea mic pentru agitaţia lui, şi comenta
chiar piesele dramaturgului american. O preocupare mai veche
(vezi „Revista Fundaţiilor Regale”), cristalizată şi în eseul

(cu un cuvânt înainte de Dan Grigorescu).
Studiul, fructul unui devotament neslăbit, este o iniţiere entuziastă
în opera celui care, în vremurile noastre, a re-creat tragedia.
Comarnescu nu-şi îngăduie să se desprindă prea mult de text. El
povesteşte analitic subiectul, portretizează personajele, trecând
apoi prin filtru substanţa filosofică, psihologică, etică (pe „ethos”
se insistă), concentrată în simboluri, disimulată în tematica
ascunsă, uneori proiectată într-un plan metafizic
(„substanţialitatea transcedentală”). Obsesii, laitmotive, măşti
sunt descifrate, tălmăcite într-o interpretare ce aremereu în vedere

, absorbit demit şi săgetat de ironie, din creaţia „oniliană”.
Alternanţa dintre realitate şi visare sau iluzie, dintre dionisiac şi
apolinic, alternanţă care face poezia tragică a unor personaje
(instrumente ale destinului, accentuează criticul) sfâşiate între
aspiraţia către tărâmul de „dincolo de zare” şi captivitatea
propriilor instincte, precum şi a unui subconştient tulbure,
încărcat.
Polemistul îşi are orgoliul său, delimitându-se de alţi critici,

„moralişti mărginiţi” - această sfidare se poate psihanaliza! -, ori
semnalând apăsat ineditul propriilor teze. Registrul comparatist,
care nu îi ţine în mare admiraţie pe existenţialişti, preferă
raportarea la tragicii greci. Câteodată, mi s-a părut, Petru
Comarnescu se oglindeşte pe sine în comentarii, ca de pildă atunci
când vorbeşte, poate cu jind, despre „disciplina lăuntrică” a
scriitorului american - disciplină care lui însuşi nu i-a prisosit.
Se poate trece peste indispoziţia provocată de stereotipia sau

neînfrânarea unor formulări („critică vehement”, „măreţia”,
„demască”), generate de dogmatismul corupător, din exegeza
publicată în 1968 - . Şi
asta fiindcă această explorare, centrată pe „motivarea şi valenţele”
viziunii tragice a lui O'Neill, compensează într-o măsură nişte
insuficienţe ale cercetărilor mai vechi. În cheie tematistă şi
psihanalitică, încă s-ar mai fi putut stărui în acest sens, într-un
sondaj care să lămurească atât cât se poate din ce traume sau
pulsiuni obscure, din ce fantasme şi amărăciuni profunde se
întrupează creaţia tulburătoare, între sublim şi teluric, a lui Eugene
O'Neill.

Jurnalul

O'Neill
şi renaşterea tragediei
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Coordonatele creaţiei lui Eugene O'Neill

Florin FAIFER

Învârtejind
cuvinte
şi idei

aperto libro

BAUDELAIRE ŞI
RIMBAUD

Două mici bijuterii editoriale, doi mari poeţi: Baudelaire şi
Rimbaud. Cărţile au apărut în interesanta colecţie

(PPP) sub îngrijirea editorilor de la Vasiliana '98. Charles
Baudelaire (1821-1867) a fost personajul complex al lumii
pariziene, cel care a revoluţionat lirica franceză şi europeană,Arthur
Rimbaud (1854-1891), al cărui scris „infernal” a declanşat
uluitoarea explozie poetică, a fost acceptat admirativ de unii,
contestat de alţii. Doi monştri geniali, unul se închide în sine, suferă
în tăcere, bea mult, prea mult şi devine până la urmă „strigătul unei
disperări solitare”, se încurcă cu o prostituată dinAfrica care-i va fi
muză şi pierzanie, pierde şi averea pe care o mai avea, vin în lanţ
opiumul, alcoolul, aventurile amoroase, se neglijează total, destinul
o ia razna. Celălalt este atras de mirajul metropolei franceze,
vagabondează, este închis în case de corecţie, ajunge şi la circ,

Portal de Proză
Poetică

munceşte în cariere de piatră, se transformă înmercenar, vinde arme
şi piei de animale. Sfârşitul i-a venit repede, destinul s-a oprit.
Postumitatea repară câte ceva, a fost mai generoasă pentru amândoi.
Istoria literară le-a consemnat operele originale, aproape
neverosimile în epocă.
Colecţia editurii amintite cuprinde ale lui

Baudelaire, în traducerea lui A.T. Stamatiad şi G. Georgescu, şi
de Rimbaud, traducere deN.Argintescu-Amza, note de

Irina Bădescu. Ambele volume sunt ilustrate cu reproduceri după
Manet, Coussens, Rodin,Munch, Baucher ş.a. Baudelaire s-a impus
prin dimensiunea de poet simbolist, a adus „un fussion nouveau”,
cum spune Victor Hugo, îi vine însă şi clipa când părăseşte forma
clasică şi trece la exprimarea liberă, lasă în urmă „imoralul” volum

şi ajunge la , spărgând
nonşalant forma tradiţională a versificaţiei.
Celălalt „copil teribil al simbolismului”, Rimbaud, derutează

cititorul prin eliptismul din poezia sa, îl farmecă, îl chinuie până la
seducţie, apoi îl lasă nedecis şi tulburat. A. Philippide afirmă că
„sfărâmând formele existente, el şi-a plăsmuit un mod de expresie
sincopat, aluziv, asociativ la extrem, mergând în bună parte pe
urmele lui Baudelaire şi uneori chiar mai departe decât acesta”.
Întâlnim în pe poetul vizionar, până şi pe cel care
reneagă, într-un exces de disperare, orgoliul şi bogăţia secretă a

Mici poeme în proză

Scrieri alese

Les Fleurs de mal Petits poémes en prose

Scrieri alese

descoperirilor sale şi apare ca un vulgar şarlatan care posedă o falsă
ştiinţă. În „Alchimia verbului” aflăm această „falsă ştiinţă”,
tentativele sale de a deveni vizionar, de a crea o magie a poeziei,
teoria sa despre vocale şi consoane, în fond ideea născocirii unui
„verb poetic accesibil tuturor simţurilor”. Ar fi şi explicaţia unei
iniţieri posibile a lui Rimbaud în teoriile ocultiste, iniţiere care ar sta
la baza încercărilor sale de a elabora o poezie de tipmagic.
Poemele în proză ale lui Baudelaire şi Rimbaud, marii poeţi

simbolişti din literatura franceză, reflectă originalitatea asociaţiilor
metaforice, balansul între conştiinţa de sine şi resemnarea evidentă,
în acelaşi timp tentaţia lor luciferică, voinţa de a se situa mai presus
deBine şi Rău.Orgoliile lor s-au îndreptat spre vânzarea a ceea ce nu
are preţ, bogăţii nebănuite şi nemăsurate, adică tocmai ceea ce există
mai presus de timp şi cunoaştere.
Inspiraţia Editurii ieşene Vasiliana '98 de a publica cele două

frumoase cărţi, cu insemne bibliofilice, poate fi apreciată de orice
iubitor de texte rare şi preţioase, cu grafică elegantă şi nobile
caractere de literă. Ex-librisul, hârtia, ilustraţia,motivele decorative,
autograful sau simpla semnătură - toate aceste elemente ridică
valoarea volumelor semnalate, proze lirice ale căror sclipiri continuă
să fulgere gândirea poetică europeană şi nu numai, căutându-şi locul
cuvenit în raftul colecţionarilor bibliofili.

Nicolae BUSUIOC

Dacă tot am ajuns la Manta Roşie, să mai zăbovim prin
zonă, în această excursie onomastică fără accidente
etimologice dureroase, constatând, alături de cititori, doar
neînsemnate înţepături sau entorse fonetico-lexicale, iscate
de niscai faulturi necalificate la regulile elementare ale
jocului pe terenul ţepos/spinos al toponimiei şi antroponimiei
istorice. Chiar dacă unele denumiri de locuri sunt relativ
transparente (precum privala prin perdeaua turcească),
prudenţa explicativă e ca o compresă la încheietura jenată a
argumentaţiei şi construcţiei etimologice. Să oblojim în
continuare câteva asemenea nume notorii nu numai în

, dar chiar şi în .Acum,
numai unul.
Azi, dacă eşti ieşean şi spui , îndată auzi cum sara

pe deal buciumul sună cu jale sau îţi imaginezi cum fosta
şampanie a curs de pe coastele dealului viticol în rafturile
prăvăliilor, bombardat de branduri (comerciale, nu militare)
până a ajuns, sub etichetă, doar vinul spumant de Bucium
(altfel, product cu mult fainoşag). Numele este tot atât de
vechi ca şi gloria viilor domneşti, mănăstireşti şi
particularnice din hotarul târgului. O primă atestare ne duce
(la cine altul decât) la Ştefan cel Mare, care, după ce
cumpărase de la un Slavoan o vie aflată între Socola şi
Bucium, o dăruia Mitropoliei, la 15 februarie 1469 (DRH,A,
II, nr. 157). Uricul original, slavon, nu s-a găsit încă, dar
informaţia a fost păstrată într-o traducere germană din 1784.
Această precizare nu este inutilă, fiindcă o regulă elementară
a ştiinţei etimologice ne impune recursul la formele (grafice şi
fonetice) cele mai vechi ale toponimelor, pentru a evita
capcanele periculoase, bine ascunse de felurite deformări
ulterioare ale denumirilor. În textul german, toponimele aici
selectate sunt şi , aşadar cu aspect de singular.
Următoareamenţiune este din 7 octombrie 1503 (DRH,A, III,
nr. 295), într-un uric slavon de întărire a unor sate din hotarul
noii mănăstiri ctitorite la Dobrovăţ, un reper din descrierea
hotarnică fiind un tei de lângă drumul ce mergea atunci de la
Buciumi la mănăstire. Apoi, peste opt decenii, într-o altă
hotarnică a moşiei Mănăstirii Socola sunt menţionate pârâul
Socolei, drumul Buciumilor şi viile Buciumilor (12 aprilie
1583, înDIOI, I, nr. 21).
Aceste vechi referinţe sunt suficiente pentru câteva

argumente în discuţia etimologică, nu chiar facilă, cum ar
părea. Au fost emise până acum două păreri. Prima are
profilul legendelor patriotice istorico-etimologice
improvizate de intelectuali din secolul al XIX-lea, cei mai
mulţi fiind atunci preoţi sau învăţători, care atribuiau vremii
lui Ştefan cel Mare, de regulă anacronic şi fantezist, orice act
denominativ. Aşadar, străji plasate pe culmile dealurilor
alarmau cu buciume pe locuitorii ieşeni la apariţia turcilor sau
tătarilor (C. Chiriţă, ,
1888, p. 41). Naivitatea bucolică a scenariului trebuie
răsplătită cu zâmbetul totdeauna îngăduitor pentru cei săraci
cu duhul, dar bogaţi în frumoase intenţii.
S-a impus apoi cu lejeritatea evidenţei originea

antroponimică a toponimului , afirmată şi de Al.
Obreja şi Const. Turcu (

, 1977), cu adaosul luiAl. Obreja din
, 1979, p. 35, anume că numele unui

boier Bucium din sfatul lui Ştefan cel Mare ar explica acest
nume de localitate. Pentru precizie, adaug informaţia
necesară că este vorba de pan Ion Bucium, cunoscut ca
membru al sfatului domnesc începând din 5 iunie 1456 (DRH,

Civitas
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A, II, nr. 58), şi opinia proprie că nu este exclus ca, într-adevăr,
el să fi fost stăpânul satului Buciummenţionat în 1469, deşi nu
există niciun indiciu sigur în această privinţă. Doar satul
Buciumeni de lângă Baia, existent în anul 1424 (DRH,A, I, nr.
56), argumentează existenţa neamului boieresc Bucium încă
din veacul al XIV-lea şi, ca urmare, este plauzibilă vechimea şi
mai mare a aşezării de la sud de târgul Iaşilor, ultima de-a
lungul drumului care, urmând traseul de pe valea Bârnovei,
urca, prin pădure, spre Dobrovăţ, trecând în bazinul
Vasluieţului. (Varianta actuală de pe Dealul Repedea, spre
satul Poieni, este şoseaua construită de Mihai Sturza, despre
folosul căreia domnul vorbea în anul 1840 în faţa Adunării
Obişnuite).Mai trebuie precizat faptul că formarea numelor de
sate de la numele stăpânilor lor sau ale eventualilor
întemeietori de noi aşezări prin derivare cu sufixele - şi -
estemodalitatea ceamai productivă de oiconime, dar nu puţine
sunt pluralele directe, atunci când antroponimele provin din
cuvinte comune, care au şi forme de plural (cf., de exemplu,

, pl. , şi n. p. , regăsit la originea numelor
, , dar şi , desemnând mai multe sate din

Moldova). Aşadar, din n. p. un plural toponimic
este posibil şi realizat probabil în cazul de faţă.

Dar acest ultim scenariu denominativ nu exclude o altă
origine plauzibilă pentru denumirea veche , ipoteză
neformulată până acum. Astfel, dacă exceptăm chiar prima
formă atestată în 1469, un singular (explicabil prin
reproducerea toponimelor româneşti în traduceri germane, în
care se ignoră vocala asilabică cu funcţia de morfem din
pluralul , vocală nepercepută de vorbitorii germani, ca
în oiconimele bucovinene din surse austriece / germ.
, / germ. , / germ.Mesteczyn),

constatăm că în toate documentele de până în secolul al XIX-
lea denumirea are forma de plural Buciumi, abia din acest veac
apărând alternanţa cu singularul Bucium, oficializat apoi şi
intrat în uzul curent al vorbirii şi scrierii în secolul de curând
încheiat. Vechea pronunţie, reflectată consecvent în grafia
documentelor cunoscute, poate argumenta posibilitatea
explicării oiconimului Buciumi (şi) ca un nume, apărut încă
din veacul al XIV-lea, cu baza într-un apelativ plural buciumi,
folosit iniţial în sintagma *La Buciumi, care va fi denumit un
loc unde se plantau buciumi (var. bucini), butaşii deveniţi apoi
butucii de vie. În apropierea acelui loc se va fi format apoi un
cătun de vieri, crescut în secolul al XV-lea ca un sat temeinic
aşezat. Marea tradiţie viticolă de pe dealurile de la sud de Iaşi
este o condiţie necesară a acestei motivaţii denominative, dar
intuiţia îmi şopteşte să optez totuşi pentru explicaţia din
paragraful anterior.Misterioasă este şi intuiţia asta, nu?
P.S., fără mistere. Recomand cu căldură cititorilor de

toate... gusturile să evite nu numai vinurile contrafăcute,
eventual chiar sub eticheta Bucium, ci şi degustarea paginilor
din Cronica de la Bucium. Evocare istorico-geografică şi
socială 1467-2003, apărută în anul 2003, având doi autori şi
patru lăudători, în care ambalaj ortografia şi punctuaţia,
sintaxa şi logica, neştiinţa şi închipuirea se combină desăvârşit
într-un... cupaj cu virtuţi etilice periculoase. Analizele de
laborator evidenţiază depăşirea parametrilor de asimilare la
toţi indicatorii. Nu se recomandă publicarea lor, pentru a nu se
induce starea de panică, mai ales în cartierele Bucium şi...
Socola.

eni eşti

popă popi Popa
Popeni Popeşti Popi

Bucium
Buciumi

Buciumi

Buczum

i
Buciumi

Arini
Arin Bădeuţi Badaucz Mesteceni

Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (VIII)ş



CRONICA VECHE

6 cronica veche

Aurel Brumă: Prin anii ´70, printre superbele mânăstiri de
nord de ţară, în Bucovina, alături de un ilustru istoric, profesorul
Nicolae Gostar, ne lipeam de suflet semnele care ne vorbeau
curgând de pe vechile zidiri de credinţă. Dar dintre noi toţi, ochii
cei mai larg deschişi, cel care primea, absorbea cu o foame
aparte, intuind parcă de atunci propriul parcurs profesional,
era tânărul student Ion Solcanu. Ochii au rămas aceiaşi, poate
uşor patinaţi de miile de ore trudnice pe manuscrise, încercând
să pătrundă dincolo de primul, al doilea strat de vopsea din
frescele, din iconografia uneori şubred restaurată de unul sau
altul... Fundalul este al metopelor cărturăreşti, rafturi
îngreunate de înţelepciunea cărţilor, multe dintre ele purtând
semnătura universitarului Ion Solcanu. Cărţi de temei pentru
cutezanţa unor noi parcursuri - alte chipuri, alţi studenţi.

-Maestrul şi discipolii în atelier.
Maestrul şi învăţăceii în aula vie a
istoriei, a duhului. Şi uite cum roiesc
altfel de aripi, unele de textură
angelică acum, şi Ada Teodorescu-
Fărtăiş, şi sensibila poetesă Aura
Muşat apoi o altă persoană dedicată
studiului academic al culturii scrise, Algeria Simota.

-Sunt şi mirări remirate, n-am alt cuvânt acum. Că mă
întrebam cum a fost posibil ca un profesor, exteriorizând, într-un
fel, o anume duritate, un aer inchizitorial (mi se părea atunci),
cum poate statuia să comunice şi ce oare comunică ălor tineri.
Tuşarea, trecerea dincolo de linia galbenă mi-am asumat-o ca
imposibilă. Înmărmuream de fiecare dată când, cu o gestică
largă a braţului inconfundabil limitat de neinfinitul port-
ţigaretului licurind jarul unei mărăşeşti, decoperta un deal sau
altul: Acolo, sută-n sută trebuie să fie urma unei cetăţi. Acolo...
Iar platforma camionului care ne vălurea unul într-altul habar
nu avea de marile descoperiri posibile de deasupra. Şi nu înţeleg
de ce nu v-a capacitat arheologia.

”un pridvor de biserică, unde va fi voia
noastră”

Ion Solcanu: Şi uite cum ne recuperăm noi prin noi înşine
coborând cu jumătate de veac, ca într-o fântână din care apa cea
vie, apa ceamoartă, noi nouă înşine ne potrivimoglinzile.Atunci,
prin anii 70, cum spuneai (şi, Doamne, ce tineri mai eram),
studenţi de la istorie, arheologie, de la geografie sau filologie
cutreieram Bucovina într-o inspirată iniţiativă a forurilor
universitare de atunci, colindam împreună cu unul sau două cadre
didactice spaţiile promiţătoare cercetării. Mi-amintesc că într-un
alt an a fost cu noi profesorul Giosu,
apoi, pe o altă falie de cercetare,Vasile
Adăscăliţei sau Mircea Fotea. Iar din
grupul studenţilor puşi atunci să
valorifice parcursuri pe competenţele
fiecăruia, s-au format reputaţi
cercetători, între care, pe domeniul
drag ţie, etno-folcloriştii I.H.
Ciubotaru sau Lucia Cireş. Dar sunt
mulţi şi multe nume de referinţă,
confirmând în timp aşteptările
profesorilor prin lucrări de mare
temeinicie.

-Interdisciplinaritatea, contextualitatea -un alt câştig, o
experienţă asumată în acei ani. Era imposibil să rămâi pe mai
departe între hotarele propriului domeniu, să nu te iţeşti şi
dincolo, să vezi, să afli ce face unul sau celălalt dintre ”hoinarii”
din juneţe.

-Profesorul Gostar, Dumnezeu să-l odihnească, un mare
epigrafist!, un om cu o ţinută aparte, iubit de studenţi, apropiat de
ei. Cursuri şi seminarii de excepţie. Însă când s-au constituit acele
echipe de documetare şi cercetare ale studenţilor (foarte
interesantă ideea în acel timp) eu eram deja” alunecat”, ca să zic
aşa, spre domeniul artei medievale româneşti, sub îndrumarea
regretaţilor profesori Vasile Neamţu şi Costache Cihodaru. De
altfel, am şi luat lucrarea de licenţă la profesorulVasileNeamţu şi
în anii deplasărilor de care vorbim încercam să desluşesc de fapt
semnificaţiile unor scene teologice, religioase dar care nu puteau
să nu fie ancorate şi în viaţa socială, economică, politică a
Moldovei timpurilor când aceste biserici au fost pictate. Iar
picturile exterioare intraseră deja în circuitul ştiinţific mondial
graţie, în primul rând, unui polonez, Vladislav Podlaha care, în
1912, a publicat prima carte sistematică despre picturile din
Moldova. Sigur, unele datări erau greşite, dar a fost important
semnalul, deschiderea interesului specialiştilor pentru aceste
valori artistice inestimabile ale tezaurului universal; pentru că
nicăieri în lume nu mai există biserici cu pictură exterioară de o
asemenea amploare, de o asemenea anvergură, picturi realizate
de jur împrejurul faţadelor, pe sute şi sute demetri pătraţi, dar cu o
diversitate tematică extraordinară. Fresce exterioare aflăm în
Bulgaria, în Serbia, mai aflăm cîteva prin Grecia (dar absolut în
doar câţiva metri pătraţi), pe când în Moldova fenomenul a
explodat şi explicaţia acestei explozii a fenomenului artistic
moldav din secolele XV -XVI nu a fost dată nici până astăzi.
Fireşte că sunt supoziţii, ipoteze, teorii dar o explicaţie de
fundament, care să numai permită intervenţii, aşa ceva nu există.
Rămâne aceasta o enigmă, cum şi o alta: cine ar putea fi pictorii
aceştia extraordinari? Sigur că izvoarele secolului XV amintesc
câţiva zugravi, pe Nechita şi Dobre, pe la 1417-1418, cărora
Alexandru cel Bun le dăruia sate pentru a picta, cum spune
limpede documentul,

şi o casă domnească. Deci se pictau şi casele domneşti.
Erau decorate în interior. Dar s-a constituit o şcoală de pictură
extraordinară dacă în a doua jumătate a secolului al XV-lea noi
avem atâtea biserici pictate în interior. În timpul lui Ştefan cel
Mare. Şi uite cum ne-am afundat într-un domeniu care va oferi

teme de cercetare pentru specialişti şi în următoarele decenii. Din
păcate, specialiştii în arta medievală sunt din ce în ce mai puţini,
deşi este o libertate frumoasă de opţiune pentru studenţi, pentru
cei de la Institutul ”Nicolae Grigorescu”, sigur în istoria şi teoria
artei, nemaivorbind de catedrele din celelalte centre universitare
importante din ţară.
-

-Avem asemenea preoţi preocupaţi pe domeniu, având o
zestre intelectuală deosebită. După ce termină Teologia fac
Patrimoniu, dau masterate în domenii conexe, se alătură
personalităţii preotului de la Pătrăuţi, de care ştiu, sigur. Şi pentru
că vorbim despre Pătrăuţi, este una dintre primele biserici pe care
meşterii lui Ştefan cel Mare le ridică. Noi spunem dar
aceştia erau extraordinari, fiindcă acolo, la Pătrăuţi şi la
biserica de la Milişăuţi, care a dispărut în cursul
bombardamentelor din primul războimondial...

Am întâlnit la Pătrăuţi un tânăr preot, Gabriel Herea, care
şi-a dat doctoratul tocmai pe simbolistica graficii de interior
bisericesc, îndrăznind decodificarea acesteia, determinând
comunicareaprin registre, un alfabet anume.

meşteri
arhitecţi

-Singura care a dispărut. Singura, celelalte aparţinând într-
un fel miracolului, pentru a dovedi, a se mărturisi în viitor. Voia
luiDumnezeu.

-Cred că a dat un avertisment cu Milişăuţii, iar explicaţia,
dincolo de voinţa dumnezeiască, de pronia cerească, mai rezidă
şi din faptul că arhitecţii lui Ştefan cel Mare au adoptat pentru
prima dată la Pătrăuţi un sistem de boltire, de ridicare a cupolelor
-calota şi trecerea spre turlă -neîntâlnit nicăieri în lume, aşa-zisul

. Şi arhitecţii
Europei şi-au bătut capul să găsească explicaţia acestei inovaţii
de unicat mondial. Şi-au curs vorbele: că vine din partea cutare,
că este o transformare... Inclusiv marele arhitect şi istoric al artei,
Gheorghe Balş, le numeşte dar le caută
originea în altă parte.Unde? Strzygowski şi el, după ce le-a văzut,
la fel. Virgil Vătăşianu, care i-a fost elev la Viena, vine cu o
explicaţie plauzibilă, cred, a sistemului de construire a bolţilor în
arhitectura de zid, derivându-le din cele existente în bisericile de
lemn unde, pentru a sugera bolta cerească, se încalcă un pătrat cu
un alt pătrat, dar încălecarea se face pe arce piezişe şi care nu este
decât o transpunere în piatră sau cărămidă a acestui principiu.
Dar la Pătrăuţi mai avem o scenă extraordinar de interesantă ca
valoare: , apoi un
tablou votiv care îl reprezintă pe Ştefan cel Mare cu soţia sa,
Maria, dar care, în mod sigur, este suprapus peste un alt tablou
votiv. De când şi în ce împrejurări pictorii au refăcut tabloul
votiv?! La Arbure, care este tot din perioada ştefaniană, biserica
ridicată de portarul de Suceava, LucaArbure, are picturile care, în
opinia mea, sunt de cea mai mare valoare artistică. Desenul,
cromatica cu nuanţe atât de diverse de verde, nu le mai găsim
nicăieri. Şi aici au fost mari discuţii privind datarea: 1541, spre
exemplu, eroare, cum am şi demonstrat, fiindcă cel care şi-a lăsat
semnătura pe acel an, Dragosin Zugrav şiAna, fiica luiArbure cel
Bătrân, cum citim din textul slavon, care ar fi plătit, ei bine, acest
Dragosin nu este decât un umil restaurator al unor distrugeri
făcute, probabil, de oastea turcească la 1538, când pentru prima
dată Cetatea Sucevei a fost cucerită şi turcii au preluat-o. Faptul
este confirmat de cronicarul turc care vorbeşte de marea ofrandă
încărcată în zeci de care. Regret sincer că nu există un program,
fie al Ministerului Culturii, fie al Patriarhiei, fie al Mitropoliei
Moldovei sau al arhiepiscopiei Sucevei pentru a inventaria scenă
cu scenă pictura exterioară a bisericilor noastre. Or, dintele
nemilos al timpului roade, distruge în chip ireparabil. Avem
nevoie de memoria în clar a acestor bijuterii, cea care să
depăşească timpul, irosirea prin evenimente nefericite. Încă sunt
multe semnificaţii ce-şi aşteaptă descifrarea, timpul acestor
descifrări.

Şcoala românească în
judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail pe durata reîntrupării la
Principatele române: 1857-1878,

sistem moldovenesc de boltire pe arce piezişe

bolţi moldoveneşti,

Cavalcada împăratului Constantin cel Mare

-La prezentarea uneia din lucrările dv.,

rosteaţi un gând cutremurător:
istoricul nu lucrează cărţi de istorie ci propune documente cu
valabilitate pentru exerciţiul guvernării într-o anumită etapă,
deci în viitor. Istoricul oferă documente de care viitorul are
absolută nevoie. Şi uite cum, în perioada lui Ştefan cel Mare, ce
investiţie culturală enormă şi-a permis acest domnitor mereu,
aproape mereu călare şi în ţinută de război. Marele domnitor
ştia, era convins că tot ce poate împodobi sufletul va dăinui
dincolo de generaţia sa, de următoarele. Sub domnia sa vămile
au fost larg deschise, piaţa de interes a Moldovei depăşind
strictul interes european, extinzându-se pe toate cardinalele
spaţiilor producătoare de cultură, de civilizaţie. Şi inventarul

"odoarelor" acumulate este complex: pictură, arhitectură,
cahle de teracotă...

: "Mai bine
tăieţi-mimâinile. Eu nu semnez şi nu las aceste valori să plece".

-Ba au apărut şi atelierele proprii, concurenţiale produselor
de import. La Putna era un atelier de broderie de factură
bizantină, cel mai important din spaţiul românesc. Au fost
publicate prezentări de către marele profesor I. D. Ştefănescu,
de Orest Trafali şi, sigur, s-au aplecat asupra lor numeroşi
specialişti străini. Adăugăm centrul de miniaturistică de la
Neamţ, precedând cu un veac apariţia centrului de broderie de
la Putna. Aici s-au produs opere de artă de mare valoare.
Unicate. Şi s-a comis o mare greşeală, acum 50-60 de ani, prin
mutarea acestor opere laMuzeul de Istorie de la Bucureşti. Când
au venit autorităţile să ridice aceste mărturii culturale era stareţ
la Putna, dacă nu mă înşel, Pimen, actualul arhiepiscop al
Sucevei şi Bucovinei, acesta s-a opus. Le-a spus

Plus că, trebuie spus, acele broderii aveau acolo, la Putna, de
sute de ani un anume climat; s-au acomodat condiţiilor de acolo.
Or, o operă de artă de această factură, ca şi o carte, unmanuscris,
dusă într-un alt mediu înseamnămoarte curată.Dacă s-ar fi creat
câteva centre unde să se adune toate aceste opere de artă,
pierderile ar fi fost de multiple dimensiuni. Aţi spus că ceea ce

rămâne peste secole este hrana pentru suflet: cartea, poezia, este
creaţia spirituală, valorile de arhitectură, valorile de pictură.
Luaţi, vă rog, epoca faraonilor. Dintre valorilemateriale ridicate
atunci câte mai avem? Dar valorile spirituale au rămas. Mergeţi
în perioada Renaşterii. Au fost valori materiale ca suport al
existenţei oamenilor dar măsura dezvoltării societăţii o dă
creaţia spiritului: pictura, poezia, cartea scrisă, muzica. O
pictură renascetistă, spre exemplu, se vinde astăzi cu zeci de
milioane de dolari sau de euro. Mai mult decât s-ar vinde
Oltchimul. Şi uite cum o pictură într-o suprafaţă, să zicem, de 40
pe 50 rămâne valoare. Dar mergem mai departe în timp, la
pictorii secolelor XIX-XX. Valorile rămân valori fiindcă omul
are nevoie de această hrană spirituală, fiindcă probabil năzuieşte
să se salveze pe sine şi, fireşte, societatea omenească, prin
asemenea valori.

Tata plugărea prin Cer

-Mulţi dintre pictorii de biserici din nord trebuie să fi fost
monahi, călugări -oameni ai bisericii. Şi sunt câteva
considerente de susţinere: în primul rând tematica este în
totalitate teologică, religioasă. În al doilea rând el, monahul, pe
parcursul acestei decorări a Casei Domnului se apleacă cu
umilinţa de care nu este capabil, în mod sigur, firesc, laicul.
Erau zile de post îndelung pentru cel care picta sfinţii. Intraţi
într-o biserică cu pictură din secolele XV şi XVI şi vedeţi
densitatea personajelor (fie sfinţi, fie laici), trăirile lor
interioare. Nu mai găsim astăzi lucrurile acestea. Sigur, nu mai
este societatea care să determine o trăire interioară, spirituală de
asemenea dimensiune. Uite, de la Voroneţ. A
fost pictată la 1547, la doar cinci ani după ce Michelangelo a
săvârşit în Capela Sixtină. Comparaţi cele
două picturi şi vom avea în faţă două lumi, două concepţii
diferite despre viaţă şi despre lumea de apoi. Din 1963, la prima
meditaţie adâncită la Voroneţ şi apoi încă mai bine de un
deceniu, m-am întrebat unde este semnat pictorul, autorul

. Şi în cele din urmă, printr-o fericită întâmplare, am
descoperit semnătura: Ionaşcu Chiril, care a semnat într-un
spaţiu de 10 centimetri, după ce a pictat sute de metri pătraţi.
Unde este semnătura? În spaţiul Raiului, acolo unde încheiase

. Îşi găsise, îşi asumase locul de relevare a
existenţei sale trecătoare acolo, lângă sânul luiAvram.

-Revine cu obstinaţie între alte coşmaruri metaforice versul
unui prieten poet din Bistriţa, Luca: . Şi
asta mă readuce la pictura exterioară a bisericilor din nord.
Cred că, prin sanctitatea pe care şi-o asuma jertfelnic Ştefan cel
Mare, se mărturisea duhovnicilor în crezul său de sfinţenie a
oamenilor simpli, aparent simpli, alte jertfe ale perioadei. Şi se
bucura poate sufletul său revăzându-i aşezaţi prin iconografiile
de la Arbure printre sfinţi, alături de marii filosofi ai lumii de la
Voroneţ. Ţăranul Român, tatăl sau bunicul zugravului de subţire
era condamnat de artist la eternitate. Ce frumoasă
condamnare!

Judecata de apoi

Judecata de apoi

Judecăţii

Judecata de apoi

-Întâmplări ale lumii şi uite că istoria nu împovărează,
dimpotrivă, e însoţitoare înţeleaptă pentru toţi cei care au
parcurs calea bibliotecii. Întâlneam la Deleni un bătrân, moş
Şalaru. Făcuse el nişte roţi de chiuă, şi măcinând vorbe mi-a
destăinuit descoperirea unui mare secret al timpurilor de

”Nic ieri în lume
numai exist biserici
ca în nordulMoldovei”

ă
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demult, în legendara existenţă ştefaniană. Experimentase pentru
descifrarea liantului folosit de zidari în îmbucarea pietrelor de
zid, că piatramărnoasă de acolo, bine pisată şi dimpreună cu var
hidraulic, în anumite proporţii, era tocmai "cimentul" care pe
atunci aşa era. Un pălimar de la Arbure îmi destăinuia
descoperirea verdelui din pictură. Un pălimar. Şi nu secretele,
acelea, altele, erau importante pentru mine ci lanţul,
continuitatea acumulativă a creativităţii.

-Între atâtea obligaţii care înseamnă prezenţe, cercetări,
strategii, inclusiv cea academică, atent polizată în argumente,
sunteţi unul dintre susţinătorii recunoscuţi ai valorizării
clădirilor de patrimoniu. Personal, sunt hăituit de densitatea
existenţei ruinelor în geografia Moldovei. Acestea se sting,
dispar lamentând tăcute, implorând reîntruparea lor şi ca un
semn al echilibrului societăţii. Nu ştiu dacă poate fi o impietate
recompunerea volumetriilor istorice pe această plajă mereu
macerată de fluxul altor interese.

Comisiamonumentelor istorice

-În mod sigur avem de-a face cu o experienţă îndelungată.
Absolut sigur. Mulţi au considerat, de exemplu, că pictura
exterioară din Moldova a apărut odată cu Petru Rareş. Şi ei au
spus: a doua căsătorie a lui Rareş cu Elena de Brancovici a
însemnat şi aducerea unor meşteri din Serbia care ar fi venit cu
programul, cu ştiinţa de a picta în exterior. Absolut fals! Dacă
pictura exterioară ar fi început odată cu Petru Rareş şi am fi luat
modelul de la sârbi, de ce nu avem în Serbia biserici cu decor
exterior de o asemenea amploare? A existat, în mod sigur, o
lungă perioadă de acumulări, de acomodare, de experimentare.
Pentru că diferenţele de climă din România, din nordulMoldovei
-Bucovina şi cele din Serbia sunt deosebite. Picturile acestea
exterioare pe un parcurs de sute de ani, expuse la temperaturi
variind între plus 25, vara iar iarna până la minus 35 de grade,
mereu în bătaia vânturilor, a ploilor, există, le avem şi astăzi.
Unele sunt de o mare splendoare, au prospeţime cromatică,
claritate şi frumuseţe,mai ales cele protejate de cornişa bisericii.
Trebuie să fi fost o lungă perioadă de experimentare tehnică

pentru soluţiile de rezistenţă, de existenţă, de menţinere în timp
şi, numai puţin important, o perioadă de elaborare a programului
iconografic. Iar acest program diferă de la biserică la biserică.
Păstrăm astăzi, să zic aşa, cinci biserici cu picturi exterioare dar
avem resturi, adeveriri la încă douăzeci şi informaţii că au existat
picturi exterioare lamulte altele, unde au dispărut, cum la Sfântul
Nicolae domnesc de aici, din Iaşi. Biserica a avut pictură
exterioară, aşa spun călătorii străini: Paul deAlep şi, cu jumătate
de secol înainte, alţii; la Vaslui, la biserica Sf. Ioan, iarăşi sunt
consemnate, pentru acel timp, picturi exterioare.Au dispărut. Da,
trebuie să fi existat o perioadă îndelungă de experimentare şi
momentul deplinei stăpâniri a meşteşugului coincide cu apariţia
decorului exterior. Iar momentul aparţine, cum am afirmat înmai
multe scrieri, perioadei domniei lui Ştefan cel Mare şi a atins
apogeul în vremea lui Petru Rareş, la aproape trei decenii de la
moartea lui Ştefan. Şi tot în zona curiozităţilor, a nedescifratelor,
în perioada lui Bogdan şi Ştefăniţă lipsesc picturile exterioare.
Dar biserici din vremea lui Ştefan celMare, cu pictură exterioară,
trebuie să fi fost construite şi pictate tot atunci. Şi mă întorc la
Arbure, biserica ridicată la 1503; Bălineştii logofătului Ioan
Tăutu, o splendidă pictură exterioară, care se apropie din punct
de vedere artistic, nu şi tematic, cu pictura de la Arbure. Nu
puteau fi acestea primele biserici pictate în exterior, pentru că
nici un boier nu-şi permitea să treacă şi în acest mod înaintea
domnului (Ştefan celMare sauBogdan al III-lea).

-Din păcate, aici se rostesc adevăruri care dor. N-ar trebui să
ne zgârcim în asigurarea de resurse financiare pentru cel puţin
câteva domenii: în primul rând şcoala. O naţiune nu poate exista
în viitor, nu poate avea viitor fără şcoală temeinică, fără profesori
buni, fără să investim în cercetarea universitară, în cercetarea
academică şi aşa mai departe. Dar poate exista un popor fără
istorie? Fără istoria proprie? Are acel popor viitor? Greu de
crezut. Şi atunci unde aflăm istoria? Pentru că patrimoniul
cultural al unui popor este tocmai ce discutăm, parte din istoria
noastră frământată la care trebuie să te întorci cu fruntea plecată.
Iorga a fost cel care a gândit şi a determinat oamenii responsabili
ai timpului, pe rege şi guvernele de atunci, să înţeleagă ce
vorbim noi acum.Aînfiinţat şi a
început să se salveze dintre monumente. Procesul pe care l-a
iniţiat Iorga trebuie continuat iar această emulaţie, de întoarcere
spre trecut, de punere în valoare a patrimoniului cultural naţional,
se datorează perioadei lui Cuza, oamenilor lui Cuza. M-a
preocupat şi mă preocupă lucrul acesta pentru că am adunat şi am
tot adunatmateriale din arhive. Este impresionant ce au declanşat
oamenii politici şi de cultură din timpul luiAlexandru IoanCuza,
Mihail Kogălniceanu şi ceilalţi întru identificarea şi salvarea,
conservarea acestor valori de patrimoniu. Oamenii lui Cuza au
aşezat înainte de ei înşişi şi de toate interesul naţional. Acesta a
primat în toate acţiunile pe care le-au întreprins. Au stat cu faţa
spre ţară şi nu spre propriile interese.

Te sinucizi
Jurnalul Trăim o singură dată

nu se „dă din casă” aşa, cu mâinile amândouă, fără minime
precauţii. Vei irita şi-n dreapta, şi-n stânga, dar mai ales în
cercul amicilor: cei faţă de care cutezi să-ţi manifeşti anumite
rezerve se vor crede nedreptăţiţi, cei pe care-i apreciezi vor
considera că meritau mai mult. Cu siguranţă, nu vei bucura pe
nimeni, iar reacţiile vor fi imediate şi, te asigur, contondente.
Ia din nou filă cu filă, zi cu zi şi drege ce-i de dres, au făcut-o şi
alţii, la case mai mari. Şi mă-ntreb, la urma urmei, ce ţi-a
venit? Se spune căautorii îşi redactează Jurnalul în perioadele
lor lipsite de inspiraţie creatoare; asta vrei să demonstrezi?

Jurnal

Jurnalul

ira et studio
Jurnalul

Jurnalul

Jurnalului

- m-a avertizat un prieten care s-a ostenit să
citească intitulat în manuscris
-

Dacă asta va fi fost, atunci, quod erat... N-am tratat niciodată
aceste pagini drept cine ştie ce „egodocument” şi n-am bănuit
că, până la urmă, vor tinde să se rânduiască într-o specie literară
a genului memorialistic creditată cu responsabilităţi „în
oglindirea epocii” (cum pretenţios sună titlul unei teze de
doctorat cu tema „Jurnalele personale”). La început au fost
simple însemnări de rutinămenite să-mi amintească ce va fi, nu
ce-a fost. Camaşa: „Joi la ora 11, şedinţa cutare.”După care am
început să notez şi câte ceva despre eveniment în sine, în ideea
că-mi va folosi la îndeplinirea obligaţiilor
gazetăreşti, din totdeauna puse sub semnul
fatidicelor întrebări „cine, unde, cum, când, de
ce?” A urmat adăugarea unor scurte aprecieri
asupra întâmplării culturale la care fost-am
martor şi, încet-încet, banala agendă a început
să prindă viaţă proprie, ieşind din crisalidă şi
devenind personal dotat cu o anume
capacitate de „arhivare a timpului efectiv
trăit” şi cu pretenţii de ieşire în lume. De
discutat ar putea rămâne, eventual, cantitatea
de sinceritate investită, câtă vreme Călinescu
o pune deschis sub semnul întrebării
(„Sinceritatea este mai puţin probabilă în
Jurnalele destinate publicării decât în cele
scrise doar pentru uzul scriitorului”), iar
Eugen Simion vorbeşte despre „ficţiunea
Jurnalului intim”; am întâlnit chiar formularea
„Jurnalul - o minciună credibilă”. Dar tot
Călinescu scrie, în altă parte, că „Un jurnal numai pentru sine
este un non sens”- deci, toate tind, într-un fel sau altul, către
împărtăşire publică. Atunci, toate-s nesincere... încă puţin şi
ajungem la Jules Renard, autorul cinicei aserţiuni „a scrie
înseamnă aproape totdeauna a minţi”. Recunosc: pregătind

pentru tipar am mai contras, am mai sărit, am mai
omis, ammai ponderat limbajul, că una-i când vorbeşti cu tine
însuţi, alta-i când ieşi în Agora. La invitaţia directorului
Arhivelor Statului, voi depune cele 11 caiete la instituţia
domniei sale, şi, de va fi vreodată cineva interesat, va putea
trage concluzii făcând confruntarea publicat/nepublicat.
Altfel, m-am străduit clipă de clipă să scriu fără .
Deşi polemic, nu contestă legitimitatea altor viziuni,
opinii, gusturi, mode - dimpotrivă; rămâne în sarcina
contemporanilor să discearnă, şi a timpului să „socoată”. Care
ar fi destinatarul acestor pagini?Are un statut destul de incert:
l-aş identifica mai întâi cu obişnuitul cititor de cotidiene,
motiv pentru care, într-o bună măsură, recurg la tipul de
adresare gazetărească. Cred c-ar prezenta interes şi pentru cei
particular interesaţi de viaţa spirituală a unui oraş cu vechi
tradiţii în domeniu şi reală potenţă în contemporaneitate, urbe
nu numai mare consumatoare, ci şi constant producătoare a
faptului de cultură românească. Cu precizarea că referirile se
fac doar la o frântură (şi, poate, nu cea esenţială) dintr-un întreg
consistent, divers şi spectaculos. În spaţiul cultural ieşean şi cu
respectarea Legii Blanchot, aceea a „simultaneităţii
evenimentului cu scriitura”, pot avea loc oricâte alte incursiuni
memorialistice, cu alţi actanţi şi cu alte unghiuri de înţelegere a
fenomenului. Vor fi totdeauna bine venite, întrucât ,
crede acelaşi Eugen Simion, „este un semn de maturitate a
culturii.” Şi mai departe: „Jurnalul este un contract al autorului
cu sine însuşi, un contract sau un pact de confidenţialitate
care, dacă nu e distrus la timp, devine public şi forţează porţile
literaturii”. Cel ce „stă s-apară” n-a fost chiar distrus, ci doar
şubrezit în timp prin parţială devoalare, câteva dintre notaţiile
cotidiene aflându-se la originea unor articole de gazetă, scene
de teatru, pagini de proză, secvenţe tv, discursuri în varii
împrejurări etc.; grosul paginilor însă, tocmai cele în care
autorul, identificându-se cu naratorul, încearcă să investigheze
„o lume interioară altfel niciodată desluşită până la capăt”, ar
fi rămas necunoscute. Regret profund faptul că n-am avut nici
prevederea, nici răbdarea, poate nici timpul, să ţin un jurnal în
perioade mult mai spectaculoase ale vieţii decât aceea aparent
paşnică a post-pensionării. Cititorul va vedea, însă, că interesul

creşte abia după ce autorul-narator părăseşte
universul stresant al responsabilităţilor administrative, având

răgaz mai mult pentru a întreba, a iscodi, a afla, a încerca să
înţeleagă şi, mai ales, să se auto-înţeleagă. Oricum, rămân
ratate (memorialistic) perioade demaimare interes. Cum ar fi,
pentru un anumit public, aceea a primei tinereţi petrecută
(după debutul editorial încă din studenţie) în preajma
microfonului, când, la 20 şi ceva de ani, transmitea la Radio
Româniameciurile echipei naţionale din ţară şi străinătate. Ca
şi - dar, pentru altă categorie de cititori - lupta (că luptă a fost!)
de acum aproape jumătate de veac pentru înfiinţarea revistei
„Cronica”. Apoi, a Editurii „Junimea”, pe care a condus-o un
deceniu, cu rezultate notabile, în pofida apăsării unei (de fapt,
„unor”) cenzuri astăzi greu, dacă nu chiar imposibil, de
imaginat. Şi mai spectaculoşi cei 11 ani petrecuţi la
direcţiuneaTeatruluiNaţional (1979-1990), când statul a decis
să nu mai subvenţioneze instituţiile de spectacole şi
supravieţuirea celei mai vechi scene româneşti a fost asigurată
printr-un enorm efort (de asemenea, azi greu de imaginat) nu
numai al Teatrului, ci al întregului oraş. Perioadă în care (şi
împotriva interdicţiilor privind construcţiile social-culturale)
MRI a izbutit să determine edificarea Teatrului din Suceava, a
Casei scriitorilor din Iaşi... Ca să nu mai vorbim despre

episodul tiraspolean, văzut din postura
corespondentului de front la războiul de la
Nistru - adică, din tranşee. Dacă experienţa
basarabeană a primit o cuprinzătoare
reflectare memorialistică în cele 750 de
pagini ale cărţii („Junimea”,
2012), celelalte perioade, prezentând, cred,
egal interes, pot rămâne în amănunţimea lor
cvasi-necunoscute. Iar principalii martori
dispar unul câte unul şi, vorba lui Mark
Twain, „nici eu nu mă simt prea bine”...
Întâiul mobil al scrierii s-ar
putea să fie de sorginte cronicărească,
amintind acel „să să ştie” din vechime ce
sugera postura martorului. Nu şi
neimplicarea (de altfel, mimată) cronicarilor
- în cazul nostru deschis ţinută la distanţă,

având destule accente polemice.
Poate prea apăsate uneori: rod al reacţiei

clipei, le-am lăsat cum s-au născut, fiind marca unor stări de
spirit la rândul lor purtătoare de interes pentru cititorul de azi.
Am evitat, cât s-a putut, dar nu până la capăt, subiectul
„Basarabia”, îndelung cercetat cu alte prilejuri, ca şi
consemnările de tip recenzie: noile lecturi sunt comentate
economicos şi doar dacă au legătură imediată cu evenimentele
clipei. Proiectez volumul al III-lea din seria „mea”,

(vol.I, „Junimea”, 2009, vol. II, „Junimea”, 2012),
rezervând-mi pentru acel prilej postura mai comodă a
cititorului-comentator. „Cercul nostru strâmt” de prieteni ar fi
pretins prea repetată menţionare a aceloraşi nume, motiv
pentru care am recurs la prescurtări şi iniţiale. Mărturisesc: şi
eu ezit, câte odată, încercând (şi ratând) anumite identificări,
dat fiind că a trecut atâta vreme de când s-au scris însemnările
cu pricina; aburul de mister detectivistic n-a fost, deci,
premeditat. Cum se va vedea, am încercat să consemnez cât
mai mult din evantaiul de evenimente ce alcătuiesc universul
nostru cotidian, adică, tot cronicăreşte spus, „viaţa şi
petrecerea moldovenilor”: de la chestiuni grave la mărunte
întâmplări pescăreşti, de la culesul ciupercilor la ceremonii
prezidenţiale, fără a ocoli sumedenia de vernisaje, festivaluri,
înmormântări, întruniri, premiere, concerte, lansări, poate
uitate chiar şi de cei ce fost-au cândva de faţă. Pe total general,
mai multe întrebări decât răspunsuri, mai multe îndoieli decât
certitudini. Barem una, totuşi, putând fi bănuită în subtextul
fiecărei file: „noi suntem români!” nu-i o înjurătură şi
patriotism nu-i egal naţionalism. Din cele zece agende
totalizând 2000 de pagini, fireşte, a trebuit să aleg, pentru a le
include şi trimite la tipar doar zilele cu mai mult „miez” -
motiv pentru care, cronologic, nu are strictă
continuitate. Cât despre riscuri - sunt cunoscute: relaţia
narator-personaj evocat funcţionează cel mai bine când
ambele părţi nu mai fac umbră pământului şi acceptabil când
barem una a trecut Styxul, de preferinţă, autorul. Altfel, este
firesc să irite şi să determine reacţii din partea celor
„încondeiaţi”, care nu vor contesta propria imagine propusă de

(oricum, repet, niciodată resentimentară), ci ansamblul
construcţiei, de la legitimitate la virgulă. Nu degeaba a dispus
Marino să-i fie tipărit Jurnalul la cinci ani dupămoarte! N-am,
însă, răbdare să aştept radierea din controalele lumeşti, şi
„trecerea” tot lungindu-se (în februarie mă voi afla la borna
75!), amdecis să-mi asum riscurile. La tipar, deci!
Fără a uita că „Fiecare om este un jurnal în care scrie o

poveste, în timp ce intenţionează să scrie alta” (H.Brown).

Zece ani de foc

Jurnalului
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8 cronica veche

CRONICA LITERELOR

Fără să fie un răsfăţat al criticii, al revistelor,
festivalurilor şi premierilor de tot felul, Nicolae
Turtureanu locuieşte, de ceva vreme şi din totdeauna,

într-un construit cu migală şi har, într-o cetate asediată
ce refuză cu încăpăţânare să coboare steagul în faţa
năvălirilor zilnice. Rezistând salutar unui destin aparent rupt
în meandre (redactor la Radio Iaşi, la revistele „Cronica” şi
„Timpul”,muzeograf-călăuzitor prinVila Sonet, în rezonanţă
cu Mihai Codreanu, director al revistei „Cronica Veche”),
neocolind specii literare din cele mai diverse (poezie, eseu,
publicistică, roman, memorialistică/jurnal), inconfortabil
pentru unii şi alţii prin opiniile personale, neaplecate după
bătaia vântului politic, scoborâtorul de pe Jijia incită cititorii
nu cu unul, ci cu două volume într-un elegant format, cu titluri
cel puţin surprinzătoare, ca şi ilustraţiile de copertă: o
antologie de autor ( ) şi o
carte cu versuri inedite ( ),
ambele în colecţia a prestigioasei şi neobositei edituri
ieşene Junimea (2014).
Într-un joc ironic şi grav cu propria fiinţă şi, deopotrivă,

cu cititorii, poetul des-cumpăneşte cuvintele,metamorfozând
sentimentele (trăite la temperaturi absolute sau doar visate)
într-omărturisire a Iubirii, exteriorizată stilistic cu naturaleţe,
întru o dorinţă de contemplare şi contopire cu celălalt.
Fiind vorba de , amândouă volumele

se dovedesc a fi deschise ferestre prin rama cărora eternul
feminin se întruchipează în câteva ipostaze tulburătoare, iar
în faţa lor autorul, ceremonios trubadur, sublimează, în
metafore concentrice, reliefuri emoţionale profunde.

, selectând poeme din volumele

, reconstituie
prin un timp al
provocatoarelor căutări, al găsirilor şi regăsirilor de sine.
Cea care îşi pune hotărâtoarea amprentă asupra

discursului poetic este, indiscutabil, ,
înnobilând şi modelând abisuri ale dragostei, stare pe care
poetul o converteşte, asumând-o ca pe o armură de versuri, la
o lectură printr-o transparentă grilă biografică, atât prin
prezenţa multaşteptată, cât, mai ales, ca dureroasă absenţă, ca
pierdere irecuperabilă.
Fragilităţile şi crispările singurătăţii sunt topite, dizolvate

prin întâlnirea cu („Cerc de
zăpadă”), cotidianul e reabilitat, mai mult chiar, ridicat la
rang de minune:

. („Nocturne IV”). Lirismul special al vieţii în
doi, al cunoaşterii şi recunoaşterii, filtrează cele mai mărunte
gesturi, înconjurându-le cu o aură luminoasă:

(„Cuvinte
încrucişate”), iar împlinirea întru rodire proiectează un
paradis în care ispitele sunt salvatoare prin tandreţe:

(„Copil din flori”).
Portretul Rodiei, o imagine unitară, este construit din

elemente disparate ( ), dar care,
antinomic, depăşesc materialitatea, proiectând protagoniştii
într-o geografie personală, ilimitativă, un spaţiu în care unul
îşi este suficient celuilalt:

. („Romanţ”).
De aceea, cu atâtmai zbuciumată e presimţirea sfârşitului,

a despărţirii, a rupturii definitive:

(„Rugă”). Clipele, ceasurile,
anii de după acest moment vor deveni o linearitate întreruptă,
impregnată de tensiunea răzvrătirii împotriva unui destin
nedrept:

(„Toată viaţa am râvnit să fiu singur”).
Nuanţele durerii punctează momente semnificative,

poetul abandonându-se plânsului izbăvitor, într-o încercare
de a-şi continua drumul, însingurat şi nemântuit:

topos

Precedentele / versuri de dragoste
Penultimele /versuri de dragoste

Cantos

versuri de dragoste

Precedentele Punctul de
sprijin, Nocturne, Pentru cine exist, Poezie deschisă,
Ascunsa rană, Poezii din secolul trecut, Jurnal post-mortem,
Atâta verde peste cerul alb, Eternitatea, desigur

seducătoarele, trecătoarele versuri

blândeţea iubitoare

ultimul înger deghizat în femeie

Femeia mea adormí ca o narcisă / şi-mi
luminează casa / cu somnul ei / iar eu mă rog / să nu se facă
niciodată ziuă

Numai tu
recepţionezi orice aluzie drept mită, / ai un comportament de
pisică aristocrată, / pe când eu încerc să te duc în ispită / tu
mă chemi zilnic în faţa comisiei de judecată.

Au ochii
har, sânii îţi dau în floare / şi trupul tău este un câmp de flori, /
în floarea florilor mă înfăşori / dragoste-n floare, nu e de
mirare, / Copilul nostru e-un copil de flori / de flori din flori /
de flori din flori, / din floare.

jugul mâinilor tale superbe

O să mă dau peste cap de trei ori /
pe câmpul ca un covor de Damasc, / mâinile tale părându-mi
flori, / cu umilinţă amsă le pasc

Iubito, lângă tine e fiul şi
sunt eu, / de ce nu deschizi ochii şi respiri tot mai greu ? / Îţi
sărutăm obrajii de lacrima ta uzi, / şi-ţi spunem vorbe tandre;
dă semn că ne auzi ! / Hai, ceartă-ne, iubito, spune că suntem
răi / ţi-am jefuit, ca furii, puţinii ani ai tăi, / şi cât a fost,
amarul, la tine a rămas / fără ca tu, vreodată, să dai durerii
glas / ci numai în surâsuri şi-n vorbe de văz/duh / ai ars,
preadăruito, pe al iubirii rug…

Toată viaţa am râvnit să fiu singur. / Hristos a înviat!
/ dar tu - nu. / (…) Iau în dreapta un ou roşu-proroşu / şi-l
ciocnesc de cel verde, din stânga, clamând: /Hristos a Înviat!
/ Adevărat a Înviat! / îmi răspund tot eu mie însumi / cu viaţa
spremoarte trecând.

Îngere,

îngere / lasă să sângere / rana din mine / până la plângere /
binecuvântă / şi o descântă / pe cea înfrântă / vino cu steaua /
lină, pe neaua / ca un polei / fă să mă doară / în miez de vară /
ca şi de iarnă / stingerea ei / cum ea îşi duce / semnul de cruce /
şi eu să-l duc / la o răscruce / cu frunza dulce / dulce-amăruie /
din lemn de nuc. / Ia-mă tu, îngere, / şi mă învaţă / cum este
moartea / fără de viaţă / de dimineaţă / de într-o zodie / fără de
Rodie.

Penultimele
iubirea înflorită ca o spaimă

Nu ştiu nimic despre Ea

pentru ce-a fost, pentru ce n-o să fie

O Doamnă de elită şi-ascute, tandră, coasa; o
pasăre a nopţii bate-ntr-o dungă toaca; de moarte… meneşte
o scârbavnică gură; plătite bocitoare… s-au şi pus pe plâns

Tu nici nu ştii ! E ziua nesfârşită
! / Pământu-şi mişcă înspre norduri axa - / Nu mă mai duce,
Doamnă, în ispită, / că limba morţii şi-a schimbat sintaxa…

Tot cerul e acum un câmp de ciori / şi fiecare croncăne
amoarte

joc de foc, jucat pe
altă scenă

agrăit în dodii Doamnă a
Securii,Mumă aPădurii
Când ai plecat, dacă nici n-ai venit?!

O, voi locomotive şi
trenuri lungi de marfă / şi trenuri de persoane, gonind spre
undeva - / mai fluturaţi şi-acum mirifica eşarfă,/ pe valea
unde-i scrisă copilăria mea ? / Nu! Vi s-a găsit locul etern în
mari muzee / deschise-n aer liber. Precum la dinozauri / vă
sunt expuse oase-şenile, propilee / pentru vetuste imnuri şi
ofiliţii lauri. / Acolo, printre ierburi crescute alandala, /
printre araci şi-o - făr-de stăpân - căţea, / unde locomotive
duc trenuri spre Valhalla, / acolo e expusă copilăriamea. (

lumină de sare
Precedentele

a fi
zăvorâţi de o boală / al cărei nume l-am şi uitat

Albul înfrigurat al lui Vlaminck

Ceva,
să intre prin fereastra albă / o pasăre fără de cuib, sau doar / o
pasăre cu aripa rănită / sau nici atât: o pasăre măcar / Sau
altă vietate, spre exemplu / o pasăre. Ceva rotund, în orice caz
/ şi dacă n-are aripi va şti să-şi zugrăvească / cântecul verde-n
lemnul din pervaz / Desigur, este liberă să fie / orice - un
strigăt sau o piatră sau nimic - / totu-i să intre prin fereastra
albă / să intre prin fereastra închisă, vreau să zic / Şi dacă are
aripi va şti să taie sticla. / Oricum, să fie ceea ce numim /
pasăre-diamant, pasăre-somn, pasăre-basm / crescând din
pana bunilor fraţi Grimm / Dar nu-i obligatoriu, o, nu-i
obligatoriu / să poarte-ntr-însa viaţă sau neviaţă / şi nici să
aibă chip, ci numai un contur / al lucrurilor ce mor spre
dimineaţă. / Poate să fie plânsul sau cântecul tău trist / sau
ochii tăi lovindu-se de geam - / totu-i să intre prin fereastra
albă, / să intre prin fereastra-nchisă, cum spuneam.

Ziua este vocea repetată / în zidul alb în care m-ai
zidit.

într-o cămaşă nesfârşită, iluminată / într-o cămaşă de
noapte albă

soarele negru
sângele negru

apa neagră-a timpului
oprit

(„Colind”).
Vulnerabilitatea poetului este, însă, mai puternic

accentuată în , miza cărţii nefiind alta decât
. Schimbările de registru

exteriorizează un dramatism ascuns, uneori, sub semnul
neştiinţei ( ), iar alteori adună, într-o
gradualitate a obsesiilor, într-o proiecţie a abisalului, într-un
dialog al contrariilor, măşti peste măşti, ca un penultim
refugiu . O poezie a
tristeţilor, a disoluţiei finale, a destrămării inexorabile, vădită
în semne (

),
dar, paradoxal, construită cu o forţă ideatică întreţesută cu
speranţa unui timp îmblânzit:

(„Tu tot nu ştii…”), nădejde sfărâmată de alte puternice
semne:

.
Poetul pare sedus de o iluzie, multiplicată fractalic, de o

piesă de teatru care nu-şi ştie regizorul:
- „Melcă” (II) (răspuns), scrisă într-o limbă

inaccesibilă oricui ( ), o misterioasă
, proiectând timpul profan înmit şi rit

( - „Se pare că…”), în
aceeaşi încercare de transcendere amaterialului prin iubire.
Întoarcerea la timpul de aur al copilăriei nu mai este

posibilă, reliefurile memoriei introspective nepermiţând
reveniri din valea plângerii personale:

„O,
voi, pierdute trenuri…”).

irismul pictural al lui Nicolae Turtureanu
concentrează în tablouri cuprinse de
(„Nocturne X”), în , desfăşurări şi

descătuşări de energii cosmice, generate de starea de
. („Nocturne

VII”). Fără să se ferească de metafore, dar şi fără să cadă în
aglomerări supărătoare, poetul foloseşte culoarea ca pe un
marcator puternic (de regulă, o singură tuşă cromatică în
poezie, rar două) al reveriei sau, dimpotrivă, al trezirii bruşte.

(„Comentarii. La un peisaj de
iarnă”) ameninţă să acopere cerul („Nocturne VIII”) răsfrânt
în fereastra albă, ca hotar între două lumi incompatibile:

(„Fereastră”).
Creaţia îşi condamnă, nemiloasă, autorul, la sacrificiul

necesar (
- „O definiţie a zilei”), însăşi Penelopa îşi termină

poemul
(„Maşina de scris a Penelopei”), substitut al unei

rochii de nuntă, nuntire mereu amânată sau al unei nesfârşite
pânze de comând.
În puternic contrast calitativ, („Poezie

deschisă”) supravieţuieşte miraculos în
(„Nocturne XII”), proiectând, prin

(„Nocturne VIII”) dorinţe acute de dizolvare, de

L

cufundare în neant, ca ultimă soluţie a unei oboseli de
nevindecat:

(„Joc de primăvară”).
Pe acest fundal, aparent static, al nonculorilor, pete

violente înviorează peisaje şi destine:
e sfâşiat uneori de („Altă

mişcare în aer liber”), într-o lume a iubirii, buzele iubitei
(„Doamnă Dunăre”), timpul se

cicatrizează în („Euritmie”) sau, dimpotrivă,
se reflectă, se distorsionează în suprafeţe mincinoase, în lumi
posibile, în virtualităţi visate:

(„NocturneX”).
n odată cu schimbarea tonalităţilor poetice
(ceamai spectaculoasă, revenirea în forţă la versul clasic, la
rime rare şi preţioase, la motive ale închiderii, ale

retragerii), culorile sunt mult mai aspre. Ziua devine ,
pereţii se împodobesc cu („E-uri”), stările
poetice sunt tranşant dualizate (sub protecţia unui

- „SemnulV”) în alb şi negru, într-
o luptă a contrariilor, al cărei final înclină balanţa în favoarea
aceleiaşi destrămări:

(„Şah
etern”). Rar de tot, prin volum este figurată o simbolică
, un sigiliu poetic asupra lucrurilor, asupra timpului,

asupra sentimentelor; nu întâmplător, unul din motivele
poetice este cel al melcului, zid în care sufletul

. Poetul visează la o perpetuă
dimineaţă, un început etern, o apocatastază a fiinţei care are ca
singur refugiu iubirea :

(„Tu tot nu ştii…”).
Dorinţele sunt proiectate asupra nurilor cu ,

asupra necunoscutelor, aşteptatelor ispite:

(„Portretul altei necunoscute”).
Contrastante prin simplitatea şi adâncimea trăirilor,

rotunjesc invocaţii către mai multe faţete ale
Iubirii, trecând de la inflexiuni grave la accente ludice, de la
dorite îmblânziri la sălbăticiri de cuvinte:

(„Fără ochelari”).
Detaşându-se total de acea parte a liricii actuale, bântuită

de vocabule dezbrăcate şi de o imaginaţie confuză, Nicolae
Turtureanu rămâne cavalerul erotismului subtil, al
romantismului sensibil, al declaraţiilor de dragoste dintr-un
timp al răbdării, în care poezia mântuie prin cunoaştere şi
iubire, iar rănile sunt acoperite de armura vindecătoare a
versului.

Neagră-i zăpada, părul ţi-i verde, / haide, zideşte-
mă, tot n-amce pierde!

cearşaful roşu al
dimineţii lama albastră a dimineţii

mă
stigmatizează / cu fierul roş

ora multicoloră

Lumină de sare / cineva repetă /
a-co-pe-re-mă / cu lacrima ta violetă. / Mai departe adâncul, /
Eternitatea / stâng-drept-stângul! / cade, nu cade cetatea? /
Întrebări fără rost / se vor pune / greierele-i foarte prost, /
veveriţa mănâncă din palmă alune / Doamne, ce simplu / se
poate răspunde! / Se clatină timpul, / dar unde-i, dar unde-i ? /
Mânamea dreaptă / vrea s-o cuprindă / eamă aşteaptă / într-o
oglindă.

Penultimele,

şoricie
flori mov de igrasie

înger de
lumină / şi unul de-ntuneric

Joc şah pe tabla Împărăţiei tale, / tu ai
albul, eu întruna negrul, / mereu deal-vale, şimereu deal-vale,
/ eşti parte tu, iar eu nu sunt întregul. / Pe-o obcină, pionii trag
la coasă, / iar pe versanţi stau turnurile de veghe, / Un cal îţi
paşte iarba mătăsoasă, / cellalt nechează, ca muşcat de
streche. / Te ţin din flanc, ostatecă, nebunii, / dar, nu ştiu cum,
parcă şi ţie-ţi place! / Cum soarele în hăituirea lunii,/ Pleacă!
îmi zici. Şi vino iar încoace! / E ca un roi ce-şi apără regina, /
şi lotri sunt, care se fac c-o fură - / Ca rege, îmi asum, deplină,
vina / când mura ta mi se topeşte-n gură. / Abia trecut, impur,
prin Purgatoriu, / sunt când în paradis, când în Infern, / închis
ca într-o urnă de ivoriu / în care negrul joacă şah etern.

şapcă
roşie

nu e nici
înăuntru şi nici chiar în afară

Tu nici nu ştii cum e, în faptul serii, / să
ţi se spună: Bună dimineaţa ! / cum, ca-n suprema clipă-a
Învierii, / toate îşi scot, din înveliş, dulceaţa… / Şi nici nu ştii
cum e, în miez de noapte, / tot Bună dimineaţa! să îţi spună /
buzele moi, ca de cireşe coapte, / şi de nesomn amirosind a
lună.

năbădăi de bal
Ea e ceva ce nu

există / ar trebui inventată, născută / jumătate veselă,
jumătate tristă / vorbitoare şimută / Te paralizează. E visul / în
care nu pot ca să strig / dar oricum nu se-aude - / căldură
conservată în frig.

Penultimele

Sărut ochii de spânz,
/ sărut gura de zadă / şi fantasticulmânz / din a nopţii zăpadă. /
Sărut floarea de smârc, / sărut geana de ceaţă / şi lumina din
sfârc / luminând altă viaţă. / Sărut mâna de ger / şi sărut şi
călcâiul / ce scânceşte, stingher, / că n-am fost eu întâiul. /
Sărut nimbii cereşti / şi sărut şi sărutul / ca să ştiu că sfârşeşti /
unde e începutul.

Î

Mihaela GRĂDINARIU

Vers după vers, iubirea ca armură
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Între noile apariţii ale Editurii „Junimea” se numără şi douăvolume semnate de Nicolae Turtureanu: şi
, care inaugurează noua colecţie - .

Ambele conţin, după cum însuşi autorul precizează încă din titlu,
. Primul ne oferă o selecţie, în ordinea

apariţiei, din volumele precedente. Cel de-al doilea grupează
poezii scrise în ultimul timp. Discursul liric nu diferă de la un
volum la altul. Această constantă funcţionează ca un liant, dar şi
ca o tuşă adăugată, menită a pune în valoare albia lirică a
autorului. Mai adâncă sau mai puţin adâncă, mai înaltă sau mai
puţin înaltă, ea se consolidează ca o Cale care-i este proprie, care-
i seamănă şi pe care o seamănă drămuit. Mânuind o recuzită cu
care ne-a familiarizat de-a lungul timpului, poetul îşi reconfirmă
structura de esenţă romantică: ( ,

, , etc.) Realitatea
este percepută, cel mai adesea, ca un element de agresiune şi de
aici admonestarea (bănuită, subînţeleasă, omniprezentă, blajină).
Aura romantică a poeziei sale nu se diminuează pemăsură ce sunt
absorbite elemente ale discursului liric venind dinspre
modernism şi/sau postmodernism. Aşa se face că sugestia,
inefabilul sentimentelor, al stărilor coexistă cu ludicul,
(auto)ironia, sarcasmul, într-un echilibru care-i permite filonului
romantic să semenţină pe linia de plutire a timpului, fără a deveni
desuet. Din multele exemple posibile, aş alege o poezie dedicată
lunii. În acest text, astrul nocturn, element de bază în recuzita
romantică, este „jucat” cu voluptate pe tabla de şah a imaginaţiei
poetului:

Precedentele
Penultimele Cantos

versuri de dragoste

atmosferă nocturnă muzici
discrete despărţiri reale sau imaginare nostalgii

Totuşi, mi-e dor de un poem desuet/în care luna

răsare/ca un nou-născut (pe cale naturală)/şi învaţă să meargă
pe cer/un pasmic pentru om/unpasmare pentru omenire/cătinel-
cătinel luna ca bombiţă atomică/ luna - arc de
triumf/pentru îndrăgostiţi şi eroi/luna când ne-am căsătorit
noi/eclipsa totală de lună/din poezia contemporană/luna ca
(h)rană/ca satelit/luna cu Sfântul Gheorghe la călărit/Cearcănul
lunii/vreun nou seism?)/baie cu aburi de romantism.

ironia

Consideri că trăsăturile generaţiei ['80],
aşa cumau fost ele stabilite de critică (spirit de frondă, spargerea
tiparelor literare, (subl. mea, A.T.) sunt definitorii
pentru scrisul tău?”

Crezi că ironia poate salva o
existenţă?

De salvat o poate salva. Îngrozitor e că n-o poate
prelungi

Precedentele

// […]

(Mic poem
desuet).
Aceste elemente stilistice, provenind din „regnuri” diferite,

sunt întreţesute în text cu naturaleţea unor calităţi native. Un
instinct sigur l-a ajutat pe poet să le dozeze cu fineţe, astfel încât
să nu sufoce textul, dar să poată deveni vizibile, atunci când
timpul, în etapele lui succesive, o va cere. Altfel spus, Nicolae
Turtureanu nu a luat, să zicem, de la optzecişti, doar ca să
se înscrie şi el într-un anume trend. Ironia era de multă vreme la
ea acasă în textele lui, numai că a devenit vizibilă atunci când
„piaţa” a cerut-o. Cred că, în multe situaţii, ironia fină şi
autoironia lui vor fi mai rezistente la erodare decât altele aruncate
cu lopata în text şi îngroşate până peste margini. Cu excepţiile de
rigoare, în poezia optzeciştilor, textul este sufocat de
(auto)ironie.O ironie impură.Decăzută din rang.Degradată până
la stadiul de băşcălie. „

- a fost întrebat Vasile Gogea (Timpul, nr. 4,
aprilie 1997, p.3). Am dat aici doar întrebarea, pentru a se vedea
că termenul de băşcălie a fost identificat, acceptat şi adoptat, cu
mare voioşie, ca fiind una din trăsăturile definitorii ale
optzecismului, nu de către cititori mai mult sau mai puţin avizaţi,
ci chiar de aşa-zisa critică literară. „

”- a fost abordat şi IoanGroşan. Răspunsul e întru totul
grăitor: „

” (Formula AS, nr. 392, dec. 1999). În poeziile din cele
două volume se vede cu ochiul liber că autorul ştie foarte bine că
ironia folosită într-un text literar este o figură de stil ca toate
celelalte şi că o supralicitare a ei, necontrolată artistic, conduce,
inevitabil, la monotonie, manierism, previzibilitate. Ca să
concretizăm, ne-am putea imagina cum ar arăta, de exemplu, o
poezie dominată de epitet sau de comparaţie.
Paradoxal sau, poate, dimpotrivă, poeziile de dragoste la care

ne referim, au ca temă principală singurătatea. Pe canavaua ei se
brodează borangicul fin al atâtor şi atâtor poveşti şi se dă contur
unui prezent continuu, legat prin fire luminoase de trecut şi de
vagi proiecţii. Nu ştiu dacă autorul a premeditat sau nu, dar chiar
prima poezie din este un strigăt de singurătate:

băşcălie

Angela TRAIAN

„Doar artistul îndoielnic porneşte de la artă;
artistul adevărat îşi caută substanţa altundeva:

în sine însuşi”

Ceva, să intre pe fereastra albă o pasăre fără de cuib, sau doar o
pasăre cu aripa rănită/sau nici atât pasăre măcar/Sau altă
vietate Desigur, este liberă să fie/orice - un strigăt sau o
piatră sau nimic-/totu-i să intre prin fereastra albă/să intre prin
fereastra închisă, vreau să zic/Şi dacă are aripi va şti să taie
sticla./Oricum, să fie ceea ce numim/pasăre- diamant, pasăre-
somn, pasăre-basm/crescând din pana bunilor fraţi Grimm
Poate să fie plânsul sau cântecul tău trist/sau ochii tăi

lovindu-se de geam -/totu-i să intre prin fereastra albă,/ să intre
prin fereastra-nchisă, cum spuneam.

Penultimele Toată viaţa am râvnit
să fiu singur

Acum sunt, cu
adevărat, singur./Iau, în dreapta, un ou roşu-proroşu/ şi-l
ciocnesc de cel verde, din stânga, clamând:/Hristos a
Înviat!/Adevărat a Înviat!/îmi răspund tot eu mie însumi,/cu
viaţa spre moarte trecând Romanţ

şi ce frumoasă despărţire îmi amintesc iubito
cum/îţi creşteau zorii din pupile iar barba mea era de scrum
Târziu, pe scară, palid mire,/ţi-am dat sărutul ideal/şi ce
frumoasă despărţire/ca un sfârşit de festival//când se retrag
poeţii-n sine/şi pantheonul e tabu - /dar ce frumoasă
despărţire/era, dacă-ai fi fost şi tu…

Punctul de
sprijin Nocturne Pentru cine exist

Mă întrebaţi pentru ce/pentru cine
exist/pentru cine tac/pentru cine vorbesc pentru cine sunt trist,
când sunt trist,/dacă iubesc/pentru cine iubesc/nu vorbesc
pentru nimeni?/nu sunt trist pentru nimeni?/nu iubesc pentru
nimeni?/şi nu tac pentru nimeni?/nu exist pentru nimeni?

Poetul nu-i ca Ahile/vulnerabil doar în
călcâi/poetul e vulnerabil în totul/şi de neatins de nici un glonte

/ /
: o

[…]/

[…]/

(Fereastră) Şi, parcă pentru
simetrie, în titlul unei poezii (

) vine să contrapuncteze durerea, disperarea
pricinuite de o pierdere grea, de neînlocuit:

. Într-un , singurătatea se
dovedeşte a fi un personaj care-l inspiră pe poet, punând în
valoare abilitatea lui de a exploata o anume convenţie literară,
anumite virtuţi ale expresiei lirice ca ficţiune. Romanţul
respectiv ne vorbeşte despre o despărţire care se petrece „într-un
oraş sentimental”: /

/ //

În general, titlurile volumelor, dar şi ale unor poezii,
concentrează în ele gravitatea pe care poetul încearcă s-o
atenueze, prin ironie, ludic, abordări fanteziste:

, , .
muzică subterană, un fel de pânză freatică germinativă
însoţeşte poezia lui Nicolae Turtureanu. Şi nu din ritm,
nici din rimă:

/

(Pentru
cine exist). De câte ori identific în aceste texte o astfel demuzică,
am senzaţia că au fost scrise de un trubadur din vechime care,
fără ostentaţie, fără patimă şi fără orgoliu ne comunică ceva
esenţial despre el însuşi:

.

O

Trubadurul
bine

temperat

Profesor dr. la Facultatea de Sociologie din Iaşi, sociolog,
deci, scriitorul Dan Lungu a investigat diferite medii
sociale, materializându-şi disponibilităţile creatoare în

romane de real interes, ale căror personaje, foarte simpatice, de
altfel, sunt zvoneurii, „băieţii de gaşcă”, copiii, „baba
comunistă” (prezentă şi în filmul lui Stere Gulea), autorul fiind
preocupat de realităţile comuniste şi postcomuniste din
România.
Debutând editorial cu volumul de poezii
, interesant ca viziune şi construcţie, autorul

a trecut ulterior la „proza cu amănuntul”, care îi
oferea un spaţiu mai larg pentru expunerea
conţinuturilor. Răsplătite cu premii, traduse în mai
multe limbi, romanele sale şi-au aflat „fanii” printre
cititori, cu deosebire în rândul tinerilor, încântaţi de
construcţia epică, de personaje, de umor, de
noutatea problematicii.
Ultimul său roman,

, apărut la Polirom, în 2014, este o carte
scrisă admirabil, evidenţiind talentul de povestitor
şi de analist al autorului.
Rădiţa, personajul principal al romanului,

şcolăriţă în clasele primare, trăieşte drama despărţirii de mamă,
care, pentru a-şi ajuta familia, pleacă la lucru în Italia. Tema este
de actualitate, de la Revoluţie încoace. Mama Rădiţei, Letiţia,
pleacă, gândind că va sta câteva luni, dar termenul se
prelungeşte. Ea va face menaj şi va avea grijă de bătrâna familiei
Bosse, Nona, pentru o sumă lunară pe care, în România, nu ar fi
câştigat-o nici într-un an. Învăţătoare, fiică de cadre didactice,
Letiţia s-a căsătorit cuVali, inginer, care, după Revoluţie, a ajuns
şomer. Ei au două fetiţe: pe Mălina - Măslina (numită astfel de
soramică), elevă la liceu, şi pe Rădiţa, care abia a început şcoala.
Neavând bani să-şi plătească întreţinerea la apartament, s-au
mutat la părinţii Letiţiei, la casă, împreună cu copiii.
Nemulţumit, refuzând să facă ceva în gospodărie, după plecarea
Letiţiei, tatăl, împreună cu Mălina, se mută la apartament, iar
cheltuielile sunt plătite cu bani primiţi din Italia. Rădiţa a rămas
la bunici, fără a fi anunţată despre plecarea lor. Ea va trăi drama
copilului lipsit, prea timpuriu, de mângâierile şi de grija mamei,
deşi Buna, fostă învăţătoare, avea grijă de ea şi o ajuta să-şi facă
temele, iarBunuo iubea din tot sufletul.
În localitatea despre care se face vorbire, copiii erau numiţi

după ţara în care lucrau părinţii lor: erau „spaniolii”, „italienii” şi
„cei fără ţară”, ai căror părinţi nu plecaseră „afară”. Pentru
Rădiţa, străinătatea era o cutie mare, prinsă cu scotch, care intra
în ţară pe la vama Nădlac. În cutia prinsă cu scotch, era viitorul

Muchii

Fetiţa care se juca de-a
Dumnezeu

familiei şi al copiilor.
Rădiţa este o fetiţă veselă, care îşi pune întrebări, vrea să afle,

judecă, apreciază şi îşi trăieşte tristeţile, fără să se plângă,
ţinându-le ascunse bine în sufleţelul ei. Manifestările ei inocente
trezesc simpatia cititorului. În privinţa plecării mamei, ea îşi
trăieşte drama între spaimă, plictis, aşteptare şi varii experienţe.
Evidenţierea psihologiei vârstei, prin analiza vorbirii, a

gesturilor, a imaginaţiei ludice, a inocenţei etc.,
demonstrează realele disponibilităţi ale scriitorului
pentru lumea copilăriei, pe care o creionează,
episodic, şi în alte romane ale sale. Şi o face cu talent,
în acest segment în care literatura de calitate e
aproape invizibilă.
Rădiţei îi place să alerge, pleacă „la blocuri”,

împreună cu „gaşca”, „să se tragă cu liftul”,
construieşte mereu un joc al ei, pentru că „oamenii
mari nu au avut grijă de copii ca ea” şi au făcut jocuri
pentru mai mulţi copii. După judecata ei, oamenilor
mari nu le trece prin cap nici să facă fumul, care iese
pe coşul casei, să apară sub forma unei avertizări
scrise. „Atenţie, Buna e nervoasă”, de pildă. Mica
Prinţesă, care vorbeşte asemeni „Micului Prinţ” cu

privire la oamenii mari, sensibilă şi atentă la detalii, descoperă
mereu jocuri noi, printre care şi jocul „de-a Dumnezeu”. Căţărată
pe un bloc, cu picioarele bălăbănind, „porunceşte” oamenilor de
pe stradă să facă anumite gesturi (pe care, oricum, urmau să le
facă). Dă numai „porunci” bune, fiindcă aşa au învăţat-omama şi
Buna. Când se joacă de-a păpuşile, una dintre ele e mama, iar ea
este mama mamei. Alteori crede că, după ce pleacă din cameră,
obiectele fug, se ascund, dar ea nu poate prinde acest moment.
Când aleargă pe drum, nu vrea să privească în urmă, de teamă că
totul dispare şi nu vamai avea unde să se întoarcă, şi nimeni nu ar
mai cunoaşte-o, nu ar crede-o, dar toţi ar certa-o.
Imaginaţia debordantă înnobilează acest copil apăsat de o

dramă reală. În una din zile, i se pare că o vede pemamape stradă,
iar dezamăgirea este enormă când îşi dă seama că nu e ea. Fiindcă
mama amână întoarcerea, Rădiţa, supărată, nu vrea să mai
vorbească la telefon cu ea. În mintea ei, totul se reduce la ceva
straniu : „mama nu mai are faţă, i s-a tocit” ; mama a devenit „o
voce umedă” care trimite bani şi pachete. Fetiţa crede cămamava
uita să vorbească româneşte, şi, la întoarcere, s-ar putea ca
oamenii de la graniţă „să nu o mai recunoască şi să nu-i dea voie
în ţară”. Astfel, ne dăm seama că sensibilitatea fetiţei e aspru
biciuită de absenţamamei şi de frica neîntoarcerii ei.
Mama trăieşte şi ea drama „străinului în ţară străină”.

Munceşte, plânge pe ascuns, speră la o întoarcere cât mai curând,

întâlneşte români ca şi ea, colegi chiar, care, la fel, trebuie să
vorbească limba, să accepte mentalităţile şi să asculte, cum
ascultă ea, părerile „stăpânilor” despre români.
Personaj foarte complex, Rădiţa susţine întreg materialul

epic, relaţionând cu multe alte personaje pe parcursul
desfăşurării acţiunii. Între ele, se distinge nenea Miron, un
personaj sadovenian, blând, care o tratează pe Rădiţa ca pe un
interlocutor demnde dialog, o aşteaptă cu acadele trimise de soţia
sa din Italia, şi, în calitate de fost profesor de biologie, îi
povesteşte şi îi arată lucruri care trezesc curiozitatea copilului. Şi
casa lui este în construcţie, ca şi a bunicilor, dar aici fetiţa se simte
în largul ei. NeneaMiron îi spune că „oamenilor le place sămoară
îmbrăcaţi bine”, negândindu-se că pe viermi nu-i interesează
asta, ştiind căRădiţa e atentă, receptează şi înţelege informaţia sa.
În schimb, de Mamarea, sora Bunei, Rădiţei îi e frică. O
consideră atât de bătrână, încât ar putea s-o roage să-i
povestească despre dinozauri, despre daci şi romani ori să-i
spună dacă Isus, când era copil, juca şi el „Ţară, ţară,vrem
ostaşi!”DarMamarea e rea, pentru că nu-i lasă pe copii să ia dude
dulci şimoi din dudul ei, e urâtă, iar fetiţa o ocoleşte.
Viaţa socială a românilor se poate descifra, cu claritate, din

acest roman care prezintă o faţă importantă a istoriei noastre
postdecembriste: în primul rând, emigraţia, care a dus la
înstrăinarea copiilor de părinţi, la deteriorarea relaţiei de cuplu şi
la alte consecinţe grave care au afectat viaţa, în general. Deşi
autorul îşi îndreaptă toată atenţia şi dragostea asupra acestui
copil, cartea se adresează, indirect, şi celor răspunzători de
crearea unei vieţi normale într-o ţară normală.
Finalul romanului este şocant, tulburător şi dezagreabil

pentru fetiţa care a trăit trei ani departe de mamă. Tatăl şi sora îi
servesc o scenă care o înspăimântă, umbrindu-i orice urmă de
bucurie pentru întoarcereamamei.

se impune prin tratarea
unor probleme din actualitatea românească, prin rafinamentul şi
realismul observaţiei, printr-un limbaj adecvat şi un stil propriu,
fiind unul dintre celemai bune romane ale luiDanLungu.

Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu

„Mica Prinţesă” a lui Dan Lungu

Maria BACIU

Marie Laurenchin - Portret de fata (detaliu)

(Emil Cioran)
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*
Cruce
căutînd
femeie
pîine-vin
într-o
scînteie
lacomă
din sîn
să beie

Dintr-o umbră altă umbră hohot în lumină umblă
Din copac în lemn de gînduri sîngele rescrie rînduri
Greul greului pămîntul coasta-şi smulge iar cuvîntul

Evanghelii efemere între cuie şi tăcere
Iar femeia
drum-
răscruce
pînă-n iad
napoi
se duce
Răni
tîrîş

prin lutul
dulce
coastă-n
fiul ei
s-apuce
căutînd
o altă
Cruce

*
O lume-a lumilor de jucărie,
În mijloc, soarele (hîrtie arsă)
Scrie cu degetul: n-a fost să fie...
Pădurea oasele peste mine le varsă.

O lume îngropată-n muşuroi.
În mijloc, soarele furnicar
Dă ritmic din cap: unu, doi,
Azi ne-ntoarcem în ieri, şi ieri în zadar.

O lume strînsă în pumni, cu ciudă.
În mijloc, soarele adunat în batistă.
Tu îmi ceri apă dintr-o scorbură crudă,
Eu îngrop în carnea-mi o poezie tristă.

*
În mijlocul cerului, insula trupului meu.
Jur-împrejurul, dormea în amiaz Dumnezeu.

În sus, ape-ngheaţă pe sfîrcuri cu vorbe cu tot.
Drumul se-mprăştie. Ca să apun, nu mai pot.

În jos şi aiurea, iar plouă cu peştii de leac.
Mîna ta-mi smulge cu greu dintre coapse un mac.

Iar nunta de piatră şi nori mai răneşte o stea.
Pe reliefuri de apă a plîns gura ta.

În mijloc de mijloc, nou joc de lumină şi ger.
Noi, născătorii de vis dinspre mîine spre ieri...

*
Îngerul în plasă prins
Ţese pînza înadins.

Iţele se rup grămadă,
Şarpele pe dos le-nnoadă...

Cruce-n spate, cruce-n nor,
Cruce-n ochiul ţesător.

Iar în pînza fără vlagă
Dumnezeu cruciş ne leagă.

Colţ în colţ şi mijloc des,
Alţi fîrtaţi la moarte ţes.

Unde-i, îngere-nfoiat,
Trupul meu încetinat ?

Cît în jos şi cît în sus,
Cît în spusa ce-a apus,

În chilimul de tămîie,
Cu dragostea cea dintîie...

*
Între noi doi, o sabie goală.
Mijlocul ei subţiază lumina din tine.
Seminţe de-ntuneric dorm în pîine.
Noi cîntărim umbrele lunii, albe şi pline.

Între noi doi, o sabie ruptă,
Sătulă să taie cuvintele-n aer.
Clepsidra şi-a ascuns nisipul în apă.
Noi alegem grîul de mac şi de vaier.

Între noi doi, o sabie scrisă
Cu degetul, rînd pe rînd cîte unul.
Timpul dansează cu măştile umbrei.
Noi alergăm către soarele, bunul.

Între noi doi, o umbră de sabie
Curmă o umbră de viaţă în noapte.
Sub temelia bisericii, umbrele noastre
Se scaldă-n lumina cenuşei din fapte.

*
Dimineaţa s-a copt în cămara de taină.
Negru pe negru, lumină-ncheiată la haină.

Trupul meu, palimpsest într-o limbă pierdută.
Moartea, datoare, cu zile pustii se-mprumută.

Într-o candelă spartă ardem versuri brumate.
Negru cu negru, aripa-n inimă bate.

Spate în spate, dormim într-o coajă de nucă.
Moartea-suroră grîul din păr ni-l usucă.

Printre tăciuni, cîntecul nostru-ntîrzie.
Negru din negru, poemul acesta singur se scrie.

*
Gratii peste gratii. Ploi deşarte.
Lespezi de cuvinte pe sicriu.
Bocet fals. Din cerul fript pe-o parte
Îngeri goi amiaza ne rescriu.

Repetăm pe-o scenă, fără martori,
Roluri lungi, de vii şi morţi, în doi.
Mai uităm... Mai vindem timp şi farduri
Unor măşti mai plînse decît noi...

Mai fugim în pas de dans din piesa
Unei vieţi croite pentru alţi.
Îngeri goi ţin bine-n mînă lesa...
Cu jăratic verde mă încalţi...

Iar pe sus regizorul croieşte
Un spectacol fără de-asfinţit.
Noi - actori. Noi - spectatori. Fireşte,
Îngeri goi lumina o închid...

*
Linu-i lin
Geamăn străin
Frate dulce de pelin
Mama leagănă în crin
Unu-n braţe cu suspin
Unu-n pîntecul prea plin
Legănuş în vîrf de uşi
Între două lumi culcuş
Însemnat cu pîine-vin

Tu-n lumină te închini
Eu în umbra de la spin
Cu prăpastia vecin
Fără timp, fără amin
Leagăn clătinat pe-o parte
Alba înflorita moarte
Leagăn răsturnat pe-o dungă
Cine-ntîiul o s-ajungă
Sărutarea nopţii lungă...

*
Mai sînt atîtea de privit între noi.
Moartea învaţă să se împartă la doi.

Cuvintele se-ntorc fără miere în gură.
Din oglindă, viaţa umbra ne fură.

Jucăm şotron cu sufletul celuilalt la picioare.
Iarba împrumută de la mine culoare.

Noaptea, ne căutăm ca melcii în coarne.
Moartea îşi trage pămînt peste carne.

Iar între noi timpul subţire se-ndeasă,
Din trupul nostru războinic făcîndu-şi casă...

*
Gîndul meu, în ocniţi îngropat,
Peste gîndul tău flămînd la cină.
În colibi de sare şi agat
Ne iubim ca funii de lumină.

Trupul tău, însuliţat în zori,
Peste trupul meu albit şi rece.
Ne iubim în vis de-atîtea ori
Cîte lacrimi peste cer vor trece.

Ochiul meu, popas de vreme rea,
Peste-ai tăi, cernuţi în ploaie stinsă.
Ne iubim în zaţul de cafea,
Pulbere de gînduri grea, învinsă...

*
Ne fugărim prin cer, la asfinţit,
Pe după nori cu plînsetul rotund,
Sub paşii noştri se prăvale prund
De visuri care, brusc, au aţipit...

O boltă cu zăbrele, fără ploi,
Cu stelele fugind înspre lumini,
O temniţă cu ochii tot mai plini
De gerul ce ne-mbracă pe-amîndoi...

Iar norii-s cercelaţi în alb şi gri,
Cu pîntec negru, mistuind din greu
Înaltul cel adînc, din care eu
Te ispitesc cu somnul lui "a fi"...

Mihaela GRĂDINARIU

Risipiri în alb pe alb
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Horia ZILIERU

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, înscrisurile
greu lizibile celorlalţi, nevăzătorii. Şi pun mâna, cum el, pe vechile blazoane încă neoxidate din
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
lucrărilemele, cele izbutite.
Şi mă lumin cum lumina din ochii prietenului Iftimie Nesfântu. Tămăduirea lui, a neliniştilor

sale, esteCartea, zapisul demărturisire. (AurelBrumă)

Scar ubredă ş ă

Se întorcea acasă.
A coborât în gara micuţă din Răcăciuni, a traversat peronul

pustiu şi, ocolind pe lângă o cişmea, a ieşit în spatele gării. Nu-l
aştepta nimeni. Nu s-a mirat prea mult. Deşi, de câte ori mergea să-i
vadă pe ai lui, trimiteau pe cineva cu o căruţă, să-l aştepte. Erau, pe
drum, aproape 12 kilometri până la Schitul lui Dragoş. S-a gândit să
meargă pe o scurtătură, pe lângămoara din Răcăciuni, şi să urce apoi
dealul cătreTeiuş, de undeurma să coboare în satul vecin, sămai urce
iarăşi un deal şi, traversând pădurea, ar fi ajuns pe drumul de pe
culme, chiar deasupra locului unde erau pe vremuri chiliile
călugărilor, bordeie săpate în pământ.
Se întuneca deja. El însă ştia foarte bine cărările, fiecare

încrucişare a lor, cunoştea fiecare tufă de măceş sau de alun de pe
marginea drumului. Părăsise deja şoseaua, mergând pe urmele ştiute
ale unei cărări de altădată, care trecea printr-un lan de porumb.
Proprietarul arase şi cărarea, dar asta nu l-a împiedecat să-şi găsească
drumul lui, ca şi când ar fi fost acolo şi i s-ar fi arătat iarăşi. În spatele
morii, unde fusese altădată un gater, chiar pe malul pârâului, terenul
era cevamai ridicat şi porumbiimaimari, aproapededouăori cât el.
Era mult de mers şi, după o zi încărcată, plină cu fel şi fel de

întâmplări, deja simţea oboseala.
A trecut pârâul fără să caute dacă mai este sau nu vreo punte,

sărind de pe o piatră pe alta. Nu-şi pierduse dexteritatea. De fiecare
dată reuşea să treacă fără să-i alunece piciorul în apă. Dincolo, a ieşit
la vechiul drumal câmpului, plin de colb.
În faţa lui mergea un bărbat în vârstă, cocoşat, poate trecut de 50

de ani. S-a bucurat. E bine să ai un tovarăş, mai ales dacă mergi
noaptea.Ajuns aproape de el bucuria i s-a destrămat. Dupămers, i s-
a părut zărghit. Dădu să-i spună ceva, dar el nu i-a răspuns. Ştia de la
un psihiatru că nu e bine să intri în vorbă cu nebunii. Orice le zici, ei
au replică şi n-omai scoţi la capăt…
Celălalt bombănea, nemulţumit.
S-a făcut că nu-l aude.Atrecut pe lângă el iuţindpasul.
Cocoşatul vorbea acum singur, bătând apropouri. „Frumos, nici

măcar bună ziua nu mai ştii să zici. Şi doar te cunosc… Eşti Samuel,
nu-i aşa?! Băiatul crâşmarului de la Schit. Mama voastră de jâdani!
Ţi-ai lăsat şi barbă. Şi e roşie… De omul spân şi de omul roş trebuie
să te fereştimai ceva ca de dracu'!”
Pentru că bunicul lui şi apoi, o vreme, tată-său ţinuseră cârciumă,

unii dintre vecini îi considerau evrei. Ziceau şi ei aşa, doar la beţie,
căutau gâlceavă.Altfel îi lăsau în pace.
Nu avuseseră niciodată necazuri. Alungaseră o familie de evrei

oploşită în acelaşi cătun, dar lor nu le făcuseră nimic. Erau cam
primitivi oamenii din zonă, poate chiar sălbatici, uneori.
Supărat, zărghitul continua să bombăne în urma lui.
Nu a întors capul şi nici nu i-a răspuns. Nu se lăsa el provocat.A

grăbit şimai tare pasul…
Mai avea puţin şi urma să ajungă aproape de locul unde începea

panta. Mai în vârstă, celălalt o să piardă teren. Nu s-a gândit că
nebunul are şi alte energii.
Şi tocmai atunci şi-a băgat coada necuratul!
A observat, chiar în apropierea drumului, o scară de lemn

circulară, în jurul unui stâlp, ce urca până sus, către vârful dealului…
Probabil a făcut-o cineva să nu se mai chinuie oamenii să urce, să
alunece pe poteca îngustă. Noaptea nu era deloc prea uşor. Panta, pe
care şerpuia, strâns, o potecă, era destul de abruptă. Trebuia să ai
dexteritate să poţi urca, chiar şi pe timpde zi. „Trebuie sămă grăbesc,
se gândi , să număajungă din urmăzărghitul.Numai scapde el.”
Începu să urce. Nu avea bagaje, aşa că îi era uşor. Căuta, atent, la

treptele de lemn răsucindu-se precum paletele unui evantai în jurul
stâlpului central. Nu se uita în jos, ca să nu ameţească. Ştia că nu stă
prea bine cu echilibrul la înălţime. Nu avea însă timp să se gândească
la asta. Zărghitul ajunsese deja şi el la baza aceleiaşi scări.
Bolborosea ceva, dar nu-l auzea limpede. Era preocupat de scară. Pe
alocuri, treptele erau şubrede.Ca să fie sigur că nu cade, se prindea cu
mâna de treptele de sus, având grijă să apuce stinghia de lemn, cât
mai aproape de stâlpul central… I-a venit la timp gândul cel bun.
Două dintre stinghii se rupseseră deja sub picioarele lui.Apoi se mai
rupse una, şi încă una. Amutat piciorul, lăsând greutatea corpului să
se sprijine pemână, înainte cu o clipă de a se prăbuşi în gol.Ascăpat.
Punctele lui de sprijin erau acum în stinghiile de sus, de care se ţinea
cu mâna. Nu privea în jos. S-a ridicat în mâini, căutând, pe dibuite, o
altă stinghie pe care să sprijine piciorul. Câteva clipe a simţit o
satisfacţie prostească: zărghitul nu o să poată urca după el…Numai
avea pe unde să se caţere. Treptele intermediare se rupseseră.Auitat
însă că, din aceeaşi cauză, nici el numai putea să coboare. Povestea s-
a repetat.
Partea de sus a scării era totmai şubredă.
Fără să prindă de veste, îl apucase teama. „Dacă nu voimai putea

să urc, numai amnici pe unde să cobor”, gândi, într-un sfârşit. Jos, îl
aştepta nebunul. Nu izbutise să se caţăre şi devenise violent. El însă
avea alte griji. Repetând mişcările abia descoperite a mai avansat
câţiva metri. Se prindea cu mâinile, căutând stinghii bine ancorate,
îşi răsucea picioarele de jur împrejurul stâlpului central, sprijinindu-

le de cioturile treptelor rupte. Ameninţarea nebunului aflat încă jos,
la baza scării, îl făcea să nu se dea bătut.
„Şi sus, cum o să trec?!” „Cum de num-am gândit la asta?!” „Ar

trebui să fie o punte, să facă legătura către vârful dealului. De jos,
grăbit, şi mai ales prin întuneric, cum să o văd?! Nu mi-am luat nici
un fel demăsuri sămă asigur.”Aurcatmai departe, totmai nesigur pe
el. Nu mai avea nici elanul de la început şi nici încrederea aceea
oarbă că va reuşi. Obosise. ...La fiecare treaptă, auzea, parcă tot mai
tare, cum pârâie stinghia pe care punea piciorul. Se sprijinea într-o
mână, ca într-o tracţiune la bară, căuta instinctiv cu vârful piciorului
stinghia următoare. Şi când, într-un târziu, ajungea să simtă, sub
talpă, o treaptă sigură, atunci se odihnea. Dealul pe care ar fi urmat
să-l urce era înalt, scara la fel. Cine ştie cine şi de ce a ridicat-o. Către
vârf, treptele se îngustau.Abia, abia mai avea loc să se strecoare cu
vârful bocancului între axul central şi balustrada din margine,
putredă. De ea nu se putea folosi, ar fi nimerit în gol. Transpirase,
cămaşa i se lipise de şira spinării. Îi era sete. Zărghitul de jos abia se
mai auzea. Poate o fi renunţat.
Într-un târziu, a văzut, sub lumina lunii, ultima treaptă şi sus, o

punte îngustă, cam de unmetru, poate unmetru şi ceva, şipci aşezate
una lângă alta, sprijinite pe douăgrinzi de lemn.Duceau către platoul
din vârful dealului.
„Măcar de ar ţine, gândi. Să nu se rupă sub picioarelemele.”
Cu un ultim efort, a prins cu mâna dreaptă un ciot aflat aproape

de vârful axului central şi s-a tras, ghem, pe platforma de la capătul
punţii. Nu a privit nici în dreapta nici în stânga. S-a ridicat încet, cu
grijă, în picioare. Un pas, încă unul. Nu era nici un fel de balustradă.
Puntea ceda sub greutatea lui.Afăcut încă un pas.Asprijinit piciorul
drept chiar pe grinda din marginea hăului. Un salt, ultimul,
disperat…
Aajuns pe pământ…
În spatele lui, puntea, pârâind putred, s-a desprins de pe axul

central, prăvălindu-se. O auzea, în răstimpuri, lovindu-se de scara
circulară, veche….
Nu se mai uita înapoi. Alt gând îl apăsa în acel moment. Locul

unde nimerise nu era nicidecum vârful dealului, aşa cum crezuse el
la plecare. Ajunsese pe „platoul” unui pinten de piatră, cu un
diametru de cel mult doi metri… Peretele era aproape vertical…
Dacă l-ar fi privit cu atenţie de jos, înainte să urce, ar fi realizat că
este stâlpul de piatră al unei vechi cetăţi… Nu-şi amintea să fi fost
acolo, lângă vechiul gater şi lângămoară aşa ceva. Era într-adevăr un
deal înalt de o formă ciudată, ca şi cum ar fi fost construit de mâna
omului, dar nici un fel de stânci nu se arătau vederii. Poate că cineva
a înlăturat pământul din dealul morii şi a dat la iveală acel stâlp uriaş,
ca un gheizer pietrificat, ce ţâşnea către cer. Poate că ploile au
antrenat pământul pus în jurul lui, poate că au săpat oamenii,
umblând după monezile dacice, apărute din când în când în apa
izvorului de la baza ciudatului deal. Şi, după ce au decopertat zona,
lăsând la vedere acel stâlp de piatră, ca un falus uriaş, au săpat mai
departe, între el şi deal, căutând comoara. Şi panta dealului s-a
îndepărtat. Stâlpul, singular, a rămas la vedere, şi mai ciudat decât
dealul în care, pe vremuri, în copilăria lui, localnicii găseau monede
de aur.
Se gândea că odată ce-l descoperiseră, or fi vrut să folosească

stâlpul ca punct de observaţie. De asta au făcut şi scara. Să poată
urca până aici. Se răsuci în jurul lui, şi concentrându-se, caută către
scara pe care urcase. Puntea se prăbuşise. Până la pivotul fostei scări
erau mai bine de doi metri. Şi parcă şi stâlpul central se înclinase şi
stătea să cadă. Dincolo, între acel pisc pe care urcase cu atâta trudă, şi
vârful dealului, unde ar fi trebuit să ajungă dacă nu se grăbea să scape
denebun, era o distanţă depeste zecemetri.
Aprivit către cer, ca şi cum s-ar fi rugat unui zeu al nopţii.
Luna ajunsese chiar pe boltă, deasupra capului său, şi o lumină

aparte făcea să se vadă toată lunca. În şarul desenat de dealurile din
jur, împletindu-se şi desprinzându-se în panglici argintii, apa
Siretului desena o hieroglifă ce-i era familiară. Şi-apoi alta şi alta...
Copilăria lui îi vorbea prin semne încă vii...
Şi-a făcut curaj şi a privit iarăşi în jos, către baza acelui pinten de

piatră.Acolo, râzând şi ţopăind, zărghitul înfigea în pământul moale
câte o ţepuşă de lemn cu vârful ascuţit, frumos cioplit, îndreptat în
sus. Nu ştia cum se face că, deşi era noapte, îl vedea limpede, ca şi
cum ar fi fost în plină zi. Fascinat, îl privea încă pe omul rămas la
baza acelei scări... Putea fi nebun, dar nu prost. Cuprins de o stranie
voluptate, continua să înfigă în pământ ţepuşe cu vârf ascuţit...
Păreau tot mai lungi, parcă între timp crescuseră. Nu mai erau
ţepuşe, erau pari... Înfigea încă unul şi, mulţumit de trăinicia lucrării
şi ascuţişul parului cioplit, ţopăia în jurul lui, bătătorind pământul. Şi
întreg ritualul se repeta.
De fiecare dată, ţopăiturile lui erau însoţite de un cântec straniu.

Îl mai auzise, parcă, odată: zărghitul cânta pe cuvintele lui Nandor
Hotnoghi, asistatul de etnie maghiară, internat la ospiciul din
Călugăreni: „Aş fi nebun să fiu normal! Aş fi nebun să fiu
normal!…”

CRONICA NOUĂ mi-a fost ca o „navă”.
Sonetele (slavă! părintelui acestei forme
fixe, Iacopo de Lentini) din placheta

au apărut,mai întâi, acolo.
CRONICA VECHE, la care aterizez cu „modulul Minos”, îmi
acordă un generos spaţiu/ locaţie. Fiecare sonet va fi însoţit de
câte un microeseu pe varii teme. Sperând că vor avea acelaşi
centru de greutate, îmi exprim, pentru toţi colegii, preţuirea
arimată.

Vergina Venus în rotiri secrete
pe axa alpfa proiectând avântul
îi orchestra subt cratere mormântul
din litere ---------- motoare de rachete.

Ca fluxul de protoni e necuvântul
lui Empedocle la anahorete
dar unde-s Doamnele de an comete
apa şi focul aerul pământul

zenit şi relief? La decolare
oglinzile cuplate să-l respire
scanau o scriere sumeriană.

Măsoară sateliţii întristare
unul spre altul într-o rătăcire
pierdum escala sângelui din rană.

1.Poetul din spaţiul Limbii Române, obsedat de poziţia scribului
egiptean, ştie în veac: graiul Maichii înstăpâneşte şi vieaţa şi
moartea. Între ele, ilumineazămitul/ rozariu.
2. Într-un poem/ lapidarium, translat în mai toate limbile lumii,
Robert Frost, de pe un fantast cosmogon, cuantifică: „... Voi
povesti aceasta suspinând/ de-acum încolo secole de-a rândul:/
plecau într-o pădure două drumuri,/ şi l-am ales pe cel mai
neumblat,/ şi, iată, cumaceasta schimbă totul”.
Pot numi infernul?, paradisul? Intre a/
real şi aspiraţie, stând în unghiul privilegiat interoghezi setea
Cerului: sunt şi cuvinte/ oase? Ai pentru ele sarcofage?
Violenţa, ironia, sarcasmul dinamitează inerţia. Atunci când
verbul ia act de existenţa unui captor barometric.
3.Cine se teme de „vegetaţia” absurdă?
Limba e o înflorire de altoiuri. Mereu într-o nouă gamă cu toate
treptele muzicale. Distinge, nuanţează. Relieful lingvistic, ca
natura însăşi, iese din juxtapunere şi anonimat. Neologismul e
decodificat şi îmbogăţit cu noi înţelesuri. În ritm abstract cu
rigoarea geometriei. Retinele/ pleiade îi apără fântâna celestă.
Aura acestei limbi: Eminescu, Arghezi, Blaga, Barbu, Nichita
Stănescu. I-au explorat substratul poematic, i-au descoperit
generatorii izotropici ai inefabilului.
4. Cinenuosteşte în athanorul cosmonav rămâne roată de nisip.
5.Nu va suna fals ca voci culcate pe târâş de şarpe, repetând la
masa de scris/ strană: acestei limbi „îmi dărui şi cărţile şi
noaptea”.

a)„Limbile să salte/ Cu cântece nalte/ Să strige-n tărie/ Glas de
bucurie” (Dosoftei, Ps. 5);
b)A se compara lui Iancu Văcărescu (1792-1863): „Cu
draci voioase/ Zbor piste case;/ Înfricoşate/Trec piste sate,/Mult
mai trufaşe,/ Merg, la oraşe./ Hârâie, Mârâie,/ Dudue,/ Zgudue/
Hurur, brumb, hurur, brumb!” cu. , deAldo
Palazzeschi (1885-1974): „Huisc... Huisc.../ Huisciu... sciu...
sciu,/ Sciukoku... Koku... koku,/ Sciu/ ko/ ku//” şi „Labala/
falala/ ş-apoi, lala/ ...şi lalala, lalalalala”.
c)„Poezia, fără a înceta să fie o limbă, este cevadeasupra limbii.”
(Octavio Paz)
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CRONICA LITERELOR

12 cronica veche

Personaj de joc secund în biografia sentimentală a lui
Eminescu, ocupă, brusc, prim-planul,
datorită universitarului (fost ieşean) , care a

repus în circulaţie, în 2014, la Editura Muzeelor Literare din Iaşi,
, o cărticică de doar o sută

de pagini. În fapt, presupusei, simandicoasei şi,
deopotrivă, încântatei muze, nu cuprind, în versiunea originală,
decât 29 de pagini, iar în cea românească - 27, restul fiind completat
de o pertinentă şi consistentă prefaţă, de necesare asupra
ediţiei şi de reproducerea, în facsimil, a poeziei

, dăruită de poet năzuroasei muze teutone. Cercetător avizat,
chiar dăruit, al relaţiilor (îndeosebi culturale) româno-germane,
Horst Fassel se afla în stima noastră încă din perioada când era - între
altele - un asiduu colaborator al revistei ”Cronica”. În ceea ce mă
priveşte, aveam un adaos de preţuire, dar şi de firească invidie,
întrucât o ”furase”, făcându-şi-o soţie, pe încântătoarea asistentă
universitară Luminiţa Chelaru, cea care, alumni fiindu-i, ne-a
fascinat infinit mai mult decât printre încrengăturile
căreia încerca a ne ghida...Atent, ca orice neamţ, la lucrul bine făcut,
Horst nu uită a aduce mulţumiri atât ei, cât şi editoarei /scriitoarei
Carmelia Leonte, care ”au făcut ca textul românesc să
primească o formăcâtmai adecvată”.
Dacă despre Veronica şi

se ştie (aproape) tot (îndeosebi după
publicarea, în anul 2000, a scrisorilor inedite), iubirea,
câtă o fi fost!, dintre Eminescu şi Mite, a rămas mai
degrabă sub pecetea tainei, a presupunerilor şi
aproponturilor. Nici nu era de bon ton, în epocă, să se
afle că (cum zis-a,
mai apoi, Topîrceanu) întru încântarea unui bărbat
dintr-o categorie socială... inferioară. Ceea ce e de
apreciat - şi o înalţă în ochii noştri albaştri - e faptul că
autoarea, pe tot parcursul relatării, este de o sinceritate
bine temperată - asta chiar atunci când aruncă o perie
sau un pieptene în urmă-i, ca să pogoare o pudică
perdea peste unele - reale sau imaginare - intimităţi.
Chiar de la începutul însemnărilor sale, viitoarea
îndrăgostită punctează proasta impresie pe care i-a
făcut-o cunoştinţa cu acest poet român, cam nespălat,
cam necioplit... Să punctăm şi noi că Mite făcea parte
din anturajul reginei Elisabeta, alias Carmen Sylva,
împreună cu care semna cărţi, făcea traducţiuni,
participa la întâlniri la cel mai înalt nivel... Dar era şi
cumnata lui TituMaiorescu, or, , cu toată
cariera şi prezenţa lui impunătoare, nu provenea chiar
dintr-o familie nobilă... Mite aflase multe - de la Titu
sau de la alţi domni despre acest poet,
de o condiţie socială modestă, dar supradotat
intelectual şi cultural:

Aşadar, Eminescu venea la Kremnitzi, într-o primă vizită, însoţit
de propria-i legendă, dar vai! "recepţia”, din partea distinsei doamne,
e dezamăgitoare. Însă ceea ce rezultă e un portret real, needulcorat,
din acea clipă, a omului Eminescu:

Cum se naşte o idilă, sau cum se năştea, cu un veac şi jumate în
urmă? Dar mai ales cum era perceput cel despre care, mai târziu şi
până în zilele noastre, se vor scrie zeci de mii de pagini? Între
acestea, între sutele de portrete care au încercat a-l înfăţişa pe omul
Eminescu, cred căMite Kremnitz se află cea mai aproape de adevăr,
asta şi întrucît evocarea a fost scrisă în anul imediat morţii poetului,
când şocul i-a reanimat
stări care o marcaseră doar cu puţin timp în urmă. Apoi, talentul, nu
chiar de neglijat, al autoarei, o face să cuprindă, în puţine pagini, un
destin uman şi literar care, la început, îi era complet străin, după cum

(chiar spaima de aşa ceva), abia recunoscută, îi
reaprinde verbul şi o absolvă, în opinia mea, de strâmbările din nas

Mite Kremnitz
Horst Fassel

Amintiri fugare despreMihai Eminescu
Amintirile...

Observaţii
Cu mâine zilele-ţi

adaogi

Romanistica,

dulcea mea doamnă
Eminul meu iubit

o doamnă de elită/îşi înalţă talia

spiritus rector

din lumea bună

Cumnatul meu povestea despre
acest om original şi talentat, care uita mâncarea şi
băutura de dragul cărţilor şi îşi vindea pardesiul în plină iarnă ca
să-şi poată cumpăra un manuscris vechi. Cu multă căldură, Rosetti
povestea mici întâmplări nevinovate despre acest student inteligent,
iar soţul meu, care-l văzuse o dată (la Théodore Rosetti la Berlin) a
fost impresionat de mintea tânărului sfios şi taciturn. Fiecare dintre
aceştia lăsa să se întrevadă că deasupra acestui tânăr plutea ceva
misterios privitor la provenienţa sa. Când am citit, la începutul
studiilor mele româneşti, Mortua est, am fost încredinţată că aceste
rânduri ar divulga nenorocirea vieţii sale: el ar fi iubit cu patimă o
femeie, iar moartea i-ar fi smuls-o. Fără doar şi poate, acest lucru
mi l-a făcut şimai plăcut...

Parcă îl văd cum a intrat în
sufragerie: stingher şi neajutorat, deşi nu era jenat. Era butucănos
în fiecare mişcare de-a lui, asemenea unui bărbat ce nu a cunoscut
niciodată nici disciplina corporală, nici pe cea spirituală. Era mai
degrabă lat decât zvelt, mai mult scund decât înalt, cu un cap prea
mare în raport cu trupul. Pentru cei 26 de ani ai săi era prea masiv,
cu o faţă prea cărnoasă. Prost bărbierit şi cu dinţii mari şi galbeni,
era îmbrăcat neglijent şi nu prea curat. La o primă privire nu am
remarcat, desigur, toate amănuntele, dar încetul cu încetul le-am
înregistrat, chiar dacă abia mă uitasem la el, pentru că eram atât de
decepţionată, încât deosebirea dintre Eminescu cel adevărat şi
imaginea mea ideală mă durea. Nu i-am adresat nici un cuvânt şi
nici el nu mi-a dat nici o atenţie. Vorbea, incitat de cumnatul meu,
foarte vioi cu acesta şi cu alţi domni prezenţi, mânca gălăgios, râdea
cu gura plină, iar râsul lui suna brutal. Numai când se adresa peste
masă micii mele nepoate, glasul său, care de altfel nu era prea
cuceritor, devenea dulce, iar privirea lui visătoare căpăta o expresie
plăcută. Folosea acel mata moldovenesc, blând, care dintotdeauna
mi-a plăcut,maimult decât dumneata.

trecerii acolo unde nu-i întristare nici suspin

îndrăgostirea

ale unei (pe care ea însăşi, de la un moment dat,
le amendează). Dacă de la au rămas câteva poezii în care îl
idolatrizează (este prima care alătură cuvîntul lui Eminescu),
precum şi (puse la seif) scrisorile - diagramă a unei iubiri fără
speranţa împlinirii -, Mite îşi scrie mărturia cu conştiinţa unui fapt
de istorie literară, chiar dacă (sau tocmai de aceea) i-au fost puse sub
semnul întrebării atât morga, cât şi asumarea unor poezii pe care
credea / spera a i le fi inspirat... Ghinionul lui Eminescu şi norocul
poeziei române a fost ca acesta să se îndrăgostească de femei ,
(doar plopii fiind ...), un obstacol în plus în a le obţine graţiile
şi un combustibil necesar arderilor sale lirice. PrinMite însă, aflăm
nu doar despre creşterea şi descreşterea amorului eminescian pentru
ea ci, mai ales, despre propria, treptata dependenţă de cel care, încă
din prima clipă, i-a displăcut.

Nuva trecemult timp, şi-i va dori şi prezenţa, şi poezia.
, scrise în 1890, au

apărut abia în 1933 (la 17 ani de la moartea autoarei), în
, de I.E. Torouţiu şi, aproape imediat, în revista

”Convorbiri literare”. Surprinzător, în ambele locuri, este omisă
însemnarea, de pe chiar prima pagină a :

Horst Fassel a corectat această lacună, precum şi
unele greşeli de lecţiune sau interpretări eronate/hazardate, apărute
pe , exegetul ocupându-se, de peste un sfert de
secol, de acest document biografic, spre a-i da o acurateţe editorială
exemplară. Dar - ceea ce este mai important - el ne prezintă, în
compendiu, biografia autoarei, care a trăit , între
două culturi, cea germană şi cea română, nereuşind, în ultimă
instanţă, să se impună pregnant nici în una, nici în cealaltă. Scrie
Horst Fassel: ”În sfera literaturii române, Mite Kremnitz a rămas un
personaj uneori exotic, dar atrăgător, care ţinea un salon literar,
traducea din literatura română şi germană.” Dacă “cei 22 de ani
petrecuţi la Bucureşti au fost apogeul scriitoarei, iar scrierile despre
literatura română, traducerile ei, au rămas documente de nepreţuit
pentru modalităţile de lansare a culturii şi literaturii române în
Occident”, reîntoarsă în Germania, Mite ”a intrat în penumbră”:
pierduse contactul ”cu scena literară de prestigiu, cu noutăţile la zi”,
proza sa ”mondenă ” nu mai interesa. Fatal, a pierdut contactul şi cu
ţara care, chiar dacă n-o adoptase total, îi alimentase suculent

prinţese mofturoase
Veronica

geniu,

cu soţ
fără soţ

În sfârşit, l-am întâlnit personal pe
acest bărbat. Într-o dimineaţă, a sosit pe neaşteptate la noi şi a
rămas la micul dejun. În acea vreme noi şi cu Maiorescii aveam
menaj comun. Seara a luat din nou masa cu noi, citind şi dintr-o
creaţie a sa. Când recita, vocea sa era plăcută şi monotonă. Toţi
considerau poema ca fiind foarte reuşită, eu nu. Întâlneai acolo

licurici vorbitori, multe animale cu viu grai, un gen literar care mie
nu mi-a plăcut niciodată, iar de vraja limbajului său încă nu mi-am
putut da seama. Când s-a aplecat peste paginile acoperite cu scrisul
lui fin şi frumos, a început să facă o impresie contradictorie. Bărbia
sa foarte pronunţată şi gura destul de lată au dispărut întrucâtva,
iar fruntea sub părul negru ca pana corbului ieşea în evidenţă şi
strălucea, la fel frumoasele sale sprâncene şi nasul fin, având doar
nările cu trăsături uşor triviale. Dacă îşi ridica privirea în timpul
lecturii, nu vedea pe nimeni, ci părea să se uite visător în zări
îndepărtate. Deseori mişca ritmic mâna - o mână de copil,
neîngrijită, poate chiar nespălată, dar o mână oricum expresivă. A
doua zi a plecat, iar eu n-am priceput de ce se vorbise atât de
Eminescu, personalitatea sa îmi părea a fi comună, aparţinând unei
clase sociale neinteresante pentru mine, deoarece grosolănia ei mă
jignea, iar poezia care se ascunde în acea sărăcie, care mereu îmi
trezeştemila, nu amputut s-o descopăr la el.
Nu arăta nici flămând, nici melancolic, s-a declarat în timpul

mesei a fi un cunoscător de vinuri şi a vorbit cu ochii pe jumătate
deschişi despre calitatea unui vin de Drăgăşani. N-am observat nici
un pic de melancolie: a râs mult şi a povestit cu plăcere glume
ţărăneşti.

Incredinţate
fiului meu adoptiv.

lunga timpului cărare

între două lumi

Amintiri fugare despre Mihai Eminescu
Studii şi

documente literare

Amintirilor...

scrierile şi-i conferise un statut literar onorabil.
Dar idila?Din ”sferele înalte” în care trăiaMite, evident că, auzind

de Eminescu, şi-a , însă - curios lucru!
- după câteva vizite, .Mai
mult,

Drept pentru care,
pune o vorbă bună pe lângă Maiorescu, să-i găsească o slujbă (i-o
găsise deja!) şi se oferă să primească, de la “nefericitul poet”, lecţii de
limba română, cu scopul nobil de a-i răsplăti munca şi de a-i mai
rotunji veniturile, dar şi ca pretext (secret) întru a-l revedea... Ceea ce
se şi întîmplă. Vizitele au acum o justificare... oficială. Când, totuşi,
”plusează”, pe lângă soţ, să-l şi găzduiască (aşa cum tocmai o făcuse
Maiorescu), acesta se arată mai cu picioarele pe pământ: ”... într-un
oraş atât de bârfitor, aşa ceva ar fi fost foarte greu.” Ora de română se
prelungeşte în orele cinei şi ale salonului literar, întotdeauna elevat.
Entuziasmul şi verva poetului, după vreo lectură la ”Junimea”, sau
întîmplările cu miez, pe care le povestea, aveau în Mite un receptor
atât de exaltat, încât a stârnit - nu reacţia soţului (cumpoate era firesc),
ci a cumnatului, Titu:

Şi cu care cei doi au purces a alcătui - la
sugestia lui Eminescu - un dicţionar etimologic al limbii române este

întâmpinat cu ironie de cârcotaşul cumnat, care i-a
spus

Mai
târziu, acelaşi binevoitor Titu îi face un portret
vitriolant Veronicăi (avea şi motive, din perioada
ieşană),

Tot de laTitu,Mite
află că

şi nu ea, cum se iluzionase... Oricum,Mite nu
s-a lăsat antrenată în zona tenebroasă a intrigii,
perturbată fiind doar de prezenţa / absenţa poetului.
După câteva lecţii, nu doar de română, ci şi de viaţă -
când relaţia era ca de la profesor la învăţăcel - chiar ea
îl îndeamnă:

. În timp ce el o trata

, ea suferea, în sineşi:

De precizat că Mite era, totuşi, cu doi ani mai
tânără ca Eminescu, dar timiditatea înnăscută a
acestuia îi bloca orice “îndrăzneală”... Poetul

Nici ţinuta
nu mai era neglijentă (ca la primele vizite),

. Duios. Şi mărturia continuă:

rimul sărut vine, instantaneu, în vreme ce lucrau amândoi,
concentraţi, pentru plănuitul dicţionar.

. Apoi,
frecvenţa săruturilor şi îmbrăţişărilor creşte, de fiecare dată, însă, cu
voie de la stăpânire... De la cea care le aştepta, adică. “Mondena”
doamnă constată, nu fără o anume spaimă, că “se îndrăgosteşte”!
Prezenţa poetului e mereu dorită, absenţa acestuia (sau a scrisorilor
promise), o macină spornic. La ultimele lor întîlniri, îl chestionează
despre “Ea”, despre motivele despărţirii. Veronica tocmai îl părăsise
(definitiv), după ce Eminescu o prezentase ca logodnică, iar căsătoria
lor părea iminentă. „Dragostea adevărată nu se poate termina decât cu
ură”, i-ar fi spusEminescu.
Două lucruri - mărturiseşte Mite în -

, în ceea ce-l priveşte pe Eminescu. Primul ar fi că,
dovezile lui de iubire nu i-au stimulat acel “univers de sentimente şi
gânduri nesfârşit”, pe care ea şi l-ar fi dorit, cu dedicaţie. Celălalt este
şi mai delicat. După ce poetul, într-un acces de furie (romantică!), o
ameninţă că ,
comentariul, post-festum al lui Mite e surprizător de frust (şi de
feminin):

Vorba lui Eminescu (din alt context):

imaginat figura unui poet ideal
impresia proastă de la început s-amai şters

aveam impresia că destinul acestui poet e legat de o enigmă şi
numai decât m-am gândit ce fericit l-aş fi putut face pe acest om a
cărui viaţă a fost atât de nefericită şi singuratică!

<Ce n-aş da să fiu eu bărbatul pe care-l aşezi
atât de mult deasupra altora!> (...) Cumnatul meu observase de mult
că Eminescu şi cu mine ne tot uitam unul la altul şi i-a displăcut că-l
găsea tot timpul pe Eminescu la noi. Nu-i plăcea că acesta se simţea
la noi ca la el acasă. De aceea mă tot lua la rost, încerca să mă
influenţeze cu ironii usturătoare la adresa lui Eminescu şi mă întreba
dacă l-am făcut să simtă distanţa socială care ne desparte. Aceşti
boemi uitămereuaşa ceva, spunea etc. etc.

entuziasmul dezinteresat

că această muncă de birou ar fi prea măruntă
pentru mintea mea, iar Eminescu n-ar avea
consecvenţa să ducă la capăt un astfel de plan.

adăugând că i s-a făcut rău la gândul că eu aş
putea fi succesoarea acestei femei.

DoamnaMicle, o cucoană deloc distinsă, ar fi
aceea pe care o cântase Eminescu în poeziile sale de
tinereţe

să depăşim formulele de politeţe
superficiale. De fapt, era ca şi cum ar fi trebuit să-l
chemi dintr-o altă sferă, să revină în viaţă, ca să-i
atragi atenţia. Dacă reuşeai să-i trezeşti interesul,
vedeai cum i se luminează faţa, iar în acest caz îţi
aparţinea chiar şi timp de o oră
ca pe un copil monden, care nu cunoscuse - după
părerea lui - partea întunecată a vieţii, iar toate
cunoştinţele mele despre realitate ar fi fost <simple
născociri> Câtă mizerie şi câtă
vinovăţie pluteau în jurul acestui tânăr de lângă
mine!

era de-
acumde-al casei şi, cu aerul său copilăresc, se dedica

devotat familiei. Se juca încântat cu Baby, a învăţat Whist, se bucura
când câştiga şi a fost omul cel mai inocent pe care ţi l-ai fi imaginat
vreodată. Cu lecturi extraordinare în toate limbile, bazându-se pe
memoria sa colosală, era în stare să discute despre orice.

începuse să acorde mai
multă atenţie exteriorului său şi doar petele de cerneală pe mânuţele
sale erau de neîndepărtat, iar manşetele lui boţite n-au fost niciodată
albe Fără ca eu să-i fi făcut vreodată
vreo observaţie, îşi schimbase înfăţişarea, devenind foarte civilizat.
Considera oamenii care nu fac baie zilnic drept foarte murdari, iar el
arăta ca tot omul când purta un costum la modă.(...) Disponibilităţile
înnăscute ale lui Eminescu erau de o aşa natură, încât se adapta
instantaneu într-un salon, în momentul când numai avea sentimentul
că provoacă prin aspectul său exterior.

Atunci, brusc,
nicidecum din pasiunea unui moment, în timp ce vorbeam,

întoarsă către el, m-a sărutat, iar eu l-am lăsat calmă s-o facă. În
camera alăturată, uşa era deschisă, micuţul meu se juca cu bona.
Deci, cum se obişnuia la noi, nu fusesem nici măcar singuri

i-au înşelat
aşteptările

mă va ucide, dacă tot nu pot să fiu niciodată a lui
,

Numi-a fost frică, ba cred chiar că în aceste momente mi-a
fost mai drag ca oricând, pentru că se apropia mai mult de idealul
meu. Mi-a lipsit întotdeauna la el o anume violenţă şi o reacţie
necenzurată.

Şi punctum.

P

Amintiri...

Nicolae TURTUREANU

Povestea unei iubiri cenzurate:
Eminescu - Mite
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Ion FILIPCIUC

Eminescu întru adevărDemirare cumde, în noianul cu observaţii fugare, exegeze
savante şi comentarii prelungi la paginile scrise de
Mihai Eminescu, în răstimpul unui veac de la moartea

acestui ”om deplin al culturii româneşti”, nu s-a învrednicit
cineva să caute şi ce spune poetul despre … . Pentru că şi
la o repede ochire prin opera lui - şi slavă Domnului că astăzi
avem la îndemână atât o ediţie academică completă a operei
antume şi postume, cât şi o copie a manuscriselor eminesciene! -
se percepe în scurt o conceptuală şi o serie largă de

poetice sau stilistice ale noţiunii , ceea ce ne-ar
îndreptăţi să vorbim cu suficiente probe textuale despre

.
Altfel zis, o gândire sau de Eminescu despre
.

Formula pe care o prezentăm acum prin cele trei cuvinte -
- mai că nu cere nici o lămurire deoarece

fiecare termen ne este prea cunoscut: din cele multe
exegeze despre viaţa şi opera poetului; prepoziţia din ştiutul
eseu al lui Constantin Noica, aşezată ca temei gnoseologic -
„Dacă n-ar fi decât o prepoziţie, s-ar putea spune că este un
sistem filosofic.” -, încât funcţia de instrument gramatical i-a fost
spulberată în neantul valah, în ciuda faptului că un concept al

era îndeobşte răscolit încă de filosofii Greciei antice,
pentru ca, în epoca postmodernă, să se înfăşoare într-o platoşă
căptuşită cu desuetudine.
Putem aprecia cam câte despre avem

consemnate în paginile textelor tipărite sau rămase înmanuscrise
de la Eminescu. Nu vom şti însă niciodată cum va fi fost rostit

într-o de poet, căci prietenii şi cunoscuţii
săi, atât de grijulii cu îmbrăcămintea lui… neîngrijită, cu
încălţămintea scâlciată, cu mîncarea nemîncată, cu vinul
îndestulat, cu somnul nedormit, cu părul nepieptănat ori barba
nerasă, au uitat să ne lase vreo mărturie şi despre

de poet.
Sau încă n-amdibuit noi asemeneamărturie.
Ceea ce ni se pare interesant e faptul că numeroşi

eminescologi au pornit cel mai adesea hotărâţi să descopere şi să
înfăţişeze câte un adevăr sau chiar maimulte din viaţa şi opera lui
Eminescu, însă mai nimeni nu s-a aplecat cu destulă zăbavă să
cerceteze ce a scris poetul despre . Dar pornim la drum cu
o constatare duioasă făcută de Constantin Noica: „

.”
Ceea ce poate fi şi un rodnic îndemn: să cunoaştem din Eminescu
măcar ceea ce a scris ori a gîndit prin cuvântul .
Fireşte că o investigaţie academică prin

(sub redacţia acad. Tudor Vianu, Editura
Academiei, Bucureşti, 1968) a evidenţiat propensiunea poetului
pentru expresia , din care vom reţine definiţie şi
exemple:
„ s. n. Ceva ce corespunde realităţii; fapt adevărat.

. O. I 54/ 15.
O. I 227 / 4.

. P. L. 81/27; cf. O.I 31/21, 103/26,
164/4, 164/6 [V. 6; Pr. 1]. ? l Loc. adv. (sau

) = cu adevărat, în realitate.
O. IV 433/3. P. L.

38/16. [peştera] . P. L.
98/21; cf. 27/13, 29/32, 53/6, 61/13, 82/14, 99/8 [V.1; Pr. 8].
* (Metaforic) Lumea reală (?).

. O. I. 171/31 [V.1]. ¦ Miezul, esenţa realităţii; idee
etern valabilă. . I.
I. 108/14.

. O. I 130/24.

. O. I 204/18 !V.3]. * (Personificare)

.
P. L. 35/35 [Pr.1]. * (Construcţie metaforică) =
înţelepciune profundă (v. şi grămădi, veac).

[era]
. P.L. 50/25 [Pr. 1].

- Forme gramaticale: sg. n. ac. (O.I 31/21, 108/14,
130/24, 164/6, 171/31, 204/18; O. IV 433/3; P.L. (O.I
54/15, 164/4, 227/14; P. L. 35/35, 81/27), - (O. I 103/26).

ad. Conform cu adevărul, real, autentic.

P. L. 64/28.
. P.L. 65/25.

. P.L.
70/16; cf. P.L. 23/35, 25/33, 47/39, 48/4, 65/23 [Pr. 9] ?
(Adverbial) . P.L. 17/24.

P.L. 88/37 [Pr. 2]
- Forme gramaticale: sg. n. ac. ( 23/35, 25/33,

64/28) ( 47/39, 65/23, 70/16), ( .
48/4, 65/18), pl. n. ac. ( . 65/25).
Să preluăm, pentru început, din cele citate mai sus, doar

versurile referitoare la zborul Luceafărului, care:
. O. I. 171/31 [V.1].”, unde în

ediţia princeps, de Mihail Eminescu, Editura Librăriei
Socecu & Comp., Bucureşti, 1884, p. 284, editorul Titu
Maiorescu inserează o virgulă între substantivul „ ” şi
verbul „ ”, ceea ce implică o relaţie determinativă a
participiului „ ” către verbul predicat „ ”. Or, poetul
nu are asemenea virgulă în versiunea tipărită iniţial în
Almanachulu Societăţei Literar-Academice „România Jună” din
Viena, apărut în aprilie 1883, obligând cititorul din acea vreme să
gândească relaţia sintactică „ ”,

adevăr

constantă
variabile adevăr

alétheia
eminesciană

spusă scrisă
adevăr

Eminescu întru adevăr
Eminescu

întru

întru

adevărului

gândiri scrise adevăr

adevărul gândire spusă

adevărul rostit
prin viu grai

adevăr
Pe Eminescu

nu-l cunosc în intregime nici specialiştii, acesta e adevărul

adevăr

adevărului

Ah! ea spuse adevărul; Eu am râs, n-am zis nimica
Unde vei găsi cuvântul Ce exprimă adevărul?
Faptele înseşi sunt adevărul

Visez, ori e aievea? Tu eşti în
adevăr? Cartea ta într-adevăr minunată este

O găsi într-adevăr sculptată în piatră

Venea plutind în adevăr Scăldat în
foc de soare

În volumul ros de molii Cauţi noaptea adevărul
Unul caută-n oglindă de-şi buclează al său păr, Altul

caută în lume şi în vreme adevăr Din orice clipă
trecătoare Ăst adevăr îl înţeleg Că sprijină vecia-ntreagă Şi-
nvârte universu-ntreg La
sfârşitul cărţii era zugrăvit Sf. Gheorghe în lupta cu balaurul -
dragă Doamne, simbol, ce înfăţişa adevărul nimicind neştiinţa

Luă cartea lui
Zoroastru, deschise unele file… fiecare şir un secol de
adevăr

Cine este omul adevărat al acestor întîmplări - Dan ori Dionis?
Când, în vremea carnavalului, mă deghizez cu vreun

caftan, cred a relua adevăratele mele veşminte
Numai amiciţia adevărată poate să fie legătura dintre noi

Adevărat că acum e ca şi moartă M-
ntreabă… precum un dascăl pe eleva lui, amicabil, însă destul de
rece: „Adevărat vorbeşti?”

„Venea plutind
în adevăr Scăldat în foc de soare

adevăr
scăldat

scăldat venea

plutind în adevăr scăldat în foc

Dicţionarul limbii
poetice a lui Eminescu

Poesii

ADEVĂR

în adevăr într-
adevăr

P. L.

Secol de adevăr

adevăr
adevărul

adevăru
ADEVĂRAT, -Ă

adevărat P.L.
adevărată P.L. adevărata P.L

adevăratele P.L

structură desprinsă parcă din expresia limbajului alchimiştilor de
ev mediu. Pentru că aici, „ ” nu mai este o locuţiune
adverbială cu funcţia de complement circumstanţial de mod - în
realitate, aievea, indubitabil - la gerunziul verbului „ ”, ci
pur şi simplu complement circumstanţial de loc obiectiv, întregul
imaginii poetice fiind „ ”. Fireşte că
prepoziţia dispusă între „ ” şi „ ” ar fi primit altă
încărcătură filosofică dacă ar fi sunat „întru” şi încă în forma din
dialectul aromân „ , spre a-l fi încântat
„cu asupra demăsură” pe filosofulConstantinNoica.
Venea „plutind cu adevărat” sau mediul prin care plutea

Luceafărul era chiar…Adevărul?
Să nu uităm că fata de împărat îl vede pe Luceafăr într-o

- „ ” -, acel
, simbol şi instrument al . Cum însă

Luceafărul din viziunea lui Eminescu este un geniu şi tragem
concluzia că mediul existenţial pentru asemenea fiinţă
hyperionică este , nimerit este să alăturăm câteva
proverbe adunate de poet în manuscrisele sale: „

.”; „ .”;
„

.” (M.Eminescu, ,VI, p. 376)

în adevăr

plutind

adevăr scăldat în foc de soare
plutind adevăr

Venea plutind tru adevăr”

oglindă Şi din oglindă luminiş / Pe trupu-i se revarsă
speculum adevărului

Adevărul
Cel ce-şi

ascunde adevărul său, ca cel ce-şi îngroapă aurul şi argintul
său Adevărul aur. După aur aleargă toţi, de adevăr fug toţi
Minciuna ca norul întunecă adevărul, iar buna înţelegere, ca
soarele îl discopere Opere

Şi două strofe din variantele poemului semnifică această
substanţialitate a lui Hyperion, căruia Demiurgul îi explică
îndestul de limpede:
„ sau „

.” .”
(M.Eminescu, , II, p. 389)
Într-un cuvânt, dăruind şi Luceafărului din

oglinda muritoarei fete de împărat, Demiurgul ar înfăptui o
.

Că Luceafărul întruchipează un ne lămureşte însuşi
poetul într-un pasaj nu întâmplător dinmanuscrisele sale:

?

(Ms. 2275 B 75, după M. Eminescu, , ed.
1981, p. 87.)
Aşadar, ce este ?Unadevăr pe care poetul încearcă

să ni-l înfăţişeze în poemul intitulat iniţial
, adică ce trebuie să citim în Luceafărul din cerul cu

stele de deasupra noastră spre a desluşi legea morală din
Luceafărul tezaurizat în expresiile poetice ale limbii şi culturii
româneşti. Această trinitate a geniului - martirul religios, eroul
social şi gânditorul (filosof, poet, om de ştiinţă) - se regăseşte
întipuită şi în poemul , numai că Titu Maiorescu
ştirbeşte ipostazierea… înţeleptului, considerînd probabil că doar
Demiurgul este vrednic de înţelepciune.
Cea mai sfruntată minciună estetică schilodind de peste un

Caadevăr din sânulmeu Tuadevăr eşti datorind,
Tu faci dinmine parte, Lumină din lumine
Dar adevărul ca şi eu Şi adevărul nimicind
Noi nu cunoaştemmoarte M-aş nimici pemine

moarte noroc

minciună sinucigaşă
adevăr

„Martirul, eroul şi înţeleptul sunt numai trei forme ale unei şi
aceleaşi substanţe: adevărul. Dar un erou cât de mărginit în
privirea inteligenţei, dar un martir ignorant, dar un înţelept şi
puţin viteaz - câteşi trei cunosc aceleaşi stări - vedem suma lor.
Pentru câteşi trei există un sacrificiu pentru un lucru care nu sunt
ei înşişi şi care se răsfrânge asupra semenilor lor. De aceea la
martir şi la erou poate subsista un , o
trecere a tendinţei lor în [forme ] adevărate prin un principiu
aparent fals, dar ceea ce ei au simţit este adevărul.
În sfârşit, adevărul e stăpânul nostru, nu noi stăpânii

adevărului.”

Opere

Fragmentarium

Legenda
Luceafărului

Luceafărul

transitus per filium medium

Luceafărul

veac semnificaţiile poemului eminescian este aceea că
Luceafărul-Hyperion ar reprezenta . Dar asemenea
glosă îşi arată cumplita eroare chiar prin cuvintele Demiurgului:
„

” Ori Demiurgul atoateştiutor nu
cunoaşte adevărata formă a Luceafărului, ori aserţiunile sale
retorice n-au un strop de logică. Şi e posibil ca logicianul Titu
Maiorescu să fi extrirpat această „contrazicere” din strofele 83,
84 şi 85 ale poemului fără să-şi fi pus problema ce geniu
întruchipează Hyperion, de vreme ce Creatorul îi propune trei
ipostaze - înţelept, poet, împărat.
Pentru geniul religios, martirul care întrupează substanţa

Adevărului, Eminescu invocă naşterea Mântuitorului Iisus
Hristos: „

/
/

?” (M. Eminescu, , , IV, p.
191-192)
Imagine eminesciană care îl determină pe prof. D. Irimia să

afirme că: «Întemeierea pe adevăr este condiţie indispensabilă a
(re)instaurării armoniei originare, înţeleasă ca un raport de
consubstanţialitate iubire-adevăr.Din această perspectivă, Isus se
impune, în viziunea lui Eminescu, drept „

.” ( , XII, p. 134)» (D. Irimia,
, „Dacia literară”, Iaşi, an IX (serie nouă),

nr. 29 (2), 1998, p. 23)
În privinţa geniului social-politic - „

” - poetul îl admiră doar pe Ştefan cel Mare, „geniul
neamului românesc”, pe care îl aşeza sub auspiciile lui
Dumnezeu: „

.” (M. Eminescu, , IX, p. 431) (Apud Dumitru
Irimia, art. cit., p. 22)
Îl cităm pe regretatul prof. univ. dr. Dumitru Irimia pentru că s-

a dovedit cel dintâi eminescolog privind mai îndeaproape
„problema adevărului” în opera lui Eminescu şi întrucât a fost
încununat cu un frumos titlu de glorie filologică realizând

. Concordanţele
poeziilor antume, vol. I, Coordonator: Dumitru Irimia, Editura
Axa,Botoşani, 2002, între care spicuimocurenţele cu „ ”:

scăldat înmite” ( , r. 21)
„Ah! Ea spuse ” ( , r. 15)
„Sau aievea-i, ?” ( , r. 50)
„În volumul ros de molii / Cauţi noaptea ” (

, r. 14)
„Altul caută în lume şi în vreme ” ( , r. 24)
„A visa că sau alt lucru de prisos” ( , r.

120
„Este piedica eternă ce-o punem la ” ( , r.

122)
„Venea plutind în ” ( , r. 119)
„Ăst îl înţeleg” ( , r. 18)
„Unde vei găsi cuvîntul / Ce exprimă ” (
, r. 24)
m spune că aceste zece contexte în care poetul dispune
substantivul , , sunt puţine şi la vremea
când s-a tipărit şi citit cartea de , 1884, chiar

cititorul specializat nu percepea cuvîntul ca o .
Între timp, prin cele 16 volume din seria de , iniţiată de
Perpessicius în anul 1939, la o jumătate de veac de la moartea
poetului, lectura operei eminesciene a înregistrat alte noi şi
bogate dimensiuni: „Considerată un întreg, opera lui Eminescu
(poezie, proză artistică, critică literară, publicistică, însemnări
rămase în manuscris) impune, înainte de orice discuţie,
identificarea a două perspective: 1) a , care
transcende realul (lumea fenomenală) şi 2) a ,
înscris în diferite determinări.” (D. Irimia,

, p. 21) .

geniul poetic

Vrei să dau glas acelei guri / Ca dup-a ei cântare / Să se iamunţii
cu păduri / Şi insulele-n mare?

Dar pe pagina din urmă, în trăsuri greoaie, seci, / Te-
am văzut născut în paie, faţa mică şi urîtă, / Tu, Christoase, - o
hieroglifă stai cu fruntea amărîtă, Tu, Mario, stai tăcută,
ţeapănă cu ochii reci! / […] În tavernă?... -n umilinţă s-a născut
dar adevărul Dumnezeu şi om

cea mai înaltă formă a
existenţei umane, acel sâmbure de adevăr care dizolvă adânca
dizarmonie şi asprimea luptei pentru existenţă ce bântuie natura
întreagă

Vrei poate-n faptă să arăţi
/ Dreptate şi tărie? / Ţi-aş da pământul în bucăţi / Să-l faci
împărăţie.

Căutătura era tristă şi adâncă ca şi când ar fi fost
cuprins de o stranie gândire […] coroana lui avea deasupra, în
mijloc, crucea toată de aur, împodobită cu cinci pietre nestimate.
Sub crucea coroanei urmaDuhul Sfânt, apoi Dumnezeu Tatăl, cu
dreapta binecuvântând, cu stânga ţiind globul pământului, pe
cercul de margine al coroanei un rând de pietre scumpe de jur
împrejur

adevăr
„Adevăr

adevărul
adevăru-i

adevărul

adevăr
adevărul

adevăr

adevăr
adevăr

adevărul

adevăr adevărul

constantă poetică

adevărului absolut
adevărului relativ

Opere

Opere Eminescu şi
problema adevărului

Opere

Dicţionarul limbajului poetic eminescian

Epigonii
Floare albastră
Povestea teiului

Pajul
Cupidon

Scrisoarea I
Scrisoarea V

Scrisoarea V

Luceafărul
Cumîine zilele-ţi adaogi

Criticilor
mei

Poesii

Opere

Eminescu şi problema
adevărului

A

(va urma)

Ensor: Măştile şi moartea
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Mircea Filip: Mă bate gândul că baletul s-a născut din
“dansul tematic” al unui şaman, ordonat de-un şef de trib ce
avea o criză de artroză. Cât adevăr poate avea această
glumă?

La belle danse, La danse
noble, Danse classique, Danse académique Ballet

Ioan Liana Tugearu:

balet,

dans

şi Întrucât ne-ai abordat pe
amândoi, în bloc, vom încerca să conlucrăm, ca Ilf şi Petrov,
cu speranţa că vei fi mulţumit de rezultatul conlucrării
noastre. Mai întâi să încercăm să limpezim nişte termeni, cel
de născut târziu - la curţíle princiare italiene din
quattrocento (balletto), şi căpătând autoritate, treptat, în
Franţa, sub diferite denumiri de

, (termen
apărut abia la începutul secoluluiXX), după ce actul lui oficial
de naştere îl căpătase de la Regele Soare, Louis XIV, odată cu
înfiinţarea, în 1661, a Academiei Regale de Dans - şi cel de

, născut odată cu fiinţa umană şi cu nevoia ei de a-şi
manifesta simţămintele prin mişcare.
Gândul tău glumeţ cred că la dans se
referă şi nu la balet. Da, e posibil ca acel
şef de trib la care te referi să fi descoperit,
primul, şi valorile terapeutice ale mişcării
- kinetoterapia, terapia prin mişcare,
astăzi practicată pe o scară întinsă.

- Iarăşi trebuie să distingem între cei
doi termeni: balet şi dans. În ce priveşte
baletul, am lămurit mai sus care i-au fost

- Omul preistoric a descoperit roata, a
pictat peştera din Altamira. În epoca
modernă, Edison a inventat becul
electric, Nobel dinamita, fraţii Wright
aeroplanul.Dar cine a inventat baletul ?

originile. Cu dansul însă coborâm în preistorie, precedându-l
probabil pe cel care a inventat roata. „Dansul s-a născut
evident din nevoia naturală, instinctivă şi raţională, de a
exprima prin gesturi diversele sentimente, diversele senzaţii
ale omului”, scria la 1892, dansatorul şi pedagogul Georges
Desrat, în carte pe care o avem de la
maestra noastră de balet, Floria Capsali. Şi el mai adaugă că,
în cartea sa despre , Lamennais spune că
“Dansul este mişcarea ritmică a corpului” şi că poetul
Lamartine l-a denumit „Armonie a corpului''. Deci, iată câteva
consideraţii demne de reţinut, în legătură cu începuturile artei
dansului şi cu definirea lui. Cam atunci, în vremuri
imemoriale, a fost „inventat” Dansul, socotit de mulţi
gânditori primul născut dintre arte.

- Uneori semnele vocaţiei se pot descoperi, sau măcar
intui, de timpuriu, din copilărie, dar alteori ies la iveală mai
târziu, după ce persoana respectivă a pornit în altă directie şi,
dintr-odată, descoperă care este adevărata sa vocaţie. La
examenul de admitere într-o şcoală de coregrafie, cu profil
clasic, se examinează proporţiile corporale, deschiderea (în
înălţime a picioarelor), cou-de-pied-ul (cambrura labei
piciorului), lipsa unor defecte fizice (scolioză, cifoză),
urechea muzicală etc. Cine poate citi un corp şi eventualele
lui posibilităţi de expresie prin dans? Cei care s-au şcolit la
rândul lor şi fie au o îndelungată coabitare cu această
minunată şi dificilă artă, în care ai ca instrument de creaţie
propriul tău corp, sau corpul altor dansatori pe care îimodelezi
după propria ta viziune (Ioan Tugearu), fie cei care şi-au
format ochiul, tot printr-o îndelungată coabitare cu multiplele
forme ale corpului în mişcare, aproape tot atât de multiple cât
şi creatorii lor (LianaTugearu)

- Chiar şi fără un concurs, s-au încumetat mulţi să o facă,
de vreo sută şi ceva de ani, din proprie iniţiativă. Biblioteca
noastră e bogată în cărţi cu acest subiect, mai ales că ea nu
adună numai ce am strâns noi doi, de pe unde am călătorit, ci şi

Traité de La Danse,

Artă şi Frumos

- Blaga a scris că un balerin e o făptură ce se naşte cu
„dureri de muguri”, dar oare care sunt semnele sigure ale
vocaţiei?Cine le poate citi şi când?

- Dacă s-ar organiza un concurs cu tema „Alcătuiţi un
scurt istoric al artei baletului”, cum ar trebui să fie cel care s-
ar încumeta să încerce? Ce ar trebui să ştie, să înţeleagă, să
cunoască pentru a reda profunzimea unei arte admirate, dar
cred prea puţin înţeleasă?

biblioteca Floria Capsali - Mitiţă Dumitrescu şi biblioteca
Vera Proca Ciortea, care ne-au fost lăsate moştenire de aceste
mari personalităţi ale dansului românesc, şi totodată creatori
dragi şi apropiaţi nouă. Unele sunt dicţionare, cel mai nou şi
extrem de bun, din 2008, a fost coordonat de Philippe Le
Moal, altele sunt istorii ale dansului, precumo carte preţioasă,

, scrisă deAgnes deMille, sau istorii numai
ale baletului, ca cea a lui Paul Bourcier,

, sau La , deMarcelleMichel
şi Isabelle Ginot (tradusă ulterior şi în română) etc, etc, iar
altele sunt istorii ale dansului contemporan, precum

, de Sally Banes. În fine, unele cărţi
încearcă să redea profunzimea artei dansului de care vorbeşti,
extinsă pemultiple planuri, cum este a lui
Jean-Claude Schmit Au fost şi iniţiative româneşti, ca cea
semnată de Tilde Urseanu, Ion Ianegic şi Liviu Ionescu,

L'ame de la Danse
Histoire de la danse

enOccident Danse auXX-

Terpsihore in sneakers

Raţiunea gesturilor
.

e siècle

Istoria baletului
Baletul în România

Nijinsky Dancing

Experimentalismul
în coregrafia românească a anilor '60 -'90,

România literară
O lume întreagă din fărâme. Cronici

de dans 1972-2012,

Soclu
pentru efemeride,

Ar fi posibil unNobel ”mic” pentru balet, constând într-
o pereche de conduri de aur, din garderoba reginei Suediei?

Ancient
Voices of Children

borul îngerului

- Se poate deprinde arta
baletului de unul singur, prin
exerciţiu, studiu îndelungat şi
răbdare de sfânt ? Sau nu este
posibil.

, din 1967, importantă parţial prin capitolul
final, , dar cu lacunele inerente cenzurii,
întrucât nume grele precum cea a primului balerin Gabriel
Popescu sau a dansatorului şi coregrafului Stere Popescu
lipsesc, pentru că rămăseseră în străinătate. Există şi cărţi
scrise de mari coregrafi precun Serge Lifar sau Maurice
Bejart şi biografii ale unor mari artişti ai dansului. Una dintre
cele mai frumoase pe care o avem, este ,
cumpărată de Ioan Tugearu de pe un aeroport. M-am
încumetat şi eu (Liana Tugearu) să scriu

în 2004, şi să îmi
adun cronicile, majoritatea apărute în , în
două volume întitulate

care suplinesc, în bună parte, o istorie a
dansului din acestă perioadă. Dar din textele acestor patru
decenii lipseşte un creator important, Ioan Tugearu, despre
care i-am lăsat pe alţi cronicari să scrie. Iar acum, din cronicile
lor alcătuiesc un volum care să mă absolve de această lacună.
De fapt este mai bine aşa, căci o bună parte din cariera sa,
desfăşurată în străinătate, nu este cunoscută în ţară, aşa că am
de lucru serios. Dar nu numai eu mi-am strâns gândurile şi
cronicile într-o carte ci şi Luminiţa Vartolomei, în

iar de-a lungul timpului au mai scris despre
dans Gabriel Negry, Lucian Cursaru (Interviuri), Marian
Constantinescu, Grigore Constantinescu, Adrian Caracaş şi
Vivia Sândulescu, şi alţii şi alţii, şi doi dansatori şi coregrafi
de valoare, Gelu Barbu şi Gigi Căciuleanu, şi prima balerină
Ileana Iliescu, iar in zona dansului contemporan Gina
Şerbănescu şi, de curând, Doina Lemny, care ne-a întrodus,
prin intermediul dansatoarei din avangarda pariziană, Lizica
Codrescu, în atelierul lui Brâncuşi. Vezi deci că terenul nu
este chiar sterp.

- Ar fi posibil. Uite cui l-am da noi dintre contemporani.
Eu, personal (LianaTugearu) britanicului Christipher Bruce,
coregraful meu preferat, în lucrările căruia, cu o subtilitate
greu de atins, evocă legătura dintre viaţă şi moarte.

, prima lucrare pe care i-am văzut-o, mi-a
produs o impresie zguduitoare, şi în continuare tot ce am mai
văzut de el, până la Z . Christipher Bruce a fost
singurul artist al dansului de dincolo de cortina de fier, care, în
această lucrare din 1989, s-a aplecat asupra suferinţelor

noastre, ale esticilor. Dar
candidaţi sunt mai mulţi,
precum coregraful ceh Jiři
Kylián sau dansatorul şi
coregraful spaniol Nacho
Duato , sau dansa toru l ,
scr i i torul şi coregraful
taivanez Lin Hwai-min, în al
cărui univers artistic se
împletesc cultura chineză,
japoneză şi europeană.

- Baletul (nu dansul) se
preia de la un cunoscător al
vocabularului şi formulelor

-

proprii dansului clasic. Se exersează ani îndelungaţi (o glumă
spune că în balet primii opt ani sunt cei mai grei) şi apoi, toată
viaţa, adică atâta timp cât dansezi, continui să faci zilnic o oră
de studii, indiferent ce alte repetiţii sau spectacole ai, pentru
că fără acest studiu zilnic corpul nu temai ascultă, numai poţi
să faci cu el tot ceeace doreşti.

- Viitorul balerin/ balerină face primele exerciţii pe la
şase - şapte ani, când corpul este încă flexibil şi se lasă
modelat şi îndrumat cu multă grijă, de-a lungul multor ani, în
care dificultăţile cresc treptat, pentru ca, pe la 18 ani, să poată
intra pe scenă.

- În viaţă, Omul face primii paşi pe-aproape de-un an; dar
viitorul balerin/ balerină?

- Cât folos pot aduce relaţiile de bună vecinătate dintre
critica de spectacol şi creatori? Pot fi ele aburite de
neîncredere şi suspiciuni?

- Creatorii simt nevoia să fie însoţiţi de
spectatori specializaţi, adică de criticii
care le cunosc îndeaproape elanurile,
visele, realizările şi eşecurile. Dacă
iubeşti arta dansului îi urmăreşti cu
dragoste şi pe creatorii lui şi lucrul acesta
se simte. Neîncrederea şi suspiciunile pot
apărea din diverse motive. De exemplu la
mine (Liana Tugearu) pentru faptul că
sunt soţia unuia dintre creatori şi nu aş
avea ochi şi pentru alţii. De aceea nu am
scris despre soţul meu, Ioan Tugearu,
decât când participa la un Festival şi nu
puteam să-i ignor prezenţa. În acest sens,
Miriam Răducanu mi-a spus, cândva, o

vorbă care mi-a făcut plăcere: „Sub umbrela ta încăpem cu
toţii''. Mi-a mai făcut plăcere şi faptul că dansatorii de dans
contemporan, cu care nu am fost întotdeauna la unison în ceea
ce priveşte înţelegerea artei, m-au acceptat, aşa cum
gândeam, uneori în divergenţă cu ei. Am avut şi câteva
„incidente”, dar foarte puţine, şi nostim de povestit doar la un
pahar cu vin.

- Terpsihora dansează desigur şi în vis, căci asta este
însăşi natura fiinţei ei - Dansul. Cele mai frumoase vise ale
mele (LianaTugearu) sunt când visez că dansez.

- Răspuns imposibil. I-ai cere oare unui istoric de artă
plastică să facă o expoziţie cu cea mai reprezentativă pictură,
plecând de la cea rupestră din Altamira şi până la Picasso şi
mai departe? În ce priveşte dansul, trebuie să limpezim, din
nou, nişte lucruri. Noi am vorbit până acum numai despre
dansul cult european şi anume numai despre cel clasic (balet),
nu şi despre tot ce s-a desprins din el sau în contrast cu el:
dansul neoclasic, modern, expresionist, contemporan,
teatrul-dans etc. Mai există şi dansul popular, care uneori,
prin dansurile de curte, a pătruns în paşii dansului clasic. În
această privinţă dansul popular românesc este unul dintre cele
mai bogate, conservate până astăzi, cu o varietate
extraordinară de paşi şi costume, în funcţie de fiecare regiune.
Dar dacă ne aruncăm privirea către Asia, dăm de dansurile
clasice indiene: Bharatanatyam, Kathakali, Orissi, Manipuri,
Kathak, unele văzute şi de noi în România, sau de dansurile
legate de teatrul tradiţional japonez sau, din contră, desprinse
complet de el, cum este dansul contemporan Buto, de
asemenea ajuns şi pe la noi, în turnee. Şi atunci alegerea de
care spui este lipsită de sens. Universul Dansului este extrem
de bogat ca orice univers. Dar dacă vrei, hai să ne hazardăm
într-o alegere dintr-o anumită parte a globului, familiară
nouă, dar şi lumii întregi, şi să evocăm imnul Uniunii
Europene, folosit şi de japonezi când au comemorat trecerea
unui an după dezastrul de la Fukushima şi au marcat puterea
lor de a-l depăşi cântând Şi Maurice Béjart, a
montat această a lui Beethoven, cu trupa sa

pe un stadion, în 1964, pentru sute de
mii de spectatori. Trebuie să fi fost ceva copleşitor.

- Despre balet da, dar numai dacă este preluat mecanic,
despre dans nu. Şi ne referim în acest caz la baletul secolelor
XVIII şi XIX, reluat mecanic, şi nu la baletul viu, neoclasico-
modern, care, fără să refuze tot ce s-a câştigat prin aportul
multor creatori, adaugă tot ceea ce o minte proaspătă poate
scoate la iveală din posibilităţile nelimitate ale corpului în
mişcare. Jerom Robbins, Janine Charrat, Agnes de Mille,
William Forsythe, Maurice Béjart, John Neumaier, Jiři
Kylián, Mats Ek, Nacho Duato şi mulţi alţii au lucrat prin
acumulare nu prin eliminare şi ceea ce a rezultat au fost opere
împlinite.

Inspiraţia are unmare suport, acela al cunoştinţelor deja

- Fost-a vreodată Terpsihora, zeiţa dansului, o “muză
adormită”?

Dacă mâine ar avea loc întâia seară de balet din lume,
ce s-ar alege spre a se reprezenta şi convinge publicul că este
o artă inconfundabilă cu alte creaţii?

Oda bucuriei.
Simfonia a noua ,

Baletul Secolului XX,

- S-ar putea vorbi vreodată de balet ca de o artă obosită?
I se pot epuiza rezervele latente?

- Cum împacă maestrul coregraf raţiunea cu reveria
inspiraţiei?Nu i-o îngheaţă?

-

-

”Amândoi ne simţim bine, pentru că am rămas
în universuri pe care le iubim”

doi mae tri ai baletului românescş
Ioan TUGEARU/Liana TUGEARU

Anotimpurile de Vivaldi (Opera Na ional Rom n Ia i)ţ ă â ă ş
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acumulate şi al raţiunii care coordonează totul. Deci, nu există
contradicţie între ele, între raţiunea ordonatoare şi
coordonatoare şi orice impuls al creaţiei artistice
(IoanTugearu).

- E greu de stabilit acest lucru, arta dansului fiind o artă
care se consuma şi dispărea odată cu momentul desfăşurării
ei, până când a început să fie înregistrată pe peliculă. Cu ce să
compari? Dar unii dansatori de dans contemporan chiar nu
cred decât în această formă de artă, ca şi afinii lor din artele
plastice contemporane, unde, de exemplu, Dan Perjovschi
desenează pe podele şi apoi, peste desenele lui trec
spectatorii, şi astfel le şterg, dar el îşi socoteşte creaţia
împlinită. Chiar m-au ironizat (Liana Tugearu) la un Festival
de dans contemporan, pentru că eu scrisesem despre
efemeritatea artei lor şi ei şi-au ales ca slogan “Băi,
efemerule!“. Oricum o voce nouă se simte imediat. E de fapt
personalitatea respectivului creator. Noutatea nu stă numai în
noutateamişcării, ci şi în noutatea viziunii.

Ne-ai mai întrebat despre acest subiect, în altă formă.
Dar să discutăm acum alt aspect. Nici o gâlceavă, nici o
dispută, nu este veselă, dacă apucă să se declanşeze. Nu vezi
ce este în politică? Dar, de exemplu dansatorul, şi apoi
coregraful, Ioan Tugearu nu a pornit niciodată vreo gâlceavă
cu cei care i s-a părut că nu l-au înţeles.Nu a avutmulte situaţii
de acest gen, dar celor puţine existente nu le-a dat curs. Iar
criticul de dans Liana Tugearu (nu criticul de artă, acela e alt
domeniu) ţi-a povestit, deja, câte ceva despre aventurile ei.

- Măiestria coregrafului contribuie la frumuseţea liniei şi
evoluţiei patinatorilor, dar pe prim plan, în sport, stă
performanţa; dansul îi oferă sportului un plus de armonie,
care-l apropie de artă. Unii patinatori au fost, ce-i drept,
ajutaţi substanţial nu numai de antrenorii sportivi ci şi de
coregrafii care au gândit pentru ei evoluţii artistice inspirate.
Dar în artă ne situăm pe cu totul alt plan. Ne aflăm în alt
univers, în care mişcările trăiesc prin expresivitatea lor în
sine, şi prin viziunea proprie unui creator, care aruncă o
lumină personală asupra unor probleme de astăzi sau
dintotdeauna.

Spunea, de curând, Lucian Boia, în închinat
anului că “nu avem cum să precizăm istoria care va
veni”, putem cu greu prevedea ce se va întâmpla, nu peste
mult timp, pentru că, probabil, lucrurile nu se vor petrece cum
amprevăzut noi. În artă nu este altfel. Personalităţile dirijează
curentele. Cum putem noi să prevedem ce personalităţi noi
vor apărea la orizont?

Îl cheamă Jean-George Noverre (1727-1810). În cartea
sa, cere o reformare a
dansului, care nu a fost deplin împlinită decât multmai târziu.
În locul baletului-divertisment el cere: o unitate tematică şi
suprimarea a tot ceea ce este inutil temei principale, o muzică
adecvată, o pantomimă simplă şi clară, combinţii noi de paşi,
costume potrivite caracterului respectivului dans şi care să
nu-i jeneze pe dansatori, abandonarea măştii, figura

- Se poate afirma că în arta baletului e ceva
care a fost uitat? Sau avemde-a face cu o perpetuă inovaţie?

- Există o gâlceavă a creatorului cu critica de artă? Ar fi
cumvadoar un războimai vesel?

- Se poate vorbi de o frăţie a baletului cu patinajul
artistic. Cât timp ar mai putea în vremea noastră să-i dea o
mânăde ajutor?

- Înţelegem că originea baletului se pierde în noaptea
timpurilor; şi că planeta se grăbeşte, dar arta dansului
încotro se duce?

Secolul XXI
,

- Cândva baletul era un interludiu în spectacolele de
teatru şi de operă, şi într-o bună zi s-a emancipat. Cui i-a
venit superba idee?

Lettres sur la danse et sur les ballets,

nou vechi

1914

-

-

-

dansatorului exprimând direct realitatea unor pasiuni
omeneşti. Dar, de-abia în secolul XIX, modul său de a
concepe dansul va duce lamarile spectacole de balet clasice şi
romantice. Dar nici acolo concepţiile sale nu au fost deplin
respectate, ci abia în epocamodernă.

Formele dansului de secol XVIII şi XIX emoţionează şi
astăzi dacă sunt interptretate de balerine de talia Galinei
Ulanova, a luiMargot Fonteyn, NatalieiMakarova sauAlinei
Cojocaru, pe care eu am numit-o într-o cronică

(Taglioni fiind o celebră dansatoare a
secolului XIX). Formele neoclasico - moderne concepute
astăzi de Jiři Kylián, Mats Ek sau Nacho Duato sunt cu totul
de altă factură, cum am arătat şi ceva mai sus. Ele pun în
valoare problematica zilelor noastre sau pe cea etern
omenească, pentru care merită să ne oprim din mers şi să ne
hrănimminţile şi sufletele cu ele.

Dacă vorbeşti de balet nu e vorba de un veac necunoscut,
ci de secolul XVII, când dansurile de curte se inspirau din
mitologie, apoi de secolul XIX, când erau create de mari
autori, precum Théophile Gautier, inspirat la rândul său de
Heinrich Heine, în cazul celui mai reprezentativ balet
romantic, Dacă ajungem în secolul XX, cele mai
multe librete pornesc de la ideile coregrafilor. Subsemnata,
Liana Tugearu, am scris multe dintre libretele spectacolelor
soţului meu, Ioan Tugearu, unele pornind de la piese de teatru
( de Garcia Lorca) sau chiar de la romane
( de Lev Tolstoi). Cred că m-a ajutat faptul că
am fost balerină şi imi dădeam seama ce momente se pot cel
mai bine transpune prin mişcare. Dar ajunsă la repetiţia
generală constatam în ce măsură se mai păstra ceea ce
scrisesem eu, căci libretul, sau scenariul, cum spui tu, nu este
decât un cadru general, orientativ, pe firul căruia se va
desfăşura spectacolul. Nu este nici textul unei piese, nici
partitura unei compoziţii muzicale. Nu se transpune ca atare.
Adevăratul libret, desenul formelor coregrafice se scrie în
sala de balet.

Să îţi povestim ce am făcut noi. Ioan Tugearu, când nu a
mai dansat, a creat dans pentru alţii şi a predat altora ceea ce
acumulase o viaţă întreagă. Dar, de fapt, încă de când era
dansator, a început să fie şi coregraf şi profesor, la Liceu, apoi
la Universitate. Liana Tugearu şi-a zis că de fapt corpul este o
statuie vie şi s-a apucat de studiul artelor plastice. Apoi, până
astăzi, a mers pe cele două piste, a dansului, fiind cronicar de
dans, şi a artelor plastice, unde s-a ocupat în special de arta
medievală şi cu precădere de pictură, mai întâi murală, apoi
de manuscris. Amândoi ne simţim în continuare bine, pentru
că am rămas în universuri, pe care le iubim.
-

Imposibil. Creatorii nu pot fi cântăriţi şi comparaţi.
Fiecare este un unicat, care restituie lumii atâţia talanţi câţi a
primit de laDomnul.

- Ce are arta dansului clasic important de spus celor de
azi, pentru ca lumea să se oprească din mersul ei şi să se lase
copleşită de trăirea artistică?

Maria
Taglioni a secolului XXI

- Într-un veac necunoscut, s-a născut o rudă prin alianţă
cu baletul: autorul de scenarii pentru balet. Dar cine l-a
„şcolit”, căci nu e născut prin generaţie spontanee. Se poate
deprinde prin exerciţiu această nouă profesiune?

Giselle.

Nunta însângerată
Anna Karenina

-Ce simte balerinul ajuns la ora de tristeţe în care e nevoit
să-şi pună„condurii” în cui?

Voi numi un mare coregraf român: Ioan Tugearu.
Numiţi-mi şi dvs. unul, din străinătate, la fel demare!

(Din volumul Dialoguri din
vremea „Întunecatului april” 1966-2014, în pregătire)

-

-

-

-

Fructe din pomul vieţii.

D

R

in turnul de fildeş al celor care au ostenit să tot audă
vuietul zbuciumatei politici româneşti, dar n-au obosit să
trudească la îmbogăţirea surselor de informare legate de

istoria teatrului românesc, ne parvine dicţionarul
(vol. I ).

Semnatarii - doamnaAnca-Maria Rusu, profesor universitar dr. la
Facultatea de Teatru a Universităţii de Arte „George Enescu” şi
reputatul critic şi istoric de teatru şi film Ştefan Oprea - s-au făcut
deja cunoscuţi şi apreciaţi nu doar prin numeroase colaborări la
reviste („Dialog”, „Cronica”, „Scena”, „Teatrul azi”, „Scena şi
ecranul”, „Cronica veche” ş.a.) ci şi prin publicarea, tot în
colaborare, a trei volume consacrate , al căror
succes a impus încă două ediţii. Autorii s-au afirmat şi cu
numeroase şi importante volume de critică şi istorie literară şi
teatrală (în cazul doamnei Anca-Maria Rusu) şi de cronici şi
istoria teatrului semnate de domnul Ştefan Oprea, adevărată
enciclopedie vie a zeci de ani de teatru românesc.
Opţiunea pentru relaţia dintre teatrul român şi cel francez este

pe deplin justificată de faptul că primele spectacole ale teatrului
cult românesc au coincis cu „ruptura cu Estul, decisă de elita
secolului al XIX-lea” şi opţiunea pentru modelul francez. În
1853, I.C. Brătianu, într-un memoriu adresat lui Napoleon al III-
lea, în care pleda pentru unirea Principatelor, vedea în Franţa „a
doua noastră patrie, iar în România viitoarea sa „colonie” (apud
Lucian Boia, , Humanitas,
2005). Franţa a continuat să rămână - şi în secolul XX - unmodel
cultural privilegiat şi un pământ al făgăduinţei pentru exilul
românesc.
În , autorii ne informează, cu o remarcabilă

precizie, despre începuturile teatrului românesc după modele
preluate din Franţa, adesea adaptări ale unor piese franceze la
modă, înscrise însă într-o realitate istorică românească.Autorii au
în vedere multiple aspecte ale vieţii teatrale (stilul interpretărilor
actoriceşti, dezvoltarea limbii literare etc.), dar şi punctele de
vedere, admirative sau critice, ale unor mari scriitori şi oameni de
cultură: Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale,
Nicolae Iorga.
Dicţionarul este rezultatul unei munci susţinute de mai mulţi

ani, în primul rând pentru că unii dramaturgi au fost uitaţi, apoi,
pentru că numele autorilor şi titlurile originale n-au fost
întotdeauna notate corect. Cercetarea nu are în vedere doar marile
teatre româneşti, ci şi numeroasele companii teatrale ce au
însufleţit viaţa teatrală românească, teatrele de păpuşi, Teatrul
Radiofonic, teatrele maghiare, Teatrul Secuiesc de la Târgu
Mureş şi Teatrul Popular Chişinău. Profilurile de autori, schiţate
cu un condei alert, sesizează esenţialul, atât în ceea ce priveşte
rolul dramaturgului în epocă şi personalitatea sa, cât şi în privinţa
tematicii sale novatoare sau, după caz, subordonată unei anume
„reţete” de scriitură, fără a se pierde din vedere evoluţia autorului
în timp, colaborarea cu anumiţi regizori sau anumite teatre dar şi -
atunci când este necesar - filmele realizate după opera sa. Henry-
François Becque este „creatorul teatrului crud şi al comediei
caustice”. Samuel Beckett „vorbeşte grav despre lucruri şi stări
neliniştitoare precum bătrâneţea, singurătatea, aşteptarea şi
moartea”. Tristan Bernard, „reprezentant preţuit al teatrului
bulevardier” este un „constructor abil, graţios, plin de umor
sclipitor, de vervă şi de o ironie binevoitoare, amicală”. Sunt
semnalate chiar şi contradicţiile: astfel, despre Henry Bataille
aflăm că „a teoretizat valoarea tăcerii şi inexprimabilului în
teatru, el care, ca dramaturg, a căzut adesea în capcana
verbalismului”.

eceptarea în lumea spectacolului românesc - rezultat al
unei trudnicemunci de arhivă dar şi al prezenţei constante
a autorilor în sălile de spectacol - ridică problema unor

adevărate „mode” teatrale. Observăm căHenry Bataille este jucat
între 1909-1944; Alexandre Dumas-fils între 1861-1930 cu
puţine reluăr ă

ă ă
ş ă Credem că în al doilea volum s-ar putea analiza
ponderea acestor „mode” teatrale care persistă şi, azi, explică
prezenţa unei aceleiaşi piese la mai multe teatre simultan. În ceea
ce priveşte traducerile, uneori sunt semnalate la sfârşitul
articolului destinat autorului, alteori însă apar în lista de
spectacole. Dar aceste mărunte remarci nu scad cu nimic meritele
incontestabile ale volumului ce este alcătuit profesionist, cu
multă seriozitate,multămuncă şimultă dragoste de teatru.
Fără nici un dubiu, volumul umple o lacună din istoria

teatrului românesc şi autorii merită tot respectul şi admiraţia
noastră. Specialiştii şi iubitorii teatrului au nevoie de acest preţios
instrument de lucru şi sursă de informare.

Dramaturgi
francezi pe scenele româneşti în secolele XIX şi XX A-L

Stelelor Oscarului

Istorie şi mit în conştiinţa românească

Cuvânt introductiv

ă ă ă
i ulterioare; Eugène Ionesco, din 1964 pân în 2000;

Eugène Labiche din 1853 pân azi (sã nu uit m
ie ean ).

P l ria florentin

Un dic ionar
absolut
necesar

ţ
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Dacă premiera ar fi avut loc în 2014, cum fusese iniţial
programată, am fi zis că s-ar fi intenţionat marcarea unei
aniversări: 130 de ani de când această capodoperă revinemereu -
în mereu alte viziuni regizorale - pe scena Naţionalului ieşean (A
fost reprezentată pentru prima dată în decembrie 1884, la numai o
lună după premiera absolută de la Bucureşti şi cu două luni
înainte de a fi publicată - ca şi celelalte piese caragialiene - în
revista Junimii, „Convorbiri literare”. Regizorul de atunci era un
neprofesionist - junimistul Petre Missir, amic al autorului,
Missiraş, cum îi zicea Caragiale. Ca să cinstim cât de cât această
aniversare notămaici, în semn de omagiu, numele interpreţilor de
atunci:MihaiArceleanu - ,DimitrieConstantinescu -

, Costache Bălănescu - , Const. Ionescu -
, Vasile Hasnaş - , Dimitrie Pruteanu -
, Ghiţă Dumitrescu - , Elena

Laşcu - ).
evenind la recenta premieră ieşeană, ne grăbim să
spunem că o datorăm unui regizor, Mircea Cornişteanu,
împătimit exeget scenic al lui Caragiale în general şi al

în special (peste douăzeci de montări până
acum, din care şase numai cu ...). Este, cred, singurul
regizor care a realizat (la Teatrul Naţional
din Craiova), egalând astfel performanţa ieşeană din 1912 - anul
morţii scriitorului - când, din iniţiativa directorului Mihail
Sadoveanu, s-a realizat pentru prima dată o a operei
marelui dramaturg. Dintre spectacolele sale anterioare cu

... l-am văzut doar pe cel din 1998, de la Craiova.
Acum, după atâţia ani, am ocazia să constat o fermă continuitate
şi unitate (în diversitate) de viziune regizorală, o dovadă că
spectacolele sale se subsumează unui program estetic strict
personal, pe care îl respectă în substanţă şi îl diversifică
permanent în expresia scenică.Montările sale - şi cea de acum nu
se abate de la regulă - sunt de o modernitate ponderată, cum
observam şi în 1998, „fără exageraţiuni” şi „fără a cădea la
extremitate” (ca să folosimexpresii din text).
Spectacolul ieşean semnat deMirceaCornişteanu îşi propune

să fie, fără nici un dubiu, o imagine posibilă a actualităţii politice
şi electorale. Inserţiile care îl califică astfel sunt pe cât de discrete
tot pe atât de clare şi eficiente. Cetăţeanul turmentat zice că îl
cunoaşte Conu Zaharia de la 21 decembrie (nu de la 11
februarie!); Agamiţă Dandanache îşi revendică autobiografia
politică, a sa şi a familiei sale, de la '89 (nu de la ); de
atunci „luptă şi dă-i, şi dă-i şi luptă” (replică însoţită de gestul
numărării banilor). Tot el strecoară din când în când câte un râs
hăhăit (binecunoscut spectatorilor) sau câte un cuvânt de strictă
actualitate: când Trahanache îl asigură că nu va fi niciun balotaj,
ci că va avea nu majoritate, ci unanimitate, Agamiţă aruncă
magicul cuvânt care a produs surpriza recentei campanii
electorale: „aha! - zice - diaspora!” Deşi inexistent la Caragiale,
cuvântul devine caragealean prin felul cum este plasat în context;
ca şi alte inserţii referitoare, de pildă, la organul media la care
Agamiţă era gata să dea scrisoarea becherului (clou-ul său
electoral): nu la „Războiul” ar fi dat-o, ci la „Antene”, iar alt'dată,
de va mai fi nevoie, o va da la B1 (râs copios - şi cu sens - al
publicului în ambele cazuri). De altfel, demersul regizoral asupra
acestui personaj este cel mai substanţial, noutăţile de viziune
nefiind întâmplătoare; ele se datoresc faptului că personajul este
chintesenţa imoralităţii clasei politice pe care o reprezintă ca om
de la centru; pe lângă cinismul şantajistului electoral
Dandanache, rămân floare la ureche confruntările insalubre
dintre bieţii provinciali. „Peştele de la cap se-mpute” vrea să zică
regizorul prin Dandanache. Fiind principalul argument al
viziunii regizorale în relevarea imoralităţii clasei politice şi a
mişmaşurilor electorale, Agamiţă avea nevoie de o legitimaţie
scenică renovată faţă de imaginea impusă de interpreţi anteriori
(unii excelenţi, precum Radu Beligan la Bucureşti, Remus
Ionaşcu, Constantin Dinulescu sau acelaşi DionisieVitcu, la Iaşi,
cândva). De altfel, pentru că spectacolul e strict adus în
actualitate, nu mai era posibil ca Agamiţă să vină cu birja (şi să
povestească incomodităţile călătoriei (cu replicile despre
hodoronca-tronca şi despre clopoţei, care făceau deliciul
publicului).AcumAgamiţă zice că l-au obosit alte neajunsuri ale
călătoriei - se subînţelege din gesturile lui că ar fi venit cu avionul
sau cu helicopterul. În scenă ajunge într-un cărucior cu rotile,
împins de „omul în negru” care, după gesturile pe care le face, e
un fel de agent pus să-l supravegheze în tot ce spune şi face:
condiţie jalnică, impusă, desigur, de cineva pe cât demisterios tot
pe atât de pernicios. Înfofolit în cârpe, o zdreanţă el însuşi (parcă
scos cu penseta dintr-un spectacol de demult al luiMillo, intitulat
„Haine vechi, zdrenţe politice” - după piesa franceză „Vieux
habits, vieux galons!” - care provocase un imens scandal în
lumea politică a vremii; ca să vezi cât de puţin ne-a schimbat
curgerea timpului!), Agamiţă e accentul critic apăsat pe care
regizorul îl pune pe starea de spirit a actualităţii politice. Nu se
putea un interpret mai potrivit ca Dionisie Vitcu, care, deşi
convalescent după o perioadă de suferinţă, pune destulă culoare
în conturarea personajului. L-am fi dorit însă mai puţin înfofolit;
acoperit de cârpe, el pierde din specificul inconfundabil al
expresivităţii lui corporale. Îi rămâne însă cealaltă parte a

Trahanache
Tipătescu Dandanache
Farfuridi Caţavencu
Pristanda Cetăţeanul turmentat
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expresivităţii, cea care îi vine din interior şi prin care conferă
personajului starea de şiretenie, de cinism, de agresivitate, de
imoralitate - adevărat pericol social aflat în liberă circulaţie. Tot
spectacolul stă sub umbrela acestei stări şi acestui pericol. El
începe ca poveste a unei oarecari întâmplări politico-electorale
dintr-o banală localitate de provincie, pentru ca, pe parcurs, să
crească, să se amplifice ca bulgărele de zăpadă prin rostogolire,
să primească date, trăsături, caracteristici, tonalităţi şi ritmuri ale
vieţii politice generale şi ale cutumelor electorale generalizate.
Intră în joc, direct sau indirect (prin mesaje... pe sârmă!) oameni
de la centru, care se dovedesc adevăraţi şacali politici faţă de
insignifianţii provinciali ce se confruntă, se şicanează, se bat pe
spaţii mici şi pe motive mărunte, de cancan provincial.
Întâmplările la care asistăm ne apar doar ca partea văzută a
icebergului; grosul politicii, al corupţiei, al imoralităţii e
dedesubt, îl ghicim doar cum clocoteşte şi cum îşi trimite la
suprafaţă bule tulburi, ca vulcanii noroioşi; aşa eAgamiţă, o bulă
tulbure care vine să le arate bieţilor belicoşi provinciali
adevăratul cod al imoralităţii şi cinismului.
Rostogolirea se amplifică permanent, pentru ca finalul să

capete un gradmaxim de generalitate, prin amplitudineamişcării
şi sunetului, prin cuprinderea şi integrarea tuturor, inclusiv a
spectatorilor, care devin şi ei actanţi în dinamica farsei electorale.
Finalul amplu, de fals entuziasm, zgomotos, cu steaguri şi cu
strigăte, cu mulţimea curgând într-o direcţie clară, spre Europa
adică, e dominat de steagul UE, care flutură peste întreaga
hărmălaie asumându-şi-o. Am făcut o legătură directă între
imaginea Turnului Eiffel din spectacolul craiovean (1998) care
era un semn scenic foarte potrivit situaţiei din România anilor
post-decembrişti - un semn că adică Europa ne priveşte şi ne
aşteaptă, iar noi aspirăm la graţiile ei; în final însă, după ce vedea
cam cum suntem şi cam cum nu ştim ce vrem, semnul (Turnul
Eiffel) se retrăgea discret - poate oripilat -, ne părăsea, ne lăsa să
fierbem în zeama noastră. Am făcut - zic - legătura dintre acea
imagine şi cea de acum, când steagul UE însoţeşte entuziasmul
final al farsei electorale. E clar că regizorul a gândit matur
semnificaţia acestor semne scene îndărătul cărora stă, de fapt, tot
sensul evoluţiilor politice de la noi: aparent am evoluat, în fond
suntem aceiaşi; descifrăm aici o gândire lucidă, plină de ironie,
dar şi de o tristeţe conţinută, ascunsă sub învelişul de comedie.
„Câtă luciditate atâta... comedie” am parafrazat în gând. Sau:
„...in hilaritate tristis”.

eşi distribuţia e alcătuită din actori aparţinând unor
generaţii foarte diferite, stilul interpretării nu suferă prea
mult de lipsă de unitate, unele dezacorduri, vizibile,

rămân nesemnificative. Cei mai apropiaţi ca stil sunt, evident,
veteranii Petru Ciubotaru şi Dionisie Vitcu, amândoi folosind
gestica stăpânită, plină de sens, şi coeficientul de interioritate cu
care îşi încarcă personajele. Cel dintâi e unTrahanachemai puţin
ridicol decât l-am văzut în interpretări anterioare (una, din 2001,
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aparţinându-i chiar lui) şi cu mai multă „diplomăţie” - cum el
însuşi zice - chiar şi în privinţa relaţiei dintre nevastă-sa şi
prefect, despre care, desigur, ştia şi despre care s-a bătut multă
monedă de-a lungul vremii; acumexistă o singură şi foarte rapidă
aluzie la chestiune, ceea ce devine un alt reper care diferenţiază
actualul spectacol de tot ce a fost anterior. Despre ceilalţi
interpreţi avem păreri împărţite între şi . De
pildă Cosmin Maxim ( ) nu ne-a câştigat adeziunea, ba
chiar ne-a surprins prin neadecvarea fizică şi comportamentală la
condiţia de prefect şi de bărbat cu şarm, înmăsură să stăpânească
un judeţ şi să provoace pasiunea unei femei ca Zoe. Îmbrăcat ca
un băiat de cartier (în mod intenţionat, desigur, dar n-am pătruns
sensul!), el face permanent notă discordantă în contextul
protipendadei judeţului; Tipătescu rămâne un personaj mărunţel,
interpretul neavând datele pretinse de acesta. O singură scenă îi
reuşeşte: cea a confruntării cu Caţavencu (din care iese bătut
măr!).
Deşi cu bună ţinută scenică şi cu necesarul coeficient de

feminitate (şi de provincială eleganţă vestimentară), Irina
Răduţu-Codreanu nu-i asigură pasionatei şi voluntarei Zoe decât
o parţială împlinire scenică; personajul nu are, în unele situaţii,
reacţiile cuvenite, pare indiferentă la cele ce se întâmplă, deşi e în
joc - o spune ea însăşi cu patetismul aferent - nu doar reputaţia, ci
chiar viaţa ei. În vocea ei - prea multe stridenţe care înlocuiesc
nepotrivit stările de nelinişte sau de isterie.
Putem zice ceva despre Ionuţ Cornilă - un

Caţavencu abil, şiret, agresiv atâta vreme cât e stăpân pe situaţie,
poltron şi obedient după ce pierde scrisoarea-argument. Trecerile
de la o stare la alta au firesc, sunt credibile şi de efect. Discursul
său însă pare prea lung, prea minuţios pregătit şi prea fragmentat
din cauza mişcării exagerate pe toată lăţimea şi adâncimea
scenei; efectele comice conţinute pierd din portanţă şi, prin asta,
personajul se subţiază - cel puţin în scena respectivă. La fel de
mult (preamult) semişcă, în situaţia similară, adică în timp ce îşi
rosteşte discursul, Farfuridi, interpretat de Teodor Corban.
Rezultatul e cam acelaşi, deşi vocea mai puternică şi accentele
mai ferme - plus intervenţiile de susţinere ale lui Brânzovenescu
(Const. Puşcaşu) - salvează momentul. Ambele discursuri
rămân, totuşi, şi prin felul cum sunt acumpuse în valoare, geniale
modele de demagogie politică şi spectacolul ne-a sugerat
perfecta lor suprapunere peste demersuri similare din recenta
realitate electorală.
În celelalte momente ale acţiunii, Farfuridi şi Brânzovenescu

alcătuiesc un cuplu sudat prin liantul de umor conţinut atât de
fermitatea atitudinilor celui dintâi, cât şi de frica plângăcioasă şi
de incapacitatea intelectuală a celui de al doilea.
Îmbrăcat „ţivileşte”, Ghiţă Pristanda nu are prestanţa misiei

sale de poliţai. Doru Aftanasiu îl implică însă în acţiune ca abil
factor de relaţie şi de execuţie între cele două tabere adverse, dar
fără şarmul comic cu care evoluau cândva unii interpreţi ca
Marcel Anghelescu (la Naţionalul din Bucureşti), Costache
Cadeţchi (la Iaşi) sau Ştefan Bănică (la Bulandra). N-am auzit
(dacă va fi fost rostită) semnificativa replică a sa „curat-murdar”,
care avea rostul ei nu doar de efect comic oximoronic, ci mai ales
de caracterizare nemiloasă a situaţiilor şi personajelor din lumea
în cauză. De altfel, impresia generală cu care am plecat de la
spectacol a fost aceea căMirceaCornişteanu înmod premeditat a
trecut în plan secundarmiza comică decurgânddin replici, pentru
a lăsa loc de prim-plan investigaţiei severe şi amare asupra
caracterelor şi relaţiilor din această lume „fără moral şi fără
prinţipuri”, de a-i da rang de şi de şi,
implicit, o tonalitate de virulenţă polemică (în vizaviul realităţii
imediate) la care spectatorii reacţionează prompt şi cu mare
satisfacţie. De altfel, implicarea lor în desfăşurarea acţiunii a fost
una dintre mizele regizorale izbutite; în afară de faptul că
personajele circulă prin sală în unele momente sau de faptul că
Nae Caţavencu, înainte de a-şi începe discursul, comunică, prin
gesturi, cu presupuşi cunoscuţi din fotolii şi loji, spectatorii iau
parte, volens-nolens, la adunarea electorală alături de membrii
grupului „independent” şi „impertinent” amplasat în primul rând
de fotolii; imaginea lor, filmată şi proiectată pe fundalul scenei,
devine parte activă în susţinerea sau respingerea oratorilor-
demagogi. Şi fiindcă veni vorba de fundal şi de proiecţii, să
spunem că scenografia le foloseşte ingenios pentru a spori nu
doar dinamica, ci şi,mai ales, sensurile acţiunii: în timp ce primul
plan e ocupat de o anume scenă în desfăşurare, imaginea de
fundal e proiecţia unei faţade de clădire luxoasă (desigur,
prefectura sau casa prefectului, după caz), cu o uşă prin care intră
personajele ce urmează să intervină în acţiune în momentul
următor sau se văd ieşind cele care tocmai au plecat din scenă.
Spectacolul capătă astfel mai multă coerenţă şi cursivitate,
ţinându-l pe spectator în priză neîntreruptă. În final, imaginea de
fundal e grădina publică în care se desfăşoară mitingul electoral
în cinstea victoriei. Dacă în spectacolul de la Craiova gardul de
feronerie al grădinii publice despărţea - net şi semnificativ -
protipendada (care sărbătorea victoria în casa lui Trahanache) de
mulţimea votanţilor rămasă afară, în ploaie, strigând „Ura!” la
comanda poliţaiului, acum, gardul de feronerie are cu totul altă
semnificaţie: în spatele zăbrelelor îi vedemaliniaţi pe toţi actanţii
farsei electorale, pe toţi curat-murdarii şi curat-puşcăriabilii pe
care Nenea Iancu şi inspiratul lui exeget-scenic Mircea
Cornişteanu ni i-a arătat în toată goliciunea lor.Ne putem întreba:
e o propunere?, o sugestie?, o posibilitate? un act de igienă
socială?, un act de dreptate? Fiecare spectator are răspunsul la
îndemână, putându-l formula după propria-i putere de înţelegere
şi de judecată.
În ce ne priveşte, simţim nevoia să zicem, odată cu poetul:

„O, ţară tristă, plină de umor!”
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Trecuse un timp de când nu mai simţisem, într-o expoziţie,
nimic altceva decât bucurie vie. Căutam şi aproape uitasem
cum e să te ia pe dinainte cu asalt, nu spiritul critic, nu
preţioasele cunoştiinţe de istoria artei, nu niscaiva detalii sau
tehnici abile, nici măcar amalgamul de culoare, ci, pur şi
simplu, un val devastator de încântare.
E drept că pictura naivă are în mod uzual asupră-mi acest

ascendent spiritual, dar, demersul găzduit de Ateneul Tătăraşi
mi-a părut a avea un filon de autor ceva mai sprinţar.Aprins pe
simeze nuunul ci doi ani, nu unul ci două rituri (vechi şi nou) de
sărbătoare, graţie vizionarului ei, despre care se poate spune,
cum altfel, decât că-i om cu dare de mână şi îndemânare, bogat
peste alţii ca noi şi c-un sat şi cu-n sfat, mare la stat. Satul lui
Ioan Măric e creionat cu ataş. Un ataş de satiră fină, haz fără
răgaz, cu sufletul oglindă şi tihnă mucalită dată de veşnicia, fie
şi de-o clipă, a statului în tindă.

i se întâmplă adesea de sărbători ca, luată cu una, cu
alta, şi cu toată graba, să am nevoie de ceva sau
cineva, care să joace rolul de trâmbiţaş, de misionar

de stare. Ori impactul acesta de culoare, cu chiot şi accente
plasate, acolo unde poate doare, a fost în stare sămă facă să simt
c-aş vrea să daumărunt, ca la bătută, din picioare. De dor de joc
vezi bine, nu de supărare!
Înconjurat de peste o sută de imagini, nici peisaje, nici naturi

statice, ci, pline ochi de personaje, ţi se pare după o vreme că
sala de expunere, potenţată prin panotare, suferă un misterios
proces de disepare, lăsând în schimb loc, unui veritabil portal
către o lume, de care nu te poţi dezlega. Nici cu chiu şi nici cu
vai. Eşti preluat cu alai tradiţional de cete de urători, măşti cu
franjuri şi băşti, de urs şi capră, de stea colorată, de drâmbă ori
pluguşor, buhai şi pe fundal pocnete de bici, asezonate cu
strigăte brici. Părintele cu Ajunul e ţanţos precum păunul, cel
cu Boboteaza te aghezmuieşte dumnezeieşte şi iată-te intrat pe
uliţa mare, în căutare de peripeţii şi alte dezvăluiri cu fală, ca
Păcală. Fiecare cadru e o fereastră cu puteri senine. Fereşti spre
care, curiozitatea te îmbrânceşte ca înspre o ladă de zestre, de
fată, încă neferecată. Unele dau spre meleag de poveste fiindcă

M

ce-ar fi un sat fără de mituri, legende, descântece şi dezlegări
de iele, împletite cu dichis încât să treci pe ele, ca pe un pod de
nuiele? Musafirul de onoare prin aceste pridvoare e însuşi
Creangă celMare. Cocoşul lui cu doi bani, pupăza şi soacra au,
vezi bine, întâietate, peste toate.
Prin alte ochiuri de geam, crezi ori nu crezi, ţi-e dat, să

prevezi tâlcul vechi al unui neam fără alt, decât bunul
Dumnezeu, izvorâtor de pilde de minte înţeleaptă, a căror
dezlegare te cheamă şi te provoacă.
În lumea asta proverbială prin har, casa din căpiţă e făr' de

pereche fiţă, măgarul poartă ochelari de cal, el şi nu ea e răpit
cu japca, un şoarece tartor joacă pe masa de sub care, da,
lipseşte vietatea felină cu blană, dar sălăşuişte în schimb o
întreagă gloată umană. Privitor pierdut, ca la o nouă poartă, un
alt măgar admiră cu vădit regret prin luciul unui geam, raiul
vegetal, de care n-are parte, uitând pasămite, că e deja ancorat
într-unul real, cu toate cele patru copite. Un grup de boi admiră
cheflii şi indiscret, o carpetă cochetă. Nu e cu
ci mult mai desuetă. Doi fârtaţi cu vinul fraţi surâd bunăoară
la... porcii care zboară.Alţi doi băştinaşi împart o capră. Peste
gardul rupt ce delimita, odată, ograda unuia de ograda cealaltă,
împărţeala e frăţească şi dreaptă aievea ca şi-n lumea noastră:
unul omulge, al doilea o adapă.
După aşa pilde de luare aminte şi alte încă pe atâtea, despre

ce bunăoară-i aşteaptă în viaţă, pe soţ şi soaţă, sună ceasul de
blândeaţă. Dintr-o icoană înflorită cu îngeri tivită, Maica
Domnului, cu pruncul în braţe, surâde cu dulceaţă şi în ochi
povaţă. O familie s-a adunat lângă vatră, iar mama îşi desfată
odorul cum numai ea ştie s-o facă. Sfântul Ilie trece în grabă,
dar nu e dispus să facă popas până într-al lui iulie ceas, iar în alt
colţ s-au adunat copii, sub cer primăvăratic, de Florii. Mai
apoi, cu sufletul curăţit ca pentr-omare veste, ochii îţi cad peste
pânza ce înveleşte un întreg perete. Filigran fin cu serafimi,
pomi de poveste şi ochi candizi de dobitoace, cu Iosif bunul, cu
Maria şi cu o iesle ce adăposteşte Pruncul pe care Crăciunul îl
propovăduieşte.
Într-un final, împărtăşit cum se cuvine, încerci să

mulţumeşti de găzduire. Dar să ieşi din sat e ca şi când ai vrea
să-ţi ieşi din fire. Personajele cu faţa nurlie vin să-ţi arunce ele
ţie, o ultimă privire. Bunrămasul e unul cu haz când ţi-l zice cu
sete un cobzar şi trec pe lângă tine, la pas: un dascăl, un popă,
un bou de pripas; vreo peţitoare sau fată care, doar grija horii o
are; omamă cu fii, un chip omenos şi acei cheflii ce trasul la jug
nu-l cunosc; boieri avari cu obraz gros, vreun Făt Frumos, ce se
crede şi-n somn, os de domn, o şatră nomandă de ţigani sau
gospodarii ce aşteaptă a-i umple, cocoşul, de bani.

Odată întors, vezi un alt rost pentru lumea asta uneori

răpirea din serai,

pe dos. Şi dacă aventura ţi-i cu folos, nu poţi fi decât bucuros.
Pentrumine a fost.
M-am lăsat tulburată nu atât de maniera consacrată cât de

mesaj. Simplu, neplimbat pe după casă, ci spus direct, de la
obraz. Cred că magnetismul artei naive derivă din această
alternativă nativă şi intuitivă a săteanului (în cazul de faţă hâtru
băcăuan) de-a zugrăvi cu inima şi-a taxa cu hohot treaz, pe cei
care în sărbătoare, credinţă ori obşte tradiţională, numai văd de
mult vreo scofală.

ădiţa Măric, cum îi place a fi cu vorba ostoit, crede în
înţelepciunea neaoşă, patriarhală, necoborâtă din
filosofii împăiate şi ideologii complicat prefabricate.

Asemeni oricărui naiv în artă (sau în viaţă) ştie prea bine că
primul impuls, nefiltrat ci doar decodat, la nivel subliminal,
ascunde întotdeauna răspunsul adecvat. Fără stropul de pietate,
ţăranul ştie că născocirileminţii nu-s de Sus lăsate. Ştie, fiindu-
i naturii nu stăpân ci vietate, a învăţa câte ceva din toate. Să
cerţi pe cineva cu zâmbetul pe buze, ce metodă minunată de-a
aduce acuze. Te îmbie să promiţi: că îţi faci răgaz, că nu ţii
necaz, nu te împiedici de părtinire şi ştii să preţuieşti ce e sfânt
şimai presus de tine. Să te ridici de cazi, cu roşeaţă în obraz, dar
cu spiritul curăţit, ca după o scaldă în limpede Iordan, nu e de
ici de colea.
Fără urme de conformism, Ioan Măric e un optimist

convins. Simplă întâmplare poate, dar, în cea mai recentă
expoziţie a sa, n-am dat nicăieri peste moarte. O fi existând ea,
nu-şi face nimeni iluzii deşarte, dar, mi-a părut tentantă peste
poate, această omisiune în prag de sărbătoare. Întunericul n-are
loc în sat.Aici, indiferent de vremi şi oameni de pripas, viaţa e
la ea acas'.

B
,
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

Un sat
cu ataş

Aparent, , spectacolul după celebra piesă a luiN.
V. Gogol, înscenat la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” din
Arad de regizorul Laurian Oniga, e unul plasat sub

semnul simplificărilor de tot felul.
Montarea se slujeşte de mai vechea, de clasica traducere

datorată lui Sică Alexandrescu, revăzută de Gabriela Leonte.
Textul de spectacol e însă drastic ajustat şi adaptat. Nu sunt
eliminate doar replici, aşa cum se întâmplă îndeobşte, ci şi
personaje, ceamai semnificativă fiind totala dispariţie a lui Osip.
Decorul imaginat de Doru Păcurar e unul minimal. E compus
dintr-o masă imensă plasată în centrul scenei, loc unde se
ospătează, spre a prinde puteri şi a pune la punct ceea ce s-ar
numi “planul de măsuri” în vederea bunei primiri a
neaşteptatului revizor (Sorin Calotă), Primarul (Ovidiu Crişan)
şi cei asemenea lui. De laAnnaAndreevna, soţie (Laura Balica),
şi Maria Antovna, fiică (Roxana Sabău), la Luka Lukici Hlopov
(Mariana Tofan Arcereanu), Leapkin-Teapkin (Dorina Darie
Peter), Zemleankaia (Oltea Blaga), Ivan Kuzmici Scepkin
(Angela Petrean Varjasi). Dar şi dintr-o punte de o culoare roşie
ce va simboliza cevamai încolo odaia undeHlestakov va fi cazat,
alintat (scena în care doarme vegheat de primar şi de comilitonii
lui ce-i cântă fals-duios celebrul e una de ţinut minte)
şi mituit. E intens jucată fosa, aceasta fiind locul unde se
sulemenesc, îşi pregătesc apariţiile, coboară cu dificultate din
cauza corporalităţii masive mai toate personajele. Celor deja
amintiţi li se adaugă Bobcinski (Robert Pavitcsits), Dobcinski
(Dan Covrig), Fevronia Petrovna (Oana Kun) nevasta unui
plutonier (Carmen Butariu), un comisar( Constantin Florea), un
negustor (Călin Stanciu) şi un omniprezent acordeonist (Ilko
Gradev). Fosa e şi locul unde, la final, se demachiază o parte
dintre interpreţi.Actriţele ce au jucat în travesti tovarăşii de jaf şi
de înşelătorie ai Primarului. O fac atent supravegheate de acesta,
tot la fel cum au fost şi în primele momente, fără cuvinte, de la
începutul spectacolului. O fac pentru că Primarul e, în final,
comentaorul dar şi primul regizor al imensului spectacol al
corupţiei şi prostiei dezlănţuite, spectacol terminat printr-un eşec
lamentabil. Spectacol ce a l-a avut drept revelator şi al doilea
regizor pe Hlestakov. Hlestakov a dezvăluit eşecul. Un eşec din

Revizorul

Ochi negri

care nimeni nu a învăţat nimic căci unsul osiei, plocoanele,
impostura, prostul gust, impostura nu doar că nu au dispărut după
ce Gogol şi-a scris piesa, ci îşi continuă amplificat marşul
triumfal în alte lumi decât cea rusească şi în alte vremuri decât
prima jumătate a secolului alXIX lea.
Actriţele se machiază şi se demachiază “la vedere” şi pentru

că Laurian Oniga, provocat pesemne, de ultimele vorbe ale lui
Anton Antonovici a fost tentat de formula teatrului în teatru.
Susţinută nu doar prin joc actoricesc, ci şi prin comentariul
muzical, altminteri bine ales, care favorizează reuşita unor
secvenţe ( mă gândesc, de pildă, la aceea a felicitărilor prilejuite
de anunţata căsătorie a Annei Antovna cu Hlestakov), dar care,
după părerea mea, diminuează forţa reflexivă şi acuzatoare a
finalului conceput demarele clasic rus.
Culorile de bază ale costumelor gândite de Indre Colta pentru

personajele principale sunt albul şi negrul. Primarul, majoritatea
“consilierilor'', cu excepţia mai marelui peste spitale Artemi
Filippovici Zemleanika îmbrăcat în alb, Hlestakov însuşi poartă
veşminte negre.AnnaAndreevna, zulufată, agitată, nevrozată de
concurenţa amoroasă făcută de propria-i fiică, cu nerv, cu
agresivitate jucată de Liliana Balica, are o rochie , în
vreme ce cvasi-romantica Maria Antonovna, interpretată de
Roxana Sabău cu o discreţie bine marcată, e îmbrăcată în ceruta
rochie albastră.
Simplificările menţionate mai sus sunt operate cumpănit, nu

afectează deloc esenţa scrierii lui Gogol ori coerenţa poveştii, dar
nici inteligibilitatea spectacolului. Lucrurile stau astfel fiindcă
Laurian Oniga a ştiut să lucreze cu actorii, găsind împreună cu
aceştia soluţii pentru individualizarea fiecărui personaj. Operaţie
vizibilă îndeosebi în scena mituirii succesive a lui Hlestakov, o
scenă proiectată ca un fel de carnaval al necinstei şi al savorii
maligne a acesteia. Scârţuitul de acordeon acompaniază fiecare
intrare. Judecătorul, precum justiţia, e pesemne legat la ochi şi de
aceea nu îl priveşte nici măcar o secundă în ochi pe Revizor. Cert
e că Dorinei Darie Peter îi reuşeşte excelent momentul. Mereu
magnetizatul diriginte ale poştei, fruntaşul în topul prostiei,
scoate bani de peste tot. Din buzunare, din ciorapi, de sub şapcă,
iarAngela PetreanVarjasi punctează riguros şi eficient secvenţa.
Directorul şcolii, aplicat jucat de Mariana Tofan-Arcereanu, e
temător, speriat de-a binelea, şovăielnic, într-atât de şovăielnic
încât fiinţa pare a i se dezintegra. Mătăhălosul Zemleankaia
tremură asemenea unei piftii, înghite în sec, aproape că îşi pierde
glasul în clipele în care se află în faţa lui Hlestakov, iar Oltea
Blaga desenează corect personajul. La fel cum o fac şi Robert
Pavitcsits (Bobcinski) şi Dan Covrig (Dobcinski), campioni ai
servilismului, dar şi Oana Kun, Carmen Butariu, Constantin
Florea şi Călin Stanciu cărora le revine misiunea de a-i juca pe
“duplicitarii” în raport cuPrimarul.

galben pai

Rolul, marele rol al lui Hlestakov, i-a fost încredinţat de
Laurian Oniga lui Sorin Calotă. Falsul revizor jucat de
acesta e unul surprinzător de simplu. Fără nici un fel de

fantastic, nici măcar cel al banalităţii despre care vorbea Lucian
Raicu, cuibărit în fiinţa lui. Hlestakovul lui Sorin Calotă e la
început un omaproape comun. Edoar omică lichea cugânduri de
parvenire a cărei şiretenie e stimulată şi sporită de prostia şi
venalitatea celor ce o înconjoară. O lichea ce se specializează în
înşelătorie sub impactul corupţilor al căror ucenic şi profitor este.
E licheaua ce mai are încă simţul măsurii şi simţul
autoconservării fiindcă ştie când să spele putina. Ştie să spună
“ajunge!”.Deocamdată.
Pentru rolul Primarului, Laurian Oniga a făcut apel la Ovidiu

Crişan, actor laTeatrul Naţional dinCluj. Opţiunea era cumnu se
poate mai justificată, rolul îi vine mănuşă lui Ovidiu Crişan.
Marea problemă căreia a trebuit să îi găsească rezolvarea actorul
a fost aceea de nu-l aduce pe scenă pe acelaşi AntonAntonovici
pe care l-a mai jucat în urmă cu vreo patru ani în urmă în
remarcabilul spectacol montat la Cluj de regretataMonaMarian.
De a se integra stilisticii mult mai realiste a montării arădene. A
reuşit OvidiuCrişan să facă asta?Areuşit să nu se repete, să nu se
autociteze? Părereamea e că da.
Teatrul Clasic “Ioan Slavici” din Arad; REVIZORUL de

Anton Pavlovici Cehov; Traducerea: Sică Alexandrescu şi
Gabriela Leonte; Regia: Laurian Oniga; Decorul: Doru Păcurar;
Costumele: Indre Colta; Cu: Ovidiu Crişan, Liliana Balica,
Roxana Sabău, Mariana Tofan Arcereanu, Dorina Darie Peter,
Oltea Blaga, Angela Petrean Varjasi, Dan Covrig, Robert
Pavicsits, Sorin Calotă, Oana Kun, Carmen Butariu, Constantin
Florea, Călin Stanciu, Ilko Gradev; Data reprezentaţiei: 21
noiembrie 2014.

Duplicitarii

Mircea MORARIU

Teatru Clasic
“Ioan Slavici” - Arad

Scenă din spectacol
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CRONICA VECHE

Cunoscută emblemă a Iaşului,
BOLTA RECE, loc de veselă
trecere a timpului, a adunat de-a

lungul timpului, sub bătrânele sale
ziduri, ecouri ale unor de taină întâlniri
între scriitori şi artişti, sau admiratori ai
acestora, istoricul său putând fi urmărit
şi în palierul anecdoticei literare, dar şi
în cel al întortocheatelor cărări ale
dezvoltării comerţului ieşean şi nu
numai.
Situată în cartierul numit odată

Muntenimea de jos, între vechiul
aşezământ spitalicesc „Sf. Spiridon” şi
strada Sărăriei, pe dealul Copoului,
ospeţia-han Bolta Rece nu întâmplător
s-a ridicat pe strada Rece, unde, din
vechime, se cunosc întinse şi ramificate
pivniţe care se întretaie între ele şi, mai
mult, unele se află pe nivelemai adânci saumai puţin adânci, ca nişte
adevărate etaje subterane. Iniţial, ospeţia-han a intenţionat să atragă
clienţi atât din însoţitorii bolnavilor aduşi, de multe ori, cu trăsuri
sau căruţe, la Aşezămintele spitalelor Sfântului Spiridon, în
apropierea cărora se afla, cât şi dintre călătorii veniţi pentru un
simplu popas din partea opusă, pe unde trece vechiul drum al
Sărăriei, arteră foarte frecventată atât la intrarea cât şi la ieşirea din
oraş.
Prima menţiune documentară privind clădirea şi locul care va

deveni vestita locantă a Iaşilor - Bolta Rece - datează din 17 ianuarie
1786.Atunci, din porunca luiAlexandru IoanMavrocordat Voevod,
s-a făcut hotarnica locurilor Anastasiei Covrigeasa, soţia lui
Lupaşcu Covrig, staroste de ciocli. În hotărnicie se accentuează că
ospeţia era aşezată „în mahalaua Muntenimii de jos, între Sfeti
Atanasie şi SfetiTeodor, din deal deTârgul de sus”, pe „Uliţa ce duce
la Târgul Boilor”, cum se numea atunci strada Rece. În 1806,
nepotul Anastasiei Covrigeasa a vândut locul şi hanul, cu toate
atenansele, inclusiv o fântână, sulgerului Zaharia Panaite. În timpul
sejurului feldmareşalului Potemkin la Iaşi, găzduit la Hotel
Petersburg, cei apropiaţi lui au fost încartiruiţi pe uliţaTârgul Boilor,
la ospeţia-hanBoltaRecedeci.
Ospeţia a fost construită în stil specific moldovenesc, ca o casă

ţărănească, cu prispă. Deasupra solului, în jurul unei mari bucătării
şi a unui cuptor, exista un salon unde erau serviţi un număr mare de
meseni; în subsol au fostmăiestrit zidite, în piatră, hrube cu firide, de
unde lumina opaiţelor cădea asupra butoaielor de stejar în care se
odihneau aromate licori, vinuri de Cotnari, de Bucium, de Uricani şi
din alte podgorii, de culoarea chihlimbarului sau a rubinului, cu
delicios buchet de tămâioasă sau busuioacă. Într-un adevărat labirint
erau înşiruite, pe un culoar principal şi altele ramificate, vase unde la
fiecare început de toamnă se aducea tulburelul sau „vinul nebun” şi
care, prin învechire, devenea un adevărat nectar.
Până la jumătatea secolului al XIX-lea, ospeţia a beneficiat de un

întins teren care permitea ca animalele de tracţiune să se odihnească,
iar rădvanele, trăsurile şi carele, în caz de necesitate, să fie reparate
de meşterii cercetaşi, fierari sau lemnari din vecinătate. În preajma
vestitului local se găsea o veche fântână, iar în preajma ei, doi stejari
seculari, despre care circulau legende cu parfumhaiducesc.
În 1806, noul proprietar, sulgerul Zaharia Panaite, a reconstruit

peste intrarea principală a hrubelor, clădirea care va rămâne în
analele ieşene cu numele de Bolta Rece.La rândul său, vechiul
proprietar, sulgerul Costin, a construit, peste drum, alte clădiri, ale
căror hrube se învecinau cu cele mai vechi. După unele informaţii,
pivniţele cu ramificaţiile lor ajungeau la aproximativ 150 de metri,
ele având şi ieşiri secrete.
O perioadă prosperă se înregistrează după 1840, când Bolta Rece

devine proprietatea familiei Stamatin-Culianu. Din 1862, imobilul a
trecut, prin dotă, în proprietatea fiicei Elena, devenită Zarifopol.

După moartea Elenei Zarifopol, localul a revenit celor
trei fii ai săi, Ştefan, Gheorghe şi Pavel. În 1906, rentierul Ştefan P.

Din
1864, greculAvramAmira, autentic negustor, venit la Iaşi din 1830
din cauza persecuţiilor turceşti, preia, prin închiriere, localul Bolta
Rece. Cu timpul, la experienţa bătrânului comerciant se adaugă
avântul şi zelul nepoţilor săi Panciu şi Simion, care au contribuit
substanţial la celebritatea localului. Fraţii Amira au sprijinit
permanent ridicarea economică a Iaşului, îndeosebi mişcarea
cooperatistă.

Inspirate în marea lormajoritate demomentele narative esenţialeale sau din basmul al lui Ion
Creangă, lucrările lui Ludvig Dombrovski, departe de a fi nişte

reproduceri după text, depăşesc cu mult nivelul ilustrativ al acestora
în favoarea unor creaţii artistice autentice. Ele nu sunt ilustraţii ci
interpretări, comentarii personale - adevărate viziuni - asupra
operelor abordate. Ludvig Dombrovski este un grafician în sensul
major al artei, al cărui duct liniar, învestit cu atributele propriei
personalităţi, selectează şi transfigurează aspecte particulare ale
operelor amintite, investindu-le cu o vădită putere de pătrundere -
mesajul.
Indiferent de adecvarea studiilor sau ocupaţiilor sale succesive

derulate pe parcursul a cinci decenii, ataşamentul constant faţă de
grafică de-a lungul unei întregi vieţi, s-a finalizat în numeroase
desene - compoziţii sau portretemărturisind o pasionată vocaţie.
Prezentarea în ansamblul lor a fost oarecum tardivă, artistul,

stăpânit de o endemică discreţie, a persistat întreaga-i viaţă ca solitar
în cadrul semenilor săi, nefiind deloc bătăios în a-şi afirma creaţiile;
înainte de toate, acestea se implicau zilnic într-unmodde a exista.
Expoziţia din 1973 - prima sa personală - a fost intitulată modest

deşi cei care au văzut-o la reluarea ei, în sala
Victoria ( 1-15 decembrie 1975), au fost convinşi că se aflau în faţa
unor lucrări depăşind caracterul ilustrativ, frecvent în asemenea
situaţii. Peste opt ani, în 1983, în cadrul expoziţiei din Sala Paşilor
Pierduţi a Universităţii ieşene işi inaugurează public un al doilea
subiect statornic ca durată - .
Expoziţia era deschisă de criticul şi istoricul de artăClaudiu Paradais
- un alt pasionat de epopeea populară germană - traducător al
acesteia.
Remarcată pe un plan mai vast, depăşind fruntariile Iaşului,

expoziţia este reluată în capitală, artistul fiind invitat al Ambasadei
Republicii Federale Germane şi a Centrului Cultural German
(1984). Revista "Volk undKultur " ( nr.10/1984) remarcă în lucrările
expuse

.
Era un moment de vârf din activitatea artistului, anul 2000

consemnând ultima sa expoziţie (
).

Portretica lui Ludvig Dombrovski se remarcă prin prezenţa
ţăranilor. Ea rememorează în maniera în care au fost concepute
efigiile rustice bucovinene din pictura lui G. Lovendal dar prin mai
puţin pitoresc. Ca şi acesta, pictorul ieşean îi abordează cu respect,
curiozitate şi vie admiraţie. Imaginile lor se refuză
convenţionalismului edulcorat dar şi optimismului dubios al
perioadei în care pictorul i-a creat. Ţăranii săi sunt aspri, ductul liniar
le intensifică această duritate; le este specifică o conştiinţă de sine.
Un baston ciobănesc, o altă unealtă specifică ocupaţiei celor de la
munte devin în mâna celor portretizaţi însemnele unei nobleţi pe
care le-o dă conştiinţa persistenţei şi a unei culturi cu rădăcini
milenare.
Făt Frumos însuşi, erou şi ideal al basmelor româneşti, tratat în

ilustraţiile anterioare ale numeroaselor ediţii ale poveştilor marelui
prozator, la modul cuminte, academic, dominat de unduirile vag -
lirice ale liniei curbe, apare la Dombrovski într-o totală altă viziune.
Chipul persnajului

( G. Călinescu : Estetica basmului, 1965, p. 214), prin
isprăvile sale vitejeşti şi iniţiatice totodată configurează un caracter
şi o performanţă etică. El solicită artistului din plin fantezia şi
abilităţile compoziţionale şi cromatice.

, operă care l-a pasionat intens, pe întreg
parcursul vieţii, i-a determinat subiectele unui amplu ansamblu,
relevându-i concomitent şi notele specifice şi definitorii ale unui stil.
Lucrarea definitivată cu şapte secole în urmă, în spaţiul culturii

germane, l-a obsedat prin complexitatea narativă, individualitatea
aspră a caracterelor şi dramatismul situaţiilor.
Sensibil şi ardent la o spiritualitate pe care epopeea o

exemplifică, fascinat şi chemat uneori lăuntric de strămoşii săi nemţi
sau polonezi, în vremuri la frontiera a două culturi, stabiliţi ulterior
în Iaşul de acummai bine de un secol, artistul este pătruns profund şi
simpatetic de spiritul lucrării căreia i-a dedicat o interpretare vizuală
desfăşurată de-a lungul a peste patruzeci de acţiuni esenţiale în
conturarea coordonatelor operei.
Ductul linear al tuşului configurează eroi, isprăvi de vitejie,

trezeşte admiraţie dar şi fiori. Scenele create solicită artistului
probleme de compoziţie, original organizate de autor, de constituire
a unor caractere tăiate în materie dură sau de cromatică; toate vor fi
concepute sub semnul unei monumentalităţi simbolice. De o dârză
fermitate şi chiar monomane, personajele sunt neabătute din drumul
lor. Kriemhilda nu-i iartă pe vinovaţii de moartea iubitului ei
Siegfried, nedrămuindu-şi scrupulele în pedepsirea lor; burgunzii
ştiu ce-i aşteaptă la curtea lui Etzel - Atila dar nu se dau îndărăt,
pornind asemeni săgeţilor împinse de acelaşi dublu resort al
arcurilor şi voinţelor nestrămutate...
Acţiuni, personaje, planuri şi evenimente alternează rapid

desfăşurând analogic secvenţe ale unui serial cinematografic.
Desenele artistului ar sugestiva regizoral proiectul unui film sau
scenografia unei piese de teatru.
Întreaga expoziţie determină în consecinţă o reevaluare pozitivă

a operei artistului rămasă nejustificat în penumbra ambianţei
artistice a oraşului nostru şi repunerea ei pe locul pe care îlmerită.

Epopeii Nibelungilor HarapAlb

Ilustraţii laHarapAlb

"Ilustraţii la Cântecul Nibelungilor"

Proiecte de artă germană la
Epopeea"CânteculNibelungilor"

Epopeea Nibelungilor

noi spaţii de gândire, în care analiza Nibelungilor nu este
doar un pretext oarecare ci un caz exemplar

de o vârstă şi o criză întocmai ca şi Ileana
Cosânzeana

Gh. MACARIE

Ludvig Dombrovski -
File de poveste
n viziunea unui

grafician
î

N. IRIMESCU

Celebra ospe ie-han
BOLTA RECE

ţ

Zarifopol a vândut partea sa, o treime, comerciantului din Roman,
Isac Hirsch. În 1909, Gheorghe P. Zarifopol, împreună cu
Constantin Dobrogeanu-Gherea, care îl reprezenta pe Paul (Pavel)
P. Zarifopol, aflat atunci la studii la Leipzig, au vândut fraţilor Leon
şi LupuGoldenberg şi restul proprietăţii.
Bolta Rece devine cunoscută nu numai ca o casă de ospeţie, ea

începe să trăiască, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o
perioadă fastă intrând în istoria oraşului prin „legăturile” cu mulţi
dintre membrii Societăţii Junimea, care încheiau aici o parte din
agapele lor, care începeau în localuri mai elegante. De aceea localul
capătă, pentru cunoscători, un nou nume: Universitas Vinorum,
unde se adunau de fapt Conventus egregiorum virorum Iassiensium
( Adunarea bărbaţilor străluciţi ai Iaşului). La un „sfat de vorbă”
multe personalităţi culturale, şi nu numai, ale oraşului s-au perindat
pe sub bolţile de plăcută răcoare, partizani ai devizei junimiste
„mâncarea-i fudulie, băutura temelie”. Fiind curat, bine întreţinut,
„Localul atrăgea, aici îşi dădeau întâlnire mai în fiecare seară, de
asemenea, călători din ţară, cărora le plăcea un pahar cu vin sau
rachiu bun, se duceau să petreacă o seară”, cum scria Gheorghe
Panu.
Istoria literară a consemnat pe larg întâlnirile dintre Creangă şi

Eminescu, preferinţa lor pentru acest localmodest dacă îl comparăm
cu luxoasele restaurante care deja îşi făcuseră apariţia la Iaşi.
Rusticitatea locului nu-i împiedica pe cei doi buni prieteni să
dezbată inteligent probleme care îi preocupau deopotrivă. Pe de altă
parte, în afara ulciorului cu parfumatul Cotnari sau a doinelor
cântăreţului Dumitru Diudiu, ei apreciau tochitura moldovenească,
puiul cu mujdei şi mămăligă, ospăţ îndulcit uneori cu plăcinte
poale-n brâu, bucate specifice locului.
Din manuscrisul „Bolta Rece” (nr. 3829), aflat la Muzeul de

Literatură al Moldovei, Iaşi, aflăm amănunte pitoreşti, mai puţin
cunoscute marelui public: „...Spre sfârşitul lui septembrie, fraţii
Amira se pregăteau să plece laCotnari, pentru a cerceta recolta nouă,
care se pârguia încă în clima blagoslovită a acestui colţ
moldovenesc.
Promisese încă în primăvară prietenilor boltagii, că-i va conduce

să vadă renumitele podgorii. Câteva trăsuri pregătite din ajun şi
puse sub înalta oblăduire a lui Alexe. Vestitul surugiu, ţigan, a lui
Costăchel Sturza, avea ordinul să adune pe boltagii excursionişti.
Gata, boiarule, spunea ţiganul bătând cu un ciocan de lemn în poarta
fiecăruia, pocnind şi dintr-un harapnic domnesc. Această formulă
originală îi fusese dată ca vestire de crâşmarul Amira cu aprobarea
tuturora...
Trăsurile pline de boltagii se înşirară ca la nuntă în faţa crâşmei,

luând pe Piziztrate şiAristiaAmira, porniră spreCotnari.
În fruntea lor, surugiul călare pe un cal alb, frumos, jucăuş, dăruit

lui de prinţulMavrocordat, deschidea convoiul veseliei...
După diferite popasuri, ajunseră la destinaţie. Fraţii Amira, care

cunoşteau locurile, începură să găzduiască pe oaspeţi, care în
unanimitate recunoscură cu elogii că satul este pitoresc.
Pentru prima oară unanimitatea estetică era întronată în cenaclul

Junimiştilor, căci de obiceiu în toate împrejurările domnea
divergenţa de părere”.Adoua zi ,merseră la o vie unde li se pregătise
omasă ţărănească.

za unor neînţelegeri contractuale între noii “proprietari”
şi familiaAmira, după 1902 firma “Bolta Rece” şi-a schimbat sediul
dintr-un cartier într-altul, nereuşind să reînvie caldul prestigiu avut
altă dată. Abia în 1966, “Bolta Rece” a revenit “acasă”, în strada
Rece, unde se află şi azi.
S-au scris câteva cărţi despre trainica prietenie dintre Bolta Rece

şi junimişti, nenumăraţi intelectuali ai oraşului sau doar în trecere
prin el, din generaţii diferite, au evocat cu un zâmbet vestitul loc de
răsfăţ al minţii dar şi pe cel culinar. Astăzi, Bolta Rece a rămas
restaurantul de tradiţie prin excelenţă. Construcţia e dispusă pe trei
nivele, salonul de sus având plafonul construit cu imitaţie de bârne
de stejar, aşa cum a fost cunoscut în secolul trecut. Crama localului
este, de asemenea, amenajată în stil tradiţional, cu mese de stejar,
prevăzute cu laiţe moldoveneşti, localul prezentând, în totalitate, o
autentică atmosferă intimă, care evocă amintiri legate de celebrele
personaje ale culturii româneşti care i-au călcat pragul la sfârşit de
secolXIX, la început de secolXX.

Din cau
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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. 7
(Ianuarie 2015)

”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

În preajma sărbătorii naţionale a Greciei, din 25 martie (cândse aniversează 193 de ani de la declanşarea Războiului de
Independenţă), la Editura Omonia a apărut volumul

aparţinând
istoricului român cu rădăcini greceşti, Nestor
Camariano.
Lucrarea, bazată pe numeroase surse

româneşti inedite, este o valoroasă
monografie dedicată personalităţii complexe
a scriitorului, juristului, medicului şi
cărturarului
(1772-1847). Dregător de vază la curtea
domnească a Ţării Româneşti (redactor al

cunoscută şi sub
numele de , 1818) şi a
Moldovei (unde fondează primul teatru al
elenismului, pe scena căruia se joacă drama sa
eroică ), Hristopoulos şi-a scris întreaga
operă filologică (autor, între altele, al unei

, care a
constituit model pentru Ion Heliade
Rădulescu) şi literară pe pământ românesc,
unde a trăit aproape jumătate de veac. „Unul
dintre cei mai îndrăgiţi scriitori greci din
Principate”, „Noul Anacreon”, cum a mai
fost supranumit, a exercitat o influenţă
notabilă asupra scriitorilor români din primele decenii ale
secolului 18. Costache Conachi, Paris Mumuleanu, fraţii
Văcăreşti,Anton Pann sau GrigoreAlexandrescu au imitat ori s-
au inspirat tematic din opera bardului dinKastoria, „vestitul poet
liric, patriot prin slujbele şi talentele sale, al Greciei şi al Ţării
Româneşti”, cum îl caracterizează Ion Heliade Rădulescu, mare
admirator al luiHristopoulos şi traducător al său.

Athanasios Hristopoulos. Viaţa, opera literară şi influenţa sa
asupra unor literaţi români ,

Athanasios Hristopoulos

Legislaţiei Ţării Româneşti,
Legiuirea Caragea

Ahile

Gramatici a limbii greceşti vorbite

Elena LAZĂR

diorama

Bardul din Kastoria...

Titlu de referinţă în bibliografia domeniului (o ediţie
prescurtată a apărut în limba franceză, la Salonic, în 1981),
indispensabil pentru orice cercetător interesat de istoria culturală
greacă şi română din Principatele Române din prima jumătate a
secolului XIX, lucrarea lui Nestor Camariano rămâne, în opinia
neoelenistei Cornelia Papacostea-Danielopol, „un preţios ghid
pentru istoricul şi comparatistul român şi grec, o monografie
completă, bogată în elemente inedite ale vieţii şi operei marelui
poet”.
Cartea a apărut cu sprijinul unor intelectuali greci sau greco-

r omân i , c a r e c o n t i n u ă t r a d i ţ i a
„syndromiţilor” (abonaţilor) - modalitate
de editare care a funcţionat cu succes în
secolele trecute - pentru lucrări considerate
fundamentale pentru contribuţia lor
culturală, dar care au circulaţie de piaţă mai
restrânsă. Autorul acestei exegeze,

(1909-1982) rămâne unul
dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai
şcolii româneşti de studii neoelene. Născut
în Grecia, la Peristeri, a venit împreună cu
sora sa,Ariadna, la Bucureşti, unde unchiul
lor, vestitul bizantinolog şi neoelenist
Demosthene Russo (1869-1938), le-a
îndrumat amândurora paşii spre studiul
elenismului din România. A fost paleograf
la Biblioteca Academiei Române (publică,
în 1940, vol . II a l

), apoi cercetător la
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” şi la
Institutul de Studii Sud-Est Europene ale
Academiei Române. Prin opera sa, scrisă în
română, franceză şi greacă, publicată în

România şi Grecia, Nestor Camariano, renumit, ca şi unchiul şi
sora sa, prin acribia cercetării, a adus o importantă contribuţie la
studiul relaţiilor româno-elene din secolele 18-19. A editat,
împreună cu sora sa, Ariadna Camariano-Cioran, lucrarea
unchiului lor (2 vol., 1939) şi

(1965 ).

Nestor
Camariano

Catalogului
manuscriselor greceşti

Studii istorice greco-române
CronicaGhiculeştilor

“Ciprioţii mănâncă fix ca şi cum ar muri mâine şi îşi
construiesc case ca şi cum ar trăi pentru totdeauna”, ăsta-i
proverbul preferat în Cipru şi ca o ameninţare, pluteşte peste
orice început de masă. Partea despre case o înţelegeam bine,
m-am plimbat prin insulă cât să văd rămăşiţe solide de templu
din secolul 12 înainte de Hristos, sate de piatră care vor bate
mileniul, fortăreţe, biserici şi moschei bine înfipte în stânca
insulei. Dar de-abia acum, în această seară de vară, o să înţeleg
şi cum stă treaba cu mâncarea într-un restaurant din suburbiile
Larnacăi.
Suntem şase cetăţeni la masă. Doi români şi patru ciprioţi.

Toni, proprietarul, poartă omustăcioară şmecheră şi are un aer
de bărbat fatal din sudul Italiei.Nu se aducmeniuri lamasă, dar
deîndată ce ne aşezăm, coşuri cu pâine proaspăt coaptă ne
aterizează în faţă. Rupem din ea, arzându-ne buricele
degetelor, mă gândesc că pâinea rămâne cel mai incredibil
aliment al lumii.
După coşurile cu pâine se revarsă pe masă salate verzi şi

salate cu legume, salate cu haloumi şi haloumi la grătar, sos de
tahine, caracatiţă uscată şi caracatiţă murată, măsline cu
chipuri diferite şi calamari perfect albi, humus şi o formă foarte
aromată de tzatziki.Mâncăm lacom şi flecărim nemaipomenit,
am putea câştiga un concurs de mâncat şi vorbit viteză în
acelaşi timp. Toni-mustaţă-pana-corbului se apropie de masă
şi ne întreabă dacă e de ajuns mâncarea. Yeeeessss, şuierăm în
cor.
Ne oprim şi bem. Vin, rachiu, sucuri de portocale şi de

pepene verde. Discutăm despre iubire, copii, părinţi, viaţă, ca
şi cum ne-am şti de când lumea şi pământul. Pe masă apar
frigărui de porc, de pui, mâncare de miel, grătare, chiftele, un
soi de mici corciţi cu kebab, castroane cu melci şi legume
murate. “Cartofii ciprioţi sunt ceimai buni din lume”, declamă
unul dintre meseni şi mă jur că e aşa, cei fripţi erau atât de
gustoşi că se mâncau singuri, nu-ţi lăsau nici o clipă
posibilitatea de a te simţi măcar puţin vinovat. Mă simt ca în
dansul ăla dement, tarantella, despre care se credea că scoate
dracii din om şi pe care trebuie să îl dansezi până pici lat. Nu e
cale de întors, mă amăgesc cu nişte melci şi-ajung să înfulec
din toate.Toni se apleacă din nou şi întreabă dacă avem destulă

mâncare, ne ia râsul ca pe nişte nebuni, zici că a făcut cea mai
bună glumădin lume.
De două ore mâncăm. Încep să mă gândesc că mai înţelept

ar fi să cerşesc nişte milă. Sau să mă scuz sau să mă ridic pe
tocurile mele de 10 şi să o iau la fugă prin cartierul larnachez în
linie dreaptă, până la hotel. În difuzoare se-aude o muzică
legănată şi melancolică, mi se spune că e despre ce păţesc
săracii de bărbaţi de la femei, despre amor şi chinurile lui. Mă
uit la ciprioţii de la masă, cu aerul lor de cuceritori de sudul
Mediteranei, cu felul lor jovial de a fi şi încep să râd de drama
bărbatului din cântec. Ne distrăm, asta stârneşte o altă rundă de
bârfă simpatică despremicile drameale cunoscuţilor noştri.
E-o noapte parfumată în insulă. Căldura grozavă de zi şi de

noapte intensifică mirosul florilor care sunt pretutindeni.
Ventilatoare uriaşe vântură aerul de pe terasă ca să-l facă mai
răcoros. Sunt într-un fel de stare secundă când noi feluri de
mâncare ne sunt puse în faţă. Peşti mari şi mici, copţi, la grătar,
prăjiţi, cu usturoi sau puţin picanţi, mai uscaţi sau stropiţi
elegant cu ulei de măsline. Fructele de mare se dau mari în
sosuri de vin şi de rodie. Numaimănânc, ci gust.Mă simt ca un
căpcăun aţâţat care nu se mai poate opri. Câte o îmbucătură.
Sunt cincisprezece feluri la masă, cincisprezece îmbucături.
Cât mănâncă un om normal la cap la o cină. Toni se apropie cu
întrebarea pebuze. Previnmomentul şi îi spun, uşor emoţionată
deposibilul răspuns că trebuie să ne oprim.Zâmbeşte sadic.
Prăjituri pufoase şi prăjituri în miere. Fructe şi legume

conservate tot în miere. Fructe proaspete şi sucuri de fructe.
Rachiu şi vin, din nou. Cafele cipriote bine îndulcite, făcute la
ibric. A trecut de miezul nopţii şi Toni ne conduce spre ieşire.
“Ciprioţii vorbesc preamult şi mănăncă preamult.Acum ştii şi
tu asta.” Ştiu, ştiu şi nu mă ajută la nimic. O să mai stau încă
aproape o săptămână în Cipru şi voi afla că ce-am trăit eu în
seara asta se numeşte mezze şi se traduce prin “masă cu peste
20de feluri”.

Ana-Maria CAIA

Cea mai lung mas din lumeă ă

Gheorghios DROSINIS
(1859-1951)

Traducere din limba neogreacă de Valeriu MARDARE

Grădina Hesperidelor, sec. V i. H (detaliu)
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Se încurajau, cum suna discursul oficial almaimarilor de la
Berlin, acele opere ce cultivau frumuseţea, echilibrul,
armonia, bunul gust, măsura, aşa cum se regăseau,

afirmau cenzorii, în arta veche şi în neoclasicism. Această
modalitate de expresie reprezenta idealul artistic pentru Hitler şi
pentru cei mai mulţi dintre companionii săi.Aceştia au câştigat
bătălia cu Josef Goebbels, ministrul Culturii şi Propagandei,
admirator al luiVincent vanGogh şi al expresioniştilor germani,
posesor al unor lucrări de referinţă ale acestora. Odată tranşată
disputa cu propriul său ministru, Hitler a declanşat o veritabilă
prigoană contra artei moderne.Au fost confiscate mii de picturi
şi sculpturi, aflate în colecţii publice sau private. Cele din urmă
aparţineau mai cu seamă evreilor. Paradoxal, între artiştii
"excomunicaţi" au figurat şi simpatizanţi ai nazismului, ca
Nodle şi Heckel. În 1937 a fost organizată şi o expoziţie
itinerantă cu opere calificate ca "degenerate". Vernisajul a avut
loc laMünchen. Raţiunea era una pedagogică, să se arate cumnu
e bine să se creeze şi să se demonstreze hotărârea de a pune capăt
evoluţiilor de această natură. Intransigenţa decidenţilor nazişti a
fost demonstrată prin apelul la soluţia finală, exterminarea. De o
astfel de soartă au avut parte lucrările sculptorului constructivist
Otto Freundlich, evreu de origine, care au fost distruse, la fel
cum s-a întâmplat şi cu multe dintre capodoperele scrisului din
bibliotecile publice sau personale de pe tot cuprinsul Germaniei.
Freundlich, a cărui sculptură, "Omul nou", fusese reprodusă pe
coperta catalogului expoziţiei naziste drept prototip al
"degenerării", a fost el însuşi, ca fiinţă, victima terorii. Deportat
în 1943 la Drancy, avea să sfârşească exterminat aidoma
creaţiilor sale.
Aşadar, pulverizarea oamenilor şi făptuirilor lor creatoare,

ce nu se încadrau în matriţa gândirii fasciste, constituia axul
central al politicii lui Hitler şi a Partidului Naţional-Socialist.
Pentru lichidarea fiinţelor indezirabile naziştii au inventat
lagărele morţii, lichidarea în masă prin sinistra soluţie finală,
experimentată cu succes şi cruzime de neînchipuit laAuschwitz.
În ceea ce priveşte "umanioarele", nu doar că se instituise o
cenzură drastică, dar se plănuise meticulos şi perfid epurarea a
tot ceea ce, din perspectivă nazistă, era degenerare în
patrimoniul artistic al umanităţii. Scrierilor, partiturilor,
tablourilor, sculpturilor nonconforme li se dorea dispariţia.
Ruguri s-au înălţat în lungul şi latul ţării şi în teritoriile ocupate
spre a trece prin foc şi pară ceea ce era "otrăvitor"şi ameninţa a
strica sufletul curat al rasei ariene. Surprinzător, în cazul artelor
frumoase naziştii, n-au recurs in corpore la autodafé.
Neaplicarea soluţiei finale cu privire la artele plastice revelă pe
de o parte ipocrizia promotorilor artei pure, pe de alta cinismul
dus la extrem. Principiile erau lepădate fără scrupule dacă se
putea trage un profit material pentru regim. Şi nu era greu de
intuit că aceste capodopere reprezentau o valoare greu de
neglijat şi pierdut. Poate că în opţiunea pentru un tratament
diferit aplicat operelor de artă un rol să fi avut şi Goebbels, care
nu s-a vrut părtaş la asasinarea atâtor splendori. El însuşi nu
numai că le admira, dar şi le colecţiona. Purgarea colecţiilor
germane de operele clasate ca dăunătoare a fost calea aleasă în
ultimă instanţă de nazişti, şi nu arderea precum în cazul cărţilor.
Cu excepţia câtorva exemple de ţinut minte, operele de artă au
scăpat de la distrugere. Argumentul hotărâtor, în faţa căruia s-a
înclinat şi Hitler, a fost acela al importantelor sume de bani ce
urma a se obţine din vânzarea preţioaselor valori patrimoniale.
Despre bani se spune că nu au miros. Pesemne că întocmai au
gândit şi naziştii când au hotărât să organizeze o licitaţie
internaţională ca să se debaraseze astfel de" răul" din casă şi să
"salubrizeze" un climat artistic ajuns a fi irespirabil din punctul
lor de vedere, şi, totodată, să procure importante sume de bani,
vitale pentru finanţarea pregătirilor de război aflate în toi.Afost,
şi-au spus mai marii Reich-ului, un compromis necesar pentru o

cauză nobilă. Au scos la licitaţie 125 de
lucrări de pictură şi sculptură, creaţiile a
39 de artişti, reprezentanţi de seamă ai
curentelor novatoare, avangardiste,
nume mari ale artei universale, printre
care Vincent van Gogh, Chagall,
Matisse, Gauguin, Ensor, Picasso,
Derain,Kokoschka, Lieberman.
Naziştii au contactat pentru vânzarea

operelor de artă indezirabile una din
cele mai reputate case de licitaţie din
vremea aceea, cea de la Lucerna,
Elveţia, a celebrei Galerii "Fischer".
Licitaţia din 30 iunie 1939 din oraşul
helvet a fost precedată de alte vânzări de
tatonare la Londra şi Oslo. Aceasta din
ţara cantoanelor a fost una de magnitudine. Licitaţia s-a
desfăşurat la Hotelul Naţional, într-o sală plină ochi şi foarte
animată pe tot timpul derulării ritualice a evenimentului.
Interesul a fost enorm, dar ecourile au stat sub semnul
controverselor. Cei care au decis să participe n-au scăpat de
critici destul de severe şi de acuzaţia de complicitate cu regimul
de la Berlin, profitorul fără scrupule al comercializării valorilor
de patrimoniu, dintre care unele confiscate din colecţii private,
aparţinând mai cu seamă evreilor. Au avut, în ultimă instanţă,
câştig de cauză în disputa iscată argumentele de bun simţ ale
celor care au mărturisit că s-au angajat în acest demers pentru a
salva nişte creaţii irepetabile, ce ar fi fost altfel distruse aidoma
cărţilor, pierzându-se ireparabil bunuri de tezaur de o valoare
incalculabilă. De asemenea simţăminte au fost însufleţiţi
numeroşi iubitori de artă, dar şi autorităţi din Europa şiAmerica,
care, într-o solidaritate impresionantă şi într-un interval de timp
scurt, au reuşit să strângă sumele de bani, de ordinulmilioanelor
de dolari, necesare achiziţionării lucrărilor licitate. E grăitoare
în acest sens reacţia promptă şi eficace a oraşului Li ge. Câţiva
dintre intelectualii de vârf ai oraşului valon au fost fermentul
valului de interes stârnit în Belgia pentru cumpărarea unora
dintre lucrările licitate. Unul dintre aceştia a fost criticul de artă
Jules Bostman de la Li ge, care, auzind de ceea ce avea să se
întâmple la Lucerna, a reuşit să convingă autorităţile şi pe
concitadinii lui să participe la licitaţie. Cel solicitat întâi a fost
viceprimarulAuguste Buisseret, care a orchestrat o campanie de
strângere de fonduri. Alături de primărie, contribuitoare cu o
sumă consistentă de bani, mai mulţi mecena au fost sensibilizaţi
şi s-au devotat cauzei. În câteva zile s-au adunat 5 milioane de
franci şi delegaţia oraşului a fost în măsură să plece la Lucerna.
Împreună cuAugusteBuisseret s-au aflat în acea după amiază de
vineri 30 iunie 1939 la Lucerna d'OlympeGilbart, redactor şef al
ziarului "La Meuse", şi Jacques Ochs, directorul Academiei
Regale deArtă şi Muzeului deArte Frumoase din Li ge.Acesta
din urmă era şi artist plastic şi se afirmase ca un redutabil
caricaturist în paginile hebdomadarului "Pourqoi pas". Între
cei mai activi susţinători s-a numărat şi un alt viceprimar,
Georges Truffaut. Jacques Ochs i-a imortalizat pe toţi
protagoniştii în caricaturile publicate în zilele acelea în
"Pourqoi pas" . Georges Truffaut a fost cel care a avut în aceeaşi
perioadă iniţiativa de a construi în inima oraşului un edificiu ce
amintea de cetăţile antice, Băile Sauverniére, construcţie
proiectată în stilul Bauhaus, definitoriu pentru tendinţele
novatoare din arhitectura primei jumătăţi a secolului XX, de
asemenea neagreată de nazişti. Prezenţa la licitaţie a delegaţiei
din Liége a fost fructuoasă. S-a reuşit achiziţionarea a 9 lucrări
ale unormari artişti, ceea ce s-a constituit în ceamai substanţială
adjudecare de către o entitate sau licitator privat. În patrimoniul
Muzeului de Artă din Liége au intrat atunci "Casa albastră" de
Chagall, "Măştile şi moartea" de Ensor, "Monte Carlo" de

Kokoschka, "Portret de fată" de Marie
Laurencin, "Dejunul " de Jules Pascin,
"Familia Soler" de Picasso, "Vrăjitorul
d'Hiva-Oa" de Gaugin, "Călăreţul pe plajă" de
Max Lieberman, şi "Caii albaştri" de Franz
Marc. Nici una dintre aceste lucrări nu fusese
confiscată de la colecţionari privaţi

este 75 de ani, în toamna anului 2014,
aceste lucrări şi altele vândute la
licitaţia din 1939 de la Lucerna s-au

regăsit iar laolaltă, de data asta la Li ge, dar nu
expuse în Muzeul oraşului, ci tocmai în acea
clădire Bauhaus, stil arhitectonic repudiat de
nazişti. Edificiul fusese înălţat vreme de 10
ani, între 1929 şi 1939, spre a servi ca terme
ale oraşului belgian. Inaugurarea avusese loc
în 1942, în plină ocupaţie germană, într-un
gest de veritabilă frondă. Transformate după
ample lucrări de restaurare într-un centru
cultural polivalent, numit Cité Miroir, fostele
terme aveau să fie, de loc întâmplător, cadrul
unui act de memorie, de aducere în actualitate
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a licitaţiei din 1939, în care oraşul Li ge a jucat un rol
primordial. Rememberul acesta a fost considerat necesar de
forurile culturale ale oraşului valon nu doar pentru a releva
semnificaţia demersului din 1939, întreprins de autorităţile
municipale şi de cetăţenii din Liége, dar şi ca să atragă atenţia că
primejdia cenzurii şi excomunicării artistice n-a dispărut din
lume. Animaţi de astfel de aspiraţii, organizatorii au pus în
operă o expoziţie unică în felul său. Locul de expunere s-a
dovedit a fi cadrul ideal, o adevărată cutie de rezonanţă a
mesajului puternic ce s-a dorit a fi transmis, acela al nevoii de
solidaritate în apărarea valorilor de preţ ale omenirii, atunci
când acestea sunt ameninţate, aşa cum s-a petrecut în anii de
tristă amintire ai fascizării Europei. Arta şi istoria se reunesc în
această expoziţie ce s-a deschis pe 17 octombrie 2014, putând fi
vizitată până pe 25 martie 2015. Ca să aibă feelingul dorit
evenimentul a fost conceput ca un spectacol al imaginii şi
ideilor. Cel care a imaginat scenografic ambianţa este un artist
de marcă, Cristophe Gaeta. Pentru a prezenta cele 30 de lucrări,
pe care comisarii au reuşit să le aducă laLi ge în expoziţia "L'art
degéneré selon Hitler", scenograful a conceput o cutie neagră.
Tronează pe marginea piscinei acum goale ca un buncăr nazist.
O priveşti şi-ţi poţi închipui că ai în faţa privirilor o casetă a
comorilor, ceea ce nu e departe de realitate. Înăuntru chiar te
aşteaptă un tezaur. Dar până să ajungi în această peşteră a
făgăduinţelor urci golgotic scări şi străbaţi tunelic timpurile cu
întunecimile şi teroarea lor. E o trecere prin infern, infernul
iraţionalului, al puterii discreţionare, un drum al înţelegerii
mecanismelor raportului între putere şi artă, a ceea ce-a
însemnat cenzura şi zbaterile creatorilor de a răzbi la libertatea
de expresie. Redarea acestei lupte continue între cei care
zăgăzuiesc rostirea şi jertfitorii întru slobozenia ei nu se rezumă
în expoziţia de la Cité Miroir la episodul fascist, ci abordează
toate momentele de opresiune ale cuvântului, inclusiv cele din
contemporaneitate. În acelaşi cadru al fostelor terme este
panotată o altă expoziţie, una complementară, intitulată "Notre
combat", ce înfăţişează formele de rezistenţă artistică la ideile
din "Mein Kampf". S-a conturat astfel, potrivit gândirii
scenografului Gaeta, un itinerar al reflecţiei. Păşeşti şi te
pregăteşti să intri în " sipetul perfect", cum numeşte comisarul
ştiinţific al expoziţiei, Jean-Patrick Duchesne locul unde sunt
expuse tablourile demonizate de nazişti şi vândute la licitaţia de
la Lucerna. Înainte de a deschide uşa cutiei negre, eşti invitat să
retrăieşti prin intermediul caricaturilor lui Jacques Ochs
atmosfera efervescentă din Li ge-ul anului 1939 şi chiar din
ziua marii licitaţii.

poi, dus ca pe un covor fermecat, te afli în caseta
magică, cuprins deodată de vraja frumosului. Te
opreşti, te răsuceşti, priveşti din toate unghiurile

posibile capodoperele. Se nasc instantaneu întrebările. Ce-a
fost, ce rătăcire a bântuit nişte minţi omeneşti de-au pornit
războiul cu paşnicele şi sublimele întruchipări, plăsmuite să
bucure, să emoţioneze, să încânte? Ce tenebre luaseră în
stăpânire acele făpturi, ce le pervertiseră sufletul de căzuse până
într-atât în ghearele răului? E greu însă să găseşti răspuns când
ai înaintea ta minunăţiile aduse din toate zările lumii de
organizatori, de la Linz, Ulm,Haga,Davos,Manenheim, Berna,
Halle, Anvers, Bruxelles. Sunt 30 din cele 85 de opere vândute
la Lucerna şi toate te îmbie nu doar cu splendoarea lor artistică,
ci şi cu pacea şi liniştea ce o împrăştie.Te învăluie cu puterea lor
binefăcătoare. Iată spre exemplu, “Casa albastră”, de Chagall.
Surprinde un colţ de oraş rusesc într-o plonjare ce porneşte de la
o casă, un fel de izbă mai chipeşă, într-o tonalitate noptatecă de
chindrus, întâlnită nu doar la acareturile ruseşti, ci şi la cele
româneşti, o siluetă plutind aidoma unei corăbii, oprită la
cupolele bulbate ale unei biserici proptind cerul. Nu-i nimic
insurgent, nici decadent în compunerea tabloului.
Expresivitatea şi frumuseţea lui sunt generate de atmosfera ca
de poveste, de zvâcnirea şturlubatică a liniei şi cromatica cu
acorduri insolite, de-a hoarţa cu regula, dar pline de savoare.
Împărăţeşte în dreptunghiul pânzei o undă de mister cu accente
de fantast şi un palpit al abisalului atât de caracteristic sufletului
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În tunelul timpului

PICASSO: “Familia Soler”

( )Urmare din pag. 1
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rusesc. Dar poate oare fi catalogată drept "degenerată"
atmosfera din "Familia Soler", lucrarea lui Picasso, licitată la
Lucerna şi adjudecată de oraşul Li ge pentru Muzeul de Arte
Frumoase? Nici pe departe. Domneşte în toată cuprinderea
tabloului tihna domesticului reconfortant. E drept, felul în care
marele pictor desenează şi colorează siluetele, surprinse într-o
clasică poză de familie, nu-i chiar unul canonic, deşi viziunea
este departe încă de evoluţiile manifest revoluţionare din
perioada cubistă, ceea ce e firesc, dacă avem în vedere că pânza e
realizată în 1903. Cu toate că modalitatea de redare a
personajelor e figurativă, dar nu ortodoxă, alte elemente, ce ţin
de compoziţie, colorism, conferă modernitatea la Picasso, cel
de la începuturi. Fundalul în primul rând nu-i cel obişnuit al
odăii în care au pozat în picioare membrii familiei Soler.Aceştia
sunt pictaţi într-o masă de albastru întunecat, în care se
conturează cu pregnanţă figurile umane. Picasso pogoară spre
interiorităţi sufleteşti într-un fel de radiografie. Dar chiar şi o
creaţie cu un subiect morbid la prima vedere, cea a lui Ensor,
"Măştile şi moartea", nu dă naştere unei stări de angoasă când o
priveşti, ci doar te stimulează să gândeşti cu privire la condiţia
umană, iar prin accentele ludice smulge şi un zâmbet adumbrit.
"Crizantemele " lui CunoAmiet au chiar cuminţenia florilor din
glastre, motiv atât de prezent în creaţia unor pictori din epoci
diferite. Elementele de noutate, particularizante, sunt cele
privitoare la acorduri, suprapuneri şi fundal. Atunci, pe bună
dreptate, te întrebi de ce au intrat astfel de opere în dizgraţie şi au
fost etichetate de nazişti ca fiind degenerate? Probabil că artistul
nu se încadra, prin originile etnice, sau prin vederile ideologice,
în concepţia "gânditorilor" nazişti. În schimb "Femeia beată",
tabloul semnat de Karl Hofer, aflat în colecţia Muzeului din
Ulm, întruneşte toate caracteristicile decadenţei, aşa cum o
vedeau ideologii Reich- ului. Suntem în faţa expresionismului
în forma sa cea mai deplină. Artistul accentuează programatic
ceea ce-i grotesc, dar nu urmăreşte să producă repulsie, ci
compasiune. Acelaşi Karl Hofer, portretist de forţă, ni se
dezvăluie şi ca un componist ingenios atunci când zugrăveşte
scene de viaţă.. E revelatorie în acest sens lucrarea sa "Patru
oameni la masă", din colecţia Muzeului de la Anvers, în care,
utilizând subtil jocul de lumină şi umbră, izbuteşte să reliefeze
cu vigoare şi veritate caracterele mesenilor; unora
descoperindu-le chipurile lăuntrice într-un fascicol luminos,
altora înfăţişându-le înfăşurate într-o pânză umbroasă. Oskar
Kokoshka, austriacul care a aderat la programul estetic al
Grupării "Bruke"(Podul), figurează în expoziţia de la Li ge cu
două piese reprezentative pentru expresionismul său febril, cu
accente uneori neurastenice. Sunt două peisaje, cu o amprentă
pregnantă de stranietate. Una se intitulează "Tower Bridge", şi
reprezintă o vedere a celebrului pod al Londrei. Subiectul era
unul predilect al grupării şi transmitea un mesaj simbolic. Prin
creaţiile lor, membrii mişcării artistice îşi propuneau să adune
generaţia tânără a timpului, pe toţi cei care aveau ceva de spus cu
privire la mersul vremurilor. Această lucrare, datată 1925, din
colecţiaMuzeului oraşului americanMinneapolis, este grăitoare
pentru modalitatea de expresie a acestor pictori, în creaţiile
cărora culoarea a jucat un rol primordial, potenţată prin tuşe
aspre, nevrotice. În aceeaşi paradigmă se înscrie şi priveliştea
oraşului "MonteCarlo".O pasăre ia parcă sub stăpânirea aripilor
sale cetatea, şi acest unghi de abordare imprimă nu doar insolit
panoramei, ci şi unmister cu note dramatice.
30 de pânze şi sculpturi din cele vândute la licitaţia de la

Lucerna s-au reîntâlnit în 2014 pe simezele de la Cité Miroir,
clădire ridicată cam în acelaşi timp cu prigoana dezlănţuită
împotriva operelor de artă repudiate de nazişti şi într-un stil
arhitectonic dezavuat de aceştia. Iniţiativa de a readuce în
atenţia opiniei publice acelmoment sumbru al istoriei este de loc
întâmplător pentru acest oraş din Wallonia. Intelighenţia
burgului belgian, administraţia şi populaţia lui au reacţionat
atunci admirabil, demonstrând că barbaria poate fi învinsă prin
solidaritate şi o replică demnă. Peste ani, la trei sferturi de veac, o
altă generaţie se arată pătrunsă de aceleaşi idealuri. Preţuieşte
libertatea ca o valoare supremă şi, în acelaşi timp, înţelege că
apărarea acesteia nu poate lua răgaz. Nimeni nu are dreptul să
uite ceea ce a fost abominabil în istoria omenirii şi nu poate
rămâne indiferent la încălcările de azi ale acestui principiu sacru.
Acest memento atât de necesar, cu o indiscutabilă componentă
pedagogică, a stat sub semnul unei religiozităţi pioase şi s-a
săvârşit printr-o asumare totală a organizatorilor, cu un
profesionalism impresionant, în cultul rigorii, probităţii
ştiinţifice şi devoţiunii. Numai 30 din cele 85 de lucrări vândute
la licitaţia din 1939 au ajuns la Li ge, pe simezele de la Cité
Miroir. Unora dintre aceste piese de patrimoniu, scoase la
licitaţie, li s-a pierdut pur şi simplu urma. Altele din colecţii
private sau chiar din cele publice nu au primit acceptul de a fi
prezentate la această expoziţie de o factură specială, ce este în
primul rând una a memoriei. Dar şi aşa, florilegiul alcătuit în
miraculoasa casetă amenajată inspirat în fostele terme
subliniază pertinent semnificaţiile episodului petrecut în urmă
cu 75 de ani şi îndeamnă lameditaţie. Suntempoftiţi să călătorim
în tunelul timpului şi astfel să nu uităm ce s-a întâmplat, ce a fost
rău şi mai ales să ne opunem cu toate energiile repetării
nocivităţii în istorie. De asemenea, simţăminte a vibrat
intelighenţia de azi a Li ge-lui, cea care, reeditând gestul de
solidaritate al înaintaşilor, a ridicat pânza aşternută peste un
crâmpei trist din existenţa umanităţii. Gestul este unul cu valenţe
de pedagogie, dar, în egalămăsură, are şi virtuţile evenimentului
artisticmemorabil.
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Grigore ILISEI

Bărbaţi amnezici trăind în singurătate şi abulie, starlete
ce-şi expun nurii în situaţii puţin recomandabile,
împătimiţi ai jocurilor de noroc, adolescenţi debusolaţi,

atraşi de mirajul vreunui „paradis artificial”, dar şi de cel al
lecturii, femei fanate, hrănindu-se cu iluzia frumuseţii de
altădată, iată din ce se compune caruselul personajelor ce dau
viaţă lumii luiModiano. Fie că este vorba despreVictor Chmara
din (1975) - tânărul care, pretinzând o origine
aristocratică străină, se ascunde de o posibilă recrutare în
vremea războiului cu Algeria -, fie că este vorba despre Jean
Daraganne, bătrânul scriitor singuratic din cel mai recent
roman,

(2014), personajele lui Modiano reprezintă
faţetele unei identităţi fragmentare şi nesigure. Obsesia lor
fundamentală este aceea de a şti - odată pentru totdeauna - care
le sunt originile şi ce eveniment prezidează apariţia lor pe lume,
cine sunt ei şi în câte mii de fragmente se poate descompune
chipul lor. Angoasa amnezicului Guy Roland din

(1978) nu
poate fi exorcizată decât în urma unei căutări pe care acesta o
întreprinde în timp şi spaţiu, încercând să definească trăsăturile
celui ce a fost când se numea Pedro Stern sau McEvoy. La fel,
nesiguranţa profundă a adolescentului Jean din

(1990), provocată de indiferenţa
părinţilor faţă de el când era copil, nu poate fi exorcizată decât
prin întâlnirea unui cuplu parental de substituţie, Ingrid şi
Rigaud, pe care hazardul îi scoate în calea lui:

(p. 40)
Identitatea unei persoane reale este formată, după cum se

ştie, din câteva elemente inconturnabile: un statut civil şi
social, o serie de raporturi stabile cu lumea, o anumită fidelitate
faţă de propria-i traiectorie. Dar ce identitate au cei ce alcătuiesc
universul lui Modiano, o lume nesigură şi mereu în căutare de
repere, o lume care se compune şi se descompune în ritmul
deambulării prin spaţiile trecutului, ale memoriei sau
mirajului? Să ne gândim la Dannie din romanul

(2012) tânăra mitomană din anii 60, pe care iubitul
(scriitorul de mai târziu) încearcă să o regăsească în puţine,
foarte puţine obiecte şi amintiri, printre care un emblematic
carnet negru, plin cu însemnări din perioada când străbătea
Parisul însoţindu-şi iubita într-un cerc dubios, uitatul Unic
Hotel, placă turnantă a afacerilor neclare (e ciudată „prietenia”
ei cu un oarecare Aghamouri si un temut Marciano, posibili
participanţi la asasinarea opozantului marocan Ben Barka în
acea perioadă). Dannie reprezintă - ca multe personaje feminine
ale lui Modiano - un concentrat a tot ce poate fi mai atrăgător,
dar şi mai periculos în feminitate. Iată un pasaj din cel de-al
doilea capitol al acestui roman, semnificativ pentru modul în
care naratorul, adult acum, percepe acea perioadă din viaţa lui şi
scurta relaţie cu o fiinţă asemănătoare până la confuzie cu
tânărul care a fost:

Asemenea lui Dannie, Yvonne, iubita lui Victor Chmara,
pare a fi fost născută special pentru a dezamăgi tineri lipsiţi de
experienţă, aşa cum şi ea e dezamăgită de condiţia ei de
provincială săracă, ce nu va putea niciodată ţinti mai sus decât o
banală „cupă a eleganţei” câştigată în culmea unei frumuseţii
efemere. Tot aşa, pentru bătrânul şi aproape amnezicul scriitor
Jean Daraganne, o oarecare Chantal - tânără care se întreţine
practicând ceamai vechemeserie din lume...- apare din neant nu
numai ca însoţitoarea/partenera lui Gilles Ottolini, maestru al
şantajului şi hoţ de manuscrise, ci şi ca posibil declanşator al
memoriei, înţepenite asemenea unui mecanism invadat de
rugină. Iată o scurtă confesiune pe care Chantal i-o face
bătrânului scriitor, personajul narator al recentului

Villa triste

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier/Ca să nu te
rătăceşti în cartier

Rue des
boutiques obscures/Strada dughenelor întunecoase

Voyage de
noces/Călătorie de nuntă

„În grădina aflată
pe povârniş, lângă zidul Citadelei, ne-am aşezat pe o bancă. -
Aveţi părinţi? - Nu mai ţinem legătura, i-am răspuns.- De ce?
Din nou încruntarea din sprâncene. Ce să-i răspund? Grozavi
părinţi, care au căutat mereu un internat sau o casă de corecţie
ca să scape de mine. - Când v-am văzut azi dimineaţă pe
marginea drumului,m-am întrebat dacă aveţi părinţi.”

L'herbe des
nuits

« Mai târziu, în noapte, am simţit că ea vrea
să-mi mărturisească ceva, dar ezita. De ce locuia la Cité
universitaire, în pavilionul Statelor Unite, când de fapt nu era
nici studentă, nici americancă?Dar, la urmaurmei, adevăratele
întâlniri se petrec între două persoane care nu ştiu nimic una
despre cealaltă, nici măcar noaptea, într-o cameră de hotel.
„Adineauri, i-am zis, clienţii de la cafeneaua erau cam
ciudaţi. Noroc că n-a fost nici o razie. ” Da, de ce oare s-au
împotmolit indivizii din jurul nostru, care vorbeau mult prea
tare sub lumina puternică, în provincialul Cartier latin, la ora
aceea târzie ? „Pui preamulte întrebări”, mi-a spus, pe şoptite.
Un pendul bătea sferturile de oră. Câinele a lătrat. Din nou,
aveam impresia că sunt foarte departe de Paris. Mi s-a părut
chiar că aud, înainte să se facă lumină, un zgomot de potcoave
îndepărtându-se. Saumur? Mulţi ani mai târziu, într-o după-
amiază când mergeam prin apropiere de Val-de- Grâce, am
încercat să regăsesc acel hotel. Numi-amnotat nici numele, nici
adresa în carnetul negru, aşa cum evităm să scriem detaliile
prea intime din viaţa noastră, temându-ne că o dată scrise pe
hârtie acestea nu nemai aparţin. » (p. 35)

Pour que tu

1

66

ne te perdes pas dans le
quartier/Ca să nu te
rătăceşt i în cart ier

« Când rămân
singură la Paris, sunt
obligată să particip la nişte petreceri mai speciale... Accept din
cauza lui Gilles... Mereu are nevoie de bani... Iar acum o să fie şi
mai rău, pentru că şi-a pierdut slujba...[...] Daraganne se
întreba dacă e sinceră şi dacă avea să-l înştiinţeze pe Ottolini
despre vizita la el, în noaptea asta. Numai de nu i-ar fi dat chiar
Ottolini misiunea asta. În orice caz, era sigur că poate scăpa de
ei de pe-o zi pe alta, cum a scăpat de multă lume, de-a lungul
vieţii.» (
Vivre en fraude

chipuri ale fricii,

La Place de l'Étoile

in nuce

„De la strămoşii orientali am moştenit ochii negri, gustul
exhibiţionismului şi al fastului, lenea incurabilă. Nu sunt un
copil al ţării acesteia. Nu amavut parte de o bunicuţă care să-mi
facă dulceţuri, nici de portrete de familie, nici de catehism.”

Livret de famille/Livret
de familie

de nulle part : „-
Nu mă aşteptam de loc la aşa ceva, a spus unchiul meu cu o voce
sufocată. - Chiar aşa? - Credeam că-i o moară adevărată,
înţelegeţi... - E la fel de frumoasă ca o moară adevărată, nu? a
spus notarul. - Depinde de punctul de vedere... Eu unul vreau
ceva odihnitor, înţelegeţi... - Dar Moara Yang Tsé e cât se poate
de odihnitoare, a răspuns notarul.Ai crede că eşti în alt spaţiu, la
mii de kilometri. Te duce departe... - Nu caut să fiu dus departe,
domnule, a răspuns grav unchiul Alex. La urma urmei, departe
de ce?”

Rue des boutiques obscures/Strada
dughenelor întunecoase.

,
mărturisire revelatoare
pentru genul de indivizi
care populează universul
modianian :

pp. 58-59)
pare a fi formula care sintetizează existenţa

personajelor modianiene. Copii abandonaţi sau neglijaţi, adulţi
excluşi de societate pentru că nu corespundmajorităţii, „meteci”
şi exilaţi trăind din plin nostalgia paradisului pierdut, iată tot
atâtea care e motorul vital al fiinţei la
Modiano. Compasiunea este cu siguranţă - după cum arăta
secretarul Academiei regale a Suediei, în octombrie 2014, la
anunţul acordării Premiului Nobel pentru literatură lui Patrick
Modiano - unul dintre aspectele majore ale prozei minuţios
construite de un autor care cunoaşte bine lecţia clasicilor
francezi. Chiar din primul roman, (1968)
apare tema identităţii evreieşti şi a anitisemitismului, care au
marcat dureros istoria familială a luiModiano (tatăl lui,Albert, a
fost un destul de singular caz de evreu care a reuşit să scape de
razii în Parisul Ocupaţiei, în contextul în care, de exemplu,
Benjamin Fondane, şi mulţi alţi intelectuali evrei, au fost trimişi
spre lagărele de exterminare). Raphaël Schlémilovitch,
personajul narator din acest roman care conţine toate
temele de mai târziu ale autorului, încearcă să devină francez şi
scriitor, definindu-şi statutul şi identitatea în mod provocator:

(p.
17)
Trăind, aşadar, în mod fraudulos, la marginea societăţii,

asupra acestor personaje apasă o vină difuză, iar frica îi împinge
spre o iluzorie „înrădăcinare”, cum este cazul unchiului Alex,
apatridul din capitolul XI al volumului

(1977). Comic şi tragic în acelaşi timp, acest capitol
aduce în prim plan o figură tipic modianiană, în căutarea unor
repere fixe, care să anihileze angoasa celui ce nu aparţine de nici
un spaţiu, „l'homme de nulle part”. Iată-l pe oncle Alexandre
dornic să cumpere o proprietate la ţară, în Franţa profundă (un
teren cu un mic pârâu şi o moară, reprezentare stereotipă a unui
univers bucolic şi securizant) şi „să simtă pământul şi iarba sub
picioare”. Ceea ce descoperă la faţa locului este, de fapt, o
construcţie în stil asiatic, iar vânzătorul este Abott, un european
împătimit de Thailanda şi trăind în fiecare zi nostalgia şi
depeizarea, iar dialogul celor doi - în oglindă - pune şimai bine în
evidenţă imposibila condiţie a celui ce se simte

(p. 139-140).
*

umea lui Modiano - personajele şi istoriile, contextele
spaţio-temporale care compun o operă inconfundabilă -
pare a se asemăna tot mai mult cu obiectul magic al

copilăriei autorului şi al naratorului din romanul de debut.
Obiect al frumuseţii fragmentate şi iluzorii, al hazardului care
compune din minuscule bucăţi de sticlă imagini tulburătoare,
între oglinzi paralele, caleidoscopul este o metaforă a scrisului -
fără de care toată această lume n-ar exista - dar şi a identităţii
multiple şi divizate, care se face şi se desface „la fel de repede
precum, la sfârşitul zilei, un copil îşi uită supărarea”, aşa cum
spune fraza finală din

Game evanescente, variaţii mereu
reluate pe aceeaşi temă, romanele premiatului Nobel îşi însoţesc
cititorul, mult după terminarea lecturii, cu un fel de „petite
musique” care ordonează lumea creată de unmaremaestru.

L

Lumea lui Modiano

Elena-Brânduşa STEICIUC
1Traducere de Elena-Brânduşa Steiciuc, Ed. Polirom, Iaşi, 2014. Toate
traducerile de citate din acest articol ne aparţin.
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Afirmaţia reprezintă o elogiere metaforică, sau mai
degrabă o misiune onorantă, adresată de Consulului
General al României la Milano, domnul George

Bologan, participanţilor la prima întâlnire a scriitorilor
români din Italia. În nota de diplomaţie culturală şi autoritate
instituţională cu care Consulatul ne-a obişnuit să sprijine
orice iniţiativă menită să contribuie la promovarea culturii
române, domnia sa a subliniat: „

.”
Într-adevăr, vă daţi seama ce impact poate să aibă o

comunicare ţinută în cadrul unei întâlniri directe cu un public
dornic să cunoască realităţile româneşti, o povestire publicată
într-o revistă italiană sau o poezie premiată la un concurs
literar internaţional? Acestea pot deveni uneori mai eficiente
decât efectul unui clip publicitar sau al unei campanii de
brand costisitoare. Departe de angrenajele care pot pune în
mişcare instituţii guvernamentale şi fonduri alocate
şi prea neînsemnat, în condiţiile lipsei unor forme de
organizare reprezentative, care să poată sensibiliza forţele
existente , cine ar vrea să se implice într-o asemenea
activitate se regăseşte cel mai adesea ca un copil al nimănui şi
ajunge să-şi concretizeze eforturile doar în sporadice
iniţiative private. Uniunea face puterea, desigur. În sens
organizatoric, ca şi sub aspectul solidarităţii umane. Din
păcate, în rândurile asociaţiilor de români, domneşte mai
degrabă dezbinarea.Această întâlnire, aşa cum a fost gândită,
ar putea fi considerată o deschidere de drum, dacă va reuşi să
unească energiile şi talentul scriitorilor într-o mişcare
culturală şi nu va fi instrumentalizată de interese
individualiste.
Pentru a obţine rezultate semnificative, ar fi nevoie să se

lucreze pe proiecte şi nu pe declaraţii de intenţie, atrăgea
atenţia doamna Violeta Popescu. Din nefericire, însuşi
proiectul Centrului Cultural Italo-Român din Milano,
demarat în urmă cu circa şapte ani ca o iniţiativă privată,
precum şi Biblioteca Românească, pe care le conduce, sunt pe
cale să-şi înceteze activitatea din lipsă de fonduri. Înfiinţarea
Editurii Rediviva este un alt proiect demarat ca o acţiune
concretă şi o prezenţă tot mai activă în eforturile de
promovare a literaturii române în Italia. O demonstrează seria
de cărţi de valoare editate în cei doar doi ani de activitate,
prezenţele la Salonul de carte de la Torino, la Festivalul de
literatură şi la Bookcity de la Milano. „

”, a subliniat scriitoarea Ingrid Coman, directoarea
primei edituri româneşti din Italia.
De ce, cum şi ce anume se scrie?Cemotivaţii stau la bază şi

cu ce rezultate? O încercare de analiză ştiinţifică, cu
instrumentele cercetătorului socio-lingvist, a literaturii
aparţinând primei generaţii de scriitori emigraţi români în
Italia, a venit din partea profesorului Alexandru Cohal, de la
Universitatea din Pavia. Sub aspect socio-psihologic, situarea
în cadrul unei migraţii de masă, de tip economic, în care ne
aflăm, este total diferită de migraţia elitei intelectuale, care
dădea naştere conceptului de literatură a rezistenţei sau a
exilului - şi care îşi pune amprenta pe ceea ce se scrie astăzi.
Chiar şi în asemenea condiţii, creaţia artistică rămâne o
necesitate superioară de exprimare a individului sau un
refugiu în faţa unei lumi ostile, cu scop pur estetic, moral ori
patriotic, pe alocuri cu iz pragmatic. Profunzimile acestui
proces nu se pot încă delimita, dat fiind că ne aflăm într-o fază
incipientă, care pare şi trebuie să asculte mai mult de
îndemnul la scris, adresat cândva tinerilor, decât de criterii
estetice excesive. Să nu uităm de pericolul care
ne paşte, după cum ne învaţă experienţa altor
mari migraţii, ca generaţiile de români care se
vor naşte în diaspora, să piardă de tot uzul şi
gustul limbii române. Apare astfel cu atât mai
importantă necesitatea de a ne apăra identitatea
culturală şi lingvistică prin scris.
La contactul dintre cele două culturi, română

şi italiană, pe fondul unor condiţii potrivnice,
ostile pe alocuri ori mânate de interese
pragmatice, tendinţa este de a pierde din
autentici ta te în favoarea unor reţete
preconfecţionate. Ne complacem poate cam
mult, pentru a ne fi recunoscută mai uşor

Imaginea de ţară nu se
realizează prin lozinci. Imaginea de ţară nu este atribuţia
doar a preşedintelui, a primului ministru, a ambasadorului
sau a consulului general, este rolul fiecăruia să devină un
ambasador de imagine al propriei ţări

din ţară

aici

Proiectul acestei
edituri este acela de a pune la dispoziţie celor care au ceva de
spus, posibilitatea de a se exprima, fie direct în scris, fie prin
intermediul celor care pot să o facă mai bine după ce le-au
ascultat mărturisirile. Aceştia suntem: nişte interpreţi. Până
când nu vor dispărea de tot cărţile, încercăm, pe cât posibil,
să demonstrăm respect şi recunoştinţă pentru cuvântul
scris.

scrisoare din Milano

integrarea, ori căutăm senzaţionalul, în destăinuire, pentru a
impresiona. Cei care scriu în italiană sau bilingv, mai au ceva
şanse să fie luaţi în consideraţie de vreo editură italiană, dacă
ating subiecte preferate, cu predilecţie legate de experienţe
din viaţa de emigrant. Cel puţin între anii 2000-2008 a existat
un curent de promovare a scrierilor autorilor emigraţi, dar tot
ce s-a publicat a fost de această natură, fie în versuri, fie proză
scurtă. Tendinţa a dispărut sau s-a atenuat între timp, dar s-a
pierdut şi interesul editorilor italieni pentru a publica
literatură română, fie ea clasică ori contemporană, ca de altfel
pentru scriitorii emigraţi în general. Pentru cine vrea să
studieze limba şi literatura română în Italia, se face resimţită
lipsa operelor clasicilor. După opinia profesorului Roberto
Merlo, de la Universitatea din Torino, un bun cunoscător şi un
apropiat al literaturii române, acestea nu reuşesc să intre pe
piaţă întrucât editurile mari au cu totul alte interese. În
schimb, o editură mică, cum este , pare să
facămaimult în acest sens.
Cu scrieri actuale, în limba română, e şi mai greu, dacă nu

imposibil, să pătrunzi în lumea editorială italiană. E şi firesc,
la concurenţa acerbă care există şi la lipsa de interes a
cititorilor pentru o literatură despre care se ştiu prea puţine.
De aceea, cei mai mulţi dintre astfel de autori se adresează
unor edituri din ţară. Dar, cum nu există sprijin şi interes de
niciun fel în a-i încuraja, fiecare se descurcă cum a putut. Ce
frumos ar fi ca editurile din străinătate să poată aplica la
programele TPS şi pentru editarea unor cărţi ale scriitorilor
români trăitori pe acolo! Sau dacă edituri din ţară s-ar înscrie
să acceseze fonduri europene prin programul ”Europa
creativă”, pentru a-i publica pe scriitorii români din
străinătate. Vă daţi seama că, în ambele cazuri, „traducerea”
ar fi asigurată şi fără costuri. Sunt sigură că se pot găsi forme şi
modalităţi. Editura „Singur” din Târgovişte, bunăoară, a
lansatmaimulte proiecte inovative de acest sens. ”Întoarcerea
poetului risipitor”, lansat în 2011, a făcut posibilă publicarea,
difuzarea, promovarea prin reviste literare din ţară şi
strănătate şi prezentarea, la Târgul de Carte Gaudeamus, şi a
unor volume de versuri ale poeţilor români din străinătate.
Printre ei, s-au numărat şi poetesele din Italia, prezente de
altfel la întâlnirea de laMilano: Rodi Vinau, Olimpia Danci şi
RodicaBradPăuna.
Şi ca să nu se dezmintă faptul că ”tot românul s-a născut

poet”, iată că poezia pare să fie genul preferat de scriitorii
noştri, fie ea în limba română, italiană sau bilingvă. Genul
epic este mai puţin reprezentat, doar prin proză scurtă şi
câteva romane. Lipsesc eseurile, teatrul,marile romane.
Am purtat cu mine, la întâlnirea de la Milano, pe lângă

poeziile proprii, şi câteva numere ale revistei
”, ca semn al reluării legăturilor cu presa scrisă, pe care

le-am abandonat odată cu plecareamea din ţară şi prin care eu,
una, încerc să mă simt mai puţin orfană, în autosurghiunul
meu spiritual. Le-am spus că am găsit o familie de adopţie la
Iaşi şi că ori de câte ori ne întâlnim, la redacţie, în Cujbă, sau
pe net,mă ajută sămă simt acasă...
Aşadar, mulţi invitaţi, puţini scriitori participanţi şi un

număr mult mai mare de nume consacrate absente de la
întâlnire. O simplă căutare pe paginile de ştiri culturale sau pe
blogurile literare ar putea releva faptul că amploarea
fenomenului literar românesc în Italia depăşeşte cu mult
dimensiunile la care s-a ajuns cu acest prim contact, ideat şi
organizat de poetulViorelBoldiş, cunoscut ca animator socio-
cultural şi autor al mai multor volume de poezie şi proză,
publicate în ţară şi în Italia. Convocarea s-a făcut prin internet,
mijloc modern şi comod pentru persoane aflate la depărtare şi
care nu se cunosc, dar pe care nu îl găsesc potrivit chiar în
toate ocaziile. Noroc că m-am hotărât la timp să mă înscriu şi
eu pe , altfel aş fi rămas pe dinafară. E un
început de drum promiţător. Să sperăm că nu se va opri aici şi,
la ediţiile viitoare, va căpăta o mai mare anvergură, substanţă
şi forme demanifestare.

Rediviva Edizioni

”Cronica
Veche

social network

„Ambasadorii de imagine ai
sufletului românesc”

Milano, 13 decembrie 2014 - la prima întâlnire a scriitorilor români
din Italia a ajuns şi „Cronica Veche”.

Pe fundalul unei Europe consternate, oripilate de un început
de an însângerat de abominabilul atac criminal comis
împotriva democraţiei, a civilizaţiei, când flăcările

lumânărilor pâlpâiau încă printre lacrimi, flori şi cuvinte,
Filarmonica ieşeană ne-a făcut un dar de suflet, un concert în spiritul
de sărbătoare vienez. Pentru că oamenii nu se pot lăsa copleşiţi de
ura inconştientă şi barbară, de teroarea răspândită asupra lor, viaţa
trebuie să meargă înainte, în firescul ei de fiecare zi. Păstrând locul
dintotdeauna cuvenit clipelor de bucurie calmă, amânând, pentru un
ceas sau două, durerea surdă a neputinţei în faţa primejdiei
reprezentată de fanaticii terorişti care şi-au pornit lupta împotriva
civilizaţiei încă din zorii anului. Tot aşa am amânat şi noi, ieşenii
prezenţi în ospitalierul, şi neîncăpătorul de acestă dată, Atrium al
Palasului, spaima, oroarea provocate de ură şi teroare, impunându-
ne să ne bucurăm, să ne lăsăm cuprinşi de magia Muzicii. Mai
binefăcătoare acum ca niciodată, ea ne-a învăţat să ne ascundem
neliniştea, teama în timpul fastuosului Concert de Anul Nou
„Wiener Bonbons”, susţinut de Filarmonica ieşeană „Moldova”, în
seara de10 ianuarie, sub bagheta dirijoruluiAdrian Petrescu.
În caldul său cuvânt de deschidere, violonistul Bujor Prelipcean,
directorul prestigioasei şi reprezentativei instituţii ieşene de cultură,
a subliniiat calitatea profesională a orchestrei ieşene, comparabilă
cu cea vieneză, ascultată de români în fiecare 1 ianuarie, la ora 12,
dar lipsită de alonja ei internaţională, de orbitoarea Golden Saal a
Musikverein-ului, ca loc al audiţiei perfecte. În acelaşi timp, a
invitat politicienii ieşeni să-şi aplece atenţia şi asupra Culturii, să nu
uite că atât Cvartetul „Voces” cât şi Filarmonica „Moldova”, prin
ansamblurile sale: Orchestra simfonică, Corul academic „Gavriil
Musicescu” şi Cvartetul „Ad libitum”, participă şi susţin proiectul
„Iaşi CapitalăCulturalăEuropeană” în 2021.
În faţa uneimulţimi din ce în cemai numeroase ( ca şi la spectacolele
în aer liber ale Operei ieşene, scaunele s-au dovedit insuficiente),
Filarmonica ieşeană (secondată de un grup de balerini de laColegiul
de Artă „O. Băncilă”, pregătit de profesoara Cornelia Ţigănuşu) a
interpretat cu brio un optimist concert, exclusiv compus din lucrări
cunoscute, unele însă interpretate în premieră, aparţinând celebrei
familii vieneze Strauss. Feţele ascultătorilor s-au înseninat,
aplauzele nu se mai sfârşeau, unduioasele volute ale nemuritorului
vals „Dunărea albastră” te purtau departe în timp, bătăile ritmice din
palme la „RadetzkyMarch” îţi readuceau Viena sub pleoape. Încă o
invitaţie melodioasă de ne găsi timp pentru înnobilare prin Muzică.
Nu ne rămâne decât să mulţumim şi, urmărind programul
Filarmonicei „Moldova”, să depistăm sălile în care va concerta
anul acesta. Sperând că o vom asculta curând în clădirea proprie,
deja intrată în renovare. Ferindu-ne să ne amintim câţi ani a durat
renovarea clădirii Teatrului Naţional, când se va întâmpla acest
lucru nu putem şti. Doar Politicul hotărăşte termenul în funcţie de
importanţa pe care o acordă saunuCulturii.

Virginia BURDUJA

În Bucureşti, două cinematografe de mall transmit opera. LaLiberty Mall în Rahova se poate vedea integral stagiunea live in
HDde laMetropolitan dinNewYork. Spectacolele încep sâmbătă

la pranz, ora locală, având drept ţintă spectatoriiMet-ului dinEuropa
siAsia.
La mall-ul din Băneasa, la o calitate audio şi video superioară,

sunt transmisii în direct de la Royal Opera House din Londra, dar şi
înregistrări de pe alte scene. Biletele nu sunt ieftine. 70 de lei la cele
în direct (la ambelemall-uri) şi 55 de lei pentru cele înregistrate.
Publicul e acelaşi, în general trecut de o anumită vârstă. Ţinuta e

smart casual (cămaş ), dar se poate veni oricum.
În stagiunea anterioară urmărisem în plină iarnă o fascinantă

“Rusalka”, cu Renee Fleming şi Piotr Beczala, apoi “Boema” şi “La
Cenerentola”. În “Cneazul Igor”, operă frumoasă dar într-o montare
neinspirată, s-au facut praf tocmai dansurile polovtiene. Ca fapt
divers, când îl vedeam pe Igor aflat în prizonierat cintând: “daţi-mi
libertatea” tancurile ruseşti tocmai invadauUcraina.
Am aşteptat deci toata vara împreună cu soţia stagiunea 2014 -

2015, deschisă cu “Macbeth”. La intrarea în mall, Gipsy Casual -
spectacol demuzica ţigănească. Foarte plăcută, ritmată, dar bubuitul
infiorator al boxelor ne-a pus pe fugă. În sală ne-a lovit acelaşi
volum, rămas probabil de la filmele de acţiune.
Calvarul a continuat, cu opera. Când interpreta toată orchestra

strângeam mânerele scaunului ca la montagne russe. Iar răcnetele
acutelor străbateau prin 3 rânduri de timpane. Am decis să punem
capăt torturii la pauză, dar nu înainte de a afla părerea despre
bubuituri a publicului liniştit şi educat. Un domn trecut bine de 50 de
ani m-a uimit cu răspunsul, altfel plin de respect: “Dar ştiţi, aşa a fost
şi la celelalte spectacole…”.
Bianca, soţia mea, a abordat-o pe doamna de alături, cam de

aceeaşi vârstă cu respondentul anterior. Fără să lase ceva jignitor în
voce sau în atitudine, a replicat: “Domnişoara, dar suntem la
operă…”. Nu am renunţat la restul stagiunii pentru motivul că nişte
imprudenţi au uitat să regleze boxele, pe fondul unei surzenii
generale pe care o au în egalămăsură şi tinerii din corporaţii.
Văd opera ca pe o ieşire, nu fizică, din ritmul de zi cu zi, fără a fi

pasionat sau cunoscător, având drept simplu criteriu pe “îmi place”.
Şi chiar dacă audiţia din sală nu se compară cu cea la cinema, a vedea
în direct ce se întâmplă pemarile scene e aproape un privilegiu.

č

La oper ntr-un mall
bucure tean

ă î
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Laurenţiu FAIFER

Un concert vienez
al

Filarmonicii Moldova
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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 mai spus-o: am devenit
dependent de filme! Revăd

pentru a zecea oară: de ce?
Fiindcă e făcut de un regizor care
cochetează cu geniul. Fiindcă Nicole
Kidman e superbă. Fiindcă-i din lumea
teatrului.Ajung.
Ce mă îngrijorează este că am

revăzut şi filmuleţe oarecari, la fel de des - un exemplu, serialul
(care se reprogramează suspect de des!). Sau
De ce? Fiindcă au actori plini de farmec - nu-i mai citez, îi

ştiţi...
*

O lună întreagă s-a vorbit la tv de „Preşedintele ales”. Dar
anteriorii, nu erau şi ei aleşi? Păi dacă Iohannis este , Băsescu
era ?Nu-nţeleg...
Poate unde nici număpasionează politica...

*
S-a sfîrşit o nouă ediţie a . Finala a fost un

spectacol minunat! Coregrafia, numerele comune
antrenori/discipoli, scenografia, prezentarea lui Bartoş, totul m-a
impresionat plăcut...
Singurul regret - iar n-a ieşit cine-am vrut eu! (Maria Hojda).

Nu mă potrivesc niciodată cu gustul publicului! (s-ar putea să fie
de bine).

*
După Ponta, şi Olguţa ot Craiova este demascată ca

plagiatoare! Ptiu!
Eu stau cu emoţii: c-am scos câţiva doctoranzi şi,mai ştii?!...

*
Domne, vreau să fac o confesiune: au început să mă agaseze
canalelor tv. Preamulţimorţi! Preamulte infracţiuni!Nicio

oază de speranţă!
Cel puţin de la atacul terorist din Paris, parcă trăieşti în

incredibilă insecuritate...
De aceea, îmi place rubrica Meteo la Pro Tv: fiindcă-i

prezentată de Magda Pălimaru. O femeie atît de bine făcută, că-ţi
vine să te rogi s-o dea tot timpul, pemicul ecran!
Deşi nu e înţelept să vezi femei atrăgătoare prea des, că-ncepi

să nu temai uiţi la uri...
*

Să nu uit, nici de data aste, insipidele, stupidele şi inevitabilele
noastre reclame: ce ziceţi de asta „Zizin, dă cu pace în familie!”.
Dar Borsecul cu ce-o da? Sau Dorna?Aud? CNA-ul nu se uită

la cea mai scandaloasă secţiune, tv? Sau i-o fi
plăcînd...
Alta: „ce se fac fructele cînd ajungmari?FRUTIA!”.
Mi-era teamăcă doctori, arhitecţi, profesori...

*
De Sărbători nu mă aşteptam la un program... sărbătoresc.Am

revăzut duetul Fuego/Irina (cu bradul de împodobit), nelipsitul
Hruşcă (chiar n-ar fi diplomatic să mai stea un an pe-acasă?),
Bănică şi, desigur, .
Revelionmodest, cu o Loredana-nmare formă. La ora 2,m-am

culcat. Am visat un revelion de pe vremuri. Vedeţi, visele
compensează...

*
Am observat cu imensă satisfacţie că a apărut

. Vă anunţ că eu l-am înfiinţat, doar pe hârtie, ce-i drept,
în 1992. Şi am publicat , tot pe-atunci. N-am
avutmembri, că altfel...
Şi-apoi, ŞtefanCazimirm-a descurajat spunând că e normal ca

proştii să se dea deştepţi, dar invers... Cât mă costă, uneori,
sclipirile conformiste!

*
Excelentă emisiunea despre umorul studenţesc de pînă-n 89!

Fragmente din programele tinerilor care merg şi azi!
Şi bine-a zis Cornel Dumitriu, în emisiune: „Să nu confundăm

umorul, cu disidenţa!”.Nu!Dar a avut şi el, rolul lui...
*

Becali a avut permisie, de Sărbători, cinci zile. „Colindătorii”
au aflatără şi s-au bulucit iar, la conacul lui. N-a mai ieşit nimeni
să arunce cu euroi în magraoni, fiindcă lui Jiji i s-a interzis să mai
socializeze!
Ticăloasă justiţie! Lasă bieţii creştini fără caltaboşi şi

pocnitori, tamandeCrăciun!Huo!
*

Un nou spectacol bizar la Teatru Tv: , după
mareleWill. Deşi, aşa cum spune titlul, acţiunea se petrece iarna,
unele personaje apăreau în... pantaloni scurţi. Noroc că nu era
singura inadvertenţă.
Din nou, joacăAndrasDemeter, directorul departamentului tv.

Din nou, prost.Mai ocoliţi-l, flăcăi!...
*

De Bobotează fu iarăşi bătaie pe apă sfinţită. Unii lacomi, luau
3-4 sticle.Alte babe strigau, de pe asfalt.
Halal credinţă, cu dat la gioale!...

Moulin
Rouge

BD Dragoste la zero
grade.
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MUZICALE

CEI MAI DEŞTEPŢI COPII AI LUMII

LACUL ROZ

O BALENĂ A MURIT

. Oricât am cârti, trebuie să
recunoaştem că televiziunea de stat ne-a
răsfăţat sărbătorile de sfârşit de an cu
muzică bună. Mai întâi Concertul de Anul
Nou, transmis pe 1 ianuarie, fix la ora 12,
din Golden Saal a vienezului Musikverein,
apoi un concert al fenomenalului olandez
André Rien, cel mai cunoscut violonist
dirijor al orchestrei sale private „Johann
Strauss”, susţinând anual aproximativ 100
de concerte în diferite ţări ale lumii, cu un
succes de public imens, reuşind să-şi
binedispună ascultătorii veniţi din felurite
paliere educaţionale, incluzând în programe
o muzică de bună calitate, dar şi de largă
accesibilitate. Am lăsat la urmă „Iarna
magică”, concertul Orchestrei Române de
Tineret, transmis pe TVR2, în 4 ianuarie, la
ora 12, concert susţinut sub bagheta lui
Cristian Mandeal şi orientat, ca program,
desfăşurare scenică, dezinvoltură şi
măiestrie interpretativă spre filarmonica
vieneză. Este vorba despre prima orchestră
simfonică de tineret din România, înfiinţată
în 2008, la iniţiativa violonistului Marin
Cazacu, care este şi director artistic, având
sprijinul Fundaţiei „ Prietenii Muzicii-
Serafim Antropov”. Au fost prezentate
pagini celebre din creaţia muzicală
universală, din Grieg, Brahms, Borodin,
Smetana, Enescu, Bizet, Puccini, Strauss
ş.a. într-o interpretare, repet, de nivel
internaţional. Adică două ore şi jumătate de
seninătate strălucitoare, adusă în casele
noastre de virtuozitatea unor tineri de nici
treizeci de ani. Bravissimo! Vă aşteptăm să
ne înseninaţi fiecare început de an.

au fost deja inventariaţi, cercetaţi,
intervievaţi (precizăm aici: cei din ultimele
două secole). Dintre ei ne-am oprit la Maria
Gaetana Agnesi, filozof, matematician şi
lingvist din secolul al XVII-lea italian. La 5
ani vorbea fluent italiana şi franceza, la 13
ani şi-a uimit contemporanii vorbind la fel
de bine în greacă, ebraică, spaniolă,
germană, latină. La 9 ani a ţinut un discurs
despre dreptul femeilor la educaţie, scris de
ea însăşi în limba latină. O luptătoare deci, o
feministă avant la lettre.

din Australia, unul dintre
cele mai misterioase fenomene din lume,
rămâne în continuare o enigmă pentru
cercetătorii care nu au găsit o explicaţie
ştiinţifică pentru ciudata culoare a apelor
sale. Care se păstrează şi după îmbuteliere.
Denumit Lacul Hillier, el este considerat
una dintre minunile continentului, alături de
Marea Barieră de Corali, sau de Pădurea de
Eucalipt. Dacă vă agresează ternul cenuşiu,
daţi o fugă până în Australia şi vă relaxaţi
privindu-i apele. Cele mai potrivite ore sunt
cele în care rozul excesiv de pastelat se
închide într-o nuanţă suportabilă sub umbra
vegetaţiei din jur.

înghiţind un ciob
de plastic rigid, provenit dintr-un DVD
eşuat în ocean. Cum a ajuns ciobul în
oceanul cel foarte mare şi limpede? Pe calea
apelor împânzite de resturi de tot felul
aruncate de pământeni, desigur. Oamenii de
ştiinţă acceptă că în prezent Terra se
confruntă cu un fenomen poluant fără
precedent, aşa numitul „wow”, gunoiul
oceanului, adică 5,25 miliarde bucăţi de

moloz din plastic. Iar efectele asupra vieţii
marine nu întârzie să semanifeste: o balenă a
murit înghiţind un ciob de plastic.
Cutremurător!

se ocupă de
dispozitive inteligente care vor uimi moda
lui 2015. Câteva dintre ele vor stârni un real
interes printre puştii de orice vârstă: căciuli
muzicale, tricouri care vormonitoriza bătăile
inimii, cu sensori trimiţând informaţii
(număr de calorii arse, ritm cardiac etc.) spre
un smartphone/tabletă. Iar în viitorul foarte
apropiat, nu va mai trebui să oprim cuptorul
sau să stingem luminile casei. Un termostat
se va ocupa de aceste mici/mari neajunsuri
domestice.

vizibile din ţara noastră,
ne anunţă specialiştii. Confirmaţi, iată, de
explozia de lumină alb-albăstruie din
noaptea de început de ianuarie, care a agitat
spiritele şi a provocat temeri şi contradictorii
explicaţii. A fost doar un timid început. În
continuare vom fi martori ai unor
spectaculoase ploi de meteoriţi, care se vor
abate asupra Pământului în cozi de praf
strălucitoare şi purtând fermecătoare nume:
Lyridele, Perseide, Geminide, vizibile însă
numai dacă vă îndepărtaţi de luminile
oraşului. Detaliu categoric
contrazis de întâmplarea cu
explozia de lumină diferit
revendicată. Vom asista şi
la eclipse solare (totală în
20 martie, ora 11 şi 46 de
minute, vizibilitate doar
50-60 la sută în ţara
noastră) şi selenare. Doar
parţială şi...îndepărtată
oarecum, ea petrecându-se
în 28 septembrie, între 3 şi 6
d iminea ţa . Greu s -o
prindem, doar insomniacii
au o şansă.

sau
face parte din

patrimoniul UNESCO.
Numită şi „Fortăreaţa Cerului” , a devenit, în
timp, nu numai emblema insulei Sri Lanka,
dar şi un important obiectiv turistic.
Fortăreaţa datează din secolul al V-lea şi a
fost construită de regele Kassapa. Înaltă de
370 de metri, este aşezată în vârful unei
stânci de granit roşu, la începuturi fiind
folosită şi ca altar al călugărilor budişti. La
baza stâncii s-au descoperit labele unui leu,
restul sculpturii erodându-se.

Cea din
Kansas City are faţada turnată în forma unor
uriaşe cotoruri de cărţi. Pe care se pot citi
titluri cunoscute încă, cum ar fi „Romeo şi
Julieta” sau „Omul invizibil” al lui Wells.
Cea din Alexandria egipteană, construită
între 1995 şi 2002, deşi pare un enorm
castron de culoare gri, răsturnat la margine
de mare şi încrustat cu poveşti în basorelief
având în jur părelnice petece de verde, a
costat 220 milioane de dolari. Indiferent de
gustul lor artistic, edilii acestor oraşe au
comun respectul faţă de Carte şi Cititor. Care
la noi a devenit la fel de rar ca un politician
cinstit.

INFORMAŢII CNN

ANUL 2015 BOGAT în FENOMENE
ASTRONOMICE

SIGIRIYA STÂNCA
LEULUI

BIBLIOTECI şi BIBLIOTECI.

REEDI TAREA MEMORI ILOR
GASTRONOMICE în condiţii grafice de
excepţie, nu mai constituie o noutate,
păstrarea prospeţimii savoarei lor fiind
asigurată de interesul nedezminţit al
publicului.Nudemult au apărut cele semnate
Edouard Nignon, unul dintre cei mai
cunoscuţi şefi bucătari de la sfârşitul
secolului nouăsprezece şi începutul secolului
douăzeci.Acesta a decorat celebra
, la numai 27 de ani a organizat dineuri

pentru împăratul Franz Iosif, a primit
comenzi de la Claridge, Londra, de la
Ermitaj, a organizat faraonice banchete

Cafe de la
Paix

ţarului Nicolai al II-lea al Rusiei. Reîntors în
Franţa, a lansat restaurantul Larue, loc de
întâlnire a elitei pariziene, Proust, Rostand,
Maurice Barres sau Anatole France
numărându-se printre obişnuiţii localului.
Surprinzător, memoriile lui E.N., intitulate

, probează un
real talent artistic, fără de care evocarea
atâtor amintiri, intercalate cu reţete prezente
în istoricele meniuri pregătite pentru curţile
regale europene, nu ar fi fost posibilă.
Autorul îşi aminteşte de pildă cu tandră
duioşie de „dineurile de joi”, date de Saint-
Beuve la Magny, de la care nu lipseau
Maupassant, Barbey d'Aurevilly, Th.
Gautier,Dumas fiul.

, întregind domenii de imediat
interes, au apărut în librăriile franceze. E
vorba de

(ed. Des Femmes) incluzând, în
800 de pagini, dispuse în trei volume,
reprezentante ale creaţiei feminine din
literatură, arte plastice, muzică, dar şi din
alte domenii: sport, artizanat, gastronomie
sau ştiinţă oraculară. Nu poate fi vorba aici
demanifestarea unui feminism exacerbat, ci
de o necesară şi utilă punere în pagină a unor
numeomisepână acum.Din variimotive.

Un al doilea,

(ed. Robert
Laffont), impune atenţiei
publicului emigranţi de
diferite naţionalităţi care au
contribuit, într-un domeniu
sau altul, la evoluţia vieţii
social-culturale franceze.
Selectarea personalităţilor a
urmat criterii juridice
stricte, atenta verificare a
datelor, a locurilor de
n a ş t e r e , d o v e d i n d
seriozitatea realizatorilor.
Printre „des etrangers qui
ont fait la France”, îi
r e g ă s i m , c i t e z l a

întâmplare, pe Paul Celan, Blaise Cendrars,
Emil Cioran, Alberto Giacometti, Joseph
Kessel, Josephine Baker, Roman Polanski
ş.a.

Pentru a-şi certfica perenitatea în timp,
cultura maya se reafirmă mai vie ca
niciodată. PopolVuh, cel mai important text
religios maya, scris în secolul 16, se traduce
la o renumită universitate, un premiu literar
a fost creat pentru a recompensa creaţiile
redactate în limba maya. O ambiţioasă
afirmare culturală se regăseşte şi în relaţiile
din scena politico-socială: în ultimii ani,mai
multe comunităţi maya şi-au manifestat
prezenţa în frontul deschis împotriva
activităţii frenetice din minele de metale
preţioase exploatate sub cerul liber, în
condiţii cu totul improprii pentrumuncitori.

se bucură de cea mai mare
longevitate din lume, fiind înfiinţat în 1662,
special pentru a oferi spectacole capetelor
încoronate, În 1771, împărăteasa Maria
Teresia a dispus înfiinţarea Academiei de
Stat pentru Dans, important moment urmat
de un altul, decisiv pentru evoluţia muzicală
aVienei, înfiinţarea celebrei opere vieneze,
la 1869, care a pregătit, şi pregăteşte, ceimai
buni balerini din lume. De o covârşitoare, şi
emoţionantă, măiestrie artistică. În cei
aproape douăzeci de ani de excepţional
directorat, românul Ioan Holender a selectat
mulţi tineri români, oferindu-le o bursă la
Şcoala deBalet aOperei vieneze, dintre care
le numim doar pe Ramona Ruo, prim solistă
a baletului Operei Naţionale din Bucureşti,
sau pe SimonaNoja ş.a.

Eloges de la cuisine française

Le Dictionnaire universel des
créatrices

Dictionnaire
des etrangéres qui ont fait
la France

DOUĂ DICŢIONARE MAI PUŢIN
OBIŞNUITE

CULTURA MAYA ŞI GUATEMALA.

BALETUL OPEREI DE STAT DIN
VIENA

(V.B.)

sprijin
proiectul

ă
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