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Cum-necum, „Cronica veche” intră, începând cu acest număr, în cel
de-al cincilea an de apariţie. Neîntreruptă. E ca şi cum am mai absolvi o
facultate - de , în cazul nostru. Dacă cineva mi-ar fi spus, în
momentul când am pritocit-o, că va fi atât de longevivă (!), n-aş fi crezut.
În primul rând, întrucât concepusem un număr , care să marcheze
împlnirea a 45 de ani de la apariţia „Cronicii” , la care eu-unul
lucrasem 27 de ani! Se-nţelege că eram legat de revistă prin tot felul de

Şi ca mine - atâţia alţii, unii dintre ei chiar
de la începuturi, alţii pe parcurs. Alţii, chiar dacă n-au lucrat efectiv în
redacţie, au colaborat constant - şi le-am simţit solidaritatea, explicită sau
tacită. Prilejul de-a tatona mi l-a oferit aniversarea zilei mele de
naştere, când am convocat - unde, de cât la „Bolta rece”? - o samă de foşti
cronicari (din puţinii care mai rămăseseră) şi o samă de amici, care
făceau parte din aceeaşi , fără, probabil, a se frecventa şi, unii,

litere

unic
princeps

noduri şi semne. cronicărind

spiritele

familie

chiar de a se... suporta reciproc. Revoluţia (sau ce-o fi fost aia) ne
radicalizase în opţiuni şi opinii, chiar dacă nu ne despărţise total şi
definitiv. Acel număr aniversar ar fi rămas, mai mult ca sigur, ,
dacă nu ni s-ar fi alăturat doi entuziaşti: poetul Nicolae Panaite şi
inginerul Mihai Pascal. Primul - colaborator al vechii reviste şi, acum,
patron al editurii „Alfa”; celălalt - şi el implicat în apariţia „Cronicii”, ca
inginer la tipografia „Dosoftei” - acum patron al Galeriilor de artă
şi un adevărat al artelor vizuale din Iaşi şi nu numai. Punctez, ca
o paranteză, faptul că prima carte de beletristică apărută la Editura
„Dana” (până atunci tipărise doar albume de artă) a fost romanul meu
epistolar . Şi, ştiţi care-i culmea? În afara faptului cămi-a
tipărit-o gratis, amprimit şi drepturi de autor!

unicul

Dana
mecena

Dublă cetăţenie
(Continuare în pag. 12)

pa t r u -
d i n
z e c e ! Nicolae TURTUREANU

MIRCEA RADU IACOBAN - 75

Val GHEORGHIU



2 cronica veche

CRONICA ACTUALITĂŢI

Privind în jur eşti tentat să-ţi spui, cu o paradoxal de optimistă fatalitate, că te integrezi, fără şansa de a păstra, pierdută în buzunar, vreo
clauză de evadare, într-o societate trecută prin şi împăcată cu, deja, (de) toate. Dacă e sau nu aşa, în ciuda unor inevitabile revolte identitare,
dacă e vorba de aparenţă, permanenţă sau/ şi stranie ciclicitate, a fost interesant de aflat, fie şi parţial, printr-o nouă provocare. Una ce-a vizat o
sperăm autentică vânătoare, nu de vrăjitoare, ci de tabuuri mai mult sau mai puţin contemporane. Le-am dorit în rază, pe toate: religioase sau
ataşate "instinctelor primare", istorice (mult sau prea puţin devoalate), culturale, grele sau aparent banale (precum cele casnico-matrimoniale),
alimentare, autohtone sau importate, recente sau seculare.
Şi am poftit peste poate şi la o mostră de tabuuri camuflate, dintr-acelea care, deşi oficial volatizate, tot te surprind frontal, ieşind de sub pat,

la un moment dat. Nu ne-am speriat nici dacă s-au întrupat variat în idei, reacţii, pasaje sau, de ce nu?, personaje. Ce-am aflat, spre final, o dată
evaluată„prada”?Că tabu-ul face piruete peun teritoriu într-atât de vast, încât se lasă indubitabil cu...Vaurma!

Sex i moarte,
în variante

binecuvântate

ş

Vulgaritatea şi violenţa au găsit mereu tot
felul de căi prin care au intrat în atenţia
generală. Printre cele mai folosite moduri prin
care acestea s-au băgat în seamă s-au aflat
mereu mofturile moraliste. Baudelaire
povesteşte undeva cum o prostituată care
vizita un salon de pictură era scandalizată de
„femeile dezbrăcate” din tablouri într-o
adunare aşa respectabilă. După un secol XX
care a avut justificări de „bun simţ” în spatele
fiecărei cruzimi (puritate etnică, drepturi
milenare etc.) ne-am aştepta să fim mult mai
reticenţi faţă de cei care se declară păstrători ai
sensurilor pure.
Nimic nu este mai tentant să încerci decât

ceea ce ţi se spune că este interzis. Toate
situaţiile în care vorbim despre ceva interzis
sunt numai deformări de percepţie. Deformări
care pot fi puse în seama străvechii tendinţe
idolatre care ne caracterizează. În societăţi
diferite sunt permise lucruri diferite, ba chiar
în diferite momente din viaţa aceleiaşi
societăţi sunt lucruri a căror acceptare şi
respingere se succed. Oricât relativism ar
implica o asemenea perspectivă, un lucru pare
să se fi schimbat: o crimă rămâne o crimă orice
justificare laică ori religioasă i se poate găsi.
Noul cal troian al discursurilor totalitare

tinde să fie „spaţiul public”. Atâta timp cât
suntem de acord că o crimă nu poate fi
justificată şi că orice abuz este doar rezultatul
unei exagerări, mă văd nevoit să mă întreb de
ce ar trebui să îmi ordonez discursul în funcţie
de sensibilităţile derutate?! Ştimcă termenii pe
care trebuie să îi aibă un politician atunci când
se adresează electoratului în spaţiul public se
recomandă să fie cei pe care îi poate înţelege
un copil de clasa a treia. Un politician pare să
aibă nevoie de acest lucru, pentru că acesta este
nivelul pe care încearcă să îl menţină pentru
cei care trebuie să voteze. Totuşi, felul în care
reacţionează un cititor la sexualitate şi
agresiune arată în ce grup îşi doreşte să facă
parte.
Într-o piesă de teatru despre Marchizul de

Sade, dramaturgul Doug Wright îşi punea
personajul principal să reacţioneze la acuzaţia
că un cititor mai sărac cu duhul ar putea să
imite violenţa sexuală din scrierile sale. „Nu
cred că un om sănătos ar putea să îi reproşeze
lui Iisus că un nebun, după ce citeşte Noul
Testament, încearcă să meargă pe apă şi se
îneacă” răspundea personajul. Şi vorbim
despre ceva mai mult decât de o provocare
pentru că textul religios este cel în care se
găseşte formula „Toate îmi sunt îngăduite”
(Cor. I, 6:12). Sigur, este important şi faptul că
totul continuă cu „dar nu toate îmi sunt de
folos”. Măcar pentru că oferă şi explicaţia
tuturor formelor de extremism laic ori religios:
argumentul tău este fie o scuză opresivă, fie un
instrument care ne aduce împreună.
Pare de bun simţ să nu aibă voie să se

plimbe pe stradă toată lumea cu obiecte tăioase
înmână, dar ar fi absurd să interzici unuimedic
să intre în sala de operaţii cu un bisturiu bine
ascuţit.

Răzvan ŢUPA:

(Mai) exist sau nu subiecte tabu?ă

Fundamental(isme)
Mihaela URSA:

Zilele trecute, pe un site de tip magazin
pentru femei, apărea un articol despre femeile
care nu doresc să devină mame. Autoarea se
număra chiar ea printre acestea şi menţiona o
serie de diferenţe între opţiunile femeilor-
mame şi opţiunile femeilor-care-nu-vor-să-
devină-mame. În sine, argumentul era uşor
discutabil, pentru că avea o retorică
exclusivistă, de tipul „în loc să..., femeile care
nu doresc să fie mame preferă să...”, dar
rămânea moderat şi non-culpabilizant la
adresa altor puncte de vedere. Ceea ce mi-a
reţinut însă atenţia a fost reacţia stârnită de
articol, comentariile cititoarelor, mai precis
intervenţiile corective, care variau de la acuze
făţişe că autoarea n-ar şti despre ce vorbeşte, că
ar fi egoistă şi centrată doar pe sine, până la
recomandări menite să-i aducă „linişte
psihică” şi, în general, revelaţia „adevărului”
că o femeie fără copii nu ajunge cu adevărat
femeie.
De acest tip de tabu-uri mă lovesc tot mai

des în ultimii ani: maternitatea este în
continuare tabuizată şi a spune că nu doreşti să
ai copii este încă privit ca un sacrilegiu. La fel
se întâmplă cu multe lucruri care ţin de corp şi
de naştere, ceea ce este paradoxal, pentru că, la
prima vedere, am spune că n-am fost niciodată
mai dezlegaţi la limbă şi mai liberi în gândire.
Nu există limite pe care să nu le putem depăşi,
nu există conţinuturi pe care să nu le desfacem,
cu atât mai puţin cele ce ţin de corp, de naştere,
de sexualitate, pentru că lumea noastră este
suprasaturată de mesaje corporale şi de
conţinut sexual.
Poate tocmai din acest motiv, cred că

asistăm la ascuţirea unor noi fundamentalisme,
susţinute - culmea! - de oameni tineri, născuţi
şi crescuţi într-o lume fără tabu-uri, care se
bucură de libertate de expresie. Oricât de
dezbătută, tema avortului este încă puternic
tabuizată, iar exprimarea ideii că fiecare
femeie ar trebui să fie responsabilă pentru sine
este întâmpinată cu simbolice exerciţii de
lapidare. O mulţime de tabu-uri protejează
zona familiei: ideea că violenţa domestică
există şi că este mult mai frecventă decât ne-ar
plăcea să acceptăm, faptul statistic că românii
consideră bătaia unei femei de către un bărbat,
sau a copiilor de către părinţi justificată, măcar
din când în când, falsa soluţie de a face copii
pentru a pune capăt unei crize conjugale sau
realitatea că - într-un cuplu sudat - naşterea
copiilor reprezintă o încercare teribilă, din care
multe cupluri nu-şi mai revin niciodată - toate
acestea sunt posibilităţi greu de expus fără să
stârneşti o puternică reacţie de condamnare.

Cred că anumite tabu-uri au rolul de a
păstra coagulat un anumit tip de comunitate,
dar mult mai multe sunt pur şi simplu
rezultate ale ipocriziei colective sau mijloace
de manipulare ideologică. De aceea, lucrul
cel mai important nu ar fi neapărat eliberarea
cu orice preţ de toate tabu-urile, ci
examinarea lor critică, exersarea continuă şi
individuală a capacităţii de a asuma critic
orice tip de conţinut care ţi se propune sau
impune ca valoare în sine.

Despre un anumit
gen de umor

Dan NOREA:

După ce am oferit volumul meu
unor colegi şi prieteni, am

avut de la câţiva dintre ei remarci de genul:
”Dane, l-am citit şi mi-a plăcut, dar am o
întrebare. Eu te ştiam un tip blând, bonom şi,
când e nevoie, diplomat. Totuşi, în ultimul
capitol îi ataci destul de urât pe colegii tăi
epigramişti. Nu s-a supărat niciunul pe tine?”
Lăsând la o parte bucuria dată de faptul că

citiseră cartea în întregime, din moment ce
ajunseseră la ultima parte, remarca m-a
surprins şi am recitit ultimul capitol. Nici de
data asta nu mi s-a părut nimic supărător şi
mi-am dat seama de ce: în mod curent,
epigramiştii se înţeapă între ei, uneori destul
de dur, fără ca asta să stârnească animozităţi.
Însă, privit din exterior, fenomenul poate fi
şocant, precum lupta dintre doi boxeri, dacă
nu ştii că e o întrecere sportivă.
Toate consideraţiile acestea mi-au venit

în minte datorită epigramei scrisă de o
epigramistă, Ica Ungureanu, cu ocazia unei
dispute politice despreEmilBoc:

Ica a fost acuzată de lipsă de respect,
pentru aluzia clară la pedofilie. Sincer, mie
“acuzaţia” că adversarul Icăi, un epigramist
venerabil, ar fi pedofil nu mi se pare
indecentă, câtă vreme e cât se poate de
evidentă absurditatea ei. E ca şi cum aş acuza
pe cineva de masochism pentru că refuză să
emigreze. Mi s-a părut amuzant jocul de
cuvinte, în care pe de o parte apare paralela
pedofil - PDL-ofil, pe de altă parte subiectul
Boc, care ar trezi sentimente aparte de iubire
datorită asemănării cu un copil.
Acelaşi fenomen (protestele) apare în

urma atacării unor subiecte considerate tabu
de către unii neumorişti - prin asta nu înţeleg
neapărat lipsiţi de umor, ci neobişnuiţi cu un
anume gen de umor. Unele din subiecte sunt
din categoria celor impuse, nu ştiu exact de
cine, drept “political correctitude” (ţigani,
homosexuali), altele sunt introduse
nejustificat în categoria “defecte fizice”
(chelie, statură, burtă).
Promit că de astăzi mă voi comporta

politically correct:

Cele mai sensibile subiecte sunt cele
tragice. Ca dovadă, cele mai multe proteste
au apărut în urma epigramelor prilejuite de
moartea unor persoane, deşi nu cei decedaţi
erau ţinta satirei:

Epi…gramatica

Laun semn, pemetereze,
Pentru dragu' lui "copil",
Avenit să te-amendeze
UnbătrânP.D.(L.)ofil.

Voi sprijinimereu, în noul an,
Pe toţiminoritarii simultan,
Căci ştiumetodade-a scăpade ei:
Ca toţi ţiganii să devină gay.

După-unaccident ciudat,

Numai au bărbaţi de stat.
Haide să le dăm în loc
PeBăsescu şi peBoc!

Făt-Frumos vine la rege:
- Mi-am îndeplinit promisiunea, uite aici

capul zmeului.
-Da, ok, şi eu îmi ţin promisiunea.Uite aici

mânaprinţesei!

Culmea ironiilor
Şi râsul copiilor
Săpunpunct beţiilor
Pe ŞoseauaViilor!

Citind gama largă de comentarii, de la
proteste la elogii, mi-am amintit de un fost
coleg de serviciu, oripilat de obiceiul unei
categorii largi de români, care transformă
pomenile şi parastasele în adevărate petreceri
cu mâncare, băutură şi bancuri: “Popor de
barbari!”. El nu se considera parte din acest
popor, printre altele pentru că avea pe jumătate
sânge de grec. De altfel, a şi emigrat în
Canada.
Şi asta conduce firul logic spre expresia

“Haz de necaz”, definitorie pentru poporul
român, care îl face unic între alte naţiuni. Voi
justifica acest lucru.
Epigrama, un gen literar în care se îmbină

satira, umorul şi concizia, este populară numai
la români. Deşi apărut în Europa încă pe
vremea romanilor, deşi a avut reprezentanţi de
seamă (Martial, Voltaire), astăzi este prezent
doar în arealul românesc. Alte genuri scurte
umoristice (limerick-ul la irlandezi, senryu-ul
la japonezi) au caracteristici complet diferite.
Umor au mulţi, francezii un umor mai

suculent, englezii unul mai subtil. Satiră
găseşti la cele mai multe popoare. Ironie
găseşti în toată literatura universală. Dar
autoironie ca la români nu găseşti nicăieri.
Pentru că ce altceva decât autoironie dusă la
extrem este hazul de necaz? Este o formă de
rezistenţă împotriva vicisitudinilor de tot felul,
este ceea ce îţi dă putere când eşti la pământ,
este esenţa conceptului de “gândire pozitivă”.
Poate fi adus şi argumentul “Alţii când au

un necaz, nu fac haz, ci pun osul la treabă.”
Dupămine, cele douănu se exclud.Ca dovadă,
umoriştii pe care îi cunosc, şi nu sunt puţini,
sunt persoane cât se poate de respectabile în
viaţa civilă, care au ştiut să pună osul când a
fost nevoie.
Întruparea cea mai sugestivă a hazului de

necaz este comportarea în faţa morţii, un
fenomen care, deşi natural, este quasiunanim
considerat ca tragedia supremă.Aici trebuie să
ne reamintim că, la origine, epigrama era o
inscripţie pemorminte. Chiar dacă ulterior şi-a
mai schimbat semnificaţia, există şi astăzi o
specie a epigramei, numită “epitaf”, a cărei
definiţie nu cred că e nevoie să o dau. Şi, în
acest context, merită pomenit cimitirul din
Săpânţa, un exemplu de sfidare a morţii prin
ceea ce desfiinţează orice filon tragic - gluma.
Subliniez un lucru - nu trebuie confundat

hazul de necaz cu umorul negru. Umorul
negru are în el o sămânţă de macabru, chiar de
sadism. Iată omostră:

Umorul negru îţi provoacă fiori, hazul de
necaz este senin, transformă tragedia într-un
fenomennatural.
În acelaşi context, amintesc ultima

epigramă a lui Păstorel, scrisă la un sanatoriu
situat pe Şoseaua Viilor, cu câteva zile înainte
de amuri:

Remarcaţi excepţionalul joc de cuvinte,
dublul sens al cuvântului “vii”, Şoseaua Viilor
fiind totodată sfârşitul beţiei, dar şi al vieţii. Ei
bine, îmi doresc şi îmi place să cred că voi avea

“

”

Raluca Sofian-OLTEANU
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Oamenii judecă, deci există. Subiecte
tabu, fireşte. Sau altfel: vorbim sau nu despre
ele, deci există. Vin de-afară prin noi, între
noi, interdicţiile, preconcepţiile. Privirea
dezaprobatoare, strâmbatu' din nas, clătinatu'
capului, şuieratu' printre dinţi, degetu'
acuzator, palma pe obraz, şuşotitu' în pumn.
Încă din copilărie, ăla-i momentu' cel mai
bun. Nu e voie, nu face asta! Nu se cade, ne
facemde ruşine! De ce? Pentru că zic eu, scrie
la carte. Pentru că lumea e gata să sară. La
beregată, în aer, în ajutor. Sar familia,
societatea, religia. Prescriu reţete. Dacă e
ţinut din scurt în lanţu' slăbiciunilor, omu' e
asmuţit în consecinţă, ba chiar cu
semnificative consecinţe. N-are încotro decât
să fie deja afectat, că doar aşa se explică
existenţa reţetelor cu scris greu descifrabil.
Într-o logică primitivă, conştiinţa n-are

decât să ajungă şi ea să interzică. Ba chiar
deseori să-şi permită prea mult. Aşa
discontinuă cum e ea, cu fanteziile de rigoare.
La frecare, vinovată sau nu, ies scântei. Pe
bază de noroc şi de autoinventare, de la
scântei la foc e doar un pas decisiv în istoria
personală. Până la urmă, orice înaintare sau
du-te-vino necesită frecare. Da' e lung traseu'
vieţii prea scurte şi mai ales presărat cu
simulacre. Dacă te pui pe treabă, de la
îngrădirea interzicerii la asumarea limitelor
inter-zise, de la dependenţă la renunţare, e
ceva deumblat.
Cât despre traume, să tăcem. Oricum nu e

subiect de discuţie publică, doamne fereşte!
Da' măcar nu cu tăcerea asta convenţională să
amuţim. Ci, să ascultăm cu tăcerea aia intimă,
ce face de ruşine cuvintele şi se deschide
oricărei vorbe despre ruşine. Sigur, ne putem
pierde în orizontu' perspectivelor sociale,
putem trasa linii care mai de care între repere
culturale, ne putem abandona în tradiţii
dătătoare de identitate sau putem îmbrăţişa
fiecare sens marginal. La nevoie, când cercu'
vicios se strânge prea tare, ne-am plasat
strategic la îndemână spre invocare sau hulire
chiar şi divinu'. Da' ar fi cazu' să ne oprim din
simpla rătăcire retorică şi să privim în faţă. Să
ne deschidem prin prezentarea neîntârziată a
fanteziei la purtător, cu purtător cu tot. Să
pierdem orice interdicţie într-un imaginabil

aproape de nedescris, într-un liber acces de sine
către celălalt. Poate chiar într-un elan fără
întoarcere, chipurile eludând timpurile şi
formalismele. Poate chiar într-o des-frânare
ritmată în act, cum ar fi de pildă urcatu' pe
munte sau sexu'. Oricum, ceva acolo, care să
impună despuiere la sentiment fără ferirea
privirii. Saumăcar să ne înscriempe traiectoria
unui proces decent de anihilare de bau-bau.
Începând cu simpla numire, culminând prin
trivializare şi pierzându-se în dragoste.
La asta şi folosesc discuţiile pe subiecte

tabu până la urmă, le traduc aproape,
umanizându-le. Da' rareori îşi depăşesc
condiţia de discuţii. Dincolo de întrebarea dacă
azi, acum, mai există subiecte tabu, contează
exemplu' personal. Ăla al faptei săvârşite şi al
râsului priceput. Poate ne-ar prinde bine să
iubim practic, ca şi cum tabuurile cel puţin s-ar
pierde cu trudă şi cel mult ar înceta să existe.
Iată cum, de pildă, de fiecare dată când mă-
ntâlnesc cu bunica, râdem fericiţi trebăluind,
deşi are cancer şi se fereşte de ea jumătate de
sat, că, cică se ia.

În ţara mea prestigiul hoţiei ne-a
determinat să fim timizi. Din cauza grijilor mi
s-au descusut pantofii. Nu mai pot să-mi
urmez idealurile, mi s-a modificat atât de mult
mersul că par un trecător îmbrăcat în apusuri.
Am ajuns în cartier un reper de tristeţe. Dacă
cineva întreabă în oraşul meu: unde să mă duc
să plîng că la guvern numai sînt locuri libere, i
spune, du-te la casa aceea unde proprietarul se
hrăneşte cu trandafiri şi găseşti chiuvete
pentru lacrimi şi un caiet pentru reclamaţii şi
sugestii referitor la starea erorilor
necontroversate.
Un şomer a reclamat că un domn din

opoziţia parlamentară a umplut o sticlă cu
lacrimile lui pentru a boteza un vapor ce ar
urma să care, la polul sud, toate omisiunile
legislative, toate fărădelegile împotriva
acestui popor, pentru a nu mai şti nimeni şi
niciodată de ele.
M-am săturat să adun aerul acesta ce îmi

produce dureri de cap şi să-l închid în dulap.
M-am tot săturat să cer în stînga şi-n dreapta
ajutor de zîmbete depresive. Am ajuns atît de
firav, că dacă cineva îmi aruncă un covrig de
pomană, mă prăbuşesc sub greutatea lui. Văd
că şi îngerii de lîngă noi s-au supărat că soarele
lumineazămaimult la ecuator. Noi avem parte
de eclipse şi inundaţii.
Lumea din Europa ne ţine specialişti în

deznădejdi. Chiar au hotărît că pe teritoriul
ţării chiloţii sînt opţionali şi operaţiile de
prostată şi chist ovarian nu pot avea loc decît
pe iahturi medicale. Am fost la bancă cu şeful
îngerilor erotici să mă gireze cu adierea
aripilor să iau un împrumut pentru a-mi
cumpăra medicamente contra glandelor
sudoripare. M-au refuzat pe motiv că mă pot
ascundede organele represive între versuri.
Medicii îţi iau banii de pomană. Nu mi-au

spus niciodată şi nu ştiam că din cauza sărăciei
săruturile mele nu au filigran. Surâsurile nu
luminează şi îmbrăţişările nu pot fecunda. Îmi
displace acest capitalism românesc chior,
beteag şi hoţoman.Acum înţeleg de ce vorbea
lumea cu mine încet, de ce se spăla în şoaptă,
de ce nu respira nimeni spre mine. Tuturor le
era teamă să nu cad sub greutatea gândurilor

În principiu, omul n-ar trebui să aibe tabu-
uri. Cunună a Creaţiei, invitat la cunoaştere şi
desăvârşire, el are datoria de a dezbate tot ce
se poate dezbate, pentru desăvârşire. Şi
totuşi... tabu-urile există, sub diverse forme.
Unele folositoare, altele nu.
1. Cunoaşterea noastră este totuşi limitată.

Atunci apare misterul, taina, ca formă aparte
de tabu. Oricât ai vrea să-l pătrunzi, nu poţi.
Nu pentru că nu ai voie, ci pentru că nu-l vei
înţelege. Astfel de tabu-uri ne ajută la
smerenie şi echilibru existenţial. Adică să ne
cunoaştem mai bine. Aici mintea ajunge în
inimă.
2. Uneori însă mai rătăcim drumul. Din

egoism şi dorinţă de supremaţie, unii
inventează tabu-uri. Ele există doar în capul
celor ce le inventează, dar se propagă prin
slăbiciunile celor cărora se adresează.
Diversitatea lor cuprinde toate zonele
societăţii: Statul, Economia, Educaţia, chiar şi
Religia suferă uneori de răspunsuti seci,
criminale de suflet: ”nu există voinţă
politică”, ”rezolvarea este imposibilă”, “aşa
nu e bine”,”aşa nu se poate” etc. Paralizezi cu
atâtea tabu-uri.
3. Există şi tabu-uri folositoare. Atunci

când ştii că e mai bine să nu împingi lucrurile
mai departe, pentru a nu răni în jur. Sau când te
cobori către cel ce are nevoie de tine,
atingându-i singurătatea transformată în tabu.
În acest caz tabu-ul izvorăşte din sau se
reflectă în inimă.
Şi-l numim simplu... iubire. Ea nu se

atinge cu vorba, doar se implineşte cu fapta.

CRONICA ACTUALITĂŢI

aceeaşi atitudine în faţa morţii. Şi, cu
siguranţă, la pomeni, de undeva de sus, mă va
bucura veselia “comesenilor”.
Dacă poţi face haz de propria persoană şi,

mai mult, de propria moarte, eu cred că niciun
subiect nu trebuie considerat tabu. Hai să nu
ne punem în locul ţiganilor, al homosexualilor
sau al polonezilor rămaşi fără preşedinte, tot
aşa cum nu se pune nimeni în locul soacrelor,
al politicienilor sau al cârciumarilor care
toarnă apă în vin. Bine tratat, niciun subiect nu
poate fi considerat jignitor în sine. Nu aduceţi
exemple extreme cu handicapaţi, niciun
epigramist nu va scrie despre aşa ceva, nu de
altceva, dar ştie că nuva stârni zâmbete.
Deşi mi-am propus să nu dau citate pro sau

contra, închei cu spusele unei umoriste
talentate, CarmenChioinea, la care subscriu în
totalitate: “…umoristul e născut să vadă
ÎNTOTDEAUNA partea comică a oricărei
tragedii. În primul rând, a propriilor tragedii”.

Poate se ia!
George AVRAMESCU:

Prestigiul ho ieiţ
V. P. MALDOROR:

Tabu-ul "de cap".
Ar trebui s fie în inimă ă

pr. Eugen TĂNĂSESCU:

Sacru i profanş
Doina Popescu:

La prima evaluare, ai spune ca astăzi nu
mai există subiecte tabu, din moment ce
secolul trecut ar putea candida la topul
epocilor de detabuizare cu şanse indiscutabile
de-a se plasa pe poziţia întâi. Au fost expuse
dezbaterii publice, fără a mai fi sancţionate
social, subiecte despre care în urmă cu decenii
era de neconceput să vorbeşti altfel decât între
câteva perechi de urechi pe a căror discreţie
absolută puteai conta fără rezerve. Mă refer

în primul rând la sexualitatea umană în toate
formele ei de manifestare. Nu e chiar
surprinzător că printre promotorii detabuizării
găsim femei, a căror problematică a fost
riguros băgată sub preş în ultimele două
milenii. Primele avangardiste care-mi vin în
minte sunt psihanalista Lou

ş
şi-a

ă poate cea mai delicată problemă, cel
puţin de la Sofocle încoace: incestul. Trebuie
totuşi amintit că, deşi considerate tabu în
societăţile tribale, mariajele consagvine au
fost deseori mijlocul cel mai sigur de
prezervare a puterii dinastice - de la Egiptul
faraonic până la Imperiul Inca şi monarhiile
europene. Noroc cu geneticienii care au
demonstrat irefutabil riscurile la care sunt
expuse progeniturile rezultate din uniuni mai
mult sau mai puţin incestuoase, fapt ce a
împins şi monarhiile europene la acceptarea
«mezalianţelor». Cât despreAna ă
ă diligenţele fructuoase pentru publicarea

lui Henry Miller, maestru al detabuizării.
Vladimir Nabokov - cu «Lolita», Thomas
Mann - «Moarte laVenetia», Pascal Bruckner -
«Luni de fiere», Federico Andahazi, cu
«Anatomistul», au continuat linia.
Tot în registrul sexualităţii, mişcarea

LGBT (lesbiene, gays, bisexuali şi persoane
transgen) înregistrează succese inimaginabile
în urmă cu doar câteva decenii, şi nu doar în
dezincriminare, ci şi în câştigarea unor
drepturi civile, inclusiv ştergerea din manuale
a conotaţiilor peiorative. Ba şi termenul
profund negativ de Queer (ciudat, cu referire
directă la minorităţile sexuale, inclusiv
intersexuali) a suferit o evoluţie semantică
spectaculoasă.
Pe de altă parte, în registrul religios, deşi pe

trepte valorice diferite, Salman Rushdie, cu
«Versetele satanice», Dan Brown, cu imensul
succes comercial al «Codului lui Da Vinci», şi
- de ce nu? - caricaturiştii de la Charlie Hebdó
au «profanat» subiecte tabu, cu riscurile şi
consecinţele ştiute.
Tragem linie şi ne întrebăm: am scăpat de

tabuuri? Devenim sau am devenit deja
toleranţi, adepţi ai diversităţii, open-minded?
Acceptăm divorţul, contracepţia, avortul,
inseminarea artificială, mamele purtătoare de
sarcină, uniunile consensuale, copiii rezultaţi
în afara căsătoriei, publicăm „Les onze mille
verges ou les Amours d'un hospodar“ a lui
Apollinaire şi cel puţin tolerăm cluburile de
swing şi pe cele sado-maso, în unele locuri şi-n
unele condiţii se acceptă şi zoofilia, ba ne
obişnuim şi cu ideea sinuciderii asistate. Unele
biserici occidentale au început să accepte
sacerdoţi homosexuali şi,mai nou, preotese.
Dar, pe măsură ce detabuizăm «sacrul»,

tabuizăm «profanul». În postmodernism,
avem aproape la fel de multe subiecte tabu ca
în societăţile totemice. Devin sau sunt
acceptate deja ca tabu discuţiile referitoare la
salariu, polemicile privind orientarea politică,
religioasă, sexuală, discriminările de orice fel,
e blamată psihometria cumiză rasială.
Pentru buna funcţionare şi armonie,

s o c i e t a t e a s e de r e g l emen t ea ză ş i
reglementează din mers, păstrând cadenţa cu
evoluţia mentalităţilor. În fond, şi tabuurile se
supun principiului lui Lavoisier: «În natură,
nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se
transformă.»

Andreas-Salomé,
colaboratoarea lui Sigmund Freud, i
scriitoarea Anaïs Nin, care pus pe tabela
public

ïs Nin, s nu-i
uit m

mele. Acum înţeleg de ce o profesoară
eminentă s-a căsătorit cu un negru dintr-un
trib necunoscut din Africa sau de ce colegul
meu, şef de promoţie la medicină umană, a
ajuns şef de morgă la o grădină zoologică din
Suedia.
Îmi este imposibil să găsesc sensuri pe

chipul meu. În toate şifonerele găsesc numai
oboseală pusă pe umeraşe. Dreptatea mi se
pare un supermarket sărăcăcios plin de
mărfuri contrafăcute. În patria mea
mecanismele perfecte ale furatului au fost
omologate. Am devenit incapabil să-mi mai
ameliorez năzuinţele şi să îmi recunosc
locurile natale.

(Mai) exist sau nu subiecte tabu?(I)ă
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De un bun număr de ani, mai bine zis de câteva
decenii, câte s-au scurs de la crearea Societăţii de
Ştiinţe Istorice, filiala locală, Bârladul i-a

surprins mereu pe cei interesaţi de trecutul urbei, prin
iniţiative cărturăreşti care s-au bucurat de un larg ecou, dată
fiind mai ales valoarea contribuţiilor în cauză. De fapt, se
întâmplă aşa de un secol şi mai bine, graţie numeroşilor
bârlădeni care şi-au pus talentele şi creaţiile în slujba urbei
respective. Un asemenea eveniment, deloc aleatoriu, a avut
loc la 31 ianuarie a.c., sub egida amintitei
Societăţi şi cu sprij inul Primăriei
Municipiului, condusă acum de un inimos
„manager”, sensibil la valorile trecutului,
atent însă şi la provocările clipei de faţă.
Străvechea urbe, cândva „capitală” a

Ţării de Jos, cu un destin privilegiat până în
anii dictaturii comuniste, cunoaşte acum o
nouă împlinire cărturărească, graţie
eminentei profesoare

, bine cunoscută şi de publicul
larg, care a scos o nouă ediţie, a treia,
considerabil sporită, a monografiei sale,

, în trei volume masive,
totalizând cam tot atâtea mii de pagini
tipărite. Este rezultatul unei munci de o viaţă,
prestată cu pricepere şi devoţiune
profesională, însuşiri ce pot fi întâlnite în
orice nou demers istorico-cultural semnat de
autoare. „Trilogia” istoriografică de acum încheie cumva un
program, fiind vorba de al douăzecilea volum scos sub
aceeaşi semnătură. Cititorul nu va fi deloc surprins să
constate că, pe coperta lucrării, acad. DinuC.Giurescu, vechi
colaborator al Societăţii amintite, a ţinut să observe că „cele
trei volume oferă o cuprinzătoare perspectivă asupra
evoluţiei Bârladului din îndepărtate timpuri şi până în
contemporaneitate, aportul oraşului şi al personalităţilor sale
reprezentative la viaţa materială şi culturală a Ţării Moldovei
şi mai ales a României. Efortul de documentare, analiză şi
sinteză continuat de mulţi ani se cuvine subliniat şi reţinut,
iar lucrarea în sine continuă temeiul statornic al cercetărilor
viitoare”.
Este ceea ce am putut constata noi înşine, parcurgând

somptuoasa monografie, în care se reflectă, cu documente,
analize, restituţii fragmentare, sau mai ample, destinul unui

memorabil. „Bârladul, conchide autoarea însăşi - cu o
vechime seculară apreciabilă în zona Moldovei Meridionale,
cu oameni şi locuri care i-au marcat tumultoasa evoluţie, cu
un destin de multe ori tragic, menit să-i stagneze împlinirile,
împotmolit în negura mediocrităţii, supus intemperiilor
naturale devastatoare şi numeroaselor armate invadatoare, a
corupţiei, delăsării, ipocriziei forţelor interne, a trebuit să
găsească resursele necesare pentru a-şi continua existenţa.
Spre deosebire de alte localităţi, nu atribuţiile economice i-au
imprimat statutul, ci mai ales vibraţiile spirituale”. E un
tablou destul de neguros, întemeiat pe un temeinic studiu, dar
şi pe realităţile curente, în care persistă destule umbre şi
incertitudini. Bârladul de azi se nutreşte şi din nostalgiile care

Olga Râşcanu-
Gramaticu

Istoria Bârladului

topos

îi creaseră, cândva, în interbelic, faima de „Weimar” al
Moldovei (G.Călinescu).
Se poate conchide, împreună cu autoarea, că noile

descoperiri din ultimele decenii, în mai multe domenii,
impuneau realizarea unei sinteze pe măsură. Eminent cadru
didactic în domeniu, ea şi-a propus, realizând proiectul cu
asupra de măsură, „să fundamenteze corect şi temeinic
diferitele etape parcurse de locuitorii acestor meleaguri din
zorii umanităţii până în mileniul al treilea, luând în

consideraţie bogăţia de date existente, noile
puncte de vedere ce suscită interesul
istoriografiei contemporane, contribuţia tot
mai substanţială adusă de cercetările locale,
corelarea minuţioasă a diverselor surse de
informare în reconstrucţia mentalului unei
colectivităţi”.
Un asemenea proiect, la fel de complex pe

cât de ambiţios şi de anevoie realizabil, stă
acum sub ochii celor interesaţi de istoria
locală, de cultură, de artă, de figurile
reprezentative produse în arealul bârlădean,
cu atâtea proiecţii în restul ţării, dacă nu şi
dincolo de aceasta, cum se întâmplă în atâtea
domenii. şi ,
prezentate în volumul secund, oferă şi cele
mai interesante noutăţi , date fi ind
preocupărilemai vechi ale autoarei.
Într-o cadenţă ce denotă un mare

devotament intelectual şi civic, profesoara Oltea Râşcanu-
Gramaticu a făcut astfel să apară o vastă monografie despre

, sinteză elaborată însă de-a lungul unei
lungi activităţi în domeniu şi ajunsă acum la a treia ediţie,
revăzută şi adăugită, la îndemâna specialiştilor, ca şi a
publiculuimai larg interesat de istoria urbei în cauză.
Un amplu palmares ştiinţific se află la originea acestei

cărţi, ca suport documentar şi ideatic pentru noul demers,
unul de caracter monografic, în sensul tipologiei propuse de
un alt bârlădean, V. Pârvan, într-un studiu metodologic de la
începutul secolului XX,

(1903), studiu valabil şi în zilele noastre. Este spiritul
în care autoarea „trilogiei” a făcut să apară
acum, în plină criză, o asemenea lucrare, monografie şi
sinteză unică, anevoie comparabilă cu alte iniţiative de acelaşi
tip. Ea se cuvine pusă în legătură, desigur, cu acea
efervescenţă locală, în sfera culturii, din care se nutresc
reviste ca , iar de curând

, scoasă de Primăria Municipiului.
rămâne o sintagmămereu stimulativă.

Armata, Biserica Cultura

Istoria Bârladului

Adunători de izvoare, istorici şi
filosofi

Istoria Bârladului

Bârladul literar Actualitatea
bârlădeană Localismul
creator

UN EDIFICIU SOMPTUOS:
„ISTORIA BÂRLADULUI”
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OlgaRâşcanu-Gramaticu, , ed. a III-a revăzută şi adăugită,
Iaşi, Ed. PIM, 2015: vol. I, 1028 p.+II, 931 p.+III, 927 p. Ediţiile anterioare au
apărut în 1998 şi 2002.

, I, p. 9.
, p. 12.

Cf.Alexandru Zub, , în ,
9/2014, p. 29-30; idem, , în

, 7-8/2014, p. 123-124.
V. Pârvan, ed.AlexandruZub,Bucureşti, 1981.
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Alexandru ZUB Nicolae PANAITEîntâlniri de destin

Mantaua

Un amar de ani am lucrat
la o manta mare cât mine
numai bună de încăput sinele.

După ce am terminat-o,
nespus de greu am reuşit
să-l îmbrac
şi să scap de el.

Când credeam că am reuşit,
am văzut pe podeaua trupului
un fel de pleavă
care, vai!, a încolţit.

Vremurile au putrezit mantaua,
căzând la picioarele sinelui
ca un lut moale.

Rămas gol şi dezorientat,
sinele a făcut ce ştia mai bine:
s-a întors, a dat buzna
şi îmi tot bate în tâmplă
de parcă mi se năruie zorii.
Strigă:
de ce ai uitat de mine?
De ce te faci
că nu mă cunoşti
şi nu mă mai îngrijeşti
ca odinioară,
când în jurnalul tău
eram trecut primul?

Urzeşte-mi o altă manta
să pot trece prin viaţa de-acum
cu tine de gât
ca printr-un şir lung de prizonieri
în care primul
să fii pe de-a-ntregul chiar tu.

Ca nişte zbaturi

Ca nişte zbaturi de plumb
cuvintele îmi mânuiesc sângele,
dau năvală,
mi se lipesc de oase
asemănându-se unor grinzi
de la case.

Câte un vers, ca o sabie
niciodată folosită,
în dreptul mâinii scriitoare,
îşi doreşte

Precum bulbii unor fructe
de pământ germinează
prin drojdiile dimineţilor.

Severitatea ordinii
din imperiul humei
ar trebui să fie
un model şi pentru noi.

Ca un fel de râuri ce se varsă în cer
văd oamenii
ducându-şi crucile,
unii, să nu le fie prea greu,
le taie bucată cu bucată
până nu mai au nimic
ce cuprinde cu mâinile
şi, vai!, nici cu sufletul.

naşterea din nou.

Din volumul Secetă, în curs de apariţie

Cărţi apărute la Editura ALFA:
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Nu se poate ca, poftind să ajungi la vestitul han
„Trei Sarmale” din Bucium, azi doar pentru a-ţi
mai excita imaginaţiunea trecutului, deja bine

nutrită de evocările poeticeşti ale împătimiţilor vizitii de la
troica Mitican-Ostap-Ilucă, musai trebuie să treci prin

, acum cartier al oraşului Iaşi (începând din anul 1950),
odinioară sat vechi, de viticultori pricepuţi, ca şi buciumenii.
De altfel, cele două aşezări au o istorie aproape egală ca
vechime şi competitivă ca importanţă, până aproape de
confundare, fiind, pe rând, reşedinţe de comună (după 1864),
pentru administrarea cătunelor de vieri (Bârnova, Cercul, Doi
Peri, Păun, Pietrăria, Piscul Socolei, Repedea, Trei Sarmale şi
Vişan) de pe valea pârâului Bârnova (sauVămăşoaia). Dar, în
competiţia notorietăţii regionale şi naţionale, Socola întrece
Buciumul cel puţin cu trei „premii”: mănăstirea de călugăriţe
cu hramul Schimbarea la Faţă, ctitorită de Alexandru
Lăpuşneanul (1551-1561 sau 1564-1568), Seminarul
teologic înfiinţat în anul 1803 de mitropolitul de luminoasă
amintire Veniamin Costache şi nemurit de Ion Creangă în
(prea) scurta evocare de la sfârşitul ,
precum şi vestitul Azil de alienaţi (1905), azi Spitalul Clinic
de Psihiatrie. Şi nici că se putea găsi un mai potrivit loc de
cooperare între „consumatorii” de bun vin călugăresc de la
Bucium şi doctorii de la Socola, ce ştiu a deosebi repede pe
beţivanul cinstit şi de... bună credinţă de cel ce doar „face pe
nebunul”.
Atestat odată cu Buciumii, în acelaşi an, document şi

context, la 15 februarie 1469 (DRH,A, II, nr. 157), Socola are
un nume aparent uşor de explicat, dar care pune la încercare
simţul analitic şi siguranţa toponimistului prudent. Astfel,
dacă îl considerăm o denumire românească a satului, probabil
din veacul al XIV-lea, putem să distingem fără dificultate la
începutul aşezării o persoană neidentificată, cu numele ,
poate un vier al locului şi nu un boier muntean, cum
presupunea N. Iorga. Este drept că antroponimul e mai bine
atestat în Ţara Românească (inclusiv prin numele satelor
Socoleşti, din judeţul Mehedinţi, şi Socoalele, din judeţul
Călăraşi), dar nu trebuie uitate nici Socolul de Câmpie
(judeţul Mureş) sau Socolovăţul (azi Socol, din Caraş-
Severin). Nici Moldova nu e văduvită de un astfel de nume
rar, căci un Dan Socol, trăitor la 1473 (DRH,A, II, p. 295) şi
satul Socolul, peNistru, în ţinutul Soroca, existent în veacul al
XVI-lea, indică prezenţa şi aici a acestui antroponim de
origine slavă (cu sensul „şoim” al apelativului din care
provine). Oiconimul este un derivat cu sufixul
moţional toponimic , care derivă, prin acord cu genul
apelativului geografic, nume de ape, văi, moşii (şi sate), ca în

> , > , > ,
> şi multe altele. Iorgu Iordan, pus în

dificultate de asemenea denumiri, nu poate recunoaşte bazele
antroponimice şi nici funcţia toponimică a formantului - şi
se străduieşte să găsească substantive comune feminine
precum , , , , , la
originea numelor de locuri , , , ,

, şi altele ( , 1963, p. 296-
298). Ca urmare, şi pentru Socola de la Iaşi, lingvistul (fost
ieşean, apoi bucureştean) presupune femininul ( ?)
unui neatestat, de fapt, inexistent cuvânt românesc (sl.

) (p. 398). Eroarea este gravă, dar nu surprinzătoare la
Iordan, căci toponimistul uită (şi bine face!) de această
năstruşnică soluţie, pentru ca să propună o etimologie slavă:

< sl. , pentru care
citează toponimele similare ,
în sârbă şi cehă, , în
ucraineană, , în
polonă (p. 531). Originea slavă a
toponimului de lângă Iaşi
este perfect plauzibilă, cu atât mai
mult cu cât el se înscrie într-o mapă
de denumiri slave din zona Iaşilor,
precum ( ),

, şi
( ), nume tot atât de
„bătrâne”, dacă nu mai vechi decât

cuman. În această
ipoteză, însă, nu poate fi
numele slav al unei improbabile
aşezări de prin secolul al XIII-lea,
cel mai târziu, ci un hidronim,
denumirea unei ape ce străbate o
vale (cu şoimi). Acest scenariu
denominativ creează însă o
problemă de identificare: prin valea
pe care se află fostele sate Buciumi
şi Socola curg pârâul Bârnovei,

Socola

Amintirilor din copilărie

Socol

Socola
-a

Arbore Arborea Balş Balşa Dămăcuş Dămăcuşa
Manole Manolea

a

boură coarbă cucă hulubă iepură taură
Boura Coarba Cuca Huluba

Iepura Taura Toponimia românească

socolă
socol

sokol

Socola sokol
Sokol

Sokol'a
Sokola Dąbrova

Socola

Miculina Nicolina
Hlincea Bârnova Hliboca
Holboca

Bahluiul
Socola

denumit (de după mijlocul veacului al XVII-lea numai) pe
cursul mijlociu şi inferior , şi afluentul său stâng,

, care traversează satul omonim, cu acest nume din
secolul al XVIII-lea (Vişana, 1760, în DIOI, VI, p. 262). Este
neîndoielnic faptul că hidronimul cel mai vechi, slav, a fost

, devenit cunoscut numai după ceMiron Barnovschi a
ridicat în fundul văii, pe atunci împădurit, o mănăstire de lemn
şi apoi una zidită (1628), ambele neterminate în 1633 (DIOI, I,
p. 257, 313). Un pârâiaş ce pornea din Poiana Vămeşoaia
(1668, DIOI, II, p. 182), aflată undeva, în partea de vest a
satului Păun (al cărui nume aminteşte de stăpânirea locului de
către vameşul Păun, din a doua domnie a lui Gheorghe Duca),
se varsă în pârâul maimare al Bârnovei, mai jos de locul Plopii
fără Soţ şi formează împreună cursul numit după 1800 şi

. Acesta străbate Buciumii şi Socola şi se varsă în
Bahlui dincolo de satul Vlădiceni, pe un canal săpat (în 1873-
1874) paralel cu actuala stradă Trei Fântâni, pentru a nu
traversa zona gării Socola. După ceAlexandru Lăpuşneanul a
ctitorit mănăstirea de la Socola, căreia i-a dat, după obiceiul
domnilor, două sate şi o bucată din hotarul târgului Iaşi, din
jurul lăcaşului, Petru Şchiopul reconfirmă dania (la 12 aprilie
1583), fiindcă uricul fusese pierdut. Descrierea hotarului
(DIOI, I, p. 33-34) cuprinde câteva repere şi informaţii
preţioase pentru chestiunea ce interesează aici. Hotarul
despărţitor de moşia rămasă în folosinţa târgoveţilor ca izlaz
pornea de la movila Saranda, care era şi colţ al părţii de moşie
dăruită Mănăstirii Galata (din Deal), aşadar de la ridicătura pe
care a fost ridicată peste un veac şi jumătate Mănăstirea
Frumoasa, trecea pe lângă gura Pârâului Socolei, care se vărsa
într-o gârlă din şesul Bahluiului, în zona fostei bariere a
Socolei, şi urma traseul aproximativ al străzii Buciumde astăzi
până mai jos de podul Dancului de peste cursul vechi al
Bahluiului. La sud, pe cumpăna apelor, care delimita bazinul
râului Vasluieţ, hotarnicii ajungeau la obârşiile Pârâului
Socolei. Aşadar, în documentele din secolele XVI-XVIII,
hidronimul desemna cursul apei de pe Valea
Bârnovei, precum şi porţiunea ei de la Plopii fără Soţ şi până la
vărsare (azi, Vămăşoaia). Pârâul Socolei (nu Pârâul Socola!)
era, deci, apa ce traversa de la sud la nord moşia Mănăstirii
Socola de după înfiinţarea ei.Această constatare ne conduce la
concluzia că numele vechi, slav, al pârâului era , cel
puţin în zona satului omonim din prezent, fapt ce
argumentează originea românească şi antroponimică (< )
a numelui satului de vieri Socola de la 1469.

ceastă analiză lingvistică şi documentară, care
tinde să devină fastidioasă pentru cititorul de
gazetă, totdeauna grăbit, trebuie înviorată cu o

explicaţiemultmai atractivă, de tipul „internet”, care ne învaţă
că Mănăstirea Socola şi-a luat numele de la o vestită (doar în
închipuire!) crescătorie de şoimi (ca de găini!) de pe vremuri,
ştiindu-se că domnii Moldovei erau obligaţi să dea anual
turcilor un număr de asemenea păsări. După această logică şi...
ştiinţă, la Socola erau crescuţi şoimi cu mult înainte de 1469,
când turcii încă nu apăruseră ca să ceară tribut în natură
păsărească, dar, mai ales, nu ni se spune de ce o eventuală...
şoimărie a fost denumită cu un cuvânt slavon, de cancelarie, şi
cum s-a putut acesta impune şi păstra ca toponim popular timp
devreo 600 de ani.
În compensaţie pentru această veselă încheiere

etimologică, vă invit luna viitoare la... spânzurătoare. Pardon:
.
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La Spânzurătoare
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Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (IX)ş
Stelian DUMISTR CELĂ

Ca la orice aniversare, „Cronica”, zisă de câţiva ani şi
„veche”, îşi face cumpeniri, adică bilanţuri, drept care mi-
am îndreptat atenţia, ca de obicei, asupra unor termeni de
profil.
Nu mai ţin minte raţiuni şi raţionamente (pro şi contra),

de la botez, privind numele revistei, dar Iaşului îi venea bine
un termen evocator de istorie. Dat fiind grupul sinonimic al
cuvântului , alegerea lui ca „marcă” a fost şi o
provocare: adică un fel de , ceva care ar duce cu
gândul la sau , la înşirare, eventual
resentimentară, de vechi date despre urbe şi despre fapte ale
localnicilor? Fireşte, termenul putea duce cu gândul şi la aşa
ceva, dar veacurile înaintaseră (vorba lui Alexandrescu).
Aşadar, neologismul latinesc, prezent încă în „
Ţării Moldovei de la Aaron Vodă încoace”, al lui Miron
Costin („... cum spune Hronica leşască, mai mult de 7.000
de călări şi 3.000 de pedestri [polonezii] n-au avut...”),
evoluase în ceea ce priveşte semantica, probabil şi sub
influenţa termenului , întrebuinţat în franceză, din
secolul al XIX-lea, cu sensul „ensemble de nouvelles vraies
ou fausses, de propos souvent défavorables, qui se
propagent en général oralement” (

).
Vor fi fost propagate iniţial pe cale orală noutăţile
, , ori ieşite din comun

privitoare la diverse localităţi, dar, pentru evoluţia
semantică şi pentru funcţionalitatea termenului în discursul
public, hotărâtoare a fost presa. În

al Academiei (t. I/II, 1940), se consemna cursul
utilizării cuvântului discutat în legătură cu publicaţiile
periodice generaliste, cu interes pentru :
s-a numit, mai întâi, în acest limbaj funcţional, un în
care se relatau noutăţile zilei (sau ale lunii) în materie de
politică, finanţe, spectacole şi diverse arte, cu titluri ce se
păstrează şi astăzi („cronica politică” „~financiară”,
„~teatrală”, „~plastică”). Apoi, numele a trecut asupra

/ din periodicele generaliste cuprinzând
articole cuprofilurile enumerate, pentru ca, în sfârşit, chiar o
revistă să-şi asume un astfel de nume, ce poate fi considerat
ambiţios, în fond.
În (vol. 2,

2004) sunt consemnate relativ numeroase publicaţii
periodice care poartă numele „Cronica”. Unele au fost
generaliste (cea publicată la Baia Mare, între 1936-1941),
iar altele, fără a se prezenta ca atare, au avut profil literar,
cum a fost cea condusă deArghezi (Bucureşti, 1915-1916),
sau alta, apărută tot în Bucureşti (1932), al cărei profil
artistic era precizat în subtitlu: „teatrală, muzicală,
cinematografică, sportivă”.Altele şi-au anunţat profilul prin
determinante, chiar din titlu: „Cronica artistică şi literară”
(Iaşi, 1918), ori „Cronica literară” (Constanţa, 1937), dar
având profil cultural. În sfârşit, localismul şi-a pus amprenta
prin „Cronica Argeşului” (Piteşti, 1927), dar şi prin
„Cronica Moldovei” (Bârlad, 1915-1916). Un derivat al
termenului de bază a fost de asemenea folosit ca nume de
publicaţie: „Cronicar” (Cernăuţi, 1943-1944), respectiv
„Cronicarul” (Bucureşti, 1918 şi, apoi, 1931-1932).
În aceste circumstanţe, în ceea ce priveşte revista

ieşeană, putem vorbi de o asumare a numelui de
„Cronica”; ambiţioasă, dar nu , dacă ţinem seama
de faptul că apăruta în 1966 publicaţie îşi îndreptăţea
profesional subtitlul de „Săptămânal politic [altfel nu se
putea!], social, cultural”, prin secţiuni ce amintesc,
nostalgic, devenirea activităţii cronicăreşti din totdeauna:
„Cronica în actualitate”, „Cronica vieţii culturale”,
„Cronica artelor”, „Cronica literelor”, „Cronica ştiinţelor”
etc.Aexistat şi o rubrică intitulată „Cronica limbii”, la care a
publicat articole şi semnatarul acestor rânduri, începând din
anul 1967, rubrică ce fiinţează şi astăzi!
Lamoment aniversar, îmi face o deosebită plăcere să fac

şi o altă precizare. Consemnată într-o operă capitală a
cercetătorilor ieşeni,

, o revistă „Cronica” a apărut la Turnu
Severin într-un singur număr, în 1896; iar „Cronica” ieşeană
apare, mereu, din 1966. Sub semnul acestor constatări,
pentru încheiere, să ne întrebăm ce înseamnă adjectivul
„veche” din numele „Cronicii” ieşene? nu este
doar un calificativ al stăruinţei şi al reuşitei, ci, pe drept
cuvânt, poate fi recuperată chiar drept titlu de nobleţe: să ne
amintim, de exemplu, titlul „Hronicul vechimei a romano-
moldo-vlahilor”, al lui Dimitrie Cantemir. Şi, cu voia
Domniilor Voastre, să descifrăm substantivul raportându-l
şi la semnificaţia contextuală a adjectivului , pusă
frecvent în lumină sub formă de paradox, şi de Eugen
Coşeriu: „Mi-au dat nişte icre, dar şi acelea negre, şi vin, dar
şi acela vechi”.
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CRONICA VECHE

6 cronica veche

Acum câteva luni, participând la Universitatea
populară de vară „C. Stere”, organizată la Soroca
de Institutul Cultural Român, în colaborare cu

autorităţile locale de resort şi cu Asociaţia „Grigore Vieru -
Soroca”, am vizitat pentru prima dată, la Ciripcău, casa
memorială a romancierului şi omului politic. Sunt multe de
făcut acolo ca respectivul obiectiv să-şi atingă scopul pentru
care a fost întemeiat.M-am întrebat însă atunci, şi am întrebat
pe gazde, dacă nu s-ar putea organiza, în aceeaşi locaţie sau în
alta (eventual, în vecinătate), şi un punct memorial Dumitru
C. Moruzi. Căci „prinţul”, care se stingea din viaţă acum 100
de ani, la Iaşi, a petrecut câţiva ani, poate cei mai fericiţi, la
Ciripcău, ani care i-au inspirat câteva
splendide pagini în romanul

. Cu aceeaşi ocazie, formulam - într-
o convorbire cu domnul Valeriu Matei -
opinia că, în afară de cartea lui Dumitru C.
Moruzi , reeditată în 2001,
şi alte dintre scrierile lui şi
să aibă aceeaşi soartă. Era, adăugam, nu o
opinie ocazională, subiectivă, ci una
rezultată în urma unui studiu aprofundat, la
care am purces cu câtva timp în urmă, când
m-am decis să redactez articolul consacrat
scriitorului în cauză pentru ediţia a II-a a

.
Or, cu surpriză, la mijlocul lui

octombrie, aflam (de pe internet) că la
Chişinău a avut loc lansarea unei ediţii -

, în două volume, de Dumitru C.
Moruzi. Nu fără destul de mari diligenţe
(încă prea mari, în condiţiile distanţei aşa
demici dintre Chişinău şi Iaşi), am ajuns în
posesia acestei ediţii, am putut să o examinez cu atenţie şi să-
mi formez o părere. O părere care, finalmente, trebuie să o
spun de la bun început, este împărţită, cuprinzând satisfacţie,
dar şi contrariul ei. Cu ometaforă de-acum banalizată, în faţa
acestei ediţii un ochi râde, altul plânge... Voi încerca, în cele
ce urmează, să lămuresc pricinile, pe cât voi puteamai bine.
Cartea satisface, înainte de toate, prin realizarea tehnică: e

cartonată, cu coperte aspectuoase, într-o grafică discretă;
hârtia e de calitate, organizarea în pagină şi fontul facilitează
şi chiar fac plăcută lectura. Satisface, de asemenea, în primul
moment, şi sumarul. Şi, în sfârşit, satisface şi studiul
introductiv semnat deVasile Ciobanu şiAndreiHropotinschi,
dacă mai ales se ţine seama că datează de la începutul anilor
'90. Cât priveşte pricinile de insatisfacţie, pentru a pune fără
multe ocolişuri punctul pe i, ele ţin de o anume hibriditate a
demersului.
Neîndoielnic, Dumitru C. Moruzi rămâne în cultura

noastră ca prozator, ca memorialist şi, în sfârşit, ca publicist.
Deşi a scris un număr de poezii, precum şi trei-patru piese de
teatru, nu a fost nici poet în toată puterea cuvântului, nici
dramaturg adevărat. (Şi, probabil, deşi a compus operete şi
romanţe, ar fi prea mult să fie considerat compozitor.) În
aceste condiţii, fireşte, este de înţeles faptul că regretaţii
cercetători, doctori în filologie, Vasile Ciocanu şi Andrei
Hropotinschi, hotărându-se, la începutul anilor '90, să
readucă în actualitate „moştenirea literară” a „aprigului
luptător pentru cauza Basarabiei”, au optat pentru „o
selecţie”, dând precădere „lucrărilor în proză”, şi de

Pribegi în ţară
răpită

Ruşii şi românii

Dicţionarului general al literaturii
române
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merită trebuie
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asemenea că, adresându-se publicului larg, îndeosebi celui
tânăr, angrenat în sistemul de învăţământ, au crezut că e bine
ca, în circumstanţele de atunci, să nu deruteze pe nimeni în
materie de ortografie, îndepărtându-se astfel într-o măsură de
la principiile editării textelor vechi. Declarând - vezi vol. I, p.
26 - că au făcut „o anumită muncă de unificare a textelor din
punct de vedere ortografic” şi că „aceasta nu înseamnă că au
fost neglijate particularităţile de limbă ale scriitorului”, ei au
dat totuşi prioritate în demersul lor corectitudinii,
„literarităţii” limbii. Astfel, au „literarizat” în bună măsură
scrisul arhaizant al lui Moruzi: formele lexicale specifice
graiului moldovenesc

etc. etc. au fost transcrise

etc. etc. (Pentru evaluarea acestei
soluţii, e suficient un exerciţiu de
imaginaţie: să ne închipuim un text
eminescian ori sadovenian transcris
conform regulilormenţionate!)
Dând astăzi la tipar lucrarea pregătită

acum 21 de ani de Vasile Ciobanu şiAndrei
Hropotinschi, Editura Ştiinţa ar fi trebuit,
cred, să-şi dea seama că soluţia lor în
materie de transcriere a textului nu mai este
acceptabilă. Şi cu atât mai mult cu cât ea „a
ţinut cont” de noile „contribuţii în
cercetarea şi valorificarea vieţii şi operei
scriitorului Dumitru C. Moruzi” şi, în
consecinţă, „a lărgit unele compartimente,
cum ar fi cel de poezie […], cel de studii
sociale [...], compartimentul de note şi
comentarii [...]; a sporit iconografia şi

bibliografia” (vezi vol. I, p. 28), ceea ce, pentru mine, indică
năzuinţa către o ediţie ştiinţifică, adică, pe cât posibil
completă, cuprinzând majoritatea covârşitoare a textelor
scriitorului în cauză. O năzuinţă, din păcate, abandonată la
sfârşit: „lărgirea” nu a fost dusă la capăt, în aceeaşi notă,
menţionându-se necesitatea unei „eventuale viitoare ediţii
[...] [ce] ar putea reflecta şi activitatea de gazetar, precum şi
moştenirea epistolară a scriitorului”. De fapt, „activitatea de
gazetar” este „reflectată” chiar acum, în ediţia de faţă, ce-i
drept, parţial numai, căci aşa-zisele „studii sociale” incluse -

şi - ţin
de publicistica scriitorului. Omisă însă cu totul este altă
activitate, cea de dramaturg.

şa cum am spus mai sus, Dumitru C. Moruzi şi-a
încercat forţele şi în acest domeniu. În discuţie
intră trei piese, toate pomenite în studiul

introductiv, aşadar cunoscute. Poate că piesa
trebuie lăsată deoparte. Ea a fost prezentată comitetului de
lectură al Teatrului Naţional din Iaşi în 1902, comitet care a
acceptat-o şi a inclus-o în repertoriu. Finalmente nu amai fost
pusă în scenă şi însuşi autorul şi-a sistat demersurile pe lângă
teatre. În schimb, ar trebui recuperate , comedie
în trei acte, şi

. Ambele au fost
publicate în revista ieşeană „Unirea femeilor române” în
1911-1912, iar prima, după unele informaţii, a fost
reprezentată de un teatru particular. Negreşit, valoarea lor
scenică nu este prea mare, însă ele sunt elocvente pentru

sanatate, vatama, bielşug, părete,
blajân, împiedeca, vecinic, adecă, cetitori,
nemeri, supt
sănătate, vătăma, belşug, perete, blajin,
împiedica, veşnic, adică, cititori, nimeri,
sub
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Între fraţi

Convertirea
Sărutarea lui Iuda sau Iuda în casă de boier,

Iuda la sat, Iuda în Capitală şi Iuda parvenit

A

Victor DURNEA

o edi ie DUMITRU C. MORUZIţ

*Scrieri, vol. I-II, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2014

preocupările artistice ale
scriitorului, dar şi pentru
ideile şi convingerile pe care
le nutrea el.
O importanţă mai mare

(desigur, nu pe palierul
creaţiei artistice) o are
publicistica lui Dumitru C.
Moruzi. În vederea unei ediţii ştiinţifice a scrierilor lui,
completarea acestui compartiment este absolut necesară.
Unele dintre texte - cele ce au văzut lumina zilei în ziarul
ieşean „Unirea” - sunt menţionate în ataşată la
finele lucrării apărute la Editura Ştiinţa (vol. II, p. 503). (E o
enigmă pentru mine de ce, atunci, cunoscând existenţa
acestor texte, le-a preferat totuşi !
Numai pentru că ultimul text a fost tipărit sub formă de
broşură?). Simpla enumerare e aici elocventă:

,
, ,

, ,
, .

unt însă şi altele, multe şi - repet - deosebit de
interesante, ce au fost găzduite de alte reviste şi
ziare, adeseori de o anvergură superioară celui

condus de A.C. Cuza. Iată, cu titlu de exemplu, câteva:
(„Cronica”, 26 şi 27 iulie 1905),

(„Cronica”, 17 decembrie 1905),
[Scrisoare deschisă lui Pavel Cruşevan] („Cronica”, 24 iunie
1906), („Arhiva”, 1910-1911),

(„Neamul
romănesc” 20 aprilie 1912),

(„Adevărul”, 27 martie 1913),
(„Adevărul”, 10 aprilie 1913),
(„Adevărul”, 3 iunie 1913),

(„Adevărul”, 22 iulie 1913),
(„Adevărul”, 6 septembrie 1913),

(„Evenimentul”, 25 iulie 1914),
(„Neamul romănesc”,

10 august 1914).
În final, să notez şi două completări ce trebuie aduse

compartimentelor de poezie şi proză. Cel dintâi trebuie lărgit
încă, adăugând pieselor cuprinse altele trei. Nu valoarea lor
intrinsecă face necesară operaţia, ci faptul că ele reprezintă

târziu pe scena literară a luiDumitruC.Moruzi. Este
vorba de poeziile ,

şi ,
publicate în „Revista literară” (numerele 10, 12 şi 13, din 20
aprilie, 10mai şi 20mai 1900).
Cât priveşte cel de-al doilea compartiment, de proză, el

poate fi îmbogăţit cu un text insolit, găzduit la 25 decembrie
1908 de ziarul bucureştean „La Roumanie” -

. E de făcut însă şi o
corectare. Printr-un accident pe cât de inexplicabil, pe atât de
nefericit, primele două „nuvele” -

şi (vol. II, p.
176-178 şi 179-182) - nu au fost reproduse în cartea de la
Editura Ştiinţa integral: din cea dintâi lipseşte finalul (în
revistă aproape trei pagini), iar din cea de-a doua, un
fragmentmedian destul de amplu (şi el, de aproape trei pagini
în revistă).
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Întâmplare petrecută
înainte de dezrobirea ţiganilor Niţă surugiul

S

debutul

Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, în
colaborare cuConsiliul JudeţeanNeamţ şiAsociaţia
Culturală „Conta”, iniţiază şi organizează seria nouă

a Concursului Naţional de Poezie (debut în volum) „Aurel
Dumitraşcu”. Prima serie de zece ediţii a concursului s-a
desfăşurat la Neamţ în perioada 1994-2003. Premianţii celor
zece ediţii au fost Florin Oancea (Sibiu) si Vasile Baghiu (Piatra
Neamţ) în 1994; Mihai Ignat (Braşov) în 1995; Ana Maria
Zlăvog (Iaşi) în 1996; Cristian Galeriu (Bucureşti) în 1997;
Sorin Gherguţ (Bucureşti) în 1998; Daniel Moşoiu (Cluj
Napoca) şi Constantin Virgil Bănescu (Tîrgovişte) în 1999;
Cătălin Chelaru (Iaşi) în anul 2000; Elena Vlădăreanu
(Bucureşti) în anul 2001; Dan Coman (Bistriţa Năsăud) în anul
2002;MihaiCurtean (Sibiu) în anul 2003.
Concursul a fost întrerupt după ce trei ediţii, consecutiv,

organizatorii şi juriul nu şi-au dat acordul pentru a premia şi

publica volume care nu se suţineau valoric, după excelenta serie
de autori debutaţi în acest context. Din juriu au făcut parte, la
primele zece ediţii, între alţii, Cezar Ivănescu, Cristian
Simionescu, Liviu Ioan Stoiciu, Radu Săplăcan, Cassian Maria
Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Sava, Radu Florescu, Cristian
Livescu, Emil Nicolae, Lucian Vasiliu, Vasile Spiridon, Adrian
AluiGheorghe, iniţiator şi organizator al celor zece ediţii.
Iniţierea noii serii a concursului este prilejuită de

comemorarea a 25 de ani de la moartea poetului Aurel
Dumitraşcu (16 septembrie 1990) şi de împlinirea a 60 de ani de
la naştere (21noiembrie 1955).
Manuscrisele, bine constituite, cu diacritice, vor fi trimise/

depuse într-un exemplar printat dar şi în format electronic (CD,
DVD, altele) pînă la data de 1 iunie 2015 pe adresa: Biblioteca
Judeţeană „G. T. Kirileanu” Piatra Neamţ, strada Republicii, Nr.
15, judeţul Neamţ (cu menţiunea Pentru concursul naţional de
poezie „Aurel Dumitraşcu”). Manuscrisele pot fi semnate cu
numele autorilor în concurs, cu datele de contact (telefon, adresă
mail). Acest lucru nu poate influenţa decizia juriului, care
premiazămanuscrise şi nu liste de nume.Manuscrisul trebuie să
aibă (recomandabil; sînt acceptate şi alte variante, dacă e vorba
de un proiect scriitoricesc sau editorial) minimum 60 de pagini,
maximum100de pagini.

Manuscrisele vor fi însoţite de o fişă personală a
concurentului: nume, prenume, data naşterii, adresă, telefon, e-
mail, studii, activitate literară.
Concursul este deschis autorilor români nedebutaţi în

volum, din ţară şi din diaspora, a căror vîrstă nu depăşeşte 35 de
ani pînă la data de 21 noiembrie 2015.
Juriul va fi constituit din scriitori, personalităţi ale vieţii

literare dinRomânia.
Pînă pe data de 16 septembrie 2015 va fi făcut public

manuscrisul cîştigător şi numele autorului.
Pînă pe data de 21 noiembrie 2015 manuscrisul cîştigător

va fi publicat de organizatori la o editură prestigioasă din
România (trei sute de exemplare) şi va fi lansat la PiatraNeamţ,
la manifestarea prilejuită de aniversarea poetului Aurel
Dumitraşcu.
Autorul va primi minimum o sută de exemplare din tirajul

cărţii.
Alte informaţii pe adresa demail adrianvlad@ambra.ro sau

la telefon 0233/ 210379. Iniţiator şi coordonator al
manifestării: Adrian Alui Gheorghe, director al Bibliotecii
Judeţene „G.T.Kirileanu”Neamţ.

Concursul na ional de
poezie „Aurel Dumitra cu”

ţ
ş

(debut în volum, ediţia a XI-a, serie nouă)
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Nu am fost unul dintre apropiaţii profesorului Mihai Drăgan. Nici
n-aş prea avut cum. I-am fost student în anul al doilea, apoi fiecare şi-a
văzut de drum. Nici măcar nu l-am mai zărit. În vânzoleala de după
decembrie 1989 numele lui a reapărut în presa care se voia justiţiară,
dar care avea să săvârşească destule nedreptăţi. I se puneau în cârcă
multe, prea multe. Poate şi asta să fi contribuit la neaşteptata lui
dispariţie. Semoare şi de inimă rea...
Am simţit nevoia să revin asupra unor personagii din urbea

noastră, stăruind, pentru relieful portretului, asupra câte unui op
care-i reflectă fizionomia.
Aşadar...

Lecturi posibile

proces

Lecturi posibile
singurele

Lecturilor posibile

(1978) este un titlu care, fără doar şi poate, intră în
confruntare cu aşa-numitele „lecturi infidele”, de speţă eseistică şi
excesiv speculativă, „deşartă şi frivolă manieră”, cum o socoteşte
Mihai Drăgan. Preocupată de soarta lui Titu Maiorescu şi a lui G.
Ibrăileanu în critica şi istoria noastră literară, cartea aceasta asupra
căreia ne-am oprit are o alură de pledoarie. O pledoarie care incită, iar
uneori irită şi în care, oricum, exegetul nu-şi reprimă pornirile de
subiectivitate. Nervul studiului, cum nu se putea altfel, este polemic. O
polemică aprinsă, lipsită de menajamente, pătimaşă pe alocuri, cu un
arţag care îi dă coloritul specific.
Ce îl irită pe universitarul ieşean? Multe şi nu neapărat mărunte. Îl

scot din sărite acele interpretări care păcătuiesc prin aceea că sunt
abuzive sau cele care o iau razna, denaturând,minimalizând. E o cauză
pentru care merită să te războieşti şi la o adică să frângi o lance-două.
Pentru asta Mihai Drăgan e oricând gata pregătit. Stăpânit de fervori,
cu un spirit de devotament care nu se dezminte, el e un luptător
neobosit pentru cauzele care merită. Şi nu acceptă ideea că s-ar putea
să piardă.
Cum e criticul? E în mai multe feluri. Imaginea lui se răsfrânge

felurit pe coridorul de oglinzi. Pe de o parte, cercetătorul sagace (îi
place mult acest cuvânt), studiosul cu textele pe masă, concentrându-
se pe o argumentaţie la obiect pe firul unor „lecturi posibile”. Pe de
alta, condeierul temperamental, cu pana ascuţită, lansat în
demonstraţii alerte, cu susţinut aplomb. Greu de spus care din cei doi
se impune.
Poate totuşi al doilea, al cărui scris câştigă în expresivitate atunci

când criticul, supărat pe câte cineva, devine brusc irascibil. Ce-l
necăjeşte oare? Păi, afirmaţiile fără acoperire, aprecierile stridente,
sentinţele abuzive, indiferent cui ar aparţine, că e vorba de E.
Lovinescu sau de Paul Georgescu. Infailibilitatea, ce mai încoace-
ncolo, nu există. Ce să mai spunem de criticii cu rang mai mic, dar cu
pretenţii. Ăştia îl îndârjesc teribil pe Mihai Drăgan. Suspicios dintr-
odată, vede în jur fie „cabale” urzite de răuvoitori, fie un „asediu” de
aserţiuni greşite, tendenţioase, care compromit imaginea, în cazul de
faţă, a lui Maiorescu şi a lui Ibrăileanu. Criticul intentează numaidecât
procese de intenţie şi o face cu verb incisiv, caustic. Din păcate, uneori
şi ofensator. Stilul pe care singur îl numeşte al „maliţiei critice” îi vine
însă lui Mihai Drăgan ca o mănuşă, sporind elocvenţa discursului
critic. Riscul ar fi acela că de pe urma acestor ţâfne se adună pe pagina
îngăduitoare nişte scorii.
Şi totuşi, de ce „lecturi posibile”? Parcă nu s-ar potrivi. Criticul nu

aproximează, nu lecturează un palimpsest, ci se sprijină, musai, pe
certitudini. Adică pe dovezi adunate cu migală şi exersat scrupul şi
rostuite la „dosar” (vocabula sugerează un literar). Sigur pe ce
spune, rareori atins de îndoială,MihaiDrăgan e tranşant în tot ce spune
şi nu cedează, în confruntările în care se angajează, nici cu o iotă.
Dicţia lui e clară, apăsată, cu tentă ironică sau cu răbufniri de
indignare, emanând sentimentul orgolios al adevărului. Criticul, nu-i
aşa, e un justiţiar şi semândreşte cu asta.
Revenind la titlul cărţii sale, , lecturile pe care le

întreprinde exegetul par - chiar dacă sună impropriu - lecturi
posibile. Or, aiasta nu se poate... Invocammai sus ideea de proces, sub
semnul nevoii imperioase de justiţie literară. Vrând să facă dreptate,
Mihai Drăgan se precipită să-l apere pe Titu Maiorescu de o seamă de
acuzaţii fie obtuze, fie emise cu rea-credinţă. Să fie el doar un „critic
cerebral”, ba încă unul lipsit de „gust şi subtilitate”? Demersul său o fi
fiindminat de „contraziceri”?
Pentru criticul pe care îl evocăm, toate astea sunt enormităţi, chiar

dacă au ieşit, unele, de sub condeiul unui E. Lovinescu. Filtrând
criticele maioresciene, Mihai Drăgan configurează o perspectivă net
avantajoasă pentru cărturarul junimist. Ca poetician, şi-a depăşit
epoca, prisma lui de lectură era aceea a unui rafinat, s-a dovedit a fi un
spirit modern, o conştiinţă deschisă (MihaiDrăgan, forţând lucrurile, îi
atribuie chiar intuiţia conceptului de „operă deschisă”). Cum să-i treci
virtuţile acestea, virtuţi anticipatoare, cu vederea? Criticul nostru,
după cum îi este firea, se inflamează, se ia la harţă, nerăbdător să pună
la punct niscaiva „detractori”, veritabili sau iscaţi numai în imaginaţia
lui înfierbântată.Deunde şi polemismul excesiv.
Capitolul despre Ibrăileanu e conceput într-o manieră

asemănătoare. La autorul iritarea mişcă textul. De
ce e lăsat (dacă nu cumva împins) mentorul „Vieţii româneşti” în
penumbră? De aici, începe răfuiala cu incompetenţii care îl
nedreptăţesc pe marele critic de la Iaşi. Mihai Drăgan, în incitaţia
argumentării, ajunge depărtişor. El (între)vede în Ibrăileanu un
aspirant către o „critică totală”, care privilegiază latura estetică. Alte
aspecte („aspecte definitorii”) au o rezonanţă ce depăşeşte epoca,
făcând din Ibrăileanu un precursor: felul în care a înţeles relaţia
biografie - operă, un comentariu în care pot fi detectate elemente ale
unei critici „de identificare”, perceperea unei scrieri literare ca o - îşi
reia exegetul o marotă - „operă deschisă”. Poţi să-i mai pui la îndoială
modernitatea? Mihai Drăgan întreabă şi, după cum se vede, îşi
răspunde.

Florin FAIFER

ma l i i i
i e x a l t r i
c r i t i c e

ţ
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Profesor Emeritus al
Universităţii ,,Al. I.
Cuza” din Iaşi, etnolog,
estet ician şi istoric
literar, Petru Ursache
(1931- 2013), autor al
unor volume de referinţă,
dintre care amintim:

,

(1976),
(1993, ediţţia a II-a în 2008),

, iar în 2013, ediţia revăzută şi augmentată de autor) ş.a., ne-
a mai dăruit, chiar în anul când a plecat în lumea umbrelor, o carte
- etalon referitoare la una dintre capodoperele literaturii noastre
folclorice, , o nucă tare în care şi-au încercat dinţii spirite
din cele mai luminate din România, dar şi din alte ţări, începând
cu Jules Michelet, Carmen Sylva, Ramiro Ortiz, Iosif Vulcan,
Tache Papahagi, Al. Odobescu, Vasile Alecsandri, Petru
Caraman, Ovid Densusianu, Mircea Eliade, Constantin Brăiloiu,
Lucian Blaga, D. Caracostea, Teodor T. Burada, Adrian Fochi,
Anton Golopenţia, Leca Morariu şi mulţi alţii până la Ion
Filipciuc, autorul unui masiv volum cuprinzând 123 de traduceri
ale celebrei balade româneşti în numeroase limbi de pe planetă.
Revenind la volumul lui Petru URSACHE,

(Editura OperaMagna, Iaşi, 2013,
cu ilustraţii şi postfaţă de Ştefan Arteni), să spunem că acesta
însumează 328 de pagini, organizate în şase mari capitole, după
cum urmează:

Cartea se încheie
cu oAddenda, care cuprinde traduceri ale baladei în diferite limbi.
Fie şi numai din înşiruirea de mai sus a celor şase capitole,

cititorul îşi poate face o imagine despre amploarea studiului
întreprins de acribiosul cercetător ieşean, despre diversitatea
perspectivelor de abordare a complicatei problematici a morţii:
folcloristică, etnografică, literară, estetică şi filosofică. Desigur,
autorul, de pe o impresionantă poziţie interdisciplinară, acordând
mereu o neslăbită atenţie înţelesurilor mitologice, literare,
estetice, a putut surprinde totodată individualitatea corpusului de
documente provenite dintr-o arhaitate foarte îndepărtată, Petru
Ursache delimitându-se tranşant de înaintaşii săi întru
hermeneutică: scrie el

În consecinţă, calea cea mai sigură de abordare a sensului
baladei este care ne ajută să observăm
că păstorul carpatic nu este un izolat în căutarea lui tragică pentru
aflarea unui răspuns la enigmatica problemă a morţii, înaintea sa
existând şi alte încercări de acelaşi fel, având drept protagonişti
zei, eroimitici, ca şi oameni, ceea ce îi permite autorului să noteze
pregnant:

Atâta vreme cât ciobanul moldovean alege calea destinului
său, transferând întreaga problematică a morţii dintr - o acţiune
imediată, efemeră şi la îndemâna oricui, într-o meditaţie de cel
mai înalt înţeles ontologic, înseamnă că a avut tăria să revalorifice

(Mircea Eliade), dându-i un înţeles nou. Pe
această cale, balada se înrudeşte cu textele de circulaţie
universală ce aparţin aceluiaşi tipar de gândire şi de
comportament. După cum se poate vedea, la o analiză fie ea şi
sumară, niciunul dintre zeii evocaţi de străvechile mitologii ale
morţii (Dumuzi-Talmuz, Osiris,Attys) nu opune rezistenţă fizică
forţelor infernale, thanatice.
În foarte documentatul şi pătrunzătorul său studiu, profesorul

Petru Ursache ne atrage în mod imperios atenţia că

Şezătoarea în contextul
folcloristicii (1972)
Poe t i c ă f o l c l o r i c ă

Camera Sambo. Introducere în opera lui Mircea Eliade
Etnoestetica (1998), Etnosofia

(2006

Mioriţa

Aventuri thanatice exemplare, Imaginarul mitic al
păstorului, Transhumanţe sufleteşti şi de imagine, Înaltul de Sus
şi Înaltul de Jos, Ars moriendi, Mit şi literatură.

,,A susţine - - că nota caracteristică a
poemei ar fi un simplu conflict profesional (- economic) între
ciobani, cum se mai întâmplă în lumea satelor intrate pe calea
istorierii, că unul dintre ei a dat bir cu fugiţii de frica celorlalţi
doi; sau a crede că aşa-zisul testament s-ar datora prin dorinţa
primară de integrare în materialitatea cosmică, eventual în
,,dosul stânii”, de unde ar deriva ,,întreaga” semnificaţie a
textului,mi se pare o regretabilă fundătură”(p.6).

comparatismul mitologic,

,,Într-unul dintre cele mai vechi mituri ale omenirii,
zeul- păstor Dumuzi, deşi se bucura de o poziţie înaltă în
panteonul sumerian, ca şi Proserpina din repertoriul greco-latin,
primeşte vestea că urmează să fie ucis, ,,în strunga cu oi”, de
către duhurile infernale Galla. Eroul, puternic şi divin, nu se
gândeşte să ia măsuri de apărare, nu pune mâna pe ciomag să-i
întâmpine pe vrăjmaşi, ci începe să lăcrimeze şi să bocească,
cerând sfat şi ajutor de la soră, de la mamă… Este şi cazul lui
Ghilgameş. Nici lui nu i se poate contesta vitejia printre semeni,
zei ori eroi de care a dat dovadă cu multe prilejuri. Totuşi,
moartea lui Enkidu i-a provocat multă întristare, l-a tansformat
în ,,altă fiinţă”; iar călătoria îndepărtată şi grea, cu scopul de a
descoperi un răspuns şi un remediu în legătură cu întrebarea
chinuitoare privind realitatea morţii, n-a dus la rezultatul dorit,
ca şi în cazul eroului din Tinereţe fără bătrâneţe… Păstorul
carpatic, la rândul său, nu a pus mâna pe armă, pentru că
duşmanii care se pregăteau să-l atace, în chip de duhuri Galla, nu
reprezentau decât instrumente ale morţii. În spatele tuturora se
află moartea eternă şi de neclintit. Înfruntarea putea duce la
amânarea, nu la îndepărtarea definitivă a ei.” (pag. 7)

negativitatea morţii
Mioriţa

,,miturile,
legendele (textele folclorice, în general) cunosc mari mutaţii de

Mioriţa - Dosarul
mitologic al unei Capodopere

formă şi de sens de la o epocă la alta; de aceea lectura literală şi
strict sincronică duce la înţelesuri prea adesea înşelătoare. Cazul
păstorului mioritic acuzat că n-a pus mâna pe ciomag, în
cunoscuta împrejurare critică, mi se pare că trebuie regândit cu
răspundere şi competenţă. Intenţiile de politizare, cum se
întâmplă adesea, comentariile superficiale, răutăcioase nu-şi au
locul. Interesează, dacă este posibil, ce se află ,,dincolo” de
aspectele verbale, narative şi conservate în arhiva oralităţii. Ceea
ce, ,,la origine”, s-a constituit într-o exprimare directă şi simplă a
căpătat ulterior o înţelegere complexă ori difuză, forma
accidentală s-a generalizat, comparaţia a devenit alegorie,
simbol, mentalul tipic vânătoresc a căpătat chipul vieţii
agrariene, familialul s-a mitizat, expresia lirică a dobândit
elemente epice; o adevărată ,,pădure de imagini” în perpetuă
mişcare, fără puncte cardinale fixe, fără indicatoare pentru
călătorul lipsit de experienţă.” (pag. 125).

Mioriţa

.

spaţiu mioritic

“moartea trece drept o re-naştere, dar în condiţii mult
mai grele, în sensul că trecerea se face spre lumea nevăzutelor, în
cosmicitate”. (pag. 178).

.
,,Asemenea oricărui ins din marea

colectivitate care poartă pe umeri povara universală a tradiţiei, el
respectă consensul secolelor, acela de a se retrage cu nostalgie în
cosmicitate, de a redeveni congener cu elementele, punct de
plecare al tuturor renaşterilor.” (pag. 255).

a redeveni congener cu elementele

Cu o
mândră crăiasă / A lumii mireasă”

Mioriţa - Dosarul mitologic al unei Capodopere,

seninătate imperturbabilă
obştescului sfârşit,

Viaţa şi Moartea
Tipuri de comportament

Etnosofie

După cum subliniază autorul, este un răspuns
românesc la problema morţii, răspuns care se asociază altora pe
aceeaşi temă, rostite în decursul timpurilor şi pe meridiane
diferite Conflictul dintre păstori nu este decât punerea în scenă a
unei interogativităţi grave şi obsedante, care şi-a găsit o fericită
formă de exprimare în spaţiul carpatic (acel gândit
de poetul şi filosoful Lucian Blaga). Moartea se arată a fi aceeaşi
pentru toţi, ineluctabilă, şi nimeni nu-şi poate etala (decât grotesc,
am putea spune) vitejia în faţa ei. Omului nu-i rămâne decât să
înţeleagă adevărul relevat o dată pentru totdeauna, desigur unul
consolator:

Când i se vorbeşte despre moarte, păstorul carpatic nu se
gândeşte la sine. Dacă ar fi procedat astfel, ne spune autorul, el ar fi
transformat moartea, dintr-o problemă gravă şi de interes
universal, într-un accident rezolvabil prin baltag. Cine ridică
baltagul nu rezolvă problema morţii Eroul a ales, în locul
violenţei, curajul întrebării:

Sintagma lasă deschis
drumul şi spre o altă ipoteză. Aşadar, înţelegem că moartea nu
trebuie interpretată ca un ritual al morţii - chiar şi dacă acceptăm
răspândirea ei sub forma unui bocet - ci ca “o înţelegere superioară
a vieţii, ca un poem al dragostei de viaţă şi de frumos”. Moartea
posibilă (“Şi de-o fi să mor”) este transformată într-o nuntă
fantastică, de o ireală frumuseţe: ,,Soarele şi luna / Mi-au ţinut
cununa / Brazi şi păltinaşi / i-am avut nuntaşi, / Preoţi, munţiimari,
/ Paseri lăutari, / Păsărelemii / Şi stele făclii!”.
În concepţia autorului anonim, această nuntă mirifică ,,

reprezintă o formă de integrare
a vieţii în Cosmos, un mod de continuare a existenţei în cadrul
naturii eterne, ca parte a unui întreg din care s-a desprins doar o
clipă, spre a reveni triumfal. Nunta - aşa cum se întâmplă în toate
basmele noastre - semnifică triumful binelui asupra răului, fiind în
acelaşi timp un simbol al dragostei împlinite pe un plan superior, în
marea familie a universului.
Ca o concluzie a acestor rânduri despre cartea savantului Petru

Ursache, să
spunem, citându-l pe autor, că ştiinţa morţii, respectiv arta de a
muri frumos, s-a învăţat după lungi experienţe dureroase şi după
încercări realmente eroice, un eroism al raţiunii, nu al
instinctualităţii oarbe, adică prin acea
în faţa pe coordonatele paradoxurilor şi ale
paradigmelor provizorii. Dar cine vrea să se ,,introducă” mai în
adâncime în concepţia lui Petru Ursache despre moarte şi viaţă, să
citească neapărat măcar paragraful din capitolul

al volumului (ediţie revăzută şi
augmentată de autor, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, pp. 153-
165), o carte cu adevărat excepţională, de o originalitate
incontestabilă, care cântăreşte semnificativ în valoarea şi
creativitatea lui, căci disciplina numită este creaţia sa.

Etnosofia

Mihai MERTICARU

MIORIŢA - DOSARUL
MITOLOGIC AL UNEI
CAPODOPERE
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Cu ceva vreme în urmă, în anul 2009 cred, primeam de
la Mircea Bârsilă un volum de poeme, „Monede cu
portretul meu”, după lectura căruia mi-am spus cu

entuziasm că e o carte despre care trebuie să scriu neapărat, că e
o carte rară, iar autorul este unul dintre poeţii prea puţin
cunoscuţi, prea puţin promovaţi. Consider dintotdeauna că e de
datoria noastră, a celor care citim şi ştim să citim poezie, să
punem în evidenţă cărţile confraţilor, pentru că într-o literatură
cu multe valori, cu multe cărţi substanţiale ne simţim şi noi
confortabil. Cine vine dintr-o literatură fără suprafaţă şi fără
profunzimi vine de nicăieri şi se îndreaptă spre nicăieri.
Competiţia în interiorul unei literaturi nu este o dispută oarbă
pentru acelaşi segment/ procent de cititori dispuşi să aplece
urechea la poezie (sau proză, eseu etc.), competiţia e cu sine şi cu
niştemodele absolute. Punct.
Constat că nu am scris despre acea carte, deşi ori de cîte ori

am avut ocazia am vorbit despre ea şi despre talentul lui Mircea
Bârsilă. O carte nouă vine, iată, de la Mircea Bârsilă, „Viaţa din
viaţa mea” , care e o prelungire fericită a discursului poetic din
„Monede cu portretul meu”. Tonul este al elegiei şi al înţelesului
de pierdere. Pastelul este „desemnat” cu o tuşă groasă, de sub
culori iese viaţa ca omagmă care se reconfigurează continuu, un
vulcan scăpat dintr-un adînc misterios, imprevizibil. Iată un
poem/ pastel din volumul „Monede cu portretul meu”:

(Îngerul cu o carte în mâini, p. 67). În noul volum descrierea are
aceeaşi magie a cuvîntului devenit semn/ desemn, şoarecele a
trecut cu toată recuzita sa dintr-un poem în altul, dintr-un volum
în altul:

(Vechi tablouri
cinegetice, p. 56). În poezia luiMircea Bârsilă e o tristeţe care ne
face bine, reconfortantă, textul e un tobogan care te aruncă

*

„Eu care
sunt un copac şi din ramurile mele ciripeşte, / ca un scatiu,
soarele. / Eu care susţin în faţa lui Dumnezeu ţelina şi bujorul, /
buburuza, păianjenul, ceapa, şi insomniile/ asemenea unui
mers fără drum/ ale oricărei fântâni/ (o firidă cât o cutie de
pantofi);/ iată-mă învăţând taurii încă tineri să mugească/ şi
păsărelele şi sticleţii să cânte. I-atât de frumos, / orice s-ar zice,
în această lume, printre realele aparenţe/ ale existenţei, şi unde
chiar şi zăpada s-ar putea să fi fost, / la începuturi, verde, dacă
nu cumva/ aşa este verdele ei: alb/ (de la o iluzie la alta);/ şi
iubirea ronţăind cu dinţii ca un şoarece/ sub patul în care dorm”

„Nişte păsări mici într-un ulm uscat - nostime
zecimale,/ o vrăjitoare jumulind o gîscă sălbatică împuşcată în
aripă,/ cuiburi de şoareci, sub grinzi, şi chiţăitul acestora/ în
toiul meschinelor petreceri din saloane...”

dincolo de orice orizont presimţit:

(Călătorie, p. 32). Viaţa şi eternitatea sînt una, moartea
e o aparenţă, viaţa e o aparenţă, totul curge, omul care s-a visat
fluture încă se mai întreabă dacă nu e cumva un fluture care
(încă) se visează om. Gestica poetică e largă, amplă, cuvintele
produc ecouri în minte şi în inimă, aparenta vetusteţe este, de
fapt, citirea/ interpretarea realităţii/ irealităţii printr-o oglindă
aburită pe care poetul a pus-o în faţa lumii vizibile. Spectacolul
este total, funambulesc, la el participă realitatea imediată şi
expresia ei mitică, lumea obiectivizată şi lumea de sub lume,
arlechinul şi îngerul care îşi schimbă, cu adînci reverenţe,
rolurile:

„Într-o barcă şubredă, cu
negru coviltir, alunecă un felinar/ aprins. Cel puţin de n-ar mai
bătea vântul! De s-ar auzi/ cel puţin câinii: fie şi câinii de
vânătoare ai lui Acteon./ Fie şi câinii sălbăticiţi ai zeiţei
Hecate./ O noapte la fel de mincinoasă ca o meduză. Şi nici/ nu
ştiu încotro sunt dus de şubreda barcă: s-ar putea/ să urmeze
trecerea printre versanţii/ unei strâmtori/ sau chiar printr-o
peşteră. S-ar putea să fi fost chemat/ pentru unele mici reparaţii
pe la casele lunii./ Această barcă şubredă/ în care voi sfârşi
ţinându-mi de plete - în chip de felinar -/ propria ţeastă. Iată a
început sămă cuprindămoleşeala,/ sub negrul coviltir. A răsărit
lângă mine un arbore/ şi s-a făcut mare, de când umblu prin
noapte: o noapte/ la fel de mincinoasă ca o meduză, o noapte
fără sfârşit/ şi fără nici o altă lumină decât felinarul trist al unui
călător.”

„Aceste ţinuturi cu femei venite, odată cu berzele/ şi
cucii, din lumea cealaltă/ şi plopi excelând prin scoarţa lor de
aluminiu./ Nişte ferestre ale morţilor noştri: întunecatele
scorburi./ Nişte icoane aprinse: înverzitele lunci./ Se tăvăleşte
luna, pe arături,/ în urma plugurilor, la fel ca un lup pe zăpadă,/
şi, în fiecare primăvară, sunt ameninţaţi pomii/ să dea roade/ cu
nişte instrumente arhaice - păstrate prin beciuri -/ şi care imită
înfiorătoarele mugete ale taurilor./ Aceste ţinuturi al căror
refren este alcătuit din ţipetele/ - de pasăre cu dinţi - ale secetei şi
din repetatele vise/ în care îl visăm pe Iisus:/ e-atât de încruntat,
atât de încruntat sărmanul,/ de parcă nu ar fi avut mormânt!/
Aceste ţinuturi/ şi râsul demonic al potcovarilor printre
scânteile/ din potcovării,/ şi vântul de toamnă cu un bandaj
negru/ peste ochiul drept,/ şi albul preistoric al cailor albi, în
amurg./ Nenumărate găuri - de şopârle, de şerpi/ şi de şoareci -
îndreptate la fel ca nişte ţevi de puşti/ cătremine,/ acoperişuri cu
ţiglele fierte în sânge de cerb/ şi părul lung, până la genunchi, al
caselor părăsite./ Se minunează, ca-n paradis, puii de mierlă/
când înfloresc, dintr-odată, la începutul lui iunie, salcâmii.”

(Instrumente arhaice,
p .31) . Copi lăr i a cu
paradisul ei alunecos,-
drept dovadă că nimeni nu
r e z i s t ă a c o l o - , î i
prilejuieşte lui Mircea
Bârsilă desfăşurarea unor
adevărate pînze pe care
memoria îş i depune
micile ei artefacte, ca un
pumn de nisip presărat
prevenitor pentru a nu
r ă t ă c i d r u m u l d e
întoarcere. Numai că, fapt

poezia şi înţelesul de pierdere

relevat cu fiecare existenţă în parte, omul resimte după izgonirea
din paradis şi izgonirea din sine însuşi:

(De vorbă cu arborii, p. 65).
oet din categoria „poete maudit”, trăindu-şi
„anotimpul său în infern” cu fervoare, simplu în
stranietatea sa şi straniu în simplitatea sa, Mircea

Bârsilă scrie, mai ales în ultimele cărţi, cu înţelepciunea celui
care a ajuns la concluzia că nu mai poate pierde acum decît viaţa
din viaţa sa.Adică, totul.

„Tot copil am rămas. Încă
mai ţin, până la Paşti,/ numărătoarea copacilor înfloriţi./ Umblu
desculţ, fluier, nechez şi vă pun, adesea,/ în ochi, la fel ca pe-o
oglindă de buzunar,/ întregul lan de floarea - soarelui de lângă
cimitir./ Tot copil, dacă nu cumva visez./ Dacă nu cumva sunt
beat sau vrăjit/ sau pur şi simplu nebun. Stau de vorbă cu arborii/
în limba arborilor. Stau de vorbă cu păsările/ - atât de frumos
colorate - ale verii,/ în dialectul acestor păsări. Ouă de
prepeliţă/ şi floarea de volbură. Câtă recunoştinţă în rândul/
gâzelor, în sufletul lipsit de păcate al vrăbiilor/ şi al sfintelor
sălcii/ când le privesc în felul cum se uită copiii,/ în recreaţia
mare,/ la colegele lor din clasele paralele./ Umblu desculţ prin
apa din şanţuri. Prin iarbă./ Şi briceagul în formă de peşte. Şi
cercul./ Tot copil, chiar dacă sunt lat în spate/ cum tăietorii de
lemne./ Tot copil, chiar dacă îmi las, uneori, capul/ să-mi cadă,
la fel ca un măr,/ în poalele femeilor tinere./ O lampă al cărei
centru se ascunde în soare:/ copilăria./ O lampă de demult, cu
picior, şi al cărei/ soare se preface a nu mă fi cunoscut
niciodată.”

P

Adrian Alui GHEORGHE

*Editura Cartea Românească, 2014, 98 p

De foarte curând a apărut o nouă ediţie a unei cărţi citite
de numeroase generaţii de români: „Trecute vieţi de
doamne şi domniţe” (Humanitas, 2014) de Constantin

Gane (1885-1962). Subsumând un real şi ardent patriotism,
cartea a devenit bestseller în scurt timp după apariţie, primul
volum fiind premiat, în 1933, deAcademia Română, după care a
cunoscut reeditări succesive până în 1944. Urmate de o lungă
pauză, autorul fiind arestat, aruncat în închisorile comuniste
care i-au curmat prea curând viaţa. Între 1971 şi 1973, editura
ieşeană Junimea a lansat o primă ediţie postbelică, cenzurată,
nici nu se putea altfel, în primul rând dispărând motto-ul sub
care şi-a aşezat scrierea C. Gane: „Învăţând istoria, simţi că ţi se
transformă neîncetat nu numai spiritul, dar şi inima şi, contrar
metafizicienilor, eşti fericit de-a găzdui în tine nu un suflet
nemuritor, ci mai multe suflete muritoare.” Cuvinte de toată
lauda, dar purtând o semnătură tabu la acea dată: Nietzsche. În
1991, la Universitas, Chişinău, aceeaşi carte se editează în două
volume, ilustrate cu peste douăzeci de reproduceri după tablouri
ale vremii, e drept de o calitate tipografică amendabilă, dar
importantă pentru cititorul interesat rămâne conexarea
portretului alcătuit din cuvinte pe cel din linii, al pictorului.
În prezenta ediţie, de o vădită eleganţă grafică, purtând pe
supracopertă o reproducere a Mariţicăi Bibescu, după o
miniatură pe fildeş de Ion Popp de Szathmary, ediţie îngrijită,
selectată şi cu note de Cristina Cioabă, ilustraţia lipseşte, fapt ce
frustrează cititorul dispus să intre în lumea de poveste a
trecutului romanţat. Compensând deficienţa şi impresionată
fiind de caldul talent epic al autorului, CristinaCioabă a renunţat
la unele pasaje din precedentele ediţii, înlănţuind textele după
„principiul i”, acordând maximă atenţie, după cum
specifică în „Notă asupra ediţiei”, „ Gane, care
face în această carte, după cum el însuşi o spune, în primul rând
‚istorie anecdotică'”, chiar dacă poveştile cu doamne şi domniţe
perindate pe tronurile principatelor române răsar dintr-o
serioasă şi doctă documentaţie istorică. Asemeni celorlalte
scrieri ale sale („Amintirile unui holeric”, 1914, „Prin viroage şi

narativităţi
povestitorului

coclauri”, 1922, „P.P.Carp şi locul său în istoria politică a ţării”
etc.) care poartă amprenta scriitorului dar şi pe cea a istoricului
sau a ziaristului, „Trecute vieţi...” respectă adevărul istoric, cu
pasiune şi migală cercetat de un autor al cărui nobil patriotism
probează exemplaritatea angajamentului său întru dragoste de
NeamşiŢară.
Împărţită în trei cicluri (I-Domniile pământene; II-Epoca
fanariotă (1714-1821); III-Restaurarea domniilor pământene
(1822-1848) ), cartea urmăreşte viaţa celor care au condus, cu
pricepere ori ba, ţările române, ţări bătute mereu de vânturi
neprielnice, în repetatele lor încercări de a izbândi o dezvoltare
normală. Acuzând documentaţia insuficientă pentru prima
parte, autorul recurge la cronicari, la diferite alte texte ale
vremii, la acte, la scrisori, la legende, pentru a recompune, cu
har şi pricepere, viaţa cotidiană a trecutului, atmosfera specifică
locului, urmărind întâmplări revelatoare, descriind oameni şi
sentimente încercate de ei în excelente portrete, abil construite
în rarissima lor pregnanţă. Fugi ruşinoase dar salvatoare,
cavalcade în noapte, cu opt-zece copii şi servitorii din dotare pe
cai şi în rădvane pentru a scăpa de duşmanii mereu la pândă,
capete tăiate, ospeţe pantagruelice, iubiri interzise purtate în
văzul Curţilor Europei, divorţuri dese, domnii dunăreni nefiind
atât de pătimaşi şi nerăbdători ca britanicul Henric al VIII-lea,
cel ce-şi descăpăţâna soaţele, căsătorii la fel de multe ca morţile
pripite, masa de nuntă învecinându-se cu cea de pomenire fără
ca vreun Hamlet al locului să se revolte, să se întrebe, oricum „a
nu fi” venea prea curând, prietenii cu mâna pe hangerul ascuns
sub caftan, caii sultanului călcând mătasea întinsă pe uliţa
Iaşului, domnii de şase luni, venetici veniţi de-aiurea pentru a-şi
face un rost şi aflându-l pe tronul ţării, care cu pungi de aur se
plătea, o lume caleidoscopică numai bună de prins în pagini de
roman.

rin meandrele vremii, înecate în pâcla nesiguranţei, a
clipei prea iute trecătoare, vieţile doamnelor şi
domniţelor prilejuiesc însă şi o ispititoare, şi captivantă,

întâlnire cu istoria. Ziaristul punctează morala, istoricul aduce
P

detaliul exact, scriitorul narează neobosit, el însuşi încântat,
Povestea. Viu colorată, viaţa curţilor domneşti se desfăşoară în
faţa ochilor noştri, prinsă între fastul orbitor al luxului şi cenuşiul
murdar al unor locuri aflate la graniţa civilizaţiei apusene. În
capitalele Bucureşti sau Iaşi, casele boiereşti abia îşi ridicau
acoperişurile spre vârfurile copacilor din întinsele grădini ale
primei jumătăţi a veacului XIX, mândrele jupâniţe îşi ridicau
graţios volane pariziene printre galinaceele curţilor, docarele
hurducau prin praful/noroiul uliţei nepodite, dar balul era bal.
Mai cu seamă când îl dădea GrigoreVodă la „Sân-Vasile a anului
1827”, după ce închiriase ceamai încăpătoare şimai luxoasă casă
din Bucureşti, care avea: „pereţii odăilor îmbrăcaţi cu stuc,
imitând marmorile cele mai rare, tavanele lucrate în relief de
meşteri aduşi din Ţarigrad, podele acoperite iarna cu covoare din
Persia şi vara cu şaluri din India, macaturile şi perdelele din
mătase groasă din Damasc şi din Alep, mobilele de lemn de
mahon şi de abanos, încrustate cu sidefuri şi îmbrăcate cu piele de
Cordova. În toate odăile, policandre atârnate de tavanuri, toate de
cristal deVeneţia, tăiate ca diamantele, în care se oglindeau seara
mii de lumânări de ceară sau de spermanţetă...”
Bune şi rele, fapte de vitejie sau de omenie, hotărâri măreţe sau
nechibzuite, multe aducătoare de moarte, petreceri „care pun o
rază de soare peste mohorâtele pagini ale istoriei”, iubiri de
telenovelă („ DoamnaMaria lui Iancu Sasu şi idila dinVeneţia”),
se adună în pagini în care detalii concrete conferă textului o
atrăgătoare plasticitate, augmentată de o nelipsită tuşă de
binevoitoare ironie. Ca în relatarea scurtei poveşti aAnei Catargi,
a doua soţie a lui Grigore Ghica, care, la vârsta de 13 ani, fu
măritată de către părinţi, cu boierul Ion Buhuş. Acesta, „nu avea
nici o minte deosebit de ageră, nici o tinereţe prea fragedă. Era
bogat, cinstit şi ursuz. Ea, o copilă trecută din odaia păpuşilor în
iatacul bărbatului”, sclipea „veselă, zglobie, deşteaptă şi foarte
spirituală”. Întâlnindu-l pe domnitorul Ghica, „A fulgerat atunci
din senin în faţa amândurora, de s-au iubit ca-n basmul cu Ileana
Cosânzeana şi cuFătul cel Frumos (...)
„Trecute vieţi...”, o carte pentru toate vârstele, scrisă în respectul
Cuvântului evocator, dar şi alAdevărului istoric, cu un evident şi
cald entuziasm pentru trecutul devenit pildă pentru prezent, o
carte de adăugat neapărat în haoticele, adesea, liste de lecturi
obligatorii recomandate elevilor noştri de profesori prea lesne
uitând sistemul valoric autentic în favoarea trend-ului de
moment.O carte pentru toţi românii care învaţă.

Virginia BURDUJA

TRECUTE V IE I DE DOAMNE I DOMNI EŢ Ş Ţ
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După radiografia agenţilor spirituali din toposul
obârşiei sale tecucene în volumul
şi după fabulosul roman amândouă

apărute la Editura Performantica din Iaşi, Aurel Brumă ne
propune o altă ispravă literară - tot crocantă şi neobişnuită, tot
sprinţară şi mustoasă în fabulaţie, semn sigur că autorul este în
mână, de nu cumva s-a prins în rosturi transfigurative
năstruşnice, din care nu va mai ieşi vreodată. Sindromul
creaţiei rafinate, odată ce-a fost asumat subiectiv rămâne să
neliniştească şi să dea roade în continuare.

este un , centrat, bineînţeles, pe ideea
de deal, de coastă, de povârniş. Într-o vreme când satele
româneşti erau înşirate pe firul apelor, deci pe vale, dealul era
toposul din exteriorul vetrei străbune de sat. Alternativa deal-
vale, în sus şi în jos, constituia singura referinţă în care se
mişcau oamenii locului.
Unde, în altă parte, s-ar fi putut duce, de vreme ce aşezarea

era în vale, iar mai în vale decât valea satului nu era decât apa,
râul - izvorul şi temeiul de viaţă al comunităţii. Unde este deal
trebuie să fie şi vale, trebuie, adică, să se împlinească nobleţea
plaiului mioritic. Oriunde, dincolo de sat şi de valea în care
acesta era amplasat, se întindea dealul, coasta, era altceva, erau
proprietăţile, culturile, erau gorganele de nisip, erau viile şi
pădurile. Dealul, ridicătura de dincolo de sat era singura lor
alternativă de evadare, de mişcare, de trudnicie. Sătenii
spuneau că se duc la deal cu firescul muncitorului care
răspunde celor ce-l întreabă, că se duce la uzină, la fabrică sau
pe şantier. Între săteni nu era nevoie de alte amănunte, se-
nţelegea de îndată că dacă se duc la deal, înseamnă că se duc la
plug, la praşilă, la cules.
Povestea dealului din Guguete este una stranie, plină de

mistere, cumspune autorul, greu de pătruns de
biata minte omenească. Era acolo dintotdeauna, oamenii s-au
obişnuit cu el, îl consideră un dat de la Dumnezeu, o minune
înfăptuită demult, la începutul lumii, prin actul Facerii biblice.

Dar dealul din Guguete este diferit de alte dealuri, de prin
alte colţuri de lume. Stă înfipt în marginea satului,
iar Belitu (primarul satului)

Răul acesta ontologic, a Dealului avea să-şi
amplifice misterul odată cu căderea la pat a lui Năică, fiul
Savetei şi a lui Ion. Măruntaiele lui ascundeau o taină
aluvionară greu de penetrat gnoseologic. Atunci s-a văzut că
Dealul,

Adverbul acasă
Manolo,

Dealul roman-eseu

o nucă încuiată,

Dealul acesta e ca un pântec de femeie care aşteaptă să nască
în şapte, în opt sau în nouă luni. La pământ însă timpul curge
altfel, pe alt ceas.

ca o bubă
rea din două-n două zile tocăia la
uşa înaltă a Episcopiei, că voia slujbă arhierească de alungat
duhurile rele şi blestemul din celălalt belit, Dealul.

buba rea

dincolo de boală, de suferinţă, poartă în el un mesaj
care vă este adresat, care vă cere să-l descifraţi.

Pe uliţa proaspăt plouată
convoaie de matahale metalice: macarale, gredere,
escavatoare.

Pacostea asta de
gurguiete, , e blazonul nostru, fără el am
mai fi nimeni între ceilalţi.

Spun doar că acelamic a lu fie-sa, Năică, a stat în
comă, acasă, câteva zile până să-l ducăai lui la oraş, la spital.
Că linchise clisă din Deal. Şi ce-o fi fost şi cum că se-ntinsese
clisa aia, cum boala racului, de abia zgrepţănau foii în
măcinişul pieptului. Au fost la un doctor, unul Aftene. Şi cum
necumălaa topitosânzarăului. Că silicozăn-aveacumsă fie,
cum spuneau foarte siguri că este, unul după altul. Că aumai

Primul carea intuit misterul adâncimilor din Deal este doctorulAftenie, după ce l-a consultat pe Năică. El a fost cel care asesizat că boala copilului provinede la tectonicaDealului şide la substanţele (radioactive?) pe care le adăposteşte înmăruntaie.Odată semnalată bănuiala că ascunde în pântecul luizăcămintemisterioase, Dealul capătă altă semnificaţie, altinteres şi, fireşte, altă istorie.În sat apar oameni străini care se intereseazădacă s-au emis acte de proprietate pe el. Primăria esteasaltată de străini cu serviete burduşite, dar şi Belitu,primarul în exerciţiu, se ţine tare.spune primarulEste convocat consiliul local să hotărască în legătură cuDealul şi cu oferta companiei internaţionale de forare şiexploatare. Abia aici, Nataliţa, mama lehuzelor, aduce unlicăr de lumină, că nu ştia nici ea toate amănuntelemisterului.

u n r o m a n - e s e u

Ionel NECULA

fost copii care s-au dus dincolo , sub cruce, fără leac. Aşa. (…)
Iar de aici orice-aş spune se loveşte-n zid. Copilul e bine dar
cum şi ce poveste ascunde Dealul, asta doar cei doi pot să
spună, Doctorul şi celălalt, necunoscutul. Şi se pare că mult
mai multe or fi ştiind străinii ăştia de vor să ni-l ia. Că boala
de care e bolnav dealul nostru nu-i boală, ci altceva ce nici
gândul nu poate pătrunde. Poate chiar o încercare de la
Dumnezeu.

Blestemul dealului,
, este cumspuneam,neştiinţanoastră.

Dealul devenise o psihoză pentru cei din Guguiete.Ştiau, saumăcar bănuiau, că ascunde o taină, unmister darnu puteau să-l pătrundă. lămureşte unpersonaj ,Într-un manuscris descoperit într-un pod de casă uitatde lume se vorbeşte despre un olar care, căutând lut alespentru meseria lui, a săpat şi în coama dealului. A adusacasă o coşarcă de lut, l-a preparat după ştiinţa lui şi l-alăsat la dospit până a doua zi dimineaţa când a găsit copaiagoală. A repetat operaţia, dar rezultatul a fost acelaşi,aluatul a dispărut până în dimineaţa următoare.

utorul ne convinge încă o dată că între om şi
geografia în care se mişcă există o legătură
simbiotică. Dealul nu este doar un mediu, o

realitate exterioară ci este asumat subiectiv, se înstructurează în
fire şi formează împreună cu omul o unitate indisolubilă.

Sigur, până la urmă lucrurile se aranjează peste capul şi
voinţa celor din Guguete (banul şi interesele transnaţionale
înving totdeauna), dar oamenii rămân cu un sentiment de
vinovăţie, de frusrtare, de înstrăinare nelegiuită.

Mai mult,

Am urmărit în aceste rânduri acţiunea narativă, logica
desfăşurării epice, dar, desigur, cartea poate şi trebuie privită
din mai multe perspective. Regăsim în acest roman satul
românesc cu tradiţiile şi cutumele lui ancestrale, regăsim
personaje pitoreşti, cum puteau fi întâlnite peste tot în lumea
noastră rurală şimai întâlnim legătura de nestrămutat dintre om
şi natură.Nu i-am redat aici toate sensurile, dar îi încredinţez pe
cititori că e vorba despre o carte excepţional scrisă şi chiar
propun, dacă mă aude cineva, să fie nominalizată pentru
premiere. Ar fi nefiresc să treacă fără o recunoaştere publică
autorizată.

Toate cele
ale facerii sunt de mâna şi sub mâna Celui de Sus. Dealul
acesta de care se sperie unul sau altul nu l-a pus Domnul de-
aiurea aici, cum şi pe noi alături. Pe undeva parcă i-am şti
oarecum rostul fără să-l putem pune în cuvinte. Că de câte ori
numeşte omul palmele, mâna sa, gâtul? Ce rost ar avea?Aşa şi
Dealul. Este aici ca parte a întregului, laolaltă cu vieţile
noastre. Vom rosti adevărul lui şi al nostru dacă vom fi vrednici
de aceasta iar timpul,momentul se pare că a fost grăbit.

Dealul are mai multe dealuri în noi înşine, aşa cum păcatul nu
vine dinafară ci dinlăuntrul fiecăruia în parte. Şi nu de dealul
satuluimi-i teamăci de dealul din noi înşine.

Cum să-mi ia
Dealul? Dealul acela de deasupra râpei? Iar când mi-au spus
şi preţul, nu ştiu pe ce motiv m-a speriat vânzarea. Cum să-l
vând dacă parte din dealul ăsta e şi în mine? Şi m-am pus de-a
curmezişul. Dealul ăsta este un document, o parte
din cronica unui viitor îndepărtat, dintr-un trecut şi mai
îndepărtat. Un semn pe care nimeni nu l-a înţeles până la
povesteamicuţului de aici, dinGuguete, Năică.

A

Horia ZILIERU

Mnemosyne
Cataractă

Slove

Belşugul de pustiu mă înconjoară
fantasme pe timpan încep turnirul
şi rădăcina îşi prelinge mirul
pe chipul şters - înzăpezită ceară.

Realul nevăzutului respiru-l
când Doamna rătăcită într-o seară
la un mormânt aprinde ca povară
tăcerea candelei şi spinii. Şirul

cu mine-ncheie pocăinţa dată?
Neprihănita tângă inspirată
cânta-va trandafirul morţii până

va scoate Crucea din poem intactă.
Întinde-mi Tată peregrina mână
să trec de migratoarea cataractă.

Părintelui paroh Dumitru Merticaru,
La restaurarea Bisericii Banu, Iaşi

1.Numă simt în stare a lua loc în pagină, care poate fi în
, fără a nu-mi întocmi pavăză de la Dascălul limbii

poeticeşti, mereu înnoitoare,Arghezi:

2.Acolo unde înfloreşte trandafirul se (în graiul
altui poet valah înaintaş) locaş sfânt. Moldova are rădăcini
în veac, primind har din Biblie. Raza spre înălţare bate
dinspre altar a ni se deschide inimile. Frumuseţea e calea
sufletului pe traiectoriaVerbului de la Început plutind peste
ape.Albeaţa orbului învaţă din temutu-i întuneric a plânge
Patimile.
3.Ne îmbărbătăm în Casa Domnului. Înţelegem
luminătoarea cuprindere spre a deveni noi înşine.
Maica Fecioară a vieţuit în Templul de la Ierusalim
doisprezece ani. Mâhniri, suferinţe, umiliri se mântuie prin
mirul rugăciunii. Mângâierea şi blândeţea Sa îndepărtat-au
la sfărâmare tigva şarpelui, vestind eliberarea fiinţei de
neistovitul blestem.
Îndatoraţi, să ne imaginăm, la porţile Cetăţii, răsăritul celor
douăsprezece stele.
4.Biserica este sălaşul Domnului, al sfinţilor, al îngerilor şi
al sufletelor celormorţi.
Lăcaşul de pe strada Lăpuşneanu, în rezidire, arată ca
plinire a Bunăvestirii. Faţa nouă e în vecinică umblare
cerească.
Trecându-i pragul, luămparte lamoştenirea lumii.
5.Preotul slujitor e învestit cu sacerdoţiul întru fidelitate,
statornicie. În capitolul 29, Sfinţirea preoţilor (Ieşirea), ni
se spune:

Rostindu-ne emoţia vindecătoare de multele greşale, adun
cele trei degete întru glăsuitoare adâncă închinare.
Inimile pândite de primejdii caută înaltul, dobândita avere
a dragostei Părinţilor din părinţi.
Însufleţitoare, vrednică sublimare, tâlcuieşte-ne Marea
Taină!...

loc
strană

În rostul meu tum-ai
lăsat uitării/ Şi mă muncesc din rădăcini şi sânger./
Trimite, Doamne, semnul depărtării,/ Din când în când,
câte un pui de înger,/ Să bată alb din aripa de lună/ Să-mi
dea din nou povaţa ta cea bună.

arădică

Să pui pe cap mitră, iar la mitră să aprinzi
diadema sfinţeniei.

Număr ilustrat cu lucrări ale graficianului Luigi PUIU
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Balador purta o groapă
în spate.O căra peste tot şi
oriunde.
E r a o g r o a p ă

imensă!... Atît de mare,
încît bietul om trăia cu
impresia că toate gropile
c e l o r l a l ţ i o a m e n i
cunoscuţi de el încap în

groapa sa şi încă ar mai rămîne loc pentru o tăvăleală! De altfel,
preocuparea sa principală era să compare groapa lui cu a
semenilor săi nu doar ca mărime, adîncime sau lăţime, ci şi din
perspectiva mirosului, a pipăitului, ba chiar şi a gustului! De
pildă, lui Balador i se părea că groapa sa este de culoare
albăstrie, are un gust amărui, miroase a lacrimi de lămîie, dar e...
interesantă! Pentru că era foarte mare, prea adîncă şi cumva
diformă, groapa lui Balador nu atrăgea mai pe nimenea.În cei
peste cinzeci de ani de cînd se plimbărea prin lume - că nu
întîmplător fusese numit Balador, ceea ce viza şi un sens ocult! -
avusese parte doar de vreo şapte gropi însoţitoare... dar cu mult,
cumult, cumultmaimici decît groapa sa, desigur!
Trebuie menţionat obligatoriu că tendinţa lumii în care trăia

Balador, care de fapt era mai mult decît tendinţă..., s-ar putea
spune chiar dezideratul acelei lumi; de nu cumva va fi fost vreo
cutumă ale cărei origini se pierd în negura învălmăşelilor din
Epoca de tristă amintire a Hlăpăilor..., deci dezideratul acelei
lumi întunecate era ca fiecare om să-şi astupe groapa sa cu fapte
bune, cu gînduri şi cuvinte curate... Numai că, aşa cum se
petrece în toate epocile întunecate, teoria suna frumos la tribuna
măreţilor zilei sau în amvonul bisericilor, dar punerea ei în
practică abia dacă o găseai pe vreun colţ de stîncă, asemeni
florilor cu acelaşi nume!... Fiindcă în acea epocă a nevolniciei
aproape generale, gropile celor mai mulţi oameni erau ticsite cu
ipocrizie, minciuni, dorinţe vicioase şi multe-multe alte
gunoaie. Şi întrucît toate aceste mizericordii abundau
predominant, oamenii au căpătat obiceiul de a le acoperi cu
veşminte divers colorate, parfumate cu tot felul de şpreiuri, care
de care mai chimizate, încît atunci cînd, cu prilejul unor întîlniri
oficiale sau oficioase, se reuneau gropile mai multora, era jale
cemirosne emanau unele dintre ele!
De bună seamă că fenomenul gropilor fiind foarte răspîndit

- aproape că nu exista fiinţă umană care să nu-şi poarte cu sine
groapa, gropişoara sau gropuliţa - exista chiar şi o ştiinţă a
gropilor, numită Gropologie, în cadrul căreia se studia forma şi
mărimea gropilor, culoarea, gustul şi mirosul lor, pe rase,
subrase, încrengături şi tendinţe... Cel mai important aspect şi
care stîrnea cele mai multe controverse era originea gropilor.
Aici existau două curente principale, dar foarte multe schisme
sau secte, rupte din primele două.Prima dintre ele susţinea
originea ancestrală a gropilor, altfel spus, se credea că existase
un cuplu iniţial care căzuse în groapă comună din Grădina
Primordială, numită Eden.Motivul pentru care cei dintîi oameni
căzuseră în groapă era de fapt curiozitatea naivă, dar pentru că
ipocrizia şi decăderea oamenilor atinsese cote abracadabrante în
Epoca Întunericului, ei preferau să înfeleştucească realitatea în
cuvinte care de care mai edulcorante, numind-o ba păcat
originar, ba ignoranţămetafizică sau chiarVrereDivină!
Cea de a doua grupare principală susţinea că originea

gropilor avea cauze strict individuale, nu colective, în sensul că
fiecare îşi săpase groapa proprie prin gîndurile, cuvintele şi
faptele sale necurate, ca să nu le spunem de-a dreptul
nemernicii... şi aceasta se petrecuse nu doar în existenţa
prezentă, cimai cu seamă în cele trecute. Sigur că ţompii nu erau
de acord cu teoria gropilor anterioare, susţinînd vehement că
noi toţi ne-am săpat groapa doar în viaţa actuală, ei fiind surzi şi
orbi la argumentul de bun simţ şi vizibil pentru toţi cei cumintea
întreagă, că unii copii se năşteau deja cu niscai gropi imense,
inscoţabile şi inastupabile...Aceasta a fost şi situaţia luiBalador,
care se plimba prin lume într-un cărucior cu groapa sa imensă în
spate... Era atît de mare groapa lui, că-i atîrna şi pe lateral, ba
chiar şi în faţă, sub formaunui abdomen enormde bombat!
- Ce-ai acolo ? îl întrebau unii, ca să-l tachineze, arătînd spre

burta sa deGanesha.
-

,
cînta el pe o melodie arhicunoscută un fel de prohod ad-hoc al
gropilor impardonabile.
Balador, pentru a fi totuşi cît mai obiectivi, nu avea doar

gropi, ci şi cîteva piscuri, care erau atît de mici, că mai degrabă
le-amnumi pisculeţe sau piscuşoare, şi celmai evident dintre ele
se remarca prin oglinzile de felurite mărimi şi forme care arătau
lumii diferite aspecte ale gropii sale imense, din alte unghiuri.
Armai trebui amintit în treacăt, de pildă, că gropile altor rase

difereau nu doar prin culoare, ci mai ales prin tendinţe. Altfel
spus, la rasa neagră, gropile aveau tendinţe pronunţat
zgubilitice, pe cînd la rasa galbenă ele erau obediente şi puioase,
din care motiv se înmulţiseră atît de alarmant! La rasa albă,
gropile erau prăjinarde, în sensul că se purtau în vîrful unor
prăjini de diferite dimensiuni... Puteai recunoaşte un Ciolănar,

Acolo este groapameaaaa, şi neamul meu nemernicesc...
Acolo să mă-ngrop n-aş vrea, de-acolo vreau eu s-o zbughesc!

adică Mai Marele Zilei, prin lungimea prăjinii în care îşi purta
groapa înfeleştucită în varii zdrenţe arătoase şi cu invariabile
mirosne mocirloase sau chiar pucioase! Şi cu cît era mai mare
prăjina, cu atît mai mare şi rangul social, dar odată ajunşi aici,
trebuie făcută o precizare mai mult decît importantă, chiar
esenţială. Ciolănarii, Ciocănarii, dar mai ales Hlăpăii, pentru că
dispuneau de mulţi ţechini, inventaseră anumite materiale care
reduceau cu mult dimensiunile gropilor lor, ba chiar le făceau
mai puţin vizibile printr-un soi de camuflaj. Orice om cu mintea
limpede, ca să nu mai pomenim tradiţia milenară, ştia că este de
bon ton să deţii o groapă cît mai mică, sau chiar să n-ai nici o
groapă nicăieri, nici în vîrful ori la coada prăjinii, nici ascunsă
prin beci sau prin temiri ce alte lăcaşuri dosnice!
Fiindcă mintea Puternicilor Nopţii era atît de îmbibată cu

pucioasă, încît ei ar fi săpat gropi şi pe vîrful munţilor, şi chiar
au făcut această enormă blasfemie adesea, de-a lungul ultimilor
şase mii de ani, dar nu puteau să dărîme şi munţii, fiind prea
uluitor de mari şi greu de distrus! Ei, n-aveau Hlăpăii puterea să
distrugă munţii, însă deţineau mijloacele necesare să-i
tămînjească ori chiar să le minimalizeze mărimea, importanţa şi
menirea în faţa celor mulţi şi orbi, inventînd tot felul de
neadevăruri sau calomnii despre acei munţi a căror măreţie şi
faimă era mereu un imbold şi un exemplu demn de urmat pentru
tinerele generaţiimai curate la inimă.
Chiar şi în acea lume întunecată existau şcoli iniţiatice de

sorginte divină, spre deosebire de şcolile opuse, iar Balador
păşise pragul celei mai vestite dintre ele şi vreme de mulţi ani
învăţase cum să-şi astupe groapa sa imensă cu fapte, cuvinte şi
gînduri bune, numai că probabil nu înţelesese ceva cum trebuie,
ori poate că nu depusese un efort suficient de atent şi
perseverent, fiindcă după douăzeci şi doi de ani, groapa sa
PARCĂ era la fel de mare ca la început, ceea ce îl exaspera, îl
stresa, îl întrista sau îl plictisea, cînd nu-l dispera de-a dreptul...
De fapt, Balador cît de mare este groapa

sa şi nimeni nu-şi cunoştea adîncimea gropii personale; aceste
aspecte fiind vizibile în mod precis doar de pe vîrful

nu ştia cu adevărat

munţilor.Cum şcoala se afla sub oblăduirea celui mai mare
munte contemporan, numit Muntele Iubirii Sacre Absolute,
doar dacă beneficiai de Graţia Aceluia, ar fi fost posibil să-ţi
faci o idee aproximativă despre mărimea şi adîncimea reală a
gropii tale, în caz contrar, fiecare îşi dădea cu presupusul,
existînd chiar tendinţa bolnăvicioasă de a vedea gropile
celorlalţi întotdeauna mai mici decît propria-ţi groapă, în
pofida sfatului, repetat adesea, de a nu se compara o groapă cu
alta!
Şi cum în lumile inferioare totul este dual, de bună seamă că

alături de Munţii Iubirilor Eterne, existau Abisurile
întunericimilor efemere, de unde emana cîmpul care-i susţinea
pe Hlăpăi şi toată hoarda lor de trepăduşi cu inimile putrezite,
pe de o parte, iar pe de altă parte, acele abisuri hrăneau şi
gropile tuturor oamenilor, oricare le-ar fi fost mărimea; hrănire
reciprocă, de altfel, prin arhicunoscuta lege al cărei nume nu
mai e necesar să-l pomenesc.
Se ştiau deja multe zicale populare care ne îndeamnă să nu

săpăm groapa altuia, ba chiar cea mai cunoscută dintre ele
devenise neoficial un fel de etalon în , astfel că oamenii
simpli, fără educaţie sau cultură vastă, judecau inteligenţa
umană după capacitatea gropii sale, pentru ca în final să devină
una dintre cele mai usturătoare insulte: eşti prost de dai în
gropi! Iar dacă ţi se spunea că eşti prost de dai în gropile
altora!... echivala cu o lapidare din vremurile de mult apuse.La
polul opus, circula în o cimilitură haioasă: cum să scoţi
gaura unui nod din groapa unui nerod?
Cîntecul lui Balador suna cam aşa:

! Ei, cîntecul avea mai multe
strofe, dar celelalte le pierduse autorul, probabil în groapa sa,
din neatenţie! În acest context, trebuie prezentat faptul cel mai
important, anume relaţia de cuplu polar opus dintre două gropi
umane.La acest capitol, volumul de informaţii fiind mult prea
vast pentru minuscula schiţă comprimată în aceste pagini, nu
vom reda decît ceea ce credem a fi mai folositor receptorilor.
De pildă, era indicat în tratatele de Gropologie fractală ca
uniunea dintre doi oameni polar opuşi să ţină cont, îndeosebi,
de mărimea gropilor, una în raport cu cealaltă, astfel încît să se
evitemariajul de lungă durată dacă groapa unuia dintre ei era de
trei ori mai mare ca a celuilalt.Totuşi, cum anume se stabilea
mărimea fie şi aproximativă a gropilor, de vreme ce nimeni nu
cunoştea adîncimea lor reală, era de acum o chestiune de fler
mai mult sau mai puţin failibil, fiindcă şi în acest caz doar
Munţii Iubirii Sacre erau infailibili.

judeca după ce vedea, şi anume după mărimea
prăjinii de care era legată groapa, sau după culoare şi
miros.Unele gropi atît de mici şi frumos parfumate,
încît erau cele mai vizitate de sexul opus, cele mai dorite, cele
mai căutate şi cele mai mediatizate, mai ales în filme sau
reviste, unde li se oferea privitorilor în mod obsesiv partea
dorsală a gropiţelor, cu sau fără veşminte de camuflaj pe ele!
Ajunşi aici, cei / cele doritoare de mai multe informaţii, ar fi
indicat să consulte clasicul tratat al , care
conţine modalităţi mai mult sau mai puţin secrete de a ne
deplasa din groapa noastră, în gropile vecine pe scurtătură şi
într-un mod cît mai plăcut simţurilor.Trebuie totuşi să-i
avertizăm pe grobieni că există un text al înţelepciunii
milenare, care spune cam aşa:

!
Armai fimulte de spus,maimulte decît conţinea biblioteca

din Alexandria, dar răbdarea receptorilor umani ne obligă la o
concizie maximă. În concluzie, nu se ştie sigur dacă oamenii
erau nişte gropari care îşi săpau inconştient gropile, prin faptele
lor, sau săpau gropi pentru a-şi îngropa visele şi năzuinţele lor
cele mai înalte..., pentru că aşa le impuneau forţele abisale. Dar
poate ceamai interesantă teorie, pe care autorul acestor rînduri
îndrăzneşte să o prezinte ca fiind, dacă nu neapărat originală,
atunci inspirată de la Superiorul Necunoscut, anume că
întreaga lume este o groapă imensă, macrocosmică, gropile
individuale fiind doar nişte palide reflexii ale maha-gropii
universale, la marginile ei existînd aşa numitul Orizont al
Evenimentului, de undeparvineLuminaCelestăNecreată.
Însă ce va fi făcut Balador cu groapa sa, va fi povestit,

poate, altădată.

bobor

şi

bobor

Mai am un singur dor/
sămă lăsaţi să zbor/mai sus de orice nor/ peDomnul să-Lador
/ în mod cutezător/ sau cutremurător/ pîn-am sămor/ eu cel ce-
s trecător / numit şi Balador

Boborul

păreau

Gropilor de vierme

cînd omenirea va ajunge să
adore fundul gropilor mai presus de înălţimea munţilor,
înseamnă că ea se va fi întors cu groapa în sus

p a r a b o l a g r o p i l o r
Arbatel FILOTHEANU

Joi, 5 februarie 2015, la Librăria „Orest Tafrali”, a avut loc lansarea volumului
, apărut la Editura Universităţii ”Al.I.Cuza”, în îngrijirea Gabrielei

Haja, de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române,
Filiala Iaşi. În acest cadru, s-a comemorat împlinirea unui an de la moartea lui Al.
Andriescu, profesor, cercetător, editor, publicist, cronicar literar (redactor al revistei
”Cronica”, în primii ani de existenţă ai acesteia). Moderatorul întâlnirii a fost prof.
univ. dr. Andrei Corbea-Hoişie, directorul Editurii. Remarcabila personalitate a
profesorului, aşa cum reiese şi din volumul omagial-comemorativ, a căpătat un clar
relief prin evocări, mărturii şi excursuri critice aparţinând prof. univ. dr. Stelian
Dumistrăcel, conf. univ. dr.Ana-MariaMinuţ, conf. univ. dr. BogdanCreţu, cercet.şt.
gr. I dr. GabrielaHaja.

Al.
Andriescu - 88

in memoriam

Al. ANDRIESCU - 88
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Persoanele ajunse în strănătate ca reprezentanţi ai unui
institut naţional sau camembri ai unor delegaţii oficiale
au obligaţia morală să poarte cu o anume prestanţă un

discurs coerent şi elocvent, indiferent din ce grupare sau curent de
opinie ar face parte. Mai ales dacă vin din zona culturii. Şi asta nu
numai pentru a justifica cheltuielile cu deplasarea, ci mai ales
pentru ca reprezentativitatea să se traducă în termeni favorabili
statului care i-a delegat, să devină tot atâtea ocazii de promovare a
valorilor spirituale şi de afirmare a identitaţii naţionale bine
fructificate. Nu sunt vorbemari, ci idealuri comune oricărui astfel
de demers, din orice ţară ar fi el să provină.
Dacă au corespuns unor criterii de selecţie, fie ele şi

contestabile la un moment dat, nu înseamnă că pot fi şi scutiţi de
obligaţia de a-şi adecva propriul comportament la interesul
comun şi că au libertatea să decidă înmod arbitrar mesajul pe care
să îl poarte, cel puţin câtă vreme îmbracă haina de delegat. Unii îşi
imaginează că printr-o atitudine degajată, voit libertină ori,
dimpotrivă, cu aere de superioritate, pot impresiona în anturaje
internaţionale, unde nu numai că se cunoaşte prea puţin despre noi
şi ceea ce se mai întâmplă la noi acasă, dar nici nu interesează
decât în măsura în care pot să demonstreze o valoare intrinsecă.
Suntem prea puţin cunoscuţi ca să ne permitem luxul de a gafa.
Unele exprimări, culese cu ocazia unor evenimente culturale,
excelând prin banal ori trivial, aduc doar deservicii culturii
române şi nu rămân decât nişte ocazii ratate. În acelaşi timp, sunt
numeroae exemple în care autorii încearcă (şi reuşesc!) să explice
propria lor devenire, contextul din care au pornit, opţiunile
literare, modul cum s-ar putea adecva publicului-ţintă, în acel
moment. O anume dezinvoltură , în exprimare şi chiar în
vestimentaţie, prinde bine, atunci când e susţinută de soliditatea
operei prezentate. Am evitat să dau nume, mărturiile putînd fi
generice şi oarecum tipice pentru participarea unor scriitori din
ţară la astfel de evenimente.
- Ne-am adunat aici în condiţii oarecumostile: afară se cântă,

se vorbeşte în guramare, este un târg unde se adună negustorii, se
cumpără şi se vinde. De fapt noi, poeţii, suntem marfa. Dar eu
gândesc ca şi tatăl meu, logic şi ţărăneşte: dacă noi nu am scrie,
ei ce-ar vinde acolo? Mă simt chiar mândru când trec prin
hărmălaia aia, că şi eu sunt una din cauzele care a provocat-o.

Eu nu ştiu ce e poezia, încerc să vă explic de ce mai rezistă
poezia. Atâtea teorii despre poezii se ţin că aproape mi-e groază
să vorbesc despre poezie. Şi eu ştiu o întreagă teorie despre
poezie, cum s-ar spune sunt doxat în teoria despre poezie.

Mă simt puţin ruşinat. Mi-e ruşine ca după o beţie. Parca îs
mahmur. Probabil că ăsta e sentimentul, când oamenii se simt
bine împreună şi a doua zi sunt mahmuri. Nu ştiu. Eu oricum vă
mulţumesc pentrumahmureala pe caremi-aţi dat-o!

Zece ani în şir, de nenumărate ori, la lecturile ori bursele
avute în Germania, mi s-a cerut să vorbesc numai despre
Ceauşescu, despre Securitate şi despre cât de mult am suferit în
timpul comunismului. Mărturisesc că un scriitor adevărat se
simte îngrozitor de jignit când este declarat mare dacă este
victimă şi când pe nimeni nu interesează ce valoare are el ca
scriitor, ba mai mult, când primesc premii cei care sunt mari ca
victime.

Ce ar putea păţi omul care nu citeşte poezie? Nu i se poate
întâmpla nimic rău. Doar ca să fie tânăr, adolescent, sau chiar
matur, să meargă cu iubita în natură, să asiste la un apus de soare
şi să-i poată spune doar atât: “N ce fain apus de soare îi!”.
Atunci este faţă în faţă cu propria sa sărăcie interioră.

Poezia postmodernă a renunţat la tot: la imagine, la ritm, la
culoare, la metaforă. Numai exprimă nici o idee, este banalizată,
aplatizată, fără substanţă. La fel şi proza. Aceeaşi tendinţă se
simte şi în alte ţări cu tradiţie culturală: aceea a golirii textului de
esenţa lui artistică. Se scrie aşa cum se vorbeşte ori se merge pe
stradă, camaşa: ”Stau lamasă cu prietenulmeuNicu. El bea bere
şi eu vin. A trecut o pasăre razant prin faţa fereastrei. El s-a sculat
şi a plecat.”

Astăzi literatura română este conectată la cea europeana şi
la cea internaţională. Prezenţa unui autor român subliniază
participarea activă a culturii române la dialogul cultural. L-am
cunoscut în reţeaua internet şi de această dată am avut plăcerea
de a avea un contact direct şi posibilitatea de a-i cunoaşte
valoarea poeziei pe care autorul româno scrie.

Când scriu un roman n-am plan, n-am proiect, n-am schiţe,
n-am nimic. Iar la un moment dat mă întreb: când se va termina
romanul ăsta?
Uitaţi-vă la reclamele care se fac, indiferent din ce domeniu,

ele nu există dacă nu au poezie în interior. Şi noi care trăim după
nişte clişee preluate din mass-media, nu am putea să rezistăm în
această lume, deja artificializată, dacă nu am avea în interiorul
nostru acest sâmbure al adevărului pe care îl conţine, desigur, ce
altceva decât poezia? Dacă acest sâmbure într-o zi va dispărea
din interiorul nostru noi ne vom prăbuşi ca nişte fiinţe făcute din
scrumul unei pelicule care a ars.
Eu am trăit în medii intelectuale în ultimii douăzeci de ani şi,

fără să spun neapărat că sunt dezamăgită, în acest timp mi s-a
limpezit foarte clar în minte o idee pe care poate o aveam şi
înainte. Că nu există absolut nici o diferenţă, în fapt, pentru mine,
între un om foarte şcolit şi foarte admirat, devenit vedetă sau nu,
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şi un om foarte obişnuit de genul acesta, despre care s-a povestit.
Oamenii sunt diferiţi în toate mediile dar găseşti într-adevăr
printre cei cu puţină cultură oameni extraordinari, şi ca
sentiment, şi ca o capacitate naturală a inteligenţei. Chiar dacă
ei se exprimă într-un mod mai frust, aşa cum se întâmplă cu
personajulmeu. Şi, de asemenea, printre oamenii foarte cultivaţi
şi vedete ca ale lumii intelectuale poţi găsi o ciudată rigiditate
sau o ciudată opacitate care aproape ţi se pare prostie.
Personal sunt întotdeauna, ca autor dramatic, foarte fericit

când mă sună un regizor şi îmi spune: ”V-am găsit piesa într-o
librărie şi vreau să v-omontez.” Este esenţial pentru mine să am
piesele publicate. În acelaşi timp întotdeauna am crezut că
teatrul este şi literatură. Iar eu mi-am scris piesele în aşa fel
încât să le placă cititorilor şi să le citească, ca şi cum ar fi un
roman, o nuvelă sau o poezie. Teatrul pe care îl publicaţi
dumneavoastră se cumpără în Italia şi pentru că este literatură
sau doar pentru a fi montat?

Aşa că n-am uitat promisiunea şi rugămintea mea e ca
dumneavoastră să-mi puneţi întrebări, dar dintre cele mai
dificile şi indiscrete. Ia să vedem, e vreo întrebare?

Sunt unele cărţi pentru copii în care se începe desenul şi
copiii sunt invitaţi să-l continue. Asta face şi cartea mea. În
această carte mi-am propus să fac un fel de tabelă a lui
Mendeleev, tabelul periodic al elementelor, dedicat copilăriei. Şi
am încercat să completez căsuţele din acest tabel, pe cât posibil
cât mai multe căsuţe, dar bineînţeles că mi-au rămas multe
goale. Căsuţele goale de fapt sunt o invitaţie către cititor să le
completeze cu propriile elemente. De fapt, cartea aceasta
vorbeşte despre copilăria unui copil fără însuşiri. Un personaj
şters dar care tocmai invită să fie colorat.

Acum am să spun ceea ce am auzit de la mulţi oameni din
România. Şi dacă mergi asta vei auzi. Oamenii obişnuiţi spun
aşa: ”Europa ne-a dorit ca o piaţă de desfacere”, ”Unde este
industria noastră? Nu a mai rămas nimic.”, ”Au distrus tot
pentru ca noi doar să cumpărăm produsele occidentale”. Deci
acesta este un discurs frecvent. Uneori l-am auzit chiar şi de la
persoane care aveau firme, deci care simţeau o competiţie cu
multinaţionalele. Ce-aş putea adăuga eu? Cei care au distrus.
Aicea sunt două lucruri. În primul rând, opinia fratelui meu,
care era un foarte bun specialist, eu cred că prea sever totuşi,
care zicea că 80% din industria românească trebuia închisă şi
oamenii daţi afară pentru că totul era depăşit. E drept că
Ceauşescu făcuse o industrie care nu avea întotdeauna rezerve
şi nu avea pieţe şi deci care lucra pe stoc foarte mult. Dar aş mai
vrea să adaug şi faptul foarte important că industria a fost
distrusă nu de occidentali, ci de cei care erau deseori foştii
conducători ai firmelor care deveniseră capitalişti. Şi care au
devenit capitalişti utilizând proprietatea de stat. Eu cred că
probabil există industrii şi lucruri care trebuiau încă să rămână
dar această transformare a comunismului în capitalism a fost
făcută prin intermediul celor care ţineau totuşi funcţii de
conducere înainte. Noii patroni, foarte des, fac un pic de
capitalism sălbatic, foarte dur, exact acela din secolul XIX.
Niciodată n-am ştiut ce să spun în asemenea împrejurări şi

nu ştiu nici acuma.Având în vedere că sunt un om de televiziune,
profesor, ar trebui să fiu un bun comunicator.Dar nu eadevărat!
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a d e c v a r e / i n a d e c v a r e
corespondenţă din Milano

Nicolae BUSUIOC

Florentina NIŢĂ

Trebuie să ai ochi de albină şi nu de ciclop ca să
vezi şi altfel, de pildă, Ce
înseamnă să fii liber? Scriitorul întreabă şi el

îşi răspunde, dar tot prin întrebări. Să fii liber să zbori
dând din braţe? Eşti liber să fierbi în pielea goală, la 100
grade Celsius şi în ziua următoare să mergi la teatru? Să
trăieşti o mie de ani? Să te duci în America fără viză
americană? Să fii liber să-l obligi pe un cititor să-ţi
citească atunci când vrei tu capodopera? Să publici un
poem în „Washington Post”, tu locuitor de la Vaslui?
Ţuţea a spus în treacăt un lucru fundamental: omul nu
poate crea, deoarece este o creaţie. Dar ce libertate are o
creaţie? Eşti liber să nu fii liber? Cel mai mare strateg n-
a fost Cezar sau Napoleon, afirma Twain undeva, ci un
croitor din Massachusetts, care n-a avut posibilitatea
însă să se exhibe specific. La urma urmei, libertatea n-
are nici o legătură cu libertatea interioară inalienabilă şi
intangibilă. Noica a formulat o propoziţie demnă de a
rămâne o deviză: „Noi căutăm ceva care ni se pare mai
adânc decât libertatea”. Adaug la toate acestea încă o
frază, chiar dacă nu are vreo legătură directă cu noţiunea
de libertate, aparţinând unui alt scriitor: „Îndoparea cu
lecturi şi demenţa zilnică a scrisului sunt cele mai puţin
dăunătoare dintre excese; nici pe departe ele nu vatămă
sănătatea aşa cum o face îmbuibarea cu alimente, cu
nicotină şi alcool; dimpotrivă, cele două deprinderi ale
spiritului, lectura şi scrisul, prin voluptatea pe care o
procură, pot fi mângâiere la ceas de cumpănă
trupească”.Avem libertatea de a alege.
Omenirea nu şi-a schimbat brusc esenţa, nu s-a

angelizat peste noapte - observă un comentator, şi pe
bună dreptate. Oamenii de azi sunt mai buni sau mai răi,
sunt mai înţelepţi decât cei de altădată? Greu de
demonstrat, pentru că am intra în zona încercărilor de
analiză a sensurilor şi avatarurilor existenţei umane,
neştiind cât de limpezi am ieşi de acolo. Ne convine mai
curând să trecem de la cotidianul uneori anost în lumea
mirajului livresc, aici parcă ne simţim mai în apele
noastre.Ceea ce şi facem.
Într-o clipă de graţie descopăr noi avantaje ale

lecturii proaspete. O nouă lectură îţi oferă revelaţii, la
care nici nu puteai bănui, desigur acum îşi spune
cuvântul şi starea de spirit în care reciteşti o carte. E ca şi
cum, raţionalist fiind, ţi-ai construi opera ca pe o
accedere la graţia divină prin meditaţie. Recitim şi
medităm, ne pierdem în lectură, iarăşi medităm,
despărţim adevărul de neadevăr, trecem de la tragism la
optimism, şi invers, vedem că fenomenul rămâne
acelaşi: scriitorii scriu, criticii critică şi cititorii citesc
(mai citesc?). Literatura e un fel de legendă amestecată
cumultă istorie, adică o lume a imaginii imaginate, unde
reflexele reciproce favorizează scriitura care se
răsfrânge în ea însăşi. Ne rătăcim tocmai în aceste
răsfrângeri pentru că pur şi simplu ne place şi pentru că
sperăm să ne regăsim în imaginea ideală.
Momentele de confesiune te conduc, de obicei, la

starea de monolog. Sinceritatea monologului impune
gânduri aşternute curat şi simţitor. Timpul trăit îţi
răscoleşte amintirile şi revezi secvenţele, unele după
altele, într-o derulare copleşitoare. Îţi rupi şirul
gândurilor prin întrebări şi te îndrepţi spre altceva, care
poate să se complice şi să tulbure. Revin la monolog
pentru că atunci îmi aparţin în exclusivitate. Viaţa
noastră nu este spectaculoasă, asta nu înseamnă că
reflecţiile nu pot fi interesante şi incomode. Uneori am
senzaţia că reacţiile spontane, atâtea câte sunt, pot să-mi
scape de sub control şi, lucru nedorit, capacitatea de
surprindere a legăturilor dintre fenomene să-mi fie
serios zdruncinată. Inteligenţa se clatină. Mă întorc la
monolog pentru că el face casă bună cu singurătatea, iar
confesiunile se desprind lin din amintiri şi din noi. Sf.
Augustin a spus: e ceva în noi mai adânc decât noi
înşine.

libertatea.

aperto libro

O lume a
imagini imaginate
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Un român avea o vacă - eu eram acela, eu! Se întâmpla în urmă
cu 60 de ani. Ca pe mulţi din generaţia mea, născuţi pe timp
de război şi crescuţi la vreme de cruntă secetă, nu m-a ocolit

boala sărăciei şi-a tuturor lipsurilor - tuberculoza. Am făcut o formă
extra-pulmonară, cu fistule ganglionare şi statul român, aşa amărât
cum era, ne-a ţinut pe toţi, verile, în colonii sanatoriale, unde eram
îndopaţi cu untură de peşte şi lapte conservat trimis în cutiuţe
strălucitoare de Ajutorul American. Când a aflat, bunica din spre
mamă, Domnica Grămadă, a alertat familiunea că

Drept pentru care s-a luat hotărârea să fiu împroprietărit cu una vacă,
urmând ca bunicul Costache să asigure logistica transportului până la
livrarea la domiciliu. Urma să fie o surpriză de ziua mea, nici mama,
învăţătoare la Iţcani-gară, nici tata, impiegat de mişcare, habar n-
aveau ce transfer de proprietate se punea la cale întru salvarea
„băietului” tebecist. Trăind în umbra Dealului lui Vodă, deci, în
preajma Cotnarilor, bunicu-meu nu prea bea apă până prin mai-iunie,
când secau poloboacele. Fusese pădurar la Zagavia, acum era dascăl
la biserica din Scobinţi; el m-a învăţat să citesc, dar cu litere chirilice.
Cum, la patru ani, ştiamTatăl Nostru pe de rost, mi-a adus un ceaslov
din veacul XVIII, în care rugăciunea era tipărită pe ultima filă. Urma
să potrivesc literele slavone cu sunetele româneşti. Ceea ce am şi

„băietu' de la
Iţcani îi şi tre' să bee lapte adivărat, nu pomeni conservate.”bòlnav

făcut; peste decenii, când am început, la Filologie, descifrarea vechii
limbi slavone, profesorul Zacordoneţ nu pricepea cum de mă
descurc fără ezitare, de la prima vedere (credea el!) prin pădurea de
tilde şi de litere clădărite una în cârca celeilalte…CostacheGrămadă
nu era înzestrat cu adevăratul har al beţiei. Niciodată nu bea de unul
singur: iubea doar taclalele de la crâşmă. Acolo era singurul loc în
care avea un cuvânt de spus (povestea frumos, cursiv şi colorat),
fiindcă acasă glăsuia numai adevăratul cap al familiei, apriga
Domnica, bietul Costache având drept cel mult la un firav vot
consultativ. Şi iată că-n zorii unei dimineţi de luni, zi în care nu se fac
nici botezuri, nici nunţi, nici înmormântări, moş Costache înjugă
boii, o leagă pe Joiţa în urma carului şi, după ce ascultă smerit
predica soaţei, care-i înfăţişa una câte una primejdiile drumului
(crâşmele, adică) o porneşte înţelepţeşte, iavaş-iavaş, către bănuitul
şi necunoscutul Iţcani, unde nu fusese niciodată. În zbor de pasăre,
să tot fie vreo 40-50 de km., numai că drumu-i cotigit rău şi bunicu-
meu a trebuit să-ntrebe din om în om încotro-s Iţcanii, precumostaşii
ruşi, ale căror prime vorbe erau întotdeauna „Gde Berlin?” Drumul
prin pădurile Zagaviei îi era de-a dreptul familiar. N-a poposit decât
să-şi tragă sufletul boii şi vaca, la o prisacă a nu ştiu cui, cuscru cu nu
ştiu cine din partea unor veri ai Domnicăi, prilej cu care paharul de
vorbă s-a tot umplut şi deşertat până-n faptul serii.

A doua zi, după prânz, a ajuns la Lespezi. Mai
fusese pe-acolo, aşa că a cârmit direct către crâşma lui Petrache. Nu
l-a mai găsit printre cei vii, la tejgheluţă l-a aflat pe „sin Petrache”,
drept pentru care au înşirat până după apusul soarelui amintiri despre
răposatul. Joiţa, vacă tânără, focoasă şi-n puteri, a avut nenorocul să
întâlnească, sub dealul cimitirului evreesc, buhaiul comunal. Noroc
că dumnealui muncise din greu la îndeplinirea îndatoririlor obşteşti,
aşa că n-a dat nici o importanţă frumoasei necunoscute din Scobinţi.
Joiţa însă, adulmeca isteric cu nările în vânt şi mai-mai să răstoarne
carul, dacă nu se rupea funia. Bunicu-meu a izbutit s-o găsească
târziu, în ograda unui hohol ce-o adunase de pe uliţe şi voia plată
pentru fân, adăpare şi găzduire. Cerea 3 lei, Costache i-a dat un leu
jumate. După care,moara fiind aproape, a rămas să înnopteze printre
căruţaşii ce-şi aşteptau rândul la măcinat. A apărut cofa de molan,
moş Costache, cu atâta lume în jur, i-a ţinut pe toţi la poveşti până ce
a încetat să orăcăie motorul ofticos al morii… Într-o frumoasă
amiază de sâmbătă, bunicu-meu Costache Grămadă a ajuns cu vaca
la Iţcani. Cel mai greu i-a fost să treacă de Dolhasca, unde vinerea-i
iarmaroc.Văzând-o pe Joiţa, cu ugerele pline, legată-n urma carului,
toţi credeau că-i de vânzare. Oferte, insistenţe, propuneri de
adălmaş. Samsarul localnic Leibovici a izbutit să-l aducă pe bunicu-
meu în răcoarea bufetului de pe zidul căruia încă nu se ştersese
inscripţia roşie „Votaţi soarele!”:

Moş
Costache s-a ţinut tare şi, chiar dacă Leibovici i-a turnat cândmolan,
când samagoncă, a izbutit, cum-necum, să se aburce în car; boii,

„Coane
Costache, doar n-o să treci, noaptea, Siretul prin vad. Iaca, avem şi
balercuţa asta…”

„Las-o încolo de văcuţă, n-o vinzi,
n-o vinzi, mai degrabă m-ar interesa boii, cât ceri pe boi?”

simţindu-l, au pornit-o domol, în pas legănat. Numai că… spre
Fălticeni. Când s-a mai dezmeticit, trecuse de Vămeni. Întrebând
iarăşi „GdeBerlin?” a trebuit să se întoarcă, pierzând altă jumătate de
zi.Ajuns la Iţcani, a dus vacamai întâi la gară, numai că taică-meu nu
era-n tură. A adăpat-o pe Joiţa la cişmeaua peronului şi vaca,
recunoscătoare şi mulţumită, a tras ditamai balega, jumate pe
„bomba” unui macaz, cealaltă jumătate pe condurii doctorului
Shechter, oprit să-şi verifice biletele la cinematograful gării (că
numai la Iţcani şi la Copenhaga funcţionau cinematografe în incinta
staţiei feroviare…) După cum ne-a istorisit mai târziu bunicul, s-a
lăsat cu scandal, aşa că a şters-o, parcând carul şi boii în gară, iar el,
cu vaca de funie, a găsit şcoala, unde era recreaţie şi doamna
'văstoare Iacoban mai-mai să leşine văzându-şi tatăl neanunţat şi,
mai ales, vaca. Sar peste amănuntele preschimbării magaziei din
curte în grajd (a trebuit dărâmat un perete pentru lărgirea uşii), sar
peste totala nepricepere a mamei într-ale mulsului, sar şi peste
boscorodeala tatei
spre a ajunge la puţin bănuita importanţă a responsabilităţii hrănirii
Joiţei, care n-avea cum să mă ocolească. Învăţam după amiaza, aşa
că, în zori, porneam desculţ, lipa-lipa, cu vaca la păscut „pe zona”
căii ferate. Plin de bune intenţii, trăgeam de funie până-i potriveam
botul în dreptul celui mai ochios mănunchi de buruian, numai că
dumneaei refuza cu încăpăţânare orice meniu impus, spre a molfăi
tot soiul de alte verdeţuri pricăjite. Oricum, nu-i era de-ajuns şi, cum
la Iţcani cireadă şi păşune nu erau, întreaga familie s-a pus în slujba
vacii-cadou.Adunam cu trudă, de pe margini de şanţ, câte-un sac de
buruian, ca să-l vedem topindu-se în câteva clipite, de parcă n-ar fi
fost niciodată în iesle. Aveam mereu mâinile negre-verzui de la
volbura smulsă cu tot cu rădăcină şi de la ştirul adunat fir cu fir. Tata
aducea, nu ştiu de unde, se pare că de pe la cantonieri, bostani
pântecoşi, repede ronţăiţi de nesătulul patruped, mama tăbârcea
ditamai legăturile de buruian adus tot de mai departe, fiindcă în jurul
casei se lăţea mereu postata tunsă zero. Miercurea şi sâmbăta, tata
tocmise un acar să rânească în grajd şi să ducă gunoiul, cu tărăboanţa,
în nevolnicul pârâiaş care, până la 1918, despărţea România de
Austro Ungaria. Numai că rămânea putoarea, taman cât să strâmbe
nasul vecinilor. Se vede că ei ne-au turnat, fiindcă ne-am trezit cu
ţidulă de la Primărie precum că s-a stabilit cota de lapte pe care Joiţa
va trebui s-o furnizeze statului. Precizarea ultimă dădea fiori:
nepredarea cotei se consideră sabotaj! Vaca ajunsese teroarea
familiei; toţi trudeam pentru ea şi seara cădeam frânţi, pentru ca a
doua zi s-o luăm de la capăt. Drept pentru care s-a telegrafiat la
Scobinţi: „Luaţi vaca înapoi.” Profund jignită, bunica Domnica ne-a
răspuns sec: „Vindeţi vaca.” Tata fiind ceferist, s-a dus între două
trenuri, vinerea, laDolhasca. L-a găsit pe Leibovici în uşa crâşmei cu
„Votaţi soarele!” I-a vândut-o pe Joiţa. Sigur că, la despărţire, toţi am
plâns cu fereală şi-am pupat-o-n bot.Acum, povestea mi se pare fadă
şi banală. Parafrazându-l pemagistrul Ursachi, s-ar putea spune doar
că

(„Ce să spun, că nouă, iaca, vacă ne trebuia!”),

„Unomdin Iţcani aavut o vacă /Dar nu i-a folosit la nimic…”

B IETU'
DE LA I CANI...
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MIRCEA RADU IACOBAN - 75

Adevărată piatră de încercare, constituirea
unei echipe redacţionale şi a unui grup de
colaboratori a provocat aderări prudente
(Alexandru Zub), sau entuziaste (AdrianNeculau)
şi refuzuri/contestări vehemente. Pe aceştia din
urmă nu-i mai numesc, întrucât, în interval, unii
dintre ei au devenit colaboratori ai revistei. O
singură persoană, de vocaţie , a rămas
pe baricade, deşi războiul s-a
încheiat demult.

ât priveşte munca la această
împărăţie... cronică, este aproape sigur
că s-ar fi desfăşurat cu şi mai mare

entuziasm, dacă ar fi fost răsplătită fie şi cu o
Dar, de unde nu-i, nici

redactorul/colaboratorul nu cere... La acest
capitol, am convenit cu toţii - şi i-am lămurit şi pe
alţii - că doar voluntariatul dă satisfacţie supremă,
răsplata venind, la timpul cuvenit, din infinitul
buget ceresc... Incredibil cât de mulţi oameni au
vibrat şi aderat la idee! Şi nu-i vorba de veleitari -
oricând dispuşi să-şi ofere serviciile - ci de autori
bine constituiţi, unii dintre ei adevărate
repere/modele culturale şi etice.
Dacă istoria, la vedere, a celor patru ani, poate

fi citită în cele 49 de apariţii ale revistei, istoria
„secretă”, „bucătărirea”, „creşterea şi
descreşterea” acesteia sunt de aflat - unde credeţi?
În recent apărutul al lui Mircea Radu
Iacoban, grupat sub un de tot deşărtătoriu titlu,
care ne (re)aminteşte că
Opul, de aproape 700 de pagini, cuprinde

, prin astă viaţă, ale
autorului, doar din ultimii zece ani. Cum am fost
avertizat că se referă şi la mine, şi la ceilalţi
alcătuitori ai grupului de la , am

contestatară
si dăi, si luptă...

remuneraţie... după buget.

Jurnal

Trăim o singură dată.

însemnările de călătorie

Cronica veche

C

început lectura dinspre coadă spre cap, adică din
2011, când ne-am (re)lansat şi noi, drăguliţă-
doamne, pe piaţa culturală a publicisticii. Şi ce-am
aflat?Că-n acest (dincolo de orice) scriitor - cu care
am avut confruntări şi la masa de şah, şi la cea
redacţională (Editura „Junimea”, „Cronica veche”)
- amestec ciudat de cinism şi jovialitate, de orgoliu
şi permisivitate, vieţuieşte un sceptic... nemântuit.
Prima însemnare, în ceea ce mă priveşte, datează
din

Pe 8
ianuarie 2011 (n-aş fi reţinut nicicum, aici şimai la
vale, aceste date, totuşi importante în devenirea
revistei) are loc prima şedinţă a

, la care participă, în afară de mine,
Nicolae Panaite, Liviu Leonte, Ştefan Oprea,
Adrian Neculau, Mihai Pascal, Iulian Pruteanu-
Isăcescu. Cu excepţia ultimului, ceilalţi (inclusiv
Cătălin Ciolca) participaseră la agapa de la
„Boltă”, când am sărbă(u)torit proiectul.

- noteazăMRI -

Observaţie
sceptică, dar exactă. Şapte luni mai târziu,
regretatulAdrian Neculau va publica, în „Ziarul de
Iaşi”, text de analiză psiho-
s o c i o l o g i c ă , d e s l u ş i n d m o d u l c um

noastre au încercat şi, parţial,
au reuşit să se suporte reciproc. În MRI
punctează acest delicat proces: )

. (...)
La o nouă

întîlnire, de pe 29 ianuarie,

(habar n-am la ce se referă, cu atât mai
mult cu cât era format dintr-un
singur ins...)

Ceea ce s-a şi întîmplat. Pe 3

18 decembrie 2010. Telefon de la N.
Turtureanu: o idee chiar bună: să inventăm revista
„Cronica veche”, cu prilejul împlinirii celor 45 de
ani de la apariţia revistei „noastre” (am slujit-o în
perioade diferite. Eu, la începutul începuturilor, el,
către mijloc şi final, cu ani mulţi în redacţia
săptămânalului.) Să vedem de unde fonduri...

grupului de
iniţiativă

Iniţiativa
este de aplaudat dar traducerea în
viaţă pare dificilă din pricina bănuitelor
incompatibilităţi din sânul grupului.

O istorie de grup,

incompatibilităţile
Jurnal,

15 ian.2011. (...
puţinii reprezentanţi ai redacţiilor de altădată nu
prea par a se simpatiza între ei 20 ian. Revista
e încropită, iluzoriu, din... nimic.

Contrar supoziţiilor şi
idiosincraziilor latente din chiar grupul de
iniţiativă

grupul de iniţiativă
, revista se conturează. (...) Altfel, n-aş

zice că ne prea iubim între noi; (...) au mai
in t er ven i t , î n t re t imp , adve rs i t ă ţ i ş i
incompatibilităţi peste care se poate trece cumva
doar sub semnul unui scop aflat deasupra
lumeştilor „tragodii”.

februarie - cu doar două săptămâni înainte de
lansare! -

De-atunci, de la
primul număr şi până acum, la al 49-lea, MRI

- deseori împreună cu mine şi cu ceilalţi
membri ai redacţiei - de a publica texte cât mai
scurte...Aproape toate referinţele la revistă, din cei
patru ani cuprinşi în , au drept cal de bătaie

„materialelor”, obiectiv publicistic nobil,
dar de neatins şi chiar de nedorit, într-o publicaţie
ce nu este, totuşi, un tabloid... Nu mă iartă când eu
însumi, după o pledoarie pentru dimensiuni
rezonabile ale textelor, public

Dar -
(titlul rubricii lui din „Monitorul de Suceava”;
„grosul” de aici vine) - MRI nu-i iartă
nici pe cei care scriu, supradimensionat, despre el
însuşi:

Ceea ce
spune , totuşi, îl încîntă; de aceea le şi
preiau, parţial, adăugând că distingerile lui Mareş
se potrivesc şi de-acum:

nu e, în acest
caz, , însă e o cronică tot a
zece ani de foc, când intens, cândmocnit sau gata a
se stinge - după starea de spirit a , mare
iubitor (nostalgic) de vechi locomotive şi gări,
călător infatigabil (cu precădere în bucovinene
ţinuturi), vânător şi pescar fabulos - la întrecere cu

Oprea, când se-apucă dumnealor a-şi
povesti isprăvile, la redacţionalele noastre
reuniuni... De aceea, deseori, aceste întîlniri

, nu-şi ating, adică,
înaltul scop pentru care au fost convocate şi, odată
ajuns acasă, dezmorţeşte tastatura:

(la doar trei luni de la
apariţie! n.m., N.T.);

au început să se adune materiale oferite
de colaboratori: unele bunicele, toate mult prea
lungi.(...) N.T. face eforturi să nu pornim cu
concesii de la primul număr.

face
eforturi

Jurnal
lungimea

o pagină întreagă de
revistă.(19 iulie 2011). Să vezi şi să nu crezi!

Jurnalului

În „Bucovina literară”, o nesfârşită cronică
(4 pagini de revistă!) la cartea mea „Zece Ani de
foc”, semnată de clujeanul Radu Mareş.

clujeanul

Jurnalului jurnalul de
scriitor are numeroase pagini de proză scurtă (...)
Pe de altă parte e dosar de documente. Cantitatea
de informaţie, de istorie mare şi mică, adesea
minusculă, dar deloc neimportantă,
cât zece tratate savante

mecanicului

don Fănică

se
termină-n coadă de peşte

scepticul o
scădere generală a tonusului

paginile sunt ştirbe; inegal,
dar, oricum, ai ce citi; N.T. facemodificări în pagini
sărind peste atribuţiile şi responsabilitatea mea;
Divagări, amintiri, bârfe - greu de adus discuţia
către sumarul numărului 10; întâlnire de lucru
deturnată...; ... de unde şi regretul că s-au pierdut

în neant atâtea ceasuri de cozerie veselă şi, foarte
ades, inteligentă; se cronicizează scăderea
exigenţelor, mai ales în ce priveşte (obsesia mea!)
dimensiunea materialelor.

nu ştiu cum se face, dar iar a ieşit
un număr bun; (...)nr. 8 arată impecabil; (...)s-ar
putea vorbi despre instaurarea unei relaţii cvasi-
amicale; (...)revista o facem ca-n tinereţe, pe bază
de entuziasm pur, acum fără nici o remunerare;
(...)noul număr iar pare consistent şi aspectuos;(...)
noul număr n-arată rău, ba, aş spune, dimpotrivă;
(...)votăm altfel, dar comunicăm normal. Aşa voim
şi revista; (...)Întâlnire la „Cronica veche”(nu-mi
prea vine să-i spun şedinţă, mai ales că e doldora de
poveşti, amintiri, portrete-n tuş şi-n sepia ş.a.m.d.
Proiectămnoul număr. (...)

mă alint

mă întreb cât o să mai
poată gospodări de unul singur atâta amar de texte!

(...) De ce am revenit? Pur şi simplu din drag
de „Cronica”.

Jurnalului ieşirile în
decor; înmormântările; evenimentele personale

Iar sunt
în minoritate,

Jurnalul

luuung
Jurnalului...

Şi aşa mai departe.
Acelaşi (sau altul?) peste câteva zile (la apariţia
revistei) notează:

eşi, la un moment dat, spune despre
mine că , anunţându-mi (de
mai multe ori) retragerea, tot el, mai

apoi, mă compătimeşte: (...)

Chiar aşa: deseori am simţit că numai pot, că e cazul
să mă retrag, dar n-am făcut-o, efectiv, nici o
singură dată, pe când MRI are deja trei retrageri la
activ. Şi tot atâtea reveniri, ce-i drept, dupămunci şi
zile de persuadare. Cred că-i place să i se simtă
lipsa, să fie rugat, pentru ca, mai apoi, să noteze,
senin:

Şi de ceilalţi din redacţie, fiecare
avand locşorul lui în acest neistovit periplu.Trei
sunt temele recurente ale :

(piese jucate pe diverse scene, lansări de carte,
prezenţe la diverse simpozioane, colocvii etc). Rare
de tot notaţiile cu iz politic, dar suficiente pentru a te
„prinde” dincotro bate vântul pentru autor.

punctează undeva, apropo de o
discuţie redacţională, mai aprinsă probabil. În
genere, am evitat, prin consens tacit, confruntările
politice; că, dacă ne lansam în aşa ceva, revista n-ar
fi durat nici patru luni, nupatru ani...
...Şi câte n-ar mai fi de spus, despre „Cronica

veche”, despre lui Iacoban, despre
Iacoban însuşi, cu toate ale lui. Dar vai!, iar am scris

şi precis voi fi amendat în următorul volum
al

D

patru -
din
zece!
(urmare din pag. 1)
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Între şi genul originar, privit uneori reticent ori
cu aversiune, refuzat de-a binelea sau, dimpotrivă,
căutându-i-se merite prisositoare, jurnalul intim are în

centrul evoluţiei sale încercarea de a aboli toate convenţiile literare.
Document despre microcosmosul interior şi, în egală măsură,
despre viaţa exterioară, jurnalul se transformă, cu uşurinţă, în
autoficţiune, cu aşteptata complicitate din partea lectorului, avid de
culegerea autobiografemelor. La noi, specia, dezvoltând un punct
maxim în perioada interbelică, a fost părăsit sau ascuns ca
literatură de sertar până în 1989, după care interesul public pentru
memorii, corespondenţă şi diaristică va atinge cote de nebănuit,
datorită, în principal, nevoii de restituire a realului, a vieţilor şi
aspiraţiilor înăbuşite de cenzura abia depăşită.
Nicio abatere de la principiile jurnalului, enunţate de Eugen

Simion, nu se poate constata în proaspăta carte a lui Mircea Radu
Iacoban, (Editura
Junimea, Iaşi 2015). Puternic fragmentat, textul se dimensionează
condiţionat de legea Blanchot, de amendamentul Leiris şi de legea
Barthes, impunând un personaj fascinant şi contradictoriu, care
traversează zece ani de evenimente personale, cronica fiecărui an
fiind precedată de o sinteză a marilor evenimente din lume. Omul
care se confesează aici este captiv confortabil între câteva
coordonate ale vieţii de zi cu zi : scrisul, muzica, lectura, pasiunile
ştiute - pescuitul, vânătoarea, horhăitul pe coclauri după bureţi
(ciuperci de bălegar, ghebe, hribi, bureţi de rouă, zbârciogi,
hulubiţe, mânătărci), decedatele locomotive cu aburi, florile de
câmp, aranjate apoi cumăiestrie în vazele de pe terasă .
Numai lista diverselor cărţi citite (şi, în jurnal, însoţite de

comentarii), e relevantă pentru căutarea neostoită a unui spirit
neliniştit, iar banca de lectură împresionează nu atât prin cantitate,
cât, mai ales, prin diversitatea preocupărilor:
(Ileana Mălăncioiu), (Nina Cassian),

(Silviu Brucan),
(Curzio Malaparte), (Marcuse),

(Al. Deşliu),
(Márquez),
(Stephen

Hawking), C (Leonte Ivanov),
(Il. Makanin),

(Mircea Eliade), (Nicolae
Iorga), (Paul Johnson),

(Daniel Barbu),
(Tony Judt), (Mircea

Anghelescu),
(Jeni Acterian),

(Eugen Negrici),
(Michel Foucault), (Maurice
Meissner),
(Herta Müller), (Constantin
Călin), (JeanDesCars).
Într-un stil alert şi cu o crudă sinceritate,

Mircea Radu Iacoban rezumă ani din viaţa
Teatrului Luceafărul, unde a fost 12 ani director, cu amănunte
revelatorii (repertoriu, repetiţii, probleme financiare, festivaluri
teatrale, premii, decoraţii, mici sau mari şicane, actori, maşinişti,
femei de serviciu, invidii şi bucurii), totodată pretexte pentru
rememorări ale unor perioade mai îndepărtate, ca nişte revolute
spirale ale memoriei. Printre multe alte fulgurări prin timp, se
detaşează o savuroasă întâlnire, la Iaşi, între Marin Preda şi prim-
secretarul, pe atunci, Ion Iliescu, nevoit, din cauza întârzierii lui
Preda, să întrerupă o şedinţă plenară:

O carte cu şi despre prieteni, , strigă
autorul, dar nu singuri. Amintirile răzbat la suprafaţă, traversând
timpul, recuperând fapte şi figuri:

Prietenii îl însoţesc peste tot, la vernisaje, lansări de carte,
amiezi literare (memorabilă, cea din 16 octombrie 2004, de la Vila
Sonet, locul unde poetul Nicolae Turtureanu îşi înveşmântează
soţia dusă în în ), festivaluri
literare, în fabuloasele peregrinări datorate

. Deplasări prelungi, traseuri ştiute şi notate cu
minuţiozitate, iată elementele vizibile ale unei zbateri fără odihnă :

genus humile

Trăim o singură dată. Jurnal, 2004-2014

Iakobana

Recurs la memorie
Memoria ca zestre Profeţii

despre trecut şi viitor Kapput
Eros şi civilizaţie

Convorbiri cu Irina Mavrodin
Despre dragoste şi alţi demoni
Universul într-o coajă de nucă

Prinţesa antemir
Underground Arta de a muri

Bizanţ după Bizanţ
Intelectualii Firea

românilor România la fundul
grămezii Mistificţiunea

Jurnalul unei fiinţe greu de
mulţumit Iluziile literaturii
române Lumea e un mare azil

Mao Tze Dun
Încă de pe atunci vulpea era vânătorul

Stăpânirea de sine
SagaDinastiei Romanov

…În cabinetul elegant,
amabilităţi, poftiţi maestre, firitiseli, cafele… Monşerul tace. Rar,
se aude câte un „hm-hm”, pentru ca liniştea să se instaleze din nou.
(…) După vreo jumătate de ceas, Preda hotărăşte să trântească
monumentala întrebare, pentru lămurirea căreia bătuse 400 de
kilometri:
- Sunt şobolani la Iaşi ?
Am rămas năuciţi. N-aveam de unde şti că prozatorul tocmai

„clocea” capitolul cu deratizarea şi ecarisajul din „Cel mai iubit
dintre pământeni”.
- Poftim? crede Iliescu a nu fi auzit bine.
- Sunt şobolani la Iaşi?
-Păi, or fi, datorită demolărilor…
-Cumarată?
-Ca toţi şobolanii.
- Cafenii sau cenuşii?
Iliescu se întoarce către primar, cerându-i, din ochi, sprijinul

autorizat. Primarul face feţe-feţe.
- Şi-şi.
-Aha.
Asta a fost tot.După care, fiecare s-a întors la grijile lui.

Trăim o singură dată

Prin 1973 îl însoţesc peCorneliu
Sturzu la Policlinică, să-şi facă fişa pentru înscrierea la examenul
de şoferie. Totul e-n regulă, până la cabinetul deoftalmologie, unde
se constată că Sturzu este… daltonist. N-ar fi nimic dacă, ani în şir,
daltonist fiind, n-ar fi semnat cronica plastică în săptămânalul
ieşean…

rochie de cerneală Jurnal post-mortem
cronicului dor de

Bucovina

Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu unul mi-s bolnav de dor de ducă. Mai
ales în plină primăvară, virusul plecărilor, cuibărit în cine ştie ce
meandre ale sufletului, se vede că atacă centrii inerţiei. În formele
acute, maladia ne azvârle dintre membranele de beton, fugărindu-
ne din creastă în creastă, ca o streche blajină şi călduţă. Devenind
cronic, dorul de ducă se închide într-un fund de gând, pulsând şters

şi neutru până în momentul în care privirea bolnavului alunecă pe
o hartă („O hartă tentează ca o femeie frumoasă” spunea Ralea),
ori peste funiile de cifre din „Mersul trenurilor”.

parcă scriu la un capitol din „Cartea morţilor”

popi

om blajin, înţelept, harnic, bun
gospodar, apropiat de semeni

Cu patru rubrici permanente pe
săptămână în diverse cotidiane şi colaborările la
revistele culturale

Monitorul de Suceava, Literatura
şi artă, Cronica Română, Saeculum, Oglinda
Literară, Gândul, Izvoare, Flacăra Iaşului,
Flacăra lui Păunescu, Viaţa noastră, Clipa,
Ateneu, Teatrul azi, Expres magazin, Ziarul de
Iaşi, Cronica Veche ar veni cam
un articol pe zi. Fac asta de ani buni şi…mă mir
că n-am ostenit.

Când vremea vremuieşte …” este, de fapt, un
anti-basm ce vrea să propună oaltămodalitate de
„poveste”, cu peripeţii… lingvistice şi trama
tradiţională întoarsă pe dos: nu mai este „a fost

odată”, ci „a fost când va fi”…

la noi n-a funcţionat o cenzură, ci şaptezeci şi şapte de
cenzuri adiacente, subsecvente, colaterale, superpuse, juxtapuse,
subînţelese, implicite…, ,
eterna hibă a necitirii între confraţi e-o adevărată pacoste,

stratificată, enclavizată,
fiecare se închide în sine şi se dedică doar cercului său deamici.

Am lucrat 9
ani în gazetărie, 10 ani am fost director de editură, 11 ani director
de TeatruNaţional, 12 ani director la „Luceafărul”…

Nu se poate afirma că analizele întreprinse de Negrici
ar fi vulnerabile în sine. Diagnosticul ni se pare, însă, mai
totdeauna excesiv şi concluziile prea sumbre. Pledoaria s-ar
cuveni să ţină seama de faptul că, în artă, schimbarea nu înseamnă
azvârlirea predecesorului în neantul uitării. Picasso nu l-a
înmormântat pe Da Vinci, nici Ionesco pe Eschil, ori Dostoievski
pe Homer.

Văd şi aud, la tv, o
domnişoară care, după ce a luat nota 10 la bac, izbuteşte în faţa
camerei de luat vederi cea mai neruşinată şi mai nesimţită
declaraţie din ultimii 20 de ani: „Suntem prea deştepţi ca să
rămânem în ţara asta!”

Peste un sfert de veac, dezacordul va fi
normă şi nu eroare.

Orăşenii
deceniilor viitoare n-or să mai ştie cum arată o căruţă cu cai,
darămite carul cu boi, un câine bătrân pe marginea drumului, o
procesiune de înmormântare, o cireadă întorcându-se de la
păşune, o horă, o sanie…

Evenimentele mohorâte sau luminoase sunt dezvăluite fără
înfrumuseţări inutile, firesc, neîncorsetate de prudenţe excesive,
singura concesie pe care autorul o face sensibilităţilor de tot felul
fiind plasarea unor personaje sub foarte transparente iniţiale. La
mare preţ sunt vizitele între prieteni şi, în contrapondere, dar tot în
numele unei prietenii peste care timpul nu are putere, prea multele
înmormântări ( , se
confesează diaristul, cu amărăciune), cu tot alaiul de prezenţe,
complezenţe, absenţe, discursuri funebre şi de toate nuanţele.
Lista prietenilor duşi devine pe zi ce trece mai lungă, mai
ameninţătoare (Rodica Sturzu, Puiu Georgescu, Valeriu Bobu, Ion
Puha, patriarhul Teoctist (

), Corneliu Ştefanache, Dumitru
Ignea,ConstantinCiopraga,Dumitru Irimia,NataliaDănăilă,Andi
Andrieş, Teofil şi Ana Vîlcu, Mihai Ursachi, Val Condurache,
Corneliu Ionescu, Jak Mathias, Andrei Blaier, Olga Rusu, Violeta
Popescu, Alexandru Andriescu, Gavril Istrate, Mircea Popovici),

prilej de aduceri-aminte sau reuşite crochiuri de
portret.
Miza scrisului e multiplă, se detaşează scrisul

ca patimă:

(pe care le înşirăm aici, spre
dreaptă ştiinţă:

şi, bineînţeles, ),

Şi nu trebuie omis scrisul ca
desfăşurare şi desfătare de forţe, ca marcă a
creatorului atotputernic pe un tărâm de cuvinte:
„

Cartea e, deopotrivă şi un roman indirect al vieţii culturale
ieşene, cea din anii de dinainte de 1989, atunci când, conchide amar
autorul,

şi aceea din zilele mai apropiate în care
iar

lumea literară se dovedeşte a fi tot mai

Scrutările cotidianului aduc în prim-plan elemente aparent
banale, partide lungi de şah, gospodăreala în jurul casei, vizite
repetate la anticariatele de pe Lăpuşneanu filmări, interviuri,
editare de carte, punerea în scenă a pieselor proprii, respectarea
orei de muzică (Dvorak, Ceaikovski, Rimski Korsakov, Grieg,
Carl Orf, Palestrina, vechi marşuri româneşti, Prokofiev,
Beethoven, Gershwin, Maria Tănase, Lalo, Wagner, Strauss,
Häendel, Rahmaninov,Haydn,Chopin,Bach,Mozart).
Aniversările devin prilejuri de împreună-(pe)trecere şi, uneori,

de contabilitate, ca aceea de la rotunjirea a 70 de ani :

Nu lipsesc din volum aprecieri pertinente asupra cărţilor citite
cu atenţie (

) sau asupra emisiunilor de pe diferite canale media,
sincerităţi în oglinda albă a hârtiei răbdătoare:

, sau triste profeţii care, din păcate, încep
deja să se împlinească:

Antagonismul eu-lume e depăşit, Mircea Radu Iacoban îşi
asumă lumea, pe cea trecută şi pe cea de acum, neidealizând-o pe
prima, chiar dacă traiectoria privirii este una nostalgică:

De mare interes (pentru cei care lucrează nemijlocit, dar şi
pentru cititori) este iniţiativa apariţiei revistei „Cronica Veche”,
pornită, de la Nicolae Turtureanu, ca număr unic, menit să
marcheze împlinirea a 45 de ani de la primul număr al Cronicii, şi
poveştile ulterioare ale primei (şi celorlalte…) şedinţe de lucru, la
Galeriile ”Dana”, o revistă care, iată, păşeşte în anul al V-lea de
apariţie neîntreruptă, încăpăţânându-se să creadă în puterea

,

IAKOBANA sau arta
de a trăi o singură dată

cuvântului scris de a schimba şi de a salva lumea.
Între o epică non-epică şi un ocazional descriptivism pictural

(

), menit în egală măsură memoriei personale şi celei
publice, jurnalul lui Mircea Radu Iacoban nu e un simplu atelier de
fraze, ci o ţesăturămigăloasă a unei identităţi care amarcat puternic
viaţa culturală românească.

finit coronat opus
, mărturiseşte autorul în ultima filă a impresionantului op.

Fără îndoială că nici noi nu putem să încheiem această cronică,
altfel decât sperând că Mircea Radu Iacoban ne va dărui peste alţi
ani rodnici un nouvolumdin său.

La ceas de toamnă deplină, pădurea nu-i nici galbenă, nici verde:
stratul ruginiu foşneşte de-acum sub paşi, pe crengi au mai rămas
frunze încăpăţânate, ce-şi tremură ultimele zile pe ram. Ici-acolo,
câte-o margaretă mult întârziată aşază o pată albă ce rimează cu
făptura la fel de albă şi de gingaşă a mestecenilor rătăciţi printre
goruni…

Fără îndoială că Jurnalul s-ar cuveni să se încheie barem cu o
vorbă de duh, cu o cugetare fosforescentă, cu un aforism, cu un
…nu ştiu ce pe post de . Caut şi nu găsesc. Rămân
dator.

Jurnalul

Mihaela GRĂDINARIU

„Mircea Radu Iacoban nu aude dialogul, ci îl vede. De aceea,
oamenii pieselor lui sunt personaje.De aceea, decorul uman devine
un teatru perpetuu, iar drama, ca sentiment, continuă. Teatrul lui
este de văzut, iar cine are urechi de auzit, să-l audă.”

„Anticonvenţie, antiartificiu, respingerea oricărei retorici, iată
modul de conduită. Frapează gravitatea surâsului şi duioşia,
travestită în fraze aparent neutre. Afecţiunea pentru dramele celor
căzuţi în tristeţe, emoţia în faţa a tot ce este legat de uman aparţin
unui moralist care, pentru a nu păcătui prin sentimentalism,
persiflează, dă curs ironiei şi dezarticulează himerele.”

Acad.
„O capacitate remarcabilă de absorbţie a documentului, de
mânuire a unei limbi flexibile, cu arhaisme colorate - dar nu
arhaizantă - de folosire a unei tehnici polifonice ducând la
alternarea pitorescului cu solemnitatea, luminând ideea
permanenţei peste toate vicisitudinile abătute asupra poporului
român.”

„...o carte de istorie trăită, scrisă de un om „fără stare”, aflat în
permanentă căutare. Aici a scris ce a văzut şi a trăit. Multe şi
mult. Bune şi rele, vesele şi triste, raţionale şi demenţiale.Toate
în zece ani de zbucium în care o ramură a trunchiului românesc a
trăit şi mai trăieşte în căutarea unui drum al stabilităţii (...) „Zece
ani de foc” se citeşte uşor. Pentru că M.R.I. este un suveran al
stilului...”

„...dramaturgul investighează, forează şi descoperă zăcământul de
metal nobil acolo unde ochiul obişnuit nu vede decât aspectele de
toată ziua.”

„O piesă cu tensiune dramatică rar întâlnită, de o mare densitate
ideatică şi puternic revelatoare pentru o serie de tipuri şimentalităţi
specifice epocii”.

„... scriitura dramaturgică e admirabilă în ştiinţa conducerii
replicii, adesea jonglată de „parşivenia” situaţiei umoristice de
suprafaţă - M.R.I. ştiind să regizeze în plus, în scriitură, şi jocul
tensiunilor dintre replici - ce va duce la momentele de autenticitate
autoscopică a personajelor.”

„Scriitorul, iubitor de expresie plastică, se recunoaşte peste tot în
text, după cum era de bănuit, M.R.I. fiind unul dintre cei mai
originali, activi şi fecunzi din generaţia sa.”

Acad.
„Prozatorul excelează în analiza psihologică, în conturarea
profilului interior al personajului său, a epocii şi condiţiei umane,
texturii relaţiilor sociale...”

„Ceea ce impresionează aici este însuşimodul de a citi, care adună -
sintetic, sincretic, sinergetic - calităţile unui critic (cronicar) literar,
ale unui reporter cultural, unui sociolog şi analist politic. Intuiţia,
sigură, îl duce spre aspectul problematic, spre esenţial, spre miezul
chestiunii. (...) o aspiraţie sistemică de clarificare a adevărului
(adevărurilor) despre noi şi ce ni se întâmplă la ora actuală şi de
apărare a valorilor noastre culturale într-o epocă extrem de
caragealizată”.

Acad.

„Un condei inteligent şi sincer spune lucrurilor pe nume cu vervă şi
cu o anume lumină interioară care întovărăşeşte totdeauna ce-i
născut iar nu făcut.”

Nichita Stănescu

Const. Ciopraga

Valentin Silvestru

IonToderaşcu

ŞtefanOprea

VictorParhon

ConstantinPaiu

AlexandruZub

IoanHolban

Mihai Cimpoi

EcaterinaOproiu

despre piesa „Noaptea”

despre„Zece ani de foc”

despre piesa „Stress”

despre piesa „Hardughia”

despre piesa „Loser”

despre„Căminarul”

despre „Printre cărţi”

despre filmul „Totul pentru fotbal”
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Scot din raftul de bibliotecă toate volumele de teatru
ale lui Mircea Radu Iacoban. Sunt şapte şi cred că
nu lipseşte nimic: (1971, Ed.

Eminescu), (1977, Ed. Junimea),
(1981, Ed. Eminescu), (1985, Ed. Junimea),

(1986, Ed. Eminescu),
(2002, Ed. Junimea), (2012, Tip.

Moldova). Prima constatare: la nimic din opera sa nu ţine
MRI atât de mult cum ţine la teatru; aşa se explică faptul că
şi l-a dorit mereu în atenţie: în atenţia sa, în atenţia teatrelor,
în atenţia editurilor, în atenţia criticii. Şi a reuşit, dovadă
fiind faptul că dramaturgul se menţine constant în
detaşamentul de autori jucaţi, publicaţi, comentaţi. Din
generaţia lui doar D.R. Popescu mai „respiră adânc” (deşi e
mai puţin jucat decât s-ar cuveni), ambii însoţiţi de foarte
activul Mircea M. Ionescu. Privind pe deasupra titlurile
volumelor s-ar putea crede că Iacoban e un nocturn. Da de
unde! El e funciarmente solar. Nopţile din titluri sunt rodul
întâmplării.
Dintre cele şapte ediţii se detaşează două:

, ediţie de autor, în colecţia „Dramaturgi
contemporani” a Editurii Junimea, şi , şi
aceasta pusă sub emblema unei onorante colecţii: „Opera
omnia”. Chiar dacă i-ar lipsi celelalte volume, un cercetător
care ar dori să obţină o imagine cvasicompletă a
dramaturgului ar avea în acestea două datele şi ideile
esenţiale, căci sumarele lor cuprind principalele piese care
configurează personalitatea creatorului:

. Dintre cele
care lipsesc de aici (

), doar cea dintâi ar fi trebuit să nu
lipsească deoarece e piesa de debut şi e o piesă bună.Ammai
notat ideea asta undeva (cred că în comentariul asupra
volumului din 2012, ) şi o motivam cu
argumentul că o piesă de debut e un fapt de biografie literară
care nu trebuie ignorat; în plus conţine în
embrion trăsături specifice ale scrisului dramatic MRI-ist: o
capacitate deosebită de a descoperi caratul de dramatism în
existenţele cele mai obişnuite, aproape insignifiante, de a
schiţa din linii puţine, dar ferme, caractere rezistente scenic
şi de a le implica în situaţii dinamice, antrenante, în măsură

Sâmbătă la Veritas
Reduta şi şoarecii Noaptea

...şi alte piese
Noaptea Noaptea asta nu câştigă
nimeni Teatru şi iar teatru

Noaptea asta
nu câştigă nimeni

Teatru şi iar teatru

Noaptea, Sâmbătă
la Veritas, Reduta şi şoarecii, Hardughia, Ceaţa (Cabana),
Stress (Plouă la Sovata), Omul din baie, Cercul, Biroul
informaţii eterne (Noaptea asta nu câştigă nimeni), Altă
sâmbătă la Veritas, Când vremea vremuieşte

Tango la Nisa, Fără cascadori. Iva-
Diva, Footbal, DuoAmore

Teatru şi iar teatru

Tango la Nisa

f r î n c h e i e r e . . .ă ă
să ţină spectatorul în priză neîntreruptă. Era în acea piesă,
apoi, o undă autentică de lirism, de umanitate pe cât de
simplă, tot pe atât de sinceră, de caldă. Şi mai era abilitatea,
sine qua non în teatru, a dialogului, a replicii spontane, alerte,
conforme cu situaţiile şi caracterele. Iată că am înşirat, de
fapt, principalele calităţi care au trecut în celelalte -
multişoare - piese pe care Iacoban le-a comis ulterior; au
trecut perfecţionându-se permanent, rafinându-se, devenind
adică ceea ce numim stil. E vorba de un proces. Un proces de
devenire, de maturizare, de personalizare şi individualizare
în concertul general al dramaturgilor contemporani. Pe
Iacoban îl recunoşti imediat şi îl deosebeşti de ceilalţi
scriitori dramatici numai după câteva replici, după alerteţea
acestora, după coloratura lor în care nuanţa satirică (uneori
sarcastică) se îmbină cu lirismul, gravitatea cu umorul şi cu
surâsul amar reţinut.
Aproape întotdeauna când amscris despre teatrul luiMRI

am insistat mai ales asupra a două piese: şi
. Pe cea dintâi am adus-o mereu în discuţie pentru

că este una dintre cele mai bune din dramaturgia
contemporană, iar pe cea de a doua pentru că, la vremea ei, a
fost poate cea mai curajoasă din punct de vedere nu numai
tematic, ci şi ca dezvăluire a resorturilor puterii politice
discreţionare. Cercetând trecutul (sec. al XVIII-lea) prin
ceea ce a lăsat el palpabil (documente, construcţii etc.)
scriitorul descoperea în misterul dăinuirii neamului
românesc pe aceste locuri, al rezistenţei şi continuităţii lui în
pofida tuturor vicisitudinilor istoriei. Piesa se deosebeşte de

Noaptea
Hardughia

Noaptea

toate celelalte şi prin construcţia dramaturgică, având o
structură narativă, fiind o suită de tablouri de epocă încărcate
de sonuri şi culori specifice veacului respectiv. Tablourile -
rezistente şi în sine prin ineditul faptelor, prin tensiunea
ideilor şi prin spontaneitatea scriiturii - se leagă perfect între
ele prin circulaţia personajelor şi prin fluidul subteran al
stării dramatice.
Dintre piesele mai recente,

îmi pare a fi cea mai
reprezentativă pentru stilul specific MRI-ist: e scrisă simplu
şi nervos, cumiză pronunţat actuală, cu adresare directă, fără
alambicări moderniste (sau post...), către un public amator
de deschideri spre realitatea imediată, cotidiană, în care se
petrec drame discrete,mocnite, sau se desfăşoară tablouri de
viaţă spectaculoase, străbătute de fior tragic.Acţiunea piesei
se petrece într-un spaţiu aproape banal, pe peronul unei gări -
o gară obişnuită, posomorâtă, în care trenurile întârzie sau
nu mai vin deloc, iar pasagerii, de toată mâna, foiesc încolo
şi încoace, dezvăluindu-şi firea,caracterele, micile drame.
Pentru toţi „centrul universului” este biroul de informaţii şi
funcţionara Lena, femeia cu ochi frumoşi şi cu probleme
„cât cuprinde”, atât la serviciu cât şi acasă, probleme cărora
ea trebuie să le facă faţă... Dramaturgul îmbină - cu ştiinţa
construcţiei dramatice - observaţia amănunţită a faptului de
viaţă particular, aparent insignifiant, cu liniile principale şi
cu tonurile vibrante ale contextului social general creând
pentru particulara dramă a Lenei o canava de fapte şi
întâmplări de un realism aspru, colorat puternic de nuanţe
închise; toate acestea stimulează drama, o pun în relief.
La vârsta venerabilă pe care o sărbătoreşte în aceste zile,

unii ar fi, poate, tentaţi să formuleze o frază de încheiere în
legătură cu creaţia dramaturgică a împricinatului. N-o voi
formula pentru că ar fi riscant.MRI este atât de imprevizibil,
atât de pus pe surprize încât e în stare ca după ce tu, critic,
formulezi o concluzie, el să iasă la rampă cu o nouă piesă
prin care să o anuleze sau măcar să o nuanţeze astfel.Aşa că
mai bine: „Lamulţi ani!”

Noaptea asta nu câştigă
nimeni ( Biroul de informaţii eterne)

Ştefan OPREA

Unul dintre cei mai importanţi artişti plastici din
zona satirei publicistice (şi nu numai că pare a fi,
recunosc 101% dintre chestionaţii de DNA) este

Costel Pătrăşcan. Editorialist - deci om de primă pagină - CP-
ul nu are coşmaruri psiho-socio-moraliste sau de apartenenţă
politică, amocul personal lucrând continuu şi fără reţineri pe
toate direcţiile cardinale ale societăţii tranzitate de
burtăverzimea lui Papură al VII-lea, primul mare democrat
instalat în locaţii regale după cioflingarii de până la `89.
Revoluţionar nedeclarat pe statele ONG-ului care se ocupă de
chestia respectivă, CP lucrează justiţiar, mereu zâmbind el
însuşi, ca persoană, chestie a naibii de imposibilă ca posibil.
Ca şi cum călăul i-ar zâmbi victimei cu gura până la urechi şi,
înainte de a-l decapita, i-ar spune ultimul banc cu imunitatea
parşivă a micului mare guru declinat din avanpostul
baronetului de toate culorile curcubeului. Deloc întâmplător
scenariile sale galopează pe Internet, mulţi, foarte mulţi
prepuind că sub pseudonimul numelui lui Costel Pătrăşcan s-
ar ascundemusai un grafician de altă naţie, cel puţin american
dacă nu chiarmai rău.
Având atelierul la purtător (arta bipedului neliniştit),

contractual obligat (ca şi Dostoievski, deşi acela nu le prea
avea cu desenul) să acopere zilnic spaţiul diurn al unui mare
cotidian, aproape că el însuşi se cam sparie de unde atâta
nonşalanţă şi izvorâre continuă de subiecte, de unde şi
concluzia personală (a mea) că ceva nu-i în regulă cu
individul, dacă nu o fi cumva ofiţer acoperit al lui Skaraotzky
(nici o legătură cuBudapesta).
Ne cunoaştem de (Aiurea! De unde ”ani buni” în

ultimii 75? - aşa-i expresia în Dicţionarul de Expresii şi
Înjurături al Academiei din Frecăţei), fără a ne deranja

ani buni

reciproc nici cu pietrele de kilometraj ale parcursului
biografic cum nici cu pietrele celelalte (ficat, rinichi). Şi
iată-l în faţa mea şi a dumneavoastră, dacă aţi fi dat curs
invitaţiei de a ne vedea că ambii existăm. Momentan observ
la artist o anume vibraţie de pleoapă, semn indubitabil că i-a
intrat în ochi ceva, cineva, dacă nu chiar subiectul unei noi

caricaturi care ar putea fi portretul subsemnatului sau un alt
gunoi care poate fi mare cât o idee. Da, recunoaşte CP,
gunoaie sunt cam peste tot şi chiar că ai dreptate că aşa ceva
jenează pe orizontul ochiului. Poblema este că din atâta gunoi
cât îţi intră în ochi, cât ai da la o parte şi tot rămâne câte ceva
care ar putea fi şi noutatea transcrisă grafic. Or aici, abia aici
putem vorbi demăsura valorii: modul de a alege sau de a nota.
Bun, adică bine, spun eu, şi-i povestesc lansarea noastră spre
viitor prin îngroparea la Iaşi, undeva, într-un tub, a unor
chestii, inclusiv artistice, care ar prezenta viitorimii civilizaţia
noastră, halul în care am ajuns. Descoperirea o vor face, mai
mult ca sigur, la o nouă lansare a legii fondului funciar când,
dându-şi cu sapele şi hârleţele-n cap, vor descoperi şi
respectivul mesaj. Şi o vor pune de-un parastas memorial,
pardon, memorabil. Fiindcă ai lipsit de la eveniment îţi acord
şansa depunerii unei ofrande personale.
-

- Între agonie şi extaz, nici o legătură cu Irving Stone, care era
un om de treabă, intrăm şi mai în adânc: Din jale se-
ntrupează... caricatura.
-

- Posibil.Atunci îţi propun să ne întâlnim peste 100 de ani. De
acord?
-

Mi-ar fi greu să mă opresc la ceva anume. Poate un ziar, o
revistă unde am un desen şi, iarăşi poate, să constate că
respectiva lucrare nu a depăşit termenul de valabilitate, că
încă e proaspătă. Mi se pare important ca aceste "aparente
consomeuri" să respire, să dăinuie, chiar dacă iniţial au fost
făcute pentru a trăi o singură zi, ziua de apariţie.

Sigur, acestea sunt cărţi bune dar eu aşteptam întrebări, că
de aia interviul se cheamă interogatoriu. Şi trebuie să confirm
că atunci când cetăţenii sunt în suferinţă, societatea ca atare,
un bun caricaturist poate câştiga o pâine cât un cozonac. La
fel însă nu sunt convins că o societate echilibrată n-ar oferi de
lucru, subiecte. Or tocmai etapa asta o aştept de 25 de ani.
Trebuie să se întâmple ceva. Nu crezi?

Sămăuit pe agendă.Mda. Imposibil. Propun 101 ani.

COSTEL P TR CAN, JALEA I NA IAĂ ĂŞ Ş Ţ
Consemnat de
Aurel BRUMĂ
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Moto:

( )

"

" LuigiPUIU

Ne risipim zilele fără a încerca să revendicăm
ceva din ele. Le lăsăm să se strecoare printre degetele
noastre, ca petalele de magnolie în cădere. Ruginim
dorinţe, îngrămădindu-le, una peste alta, din aglomerarea
lor construind aparatul de zbor al izolării...Ai senzaţia
stranie că zeii nici măcar nu sunt conştienţi de prezenţa ta.
Derulezi până la scrâşnet filmul a ceea ce te aştepţi să fii.
Derulezi până la durere privirea a ceea ce aştepţi să găseşti.
Înghesuiţi de secunde, sufocaţi de mereul mâine, dictăm
celor ce vor să ne asculte, ordinea inversă a existenţei
noastre.

După Palermo, Paris sau New York artistul plastic
Luigi Puiu revine la Iaşi pentru a ridica pe simeze
o...mostră didactică de excepţie. Oricât te-ai strădui

să schimbi unghiul de percepţie, demersul expoziţional găzduit
de Galeria deArtă a Grand Hotel "Traian" e, inevitabil, dincolo
de originalitatea şi fineţea grafismelor sau tehnicii sale
elocvente, (şi) o lecţie. Un eseu de expresie venit să predea
demistificarea unei erori de concepţie: aceea că renunţarea ar
putea fi vreodată privită ca amiabilă concesie.

e acel gen de expunere menit a te
surprinde nu fără veste. Vii gata avertizat de anterioarele
amprente, că dialogul plastic pur decorativ, relaxat şi lipsit de
feste nu i se numără graficianului printre valenţe şi tot ajungi să
ceri un stop cadru, un respiro explicit, înclinat spre reconversie.
O reactivare mentală a privitului cu sete şi-a corelaţiilor neuro-
afective amorţite, se pare, de oferta unei societăţi nejustificat
dedată bucurilor artificiale şimult prea facilelor stimulente.Dar
odată intrat în această poveste, scrisă în forme şi accente de tuş
olandez, pe hârtie japoneză de orez, ţi se dezvăluie, întâi
punctiform, apoi fragmentar, arareori totuşi linear, un crez.
Unul căruia artistul i-a dedicat deja o serie de "variaţiuni
enigmatice" şi l-a aruncat în salonul de bal fără a părea încă
dispus a-i furniza şi pledoaria de final.
Renunţarea? E în viziunea multora un simplu punct final. O

descotorosire.Un "hai că n-are sens,m-amsăturat!"
În vizunea lui Luigi Puiu, vorbimdespre nimic altceva decât

o concesie cu chip ingrat. Una în care nimic pozitiv sau benefic
nu e de identificat atâta timp cât nu implică şi condiţia
obligatorie a reînglobării în altceva. În ideea de treaptă,
bunăoară. De pas imediat. Crezul despre care aminteam şi care

"Concesia renunţării"
cu,

provoacă cred a fi devoalat e că aparent insignifiantele
renunţări, de fiecare zi, conduc spre o ireparabilă golire lentă a
propriului eu, o pierdere a trecutului şi spre un viitor, cum altfel
decât ciopârţit, lipsit de trăirile vii şi necesarele-i pietre-temelii.
Cel mai adesea, siluetele fără chip sunt "canalul" predilect,

clar preferat, prin care artistul livrează aproape obsesiv acest
mesaj. Ne-am obişnuit într-atât a admite să fim ce nu ştim prin
fire a fi, să pretindem ce nu ni se potriveşte, să copiem prosteşte,
ni s-au imprimat într-atât măştile alese şi aplicate (credem) cu
stil, încât, veninul lor, o dată infiltrat n-a mai lăsat în spate,
nimic.Măşti peste vid.
Dacă există un detaliu care m-a intrigat în mod particular,

furnizând demersului expoziţional un necesar
acela stă în titluri. Le-am căutat gândind că vor fi indiciul
necesar pentru a percepe, mai firesc, dizolvarea transpusă şi
pretextul pieselor de puzzle pierdute în neant. Şi când să remarc
că am dat peste încă un semnatar ce solicită privitorului a trăi
acelaşi vis (de artist) şi vede în etichetă un amănunt lateral, uşor
de omis, le descopăr ocupând un frapant punct central. Al
lucrării, nu al vreunui carton adnotat.
Dacă fie şi în joacă urmezi impulsul de a le pune cap la cap, ţi

se relevă un mesaj asemănător celor depistate în prăjiturile
chinezeşti cu răvaş. Un condice, da, care te luminează, dar nu
total. Atât cât trebuie pentru a-ţi arăta calea, fără ca interesul
pentru interpretare să nu fie acroşat.Doar subtil revitalizat.
Concret ar reieşi (cu puţină imaginaţie de liant) frazarea:

, trădând
într-un

sub
sau

. Nu sunt doar simple titluri, după cum e lesne de
remarcat, ci metafore subtitrate perfect, imperfectelor carcase.
Carcase umanoide, rezultante ale fostelor fiinţe, descompuse
prin, să zicem, de procedură viciu, superfluu şi artificiu.
Vizavi de faţetele renunţării, Luigi Puiu pune în scena

grafică o veritabilă furtună simbolistică. Un exerciţiu alocat
acelor tare, fără dată de expirare, imprimată pe spate.Aşadar, ce
e un om raportat alegerilor sale?

un joc de strategie eşuat, devoalat prin jocul cubic
alb-negru, ce aminteşte de tabla de şah. Sau un
clopot fără sunet, în mărime naturală, din piatră de

cuarţ, când expunerea masivă preschimbă un templu al
secretelor, într-unul al confidenţelor intime. E un mecanism
blocat, când lipsa echilibrului anunţă un invariabil proces de
degenerare; un cal pironit şi descompus în inutile copite, în lipsa
libertăţii ce odată-i flutura în galop coama. Sau o morişcă de
hârtie rămasă inertă în aşteptarea vântului stimul, menit să-i
provoace fireasca ciclicitate. Poate fi o mumie egipteană,
ascunsă în spatele hieroglifelor pretext şi a zidurilor benevol şi

je ne sais quoi,

O
mireasă în adierea invizibilului inefabil excesiva,
geometrizare a expectanţei scurt compendiu de
geometria aşteptării absconsă ipostază a regretului,
inconstanta mişcare a gândului pierduta cerebralizare a
visului

E

cu avânt ridicate, dar în tainic mormânt, între timp,
transformate.
Poate fi un cavaler medieval compromis, rămas fără

stindard şi cu lancea străpunsă în al propriei vieţi manuscris. E
sigur unArlechin răpus de chinul de-a şti cum e să fii prinţ, deşi
a admis să rămână cerşetor învins. E, în fine, un orb care nu
găseşte sensul şi pipăie după himere, deşi e prins sub o ploaie de
litere neefemere.
Dintre toate, trupurile străpunse de cadrane de ceas, uneori

marcate, alteori solare, au, cred, încărcătura emoţională ceamai
plină de culoare. Timpul risipit doare. Fără alarme de trezire,
fără zi, dar indicând, în schimb, o perpetuuă noapte, viaţa e un
soi de titirez. În fugă, dar una fără finalitate. Fără forţa
centrifugă, mai devreme sau mai târziu, va cădea fără doar şi
poate. Privite astfel,minutele care trec pot deveni armemortale.
Viziuni lecţie aşadar, lucrările artistului Luigi Puiu sunt un

suport de curs dificil de penetrat. În urma răsfoirii lui, fie şi doar
memoria fotografică te hărţuieşte fundamental. Poate că pleci
uşor panicat. Dar te simţi viu şi în mod cert fericit divorţat de
relache-ulmental, ce te însoţea când ai intrat. În fond, nu despre
asta e vorba?

Raluca Sofian-OLTEANU

m ti peste vidăş

Regizorul Theodor -Cristian Popescu a avut în urmă cu
vreo trei-patru ani o întâlnire mai mult decât reuşită cu
scrisul pentru scenă al catalanului Jordi Galcerán.

Întâlnire prilejuită de spectacolul cu piesa , înscenat la
Teatrul “Nottara”.
Când am scris despre respectiva montare, am spus că ea

înseamnă adevărata revenire în spaţiul teatral românesc al sus-
menţionatului director de scenă. Că în intimitatea spectacolului cu
pricina se întâlnesc la modul fericit un excelent scriitor de literatură
dramatică, imbatabil maestru al dozării loviturilor de teatru şi al
răsturnărilor de situaţie, deţinător al mai tuturor secretelor
thrillerului psihologic şi un regizor care a învăţat că într-o montare
de acest gen principalul lui rost nu e acela de a ne arăta cât de deştept
e el, ci de a-şi pune deşteptăciunea şi profesionalismul în serviciul
edificării scenice a personajelor, al relaţiilor dintre ele şi în slujba
actorilor. Care actori sunt responsabilii dar şi principalii beneficiari
ai reuşitei, aceasta după spectatori, fireşte, care au avut parte de un
spectacol adevărat de teatru contemporan.
Am spus eu lucrul acesta, l-au mai spus un consistent număr de

colegi de breaslă, de vârste felurite şi destul de diferiţi din punctul
de vedere al gusturilor ori al esteticilor teatrale preferate.
Spectacolul de la “Nottara” a fost plimbat prin destul demulte teatre
din ţară, a participat la numeroase festivaluri cu caracter competitiv,
dar nu a fost recompensat cu premiile pe care cred că le-ar fimeritat.
Spun şi scriu toate acestea în cunoştinţă de cauză căci am luat parte

Metoda G

la respectivele festivaluri, ba chiar am făcut parte din juriul unuia
dintre concursurile ce a nedreptăţit grav montarea cu pricina şi
aceasta din cauza voinţeimajorităţii, omajoritate căreia eu num-am
raliat. Nu insist acum asupra motivelor pentru care de la
Nottara nu aprimit premiile pe care cred că le-ar fimeritat.
În toamna anului 2014 Theodor- Cristian Popescu a revenit în

oraşul în care i s-a făcut nedreptatea evocată mai sus, dar de data
aceasta în calitate de regizor al spectacolului cu piesa . Unul
dintre spectacolele cu care instituţia producătoare, Teatrul “Regina
Maria” din Oradea, s-a înscris în concursul aferent Festivalului
Internaţional deTeatru Scurt al cărei principal organizator este. Cum
Theodor- Cristian Popescu a fost prezent în concurs cu trei dintre
spectacolele sale, juriul Festivalului i-a acordat un premiu special
pentru toate trei. Pe două dintre ele ( tot de la Nottara, şi

de la Arad) le-am văzut cu alte prilejuri şi confirm că sunt
bune. Dinmotive independente de voinţa mea, s-a întâmplat să asist
la reprezentaţia cu piesa , aparţinându-i aceluiaşi Jordi
Galcerán, la vreo patru luni de la premieră. Dar mai bine mai târziu
decât niciodată! Şi spun aceasta pentru că, după părerea mea,
spectacolul orădean e o mostră de teatru adevărat. Cu o piesă de
mâna întâi, cu o regie minuţioasă, echilibrată, eficientă, deloc
agresivă, cu o scenografiemaimult decât adecvată şi cu o distribuţie
căreia cu greu i-ai putea găsi vreun cusur.Dar să le luămpe rând.
Asemenea este un thriller psihologic

impecabil. Totul începe sub semnul calmului, al clarităţii, al
certitudinii şi, până la urmă, al plictisului. Şi cum ar putea să fie
altfel de vreme ce protagoniştii piesei sunt două cupluri, două femei
şi doi bărbaţi ce se cunosc de multă vreme şi ale căror destine
evoluează pe făgaşuri ce nu prea anunţă mari răsturnări de situaţie?
E vorba despre două cupluri ce se pregătesc să aniverseze fiecare 25
de ani de la căsătorie, dar şi 25 de ani de când îşi petrec vacanţele
laolaltă. Vacanţe ieftine, simple, fără aventuri, fără întâmplări
deosebite de povestit, ale căror zile şi ore se petrec sub semnul
plajei, soarelui, meselor regulate şi al unui consum de alcool ceva
mai consistent decât de obicei. Într-o doară, aşa,

unul dintre cupluri povesteşte o istorioară de demult. O
experienţă sexuală extremă, lamentabil eşuată, bazată pe schimbul
de parteneri. Din povestirea aceasta se declanşează totul. Iar totul
înseamnă trecerea de la ceva ce s-ar putea numi un
dus la extrem, joc în care Laura, Pablo şi Vicente îi joacă o farsă
cvasi-grotescă lui Reme, la filmul psihologic de mare clasă,
amintind de celebrul al lui Alfred Hitchcock sau la
tema ireversibillităţii timpului.

Metoda

Cancun

Panică,
Perplex

Cancun

Metodei, Cancun

pour faire passer le
temps,

Joc de-a vacanţa

Lumină de gaz

Theodor-Cristian Popescu semnează un spectacol în care
aceste treceri se produc şi clar, şimisterios, determinând implicarea
spectatorului, făcându-l să se întrebe cine are dreptate şi cineminte,
păcălita sau păcălitorii. Sau cine sunt păcăliţii şi cine păcălitorii.Ori
dacă nu cumva farsa e excesivă forţând limitele normalităţii şi
bătând zdravăn la porţile nebuniei. Sau cine păcăleşte pe cine. Ori
dacă e vorba cu adevărat despre o farsă sau dacă nu cumva lamijloc
s-a cuibărit un imens coşmar ce trebuie să se risipească odată cu
venirea zorilor. Odată întrebările acumulate, amestecul dintre real
şi părelnic abil dozat, melanjul dintre serios şi comic asigurat, pe
neaşteptate şi spre a complica încă şi mai mult lucrurile mai
intervine o nouă ipoteză. Al cărei rost ar fi acela de a încerca să
explice o faptă a lui Reme consumată în urmă cu 25 de ani. Faptă ce
părea a fi rânduit definitiv totul, dar care vedem acum la fel cum
vede şi ea că nu a pecetluit nimic, căci viaţa însăşi e sub semnul
relativului.

eritul regizorului e acela de a fi ştiut să introducă în
scenă tentaculele din ce în ce mai acaparatoare ale
acestui relativ şi de a-l fi făcut să apară exact acolo

unde te aşteptai mai puţin. Meritul scenografului Cosmin
Ardeleanu constă în capacitatea de a fi asigurat substanţa fizică,
spaţială, de a fi delimitat locul în care urmează să se producă
instalarea relativului în cauză. Un loc al oarecarelui. Cosmin
Ardeleanu a recurs la un copac, la un bungalow şi la o imensă punte
prelungită în sală, atingând astfel intimitatea spectatorilor.
Invitându-i, solicitându-i, provocându-i parcă să rupă limitele
convenţiei şi să se implice în palpitul emoţional al poveştii. Fără să
le promită că vreodată această poveste va fi lămurită pe deplin.
Cum, de altminteri, nici nu va fi.
În spaţiul literar-dramaturgic propus de Jordi Galcerán, în

cadrele ideatice ale concepţiei regizorale şi în spaţiul scenografic
imaginat de Cosmin Ardeleanu evoluează foarte bine, firesc, fără
nici măcar o singură urmă de îngroşare sau de cabotinism, fără
invazii de falsă teatralitate cei patru componenţi ai distribuţiei. Se
vede cu ochiul liber că interpreţii sunt stăpâni pe rolurile
încredinţate, că le place ceea ce fac, că ştiu să construiască relaţii şi
că pe scenă relaţiile se decontează în comunicare autentică. O
decontare cu efecte benefice asupra spectatorilor care, la rându-le,
au intrat în comunicare cu interpreţii. Operaţiunea aceasta e
însemnul normalităţii în teatru. Numai că la o atare normalitate nu
se ajunge chiar foarte uşor. În spectacolul orădean s-a ajuns. De
apreciat.

M

Teatrul “Regina Maria” din Oradea- CANCUN de Jordi
Galcerán; Traducerea: Luminiţa Voina-Răuţ; Regia: Theodor
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: La început a fost “datul în spectacol”.Activitatea asta
da, mă preocupa într-o bună măsură şi eram as. Dar n-aveam
tocmai un plan. Bănuiesc că orice copil visează invariabil la un
moment dat să se facă artist, medic sau aşa ceva. Pe vremea
copilăriei mele acestea erau în orice caz, cele mai populare
opţiuni. Nu şi pentru mine. Mie să devii şofer mi se părea cu

Domnule Teodor Corban, dacă am face în timp,
spre copilărie, un altfel imposibil salt, ce indicii şi „delicii”
aţi depista,menite să văprobeze peste ani, cariera?

adevărat un lucru minunat. În privinţa
harului teatral poate că se întâmpla să fiu
pus, când şi când, să recit câte ceva, dacă
musafirii ne călcau un prag, dar nu ştiu dacă
deţineam mai multe date decât alţi tovarăşi
de joacă, pe care i-am avut la unmoment dat.
Deci nu, nu cred că prevestea ceva cariera.
-

- Teatrul a fost prima mea opţiune. Asta
deşimi s-a propus la unmoment dat să dau la
canto pentru buna voce tenorală ce (mi) s-a
remarcat. N-am fost înclinat să fac acest pas
şi trebuie să recunosc că nici acum actul
acesta artistic nu-mi “vorbeşte” într-un mod
particular. Îmi place să cred că am un

Şi totuşi peste ani s-a întâmplat. Nu
tocmai accidental . O studenţie
bucureşteană cu şansa inclusă de a-l
avea profesor pe maestrul Dem
Rădulescu trebuie să stârnească,
sufleteşte vorbind, o deopotrivă tandră
şi tumultoasă furtună. Ce vă inspiră a
devoala capitolul acesta?

suficient de ascuţit simţ al umorului sau al ridicolului, încât să
potmărturisi că, arareori, am întâlnit montări la operă, pe gustul
meu.Anu se înţelege că nu ştiu să mă înfrupt dintr-un spectacol
bun, dar actoria în operă mi se pare o chestiune uşor falsă şi
desuetă.
Institutul a fost o provocare.Am intrat dintr-a treia încercare

pe unul dintre cele doar două locuri vacante, afiliate secţiunii
. Eu şi cu Puric. La o concurenţă de 50 pe

un loc, admiterea nu mai era admitere ci curată loterie.Trebuia
să fii bun, să ai noroc şi/sau cineva din juriu să te placă foarte
tare. Pe mine m-a plăcut din fericire, Maestrul. Probabil fiindcă
eram înalt şi cu ochi albaştri. Deşi ca oltean, avea aşa, o,

împotriva moldovenilor, le intuia cu onestitate talentul,
astfel încât cei mai mulţi dintre studenţii domniei sale
proveneau, paradoxal, din această zonă.
Cum se derulau cursurile? În primii doi ani n-am învăţat

nimic…Am râs în schimb ca un prost. Nu numai eu. Mai toţi
'discipolii' cădeau de pe scaune de râs pentru că Maestrul era
adeptul explicaţiilor practice. Când nu mai avea argumente să
ne descrie o anumită situaţie ne arăta. Cu asta, ne omora de tot.
Umorul său genial la lucru, cumulat cu flesh-uri ale imaginii
sale şi ale personajelor cinematografice loveau fără greş.
Îndemnul ce urmademonstraţiei “ te bloca. CEsă faci?

- La Bîrlad am jucat supunându-mă rigorilor vremii care nu
permiteau activitatea într-un oraş mare fără să-ţi fi parcurs
stagiul obligatoriu în provincie. După marja celor trei ani, am
ales Teatrul Dramatic constănţean unde mi s-a părut, atunci, că
se vor întâmpla lucruri măreţe. Se pregătea o etapă de
reîntinerire a personalului. Au venit mai mulţi regizori şi actori
tineri, colegi de-ai mei. Ne doream o instituţie eveniment, un
proiect asemănător celui derulat laTeatrul Tineretului din Piatra
Neamţ. Însă lucrurile nu s-au legat.
Interesant e ca la Iaşi aş fi avut ocazia să vin înainte de

“afacerea Constanţa“, dar nu am vrut. Mi se părea un oraş uşor
prăfuit şi conformist. Totuşi m-am întors şi am cedat. N-am să
neg că alegerea s-a datorat mai curând raţiunilor practice şi
pragmatice decât unei atracţii afective. Având deja buletin era
singurul oraş în care aveam şansa să primesc şi un apartament
alocat.

- Aş avea prea mult tupeu să spun că sunt mai mult regizor.
Sau chiar actor de film. Bineînteles că scena mă defineşte.
Anilor lungi de teatru şi acestei experienţe îi datorez până la
urmă şansa de a diversifica puţin registrul cu celelalte
două.Teatrul are poate avantajul că în prezent, şi cu siguranţă
nici în viitorul apropiat, România nu are/ nu va avea o şcoală de
film iar distribuţiile aliniază nume scenice. Pe de altă parte
simţul firescului, detaşarea în faţa camerei o are mai mult un
tânăr. Sunt aspecte pro şi contra. Pe ei se prea poate să-i coste
lipsa acelei rutine în a interacţiona cu publicul necesară lucrării
unui personaj greu, complex, pe noi, Totuşi
contactul direct cu publicul e exerciţiul cel mai bun necesar
autenticităţii actorului. Până şi vedetele hollywoodiene
experimentează regulat scena, pentru a nu-şi ieşi dinmână.

băieţi neîncorporabili

contră
tandră

- Pentru scurtă vreme aţi încercat scândura scenelor din
Bîrlad şi Constanţa. Cum s-a ajuns într-un final la
alternativaNaţionalului ieşean?

- Teatru, regie, film…Le-aţi încercat pe toate. Ce ipostază
vă defineşte şi care ar fi, chiar subiectiv vorbind, câteva
dintre atuurile şi limitele fiecăreia? Cu puţini ani în urmă
opţiunea dumneavoastră era clară, actorul. Actorul de
teatru. Acum după un premiu pentru interpretare acordat de
Uniunea Cinefililor din România, succesul înregistrat cu
Poziţia copilului, dar şi, iată, ultimul atac, poate decisiv, al
Ursului deAur, sunteţi tentat să vă schimbaţi perspectiva?

zgura teatralităţii.

- Au existat alegeri regizorale care v-au surprins? Roluri în

fă şi tu !”

care sănu vă fi văzut dar pe care le-aţi jucat?
- Păi vorba lui DemRădulescu am omirare continuuă. Eu în

interiormăvăd cu totul altfel, un tip emotiv, timid chiar, sensibil
în ciuda staturii şi kilogramelor. Rolurile care mi se oferă sunt
fix contrariul acestui autoportret. Gândiţi-vă primari, secretari
de partid, părinte, acum zapciu sunt ipostaze care, deşi tratate
ironic, implică un cert sentiment de stabilitate, care mă face
uneori să zâmbesc. Partea pozitivă e că numi-amdorit niciodată
să joc cu precădere un anumit personaj. Prefer o echipă, un

regizor, un text bun.

-Numulte. Sunt câteva date tehnice, unmodel de urmat.Am
jucat-o la urma urmei pe Chiriţa care, la drept vorbind nu-i
tocmai o silfidă ci prototipul de femeie . Peruca,
costumul ajută, tu trebuie să ai în vedere atitudinea, mentalul,
interiorul. Cazul de care îmi vorbiţi e cât se poate de simplu. Te
poţi documenta eficient mergând cu tramvaiul, stând la coadă
sau la piaţă. Chiriţe...găseşti!

- Din toate e adevărat câte ceva, dar nu total, nu la nivel de
etichetă. Publicul vine la teatru. Şi la Iaşi dar mai ales în
Capitală sălile sunt pline. Manageri buni mai există. Nu cred că
există discernământ întotdeauna din partea publicului, se duce
la orice, fără criterii de valoare. Partea pozitivă e că teatrul
reintră în sfera vizuală a societăţii moderne în pofida unor
telenovele şi talkshowuri scandaloase. O oră şi ceva de teatru
implică o doză de energie pe care nu o poţi resimţi în faţa
ecranului orice dimensiuni fantasmagorice ar avea. Oamenii de
teatru însă ar trebui să reconsidere oferta. Ideea cu formarea
gustului rămâne valabilă. Arta trebuie să-şi propună standarde
înalte pentru a-şi merita numele. Spectacolele inegale ca
valoare se pot sufoca reciproc. Un spectacol slab va reuşi din
păcate să anuleze entuziasmul altuia de clasă, pe care l-ai
vizionat anterior şi să reducă dorinţa de a mai merge la teatru.
Mai bine o bere, nu? Spectatorul nu e întotdeauna direct vinovat
de deformarea gustului, de incultură. Percepţia sa este şi
rezultatul unui context, inclusiv istoric, în care trăieşte. Îmi
amintesc că după 1989 show-urile politice pline de scandal erau
un lucru atât de nou, de proaspăt încât lumea chiar abandonase
ieşirile la teatru şi în general de orice fel. Abia prin 2000
lucrurile s-aumai dres.
Contează mult şi cine face teatru şi unde se face. Atâta

vreme cât s-a trecut bariera lăcaşurilor instituţionalizate şi se
încropesc scene în beciuri sau baruri imaginea de ansamblu are
de suferit. Cât despre aşa zisa indisciplină a colegilor tineri, să
fim serioşi, ca-n orice meserie unii îşi fac treaba cu mai multă
tragere de inimă alţii nu.Dar observaţia e valabilă şi în cazulmai
generaţiilor vechi.

- În cazul rolurilor travesti, se nasc dificultăţi vizavi de
apropierea de saude intrarea în personaj?

bărbată

- Despre teatru marii actori vorbesc în ultima vreme cu
amărăciune. Se spune că devine din punct de vedere
administrativ o ruină, că se observă o degradare a gustului
publicului, că sunt scoase la rampă puţine premiere sau că
actorii tineri nu dovedesc disciplina necesară. Ce este
adevărat şi ce nu?

- Spuneti-ne câteva cuvinte despre proiectul care v-a regăsit
în ipostaza de regizor. Subiectul dramatizării l-a facut un
basm, “Tinerete fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”. De
ce această alegere?
- Da, a ieşit o poveste. Una pentru oamenimari. Proiectul nu

l-am ales eu.A făcut parte dintr-un eveniment mai larg, Cultura
(2007-2013), realizat prin Centrul European de Educaţie şi
Cultură „Artemis”. Eu am fost atras din mers, cum se spune,
pentru că proiectul „Thalassa of Myths” iniţiat de Centre of

High Education in Theatre Studies (Grecia)
stagna de ceva vreme, protagoniştii primei
variante de spectacol neajungând la un
numitor comun. Regia a fost o provocare.
Teritoriul mi-era cât de cât cunoscut dar
abordat rar şi doar în momentele în care am
simţit nevoia să reformulez actoria, să trec
puţin dincolo de spaţiul strict al jocului şi să
aprofundez povestea.
Alături de România, din proiect au facut

parte Italia, Bulgaria şi evident ţara gazdă
Grecia. Mi se par nu doar în dar şi de
bun augur aceste parteneriate care
funcţionează deocamdată timid dar ar
merita poate aprofundate şi mai des
încercate. Faptul că ne reunim să ne
cunoaştem regiune cu regiune este in sine un
fapt fascinant.

trend

- Notorietatea a mizat însă pe mâna
filmului. După 2003 aţi devenit un actor
curtat iar din 2006 aţi ajuns la
performanţa deloc insignifiantă a două

sau chiar trei filme pe an. Nu orice filme ci, poate cele mai
bine catalogate, din branşă. Ce gust are faima şi ce aduc în
plus, până la urmă, premiile în viaţa unui actor? Şi apoi ce
trage mai greu, premiul pentru cel mai bun actor primit la
Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la Braşov
pentru un spectacol în care vi se
alătură şi fiica d-voastră Irina, sau covorul roşu de laBerlin
traversat în compania unor nominalizaţi celebri precum
ChristianBale sau JamesFranco?

- urmează o reţetă atipică, dacănu chiar riscantă:
alb-negru, muzică veche, documentare istorică. Care a fost
atmosfera la filmări şi ce credeţi, după o perioadă de sete
manifestată aproape exclusiv pentru clişee cinematografice
şi efecte speciale, publicul e în sfârşit pregătit pentru o
schimbare?Caută substanţa?

Aferim!

Moromeţii
Moara cu noroc

- Pe final, ar fi tentant de subliniat...cum v-ar plăcea să
rămâneţi înmemoria publicului?Drept actorul care…

-Adică..

Acasă, în miezul verii

„Aferim!

- Gustul nu e neapărat dulce. Mă doare puţin să fiu mai
cunoscut acum după filme când joc de douăzeci şi ceva de ani
teatru şi până la 43 de ani nu m-a văzut nici dracu: am pierdut
teoretic astfel şansa anumitor personaje.
Nu-mi place să mă mint singur. E o notorietate de

circumstanţă…Prea multă întâmplare fie ea şi frumoasă la
mijloc. S-a întâmplat să fiu în distribuţie, s-a întâmplat ca
filmele să fie primite pozitiv, s-a întâmplat. Dar astea sunt
vremurile. A ajuns să fie mai importantă televiziunea decât
teatrul. Acum o sută de ani poate că faima m-ar fi surprins
jucând teatru într-o trupă ambulantă, cine ştie? Lăsând la o parte
previzibile neajunsuri cred că mi-ar fi plăcut mai mult boema
ultimei variante. Întorcându-ne la premii ar fi nesincer să afirm
că recunoaşterea (prin orice forme ajunge la tine) nu-ţi aduce
satisfacţie. Fiecare premiu contează în măsura în care îţi
confirmă că urmezi etapele fireşti şi ai ajuns în punctul în care
era firesc să fii. Dar n-ar trebui în nici un caz să conducă la
autosuficienţă. Până şi un roman bun când îl scrii îţi vin idei
pentru următorul. Nu spui, gata,mi-a ieşit grozav! Ia sămă las!

- Da, e un film diferit. Are subtilităţi de structură şi
mesaj pe care regizorul Radu Jude le-a detaliat în interviurile
sale. Elogiul adus unor pelicule clasice precum sau

e evident. Nu ştiu atmosfera, dar rolul zapciului
mi s-a părut extremde solicitant.Au fostmomente în carem-am
gândit că era mai bine să fac încă o dată armata, decât asta. O
experienţă cabalină la vârsta mea asociată cu o fire nu tocmai
sportivă, n-a fost lucru uşor. În proporţie de 90 la sută am
petrecut filmările în şa. Dar a fost, peste toate, o experienţă pe
care ocazional o voi mai proba. Despre gusturi... Deocamdată,
prin nominalizare, pelicula a primit girul unui juriu. Despre
reacţia publicului după lansarea oficială din 5martie, sunt şi eu,
vă daţi seama, foarte curios.

- M-aş mulţumi să rămân în memoria publicului şi atât.
Evident nu pentru vreun accident nefericit cu maşina sau
scandalurile din baruri ci pentru anii de pe scenă. Gândind la
prezent îmi sunt suficiente aplauzele de după fiecare spectacol
sau, ştiu şi eu, comentariile pozitive, pe care le surprind. Viaţa
unui actor, român cel puţin, nu e o aventură continuă şi foarte
condimentată, emuncă de ocnaş, dar una făcută cu plăcere.N-aş
alege altceva dacă ar fi să o iau de la început. Dacă mi-ar sta în
putere aş opta poate doar pentru o altă perioadă istorică sau
bunaoară un alt spaţiu geografic.

- Una boemă şi pacifistă cât încape. Fără crize economice,
conflicte armate, încălzire globală şi prezumţii de sfârşitul
lumii, vă rog, dacă se poate.

Aferim, Teodor CORBAN!
Recent încheiatul Festival Internaţional de Film adat din nou şansa românilor de-a a visa, sublim,

la Berlin. De data aceasta, graţie poate celui mai atipic film, raportat canoanelor pe care industria
cinematografică le-a impus în ultimul timp. Un lung metraj dorit a fi din start, vorba regizorului
Radu Jude, "despre altceva". Iar dacă o peliculă alb-negru, cu un consilier în istorie , un
scenariu îndelung documentat şi care atinge tranşant subiecte sensibile precum: sclavia rromilor,
condiţia femeii, relaţia dintre părinţi şi copii, educaţia sau antisemitismul, nu se califică, cu brio, în
această categorie, e greu de spus ce-ar putea.
Pentru ieşeni nominalizarea se dovedeşte o dublă slăbiciune, iar vina pică anume pe cele două

nume care au contat: co-scenaristul Florin Lăzărescu şi, desigur, actorul Teatrului Naţional, aici în
rol principal, Teodor Corban. Pe cel din urmă l-am atras în capcana "Uzinei cu Teatru" în ajunul
plecării spreBerlinală, pentru a creiona din întrebări şi răspunsuri un posibil portret de ...laureat.

ataşat

Raluca Sofian-OLTEANU:

Cadru din filmul “Aferim”
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Aniversarea Editurii Humanitas poate fi celebrată
şi de cititori prin lectura uneia din noile publicaţii:

Apărută sub tripla
semnătură Pleşu, Liiceanu, Patapievici, cartea se înscrie într-o
paradigmă, deja afirmată, a lucrărilor destinate să spulbere
confuziile tranziţiei, folosite pentru manipularea
conştiinţelor, altfel spus - pentru a-l parafraza pe domnul
director al editurii - să facă curat „în ograda minţii şi a vieţilor
noastre”.
Comunismul - complică

integrarea Estului în Occident, constituie o nouă cortină de
fier ce „menţine în separare şi stare de incomunicare blocuri
de memorie şi regimuri sufleteşti diferite”. Pentru
„gestionarea memoriei comunismului” s-au angajat trei lideri
de opinie ai autenticei elite intelectuale româneşti.
Răul - nota Andrei Pleşu în „se

manifestă ca patologie a discernământului”. În conferinţa
replică la cartea unui membru al Partidului Comunist Francez
- convins de faptul că, asemeni lui Iisus, comunismul va învia
- Andrei Pleşu sesizează tocmai derapajele discernământului.
Pentru a şterge dinminţile sucite orice posibilă apropiere între
comunism şi creştinism, Pleşu ne prezintă modelele „etice”
ale comunismului: liderii cinici, manipulatori şi violenţi.
„Partidul are întotdeauna dreptate” (Troţki). „Teroarea
înnoieşte ţara” (Lenin). Şi pentru ca „treimea răului” să fie
completă, să-l cităm şi pe Stalin, ce opina că omul atinge
„voluptatea supremă” atunci când „reperându-şi duşmanul, se
pregăteşte şi se răzbună pe el aşa cum trebuie, ducându-se
apoi să se culce” (Vladimir Volkoff, , Ed.
Anastasia, 1996). Cum altfel ar fi putut gândi ei când doar
violenţa şi ura, ideea de teroare i-au însufleţit pe Marx şi
Engels etc. „Noi purtăm război contra tuturor ideilor
proeminente de religie, stat, ţară, patriotism”, declara Marx,
decis să elimine din istorie, în numele unui aberant progres,
„popoarele slabe” şi „popoarele reacţionare”. Jegosul şi
bubosul Marx a încadrat „bezmetica ură a lui Cain” într-o
ideologie, i-a dat „demnitate istorică şi aură ştiinţifică”, a
transformat-o în „ură cu program” ce „acreditează ideea că
fericirea omenirii trece în mod fatal prin exterminarea unei
părţi a ei”. Ura şi răzbunarea implicau şi ideea de manipulare.
Prietenul lui Marx, Bakunin, este citat şi el cu o altă aberaţie:
„va trebui să-l trezim pe Diavol în sufletul oamenilor, să
aţâţăm patimile celemai josnice”. Desigur, nici în
şi nici în astfel de idei nu există. Există totuşi undeva.
Terorismul intelectual al corectitudinii politice ne blochează
pentrumoment.
Nu că n-ar fi destule argumentele lui Andrei Pleşu, dar

sunt tentată să mai menţionez
(Moscova, 2

iunie 1947), dovadă de netădăguit a rolului-cheie deţinut de
serviciile secrete în consolidarea minciunii şi instaurarea
haosului social, a insecurităţii şi a neîncrederii în cel de
alături. Se propunea perturbarea punctualităţii transporturilor,
împiedicarea unei bune aprovizionări a pieţei interne,
sabotarea întreprinderilor proprietate personală, numirea în
funcţii a unor „muncitori cu cea mai mică pregătire
profesională”; în facultăţi erau preferaţi „cei ce provin din
cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesaţi să
se perfecţioneze la nivel înalt, ci doar să obţină o diplomă”.
Dar, mai ales, se urmărea/urmăreşte “distrugerea ideii de
identitate naţională” ( ,
vol. I, Bucureşti, Paideia, 1998).
Hitler a avut enorm de învăţat de la comuniştii sovietici,

nu doar „în materie de propagandă”, ci şi în materie de lagăre.
Lagărele comuniştilor au precedat lagărele fasciştilor şi le-au
supravieţuit zeci de ani după înfrângerea naziştilor. Azi,
„nesiguranţa valorilor” explică neputinţa de a percepe răul
comunist. Reprezentanţi de laAmnesty International „găseau
normal, la câteva zile după decembrie 1989, să vină să verifice
îngrijoraţi dacă Dincă sau Iulian Vlad o duc bine”. Această
inadecvare faţă de realităţile româneşti, ca şi metamorfoza
foştilor cerberi comunişti în patroni şi oameni politici ai
tranziţiei, are ca rezultat un răspuns defetist: „Nu e nimic de
făcut”.
În '88, decis „să locuiască în sine”, Andrei Pleşu pleda

pentru „forţa de a locui în mijlocul ostilităţii, suspendînd-o şi
asimilînd-o în loc de a o evita umil”. Criza morală socială
impune în continuare atât dezbaterea etică cât şi o informare
corectă şi susţinută cu un patos egal cu cel cu care este
susţinutămemoriaHolocaustului/Shoah.
„Deosebirea dintre şi este deosebirea

între un scenariu masochist şi un viol”, nota Gabriel
Liiceanu. Cu egală fermitate el afirmase: „când un popor îşi
pierde libertatea împotriva voinţei sale [cazul românilor],

O idee care ne suceşte minţile.

O idee care ne suceşte minţile -

Minima moralia -

Treimea răului

Evanghelie
Coran

Directiva specială pentru
implantarea comunismului în imperiul K.G.B.

Agresiunea comunismului în România

nazism comunism

La mul i ani, Humanitas !ţ
Mihaela MÎRŢU

răspunderea şi vina nu sînt colective şi ele revin doar celor
care l-au să intre într-un proiect devastator” (

, Humanitas, 2004). Nu-i mai putem trage la răspundere
azi. Pauker şi Nikolski nu mai sunt printre cei vii, dar
ideologia lor n-a pierit şi are adepţi şi urmaşi. Dacă, referindu-
se la cei care au acţionat contra comunismului, Lucian Boia
observă, cu nedisimulat cinism, „unii au nimerit la
închisoare” ( , Humanitas, 2013),
Liiceanu nu se teme de adevărul istoric şi denunţă
comunismul „demiurgic şi criminal” de viol economic şi de a
fi ucis „cât [a fost] nevoie din populaţia fiecărei ţări”. După
perioada de „crimă planificată” a urmat „tortura ideologică”
în cadrul „învăţământului politic” ce avea drept scop
„sucirea” minţilor. Minciuna - „moment negativ al libertăţii”
( ) - „se instituie ca adevăr”.
Nivelarea - „esenţa comunismului” - secretă lichelele,

organizatorii „cursei cu obstacole” în realizarea oricărui
proiect al celor ce ies din rând prin talent, prin performanţă
deosebită: „cine nu inventează tehnici de evitare sau depăşire
a acestor obstacole este anihilat sau scos din joc”. Urâţenia
obiectelor, alterarea relaţiilor cu ceilalţi „bazate pemitocănie,
minciună, suspiciune, frică şi delaţiune”, lipsurile de tot felul,
vieţile mutilate nu pot şi nu trebuiesc uitate. Trauma
comunismului justifică coabitarea în suferinţă alături de
evreul care a cunoscut experienţa Shoah-ului: „De unde oare
refuzul orgolios al coabitării în suferinţă?”. De ce
„[p]restigiul comunismului a supravieţuit sistematic crimelor
sale”? Există „o complezenţă a Vestului faţă de trecutul
comunist al Europei”.

upă moartea lui Stalin şi condamnarea sa de către
Hruşciov, comuniştii acuzaţi de susţinerea unor
regimuri criminale au pretins că n-au ştiut nimic

despre crimele torţionarilor din lagăre şi închisori. Dar, ne
spune Kundera, dacă ştiau sau nu, ignoranţa lor nu-i o scuză
valabilă: „la question fondamentale n'était pas: savaient-ils ou
ne savaient-ils pas? Mais: est-on innocent parce qu'on ne sait
pas? un imbécile assis sur un trône est-il déchargé de toute
responsabilité du seul fait que c'est un imbécile?” (Milan
Kundera, , Gallimard, 1989).
Încremenit în proiectul marxist poate fi - observa Gabriel
Liiceanu - „prostul activ, prostul care prosteşte, prostul care
de dragul proiectului lui e în stare să condamne, să terorizeze,
să omoare”, celălalt este „omul nou”, prostul prostit (

). Prostul activ, dar şi periculos de viclean este pentru
mine - şi încă pentru foarte mulţi - Ion Ilici Iliescu. Prostul
prostit se regăseşte în personajul „babei comuniste” imaginat
deDanLungu. Efectulmoral al comunismului (creator al unei
lumi „dominată de minciună, mârşăvii cotidiene, mitocănie,
laşitate şi relativism”) este de a fi provocat distorsiuni istorice
şi, mai ales, refuzul celor ce au înţeles scopurile perverse ale
internaţionalismului comunist de a se recunoaşte în marea
masă a celor păcăliţi şi cu minţile sucite. Să nu-i acuzăm pe
românii manipulaţi de această perversă ideologie, caricatură
voită a creştinismului, de toate relele lumii. Oamenii aceştia
au rămas ai acestui pământ şi dacă unii au emigrat n-au făcut-o
pentru a controla finanţele lumii şi a finanţa terorismul
dominaţi de ură, ci pentru a supravieţui tranziţiei controlate de
lupii deghizaţi în oi. Chiar şi Lucian Boia nota: „«elita»
comunistă a decis să rămână, cu orice preţ, stăpână peste ţară”.
„Ţara a fost învrăjbită. Iar străinătatea a descoperit cu
stupoare o Românie tulbure, unde orice se poate întâmpla şi
unde e greu să separi adevărul de minciună”. Domnul
Liiceanu înţelege mai mult decât atât, şi anume: o Ocupaţie
poate dezechilibra grav valori morale unanim recunoscute. Ni
se dă exemplul Franţei: înmomentul în care naziştii au instalat
„cutii poştale pentru delaţiuni”: „francezii s-au grăbit să se
toarne între ei”. Din acestmotiv - al unei înţelegeri profunde şi
nuanţate - autorul consideră că unificarea memoriei europene
nu se va putea realiza fără a putea aplica o aceeaşi unitate de
măsură pentru cele două crime ale secolului. Cu atât mai mult
cu cât teroarea comunistă a precedat-o pe cea hitleristă.
Comunismul s-a manifestat de la început ca un anticreştinism
militant şi criminal. În timpul terorii leniniste, doar în 1922
„au pierit asasinaţi 2691 de preoţi, 1972 de călugări şi 3447 de
călugăriţe” (V. Volkoff). Revoluţia comunistă spaniolă,
antimonarhică şi anticatolică a ucis 12 episcopi, 4000
de preoţi, aproape 300 de călugăriţe şi peste 2000 de călugări.
Amintim că, atunci când Corneliu Coposu era huiduit de
simpatizanţii , Petre Roman „îi încuraja cu
pumnul strîns ridicat în sus (salutul comuniştilor spanioli)”, şi
Iliescu zâmbea satisfăcut (H.-R. Patapievici, ,
Humanitas, 1997).
Cu un tupeu lesne de înţeles, acum câţiva ani, Nina

Cassian ne vorbea, de pe meleaguri americane, despre
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binefacerile comunismului. Milioane de oameni au fost
suprimaţi, torturaţi de acest regim politic „orientat sistematic
împotriva umanităţii” şi extins la scară planetară. Hitler a fost
„un simplu cârpaci” pe lângă Stalin (Volkoff), şi azi în Grecia
este un partid stalinist, ba şi mai cumplit: un preot rus a
imaginat, acum câţiva ani, o icoană cu Stalin. Se spune că
Putin vrea să-l reabiliteze.Ce au ei în comun?
A treia parte a cărţii - ultima conferinţă ţinută de Horia-

Roman Patapievici în cadrul programului ICR de colaborare
cu prestigioase universităţi americane (program anulat după
tentativa de lovitură de stat din vara anului 2012) - are ca
punct de plecare tocmai aceste paradoxuri: „Stalin este un
brand pozitiv”, iar numeroşi universitari occidentali îşi
manifestă deschis simpatia faţă de ideile comuniste. Îmi
permit să adaug un exemplu foarte semnificativ. La
înmormântarea „celebrului” caricaturist Charb s-a cântat
Internaţionala şi prietenul supravieţuitor a adus un „duios”
omagiu iubirii lor, evocând, în termeni foarte „crus”, „comme
ils s'enculaient”. Am înţeles atunci de ce preşedintele Obama
n-a participat lamult preamediatizatulmarş. „

” Înţeleg - şi eu, provinciala - de ce
iniţiativa lui Václav Havel şi Vytautas Landsbergis „nu s-a
bucurat de nici un sprijin politic internaţional”.

a 20 de ani, Horia-Roman Patapievici nota
„Ruperea de Marx este peremptorie”. În urma
lecturii, îl situase „într-o înţelegere degradată a

întregii tradiţii filozofice care l-a precedat”, datorită unei
„gândiri aservite de opacitatea referentului”. Sofist,
contradictoriu în afirmaţii, resentimentar,Marx este „fascinat
de simplitatea violenţei” ( ). Fructul
otrăvit al gândirii sale, comunismul, înseamnă „Un dublu
fanatism: al gândirii şi al negării faptelor”. Comunismul şi
fascismul au în comun originea, deoarece „sunt religii
politice provenite din ideile socialiste radicale ale secolului al
XIX-lea”. Asimetria de percepţie morală se datorează
estompării voite a faptului că, numai în Europa, o sută de
milioane de oameni au murit, „[...] adică 3 oameni
transformaţi în cadavru la fiecareminut” timp de 60 de ani. La
scară planetară, numărul victimelor se dublează. Statul de
drept - ne spune autorul - nu poate supravieţui pierderii
încrederii opiniei publice în „posibilitatea de a cunoaşte
adevărul”. Democraţiile liberale sunt constant erodate de
degradarea capacităţii instituţiilor culturale de a transmite
„tradiţia culturală a umanismului şi a Iluminismului”, „Adică

sistematică a tuturor resturilor de tradiţie
clasică” ( , Humanitas, 2001). Relativismul
valorilor - denunţat şi în este o altă cauză alături
de disocierea dintre spiritul legilor şi moravurile publice. Un
„nihilism agresiv” al totalitarismelor a nimicit valorile
tradiţionale. „Nihilismul blând” al consumerismului
anihilează valorile morale. Există - afirmă Horia-Roman
Patapievici - „poziţii morale şi intelectuale responsabile”.
Subscrie la soluţia lui Camus din : „Trebuie
să spunem lucrurilor pe nume” şi să refuzăm esenţa puterii
totalitare: justificarea încălcărilor libertăţilor individuale, în
numele unui abstract „bine comun”, proiectat într-un viitor
neprecizat. Exprimărilor excesive din anii '90 ( ) le
succede acum o nouă înţelegere a „inclasabilei” Românii: „o
ţară sfâşiată atât de istoria ei, cât şi de neputinţa instituţiilor şi
poporului din care se trage de a răspundemai bine, mai demn,
mai puţin lamentabil nenorocirilor istoriei”.
Dar, domnule Patapievici, avem Humanitas, avem

Instituţia Prezidenţială, avem unDNAactiv, un simţ civic din
ce în ce mai manifest şi poate, într-o zi, şi parlamentul ce ni-l
dorim.

Quant àmoi, je
ne suis pas Charlie .

Zbor în bătaia săgeţii

exterminarea
Omul recent

Omul recent -

L'homme révolté

Politice

L
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Casa Gatowski-Xenopol din Iaşi, aflată astăzi pe strada
Vasile Conta, la nr. 9, este un edificiu datând de la
sfârşitul secolului XIX, inclus pe

, cu indicativul IS-II-m-B-03810, sub denumirea de Casa
„A.D. Xenopol”. După 1989, în clădire a fost sediul „Universităţii
Ecologice”, al „Partidului Laburist al Muncii” şi apoi al Parchetului
Militar. Se crede că această casă a fost construită, cel puţin într-o
primă formă, anterior anului 1819, deoarece figurează pe
binecunoscutul plan Bayardi. Dosarul aflat cândva în arhiva
Primăriei arată această clădire, la 1904, ca fiind situată, „în Piaţa Sf.
Spiridon, în dosul prăvăliilor”, strada numindu-se pe atunci „Sf.
Neculai”, după biserica din vecinătate. Astăzi, priveliştea asupra sa
este acoperită de un blocmasiv.
Imobilul este o casă tipică pentru secolul XIX, cu boltă de trăsuri

şi scară interioară. După structura clădirii, se vede că doar etajul era
conceput drept spaţiu de locuit pentru proprietari.Aici se afla salonul
mare (4,20 m înălţime), amplasat parţial deasupra bolţii trăsurilor,
ale cărui ferestre ofereau o perspectivă plăcută spre Epitropia Sf.
Spiridon. Tot la etaj erau situate salonul mic, dormitoarele şi
biblioteca (3,80m înălţime).
Parterul, ceva mai scund decât etajul (între 2,77 şi 3,17), oferă

mai curând spaţii anexe, organizate neunitar, potrivite cu destinaţiile
gospodăreşti. Două încăperi dinspre strada Vasile Conta au tavanele
boltite, din cărămidă, ceea ce sugerează faptul că ele au aparţinut
unei clădiri mai vechi, ce se afla cândva pe acelaşi loc. La 1903,
generalul Scheletti, locatar al clădirii, solicita aprobare de la
Primărie pentru a putea amenaja aceste camere în vederea schimbării
destinaţiei lor. S-au scos gratiile de la cele două geamuri, care dădeau
spre grădină,montându-se două tocuri cu cercevele; uşa grea, de fier,
a fost înlocuită cu una de lemn, iar pavimentul de cărămidă a fost
scos, fiind înlocuit cu duşumele izolante, din lemn. Astfel „camera-
gherghir” (4,40 X 5,20 m), având iniţial rol de depozit pentru valori,
a fost transformată în încăpere de locuit.
În primăvara anului 1905, Coralia V. Gatowski, în calitate de

proprietar, solicita acordul Primăriei pentru a începe lucrările de
reparaţie ale casei sale. Potrivit documentului respectiv, ea urmărea
refacerea tencuielilor interioare şi exterioare ale clădirii principale şi
atenanselor; mai dorea construirea unui balcon (5x3 m) „în dos, pe
un picior de cărămidă de Ciurea”, susţinut de traverse metalice de 18
cm, cu duşumele şi grilaj de 80 cm înălţime. Proiectul lucrărilor a fost
supervizat de arhitectul oraşului, N. Cugler, care punea în vedere
faptul că „plafoanele şi pereţii se vor ridica mai sus ca înălţimea
zidurilor actuale, spre a dobândi înălţimea (necesară asigurării)
luminii interioare, la cel puţin 3m, iar în exterior la 4,50m”.Această
înălţare la partea superioară a ferestrelor a putut fi observată cu
prilejul decopertării tencuielii pereţilor, pentru lucrările de renovare
capitală. La acoperământ, se aproba refolosirea grinzilor vechi, care
se aflau în stare destul de bună, dar se impunea înlocuirea olanelor de
lut ars cu „tablă de fier boită cu oloi”; acoperişul avea să aibă panta de
scurgere a apei orientată spre ograda interioară şi nu spre stradă.
În 1928, clădirea principală era extinsă cu omagazie de cărămidă

(parter şi etaj), iar în anul următor i se adaugă o nouă extindere, tot pe
două nivele (garaj la parter, locuinţă la etaj) şi se construia balconul
de pe faţada de sud.

„Riria” este pseudonimul literar al soţiei istoricului A.D.
Xenopol. Ea s-a născut în 1869, la Bacău, numele real fiind

.Debutul său literar se leagădeperioada în care l-a cunoscut pe
Eminescu, la Băile Repedea, de lângă Iaşi (1887), acesta fiind
găzduit vreme de două luni în casa părinţilor ei. Ea pretindea că
poezia eminesciană i-a fost dedicată, fiind scrisă de poet pe
un album al Ririei. Convorbirile adolescentei de atunci cu marele
poet, aflat în declin, avea să le publice mai târziu, în 1902, sub formă
de scrisori romanţate în revista „Arhiva”. Răsărită ca o stea în
preajma lui Eminescu, ea s-a dorit o Bettina vonArnim, răsfăţata lui
Goethe, comparaţie susţinută parţial de câteva asemănări biografice,
dar care pică îndată ce ne raportăm la valoarea scrierilor celor două
personaje feminine.
Coralia N. Biberi a fost cea de-a patra soţie a junimistului Vasile

Burlă, prietenul lui Eminescu, profesor de limbi clasice, director al
Liceului Naţional din Iaşi. Căsătoria tinerei cu tomnatecul profesor a
avut loc la 31 decembrie 1889. Diferenţa de vârstă dintre cei doi era
de aproape 30 de ani. Printr-o a doua căsătorie, viitoarea Riria îşi va
schimba identitatea civilă, numindu-se . Familia
Gatowski a rămas în memoria Iaşilor mai ales prin originalitatea şi
calitatea monumentului funerar din cimitirul „Eternitatea”. Cea de-a
treia căsătorie a fost contractată cu fostul său profesor, istoriculA.D.
Xenopol (1847-1920). Şi în acest caz, diferenţa de vârstă era de 22 de
ani. De aceea, probabil, George Călinescu amintea de această
„matrimonie” ca deuna ce „a stârnit veselia contemporanilor”.
Xenopol este cel care îi redă încrederea în sine Coraliei şi o

determină să-şi reia activitatea literară după o întrerupere de 12 ani
(1889-1901). Practic, el o creează pe Riria, considerată în epocă un
geniu literar feminin, „de o fecunditate şi o îndrăzneală fără pereche
în literatura noastră”. La acest portret, mult exagerat, a contribuit din
plin şi studiile „critice” ale lui Vojen, în fapt adevărate panegirice
închinate poetei. Cu această aură, Riria a patronat şi un
propriu; printre cei care frecventau acest cerc cultural este amintit
poetul Emil Gârleanu. În ciuda impresiei strălucitoare lăsatemultora
în epocă, Riria nu era însă decât „un nume care vine să întărească
şirul poeţilor de duzină”, după cumarăta şi IlarieChendi.

Lista Monumentelor
Istorice

Coralia
Biberi

La steaua

Coralia V. Gatoschi

salon literar

Riria (Coralia Bibiri-Gatowski-Xenopol)

Opera sa literară a fost publicată în câteva volume de autor,
precum: , Iaşi, 1902, 73 p. ;

(1878-1889), cu o prefaţă deA.D.Xenopol, Iaşi, 1902,
157 p. ; ” (1901-1902), Bucureşti, 1902, 80 p.;

(1902-1908), Iaşi, 1909, 204 p.;
, tragedie în 5 acte, Iaşi, 1903, 96 p.; , tragedie, 107 p.

Pe lângă operele apărute în volume, Riria a mai publicat articole în
revistele „Arhiva” (1906-1912), „Noua Revistă Română” (1909-
1912), „Revista idealistă” (1903) „Săptămâna”, „Românul literar”
(1905-1908), „Die Woche” etc. Pentru scrierile sale literare a fost
distinsă cu medaliile cls. I şi cls. I cls.
II.Adăruit biblioteca soţului ei,A.D.Xenopol, PalatuluiCultural din
Arad, gest pentru care a fost declarată „cetăţean de onoare” al
Aradului.

Motivaţia acestui articol a fost oferită de un albumde epocă ce se
află în colecţiile Muzeului de Istorie a Moldovei. Fotografiile din
album păstrează înfăţişarea clădirii după renovarea din anii 1904-
1905. Pe coperta de culoare verde deschis ( ) a acestuia este scris

şi anul . Fotografiile au fost realizate în atelierul lui
Siegmund Packer, aflat pe strada Lăpuşneanu, locaţia preferată a
fotografilor ieşeni. Din cele 13 fotografii, două înfăţişează imaginea
exterioară a clădirii văzută de pe strada V. Conta, iar una atenansele
din curtea interioară. Mai rămân însă 10 imagini de interior, din care
putem vedea cum erau decorate şi mobilate încăperile casei. La faţa
locului nu se mai conservă nimic din detaliile şi decoraţiunile
înfăţişate în album, înainte de începerea actualelor lucrări de
renovare (2004). S-a arătat recent că, după 1947, acest imobil „a
traversat schimbări de proprietari şi destinaţii ce au dus la distrugeri
masive ale amenajărilor interioare”. Prin imaginile păstrate avem
ocazia rară de a cunoaşte stilul şi atmosfera acestei locuinţe în mod
direct, fără a recurge la un efort migălos de reconstituire din diverse
surse, care ar fi condus la rezultate parţiale chiar şi în estimările
optimiste.

, în
care ne întâmpină o cameristă, în vestimentaţie specifică. Pereţii sunt
acoperiţi de un decor floral ( ). Semai observă o banchetă
şi sfoara cu canaf de care era acţionat clopoţelul stăpânei.

, cu deschidere spre salonulmare. Pe perete, chiar
în capul scărilor, se distinge o fotografie a Ririei, pusă în ramă.
Pereţii sunt tapetaţi, iar tavanul pictat. Se mai remarcă un goblen,
precum cele de tip olandez, un şifonier cu oglindă de cristal pe uşă,
precumşi un (sauo pianină).

, care a aparţinut, probabil, istoricului A.D.
Xenopol, are toţi pereţii acoperiţi de rafturi de bibliotecă. Tavanul
este pictat cu decoruri florale (modă vieneză, ) cu devize
scrise în caractere gotice, probabil în germană. Semai poate vedea o
canapea de colţ, cu structură compactă şi biroul de lucru, frumos
sculptat, în lemn masiv. Pe jos sunt întinse scoarţe „naţionale”, care
se potrivesc, în privinţa gustului, cu gustul anilor 1900, când arta
modernă îşi căuta noi resurse în arta populară locală. Este tendinţa
cultivată şi de regina Elisabeta, la Curtea regală.Vedem şi un

, litografie realizată de Szathmari.
Această piesă este amprenta cea mai vizibilă lăsată în încăpere de
personalitatea istoricului A.D. Xenopol, cel care a scris prima
lucrare consistentă dedicată Domnului Unirii. În anii în care lucra la
amintita monografie (publicată în 1903), se pare că istoricul nu
locuia încă la această adresă. Portretul poate fi pus însă în legătură cu
implicarea directă a lui Xenopol în chestiunea realizării statuii lui
Cuza Vodă de către sculptorul florentin Raffaello Romanelli,
dezvelită la 1912, după repetate amânări. Se ştie că, până la
începerea lucrărilor de montare, statuile componente ale
ansamblului au fost depozitate în incinta acestei case.

păstra rostul iniţial, de cameră destinată servirii
mesei. De tavanul pictat atârnă o lustră a cărei abajururi au formă de
ciorchine de struguri. Pe pereţi sunt două tablouri reprezentând
portrete de ţărăncuţe. În mijloc este o masă pe care se află patru
pahare şi o fructieră; în jurul ei sunt patru scaune. Mai vedem un
bufet şi rafturi pentru veselă, o oglindă de perete şi vaze decorative,
cu frunze de palmier (finic).

. La picioarele patului masiv se află o canapea
aşezată perpendicular. În colţul destinat obiectelor de toaletă aflăm o
oglindă cu poliţă, diverse cutiuţe metalice, un lighean de metal şi o
cană pentru turnat apă; pentru şters, un prosop („ştergar”) cu motive
populare.
În întâlnim un , o canapea simplă şi o

canapea de colţ, de factură modernă, pe care se află însă pernuţe de
sprijin (pentru subsiori) demodă orientală ( ). Dintre obiectele
decorative se remarcă un ceas de birou, din porţelan, încadrat de
două vase din porţelan şi metal. Într-o fotografie înrămată putem
identifica pe Riria, alături de mama şi fiica sa. Mai sunt două
fotografii, una cu pisici, iar cealaltă reprezentând o barcă pe lac. Pe
unperete se află o oglindă de tip „veneţian”, de cristal. Ceilalţi pereţi,
deşi tapetaţi, sunt acoperiţi cu scoarţe decorate cu motive
„populare”, amintind de mediul rural, dar şi de gustul artistic
occidental de la 1900. Atmosfera camerei de zi mai este completată
de prezenţa unei (având pe copertă o doamnă în
rochie lungă), o veioză cu abajur din broderie, un mic bust al lui
Napoleon şi o floare de interior ( ).

are tavanul decorat cu un chenar iar pereţii sunt
tapetaţi cu motive florale. Două portrete înrămate reprezintă,

Ultima rază din viaţa lui Eminescu
Cânturi vechi

Cânturi noi Cânturi şi
poeme Chiajna şi Ioan Vodă cel
Cumplit Elvira

Benemerenti Meritul Cultural

olive

Prima fotografie din interior oferă imaginea vestibulului

art nouveau

Holul de la etaj

secretaire
Biroul de lucru

Portret
al lui Alexandru Ioan Cuza

Sufrageria

Dormitorul mic

Salonul Ririei secretaire

coltuci

gazete de modă

yuka
Dormitorulmare

Albumul „Vilei Riria” (1908)

Vila Riria 1908

Jungen still

probabil, portretele părinţilor Ririei; o altă fotografie conţine un
portret de grup. Duşumeaua este acoperită de covoare ţesute cu
motive decorative „populare”. Cele două paturi, acoperite cu semi-
baldachin, au alăturate câte o noptieră. Se observa atârnând două
sfori cu canaf ce puneau în funcţiune clopoţeii prin care stăpâna
casei îşi apela servitorii.

(vedere de ansamblu) era încăperea cea mai
spaţioasă a casei, suspendată, în parte, deasupra bolţii trăsurilor, de
la intrarea principală. Ferestrele camerei ofereau o perspectivă
agreabilă, spre piaţa Sf. Spiridon. Uşa de acces (vegheată de
portretul Ririei) se afla chiar în capul scării interioare a casei. Aici
erau primiţimusafirii şi tot aici trebuie să se fi desfăşurat şi saloanele
literare găzduite de Riria, la care am văzut că este semnalată şi
prezenţa poetului Emil Gârleanu, înainte de a fi devenit celebru. În
centrul imaginii, dar în planul îndepărtat, se află două coloane-
suport ce susţin două vase ce au un decor foarte încărcat. O piesă
deosebit de decorativă este veioza înaltă, al cărui corp este format
dintr-un cocor şi diverse decoraţiuni vegetale (lucrate în metal);
abajurul textil este realizat în broderie. Mai atrage atenţia un album
fotografic închis, depozitar al amintirilor de familie, care nu ştim
însă să se fi păstrat undeva. Într-o altă fotografie, de detaliu, se vede
că pe peretele din stânga al camerei atârnă o oglindămasivă, cu ramă
din lemn, având pe frontispiciu doi amoraşi ( ). Se evidenţiază
două portrete feminine, înrămate; unul din cele două personaje
poartă un evantai. Un alt tablou în ulei, de mari dimensiuni,
reprezintă un bătrân cu plete lungi, scriind cu pana. Un al patrulea
tablou conţine un peisaj. Acelaşi perete mai este încărcat de opt
fotografii de familie, de dimensiuni mai mici, înrămate. Conţinutul
lor nu poate fi însă identificat. O altă fotografie a salonului oferă o
imagine mai accesibilă asupra unor obiecte de artă decorativă aflate
în încăperea principală. Dintre cele două tablouri, unul poate fi
identificat ca fiind un peisaj. Un al treilea tablou oferă o imagine
bidimensională a unei cunoscute sculpturi. Modelul acestei picturi
este sculptura lui Aristide Croisy (1840-1899), („Cuibul”),
expusă laMuzeul deArtă Iaşi, înGaleria de artă universală.
Ultima fotografie din album înfăţişează atenansele din curtea

interioară, inclusiv partea reparată pe cheltuiala lui A.D. Xenopol.
Din personalul de serviciu, putem vedea doi vizitii cu chipiu, lângă
cele două trăsuri. Se mai observă, în centrul spaţiului curţii
interioare, o mică grădină, proaspăt amenajată, cu puieţi de castani
(din care nu semai păstrează, iarăşi, nimic). Se zăreşte turla bisericii
Mitocul Maicilor, din apropiere. Am considerat necesară această
descriere a fotografiilor deoarece nici dimensiunile, nici calitatea
ilustraţiilor de tipar nu vor putea face posibile multe din observaţiile
de mai sus. Ele rămân o invitaţie la studierea piesei originale, aflate
în colecţiilemuzeului.

Încercarea de reconstituire întreprinsă mai sus, care pune la un
loc elemente de arhitectură, decoraţiuni interioare, biografii diverse
şi frânturi de viaţă culturală din vechea capitală a Moldovei, se
bazează pe credinţa că aceste elemente se potenţează şi se
completează reciproc, tratarea lor separată ducând inevitabil la
pierderea unui „rest” pe care rareori îl evaluăm corespunzător.
Locuinţele unor personaje reflectă (în mult mai mare măsură decât
în epoca blocurile de astăzi) gusturile, aspiraţiile şi posibilităţile
materiale ale categoriei din care acestea făceau parte. Pentru
biografia diverselor personalităţi, locuinţele devin locuri ale
memoriei, conservând adesea peisajul, decorul, atmosfera cotidiană
specifică în care au trăit personajele evocate. Aceste elemente
înnobilează un monument de arhitectură, conferindu-i şi valoare
memorială. Este regretabil că restauratorii clădirii au renunţat la
aripa cea mai înaltă a casei, ce avea o frumoasă cupolă; aceasta
conferea personalitate şi identitate întregului edificiu. Chiar dacă s-a
dovedit a fi un adaos ulterior la clădirea originală, totuşi, acea cupolă
exista în epoca în care aici locuiaA.D.Xenopol. Putempresupune că
marele istoric ar fi fost foarte dezamăgit de soluţia aleasă de
restauratori…
Ca istorici, ne interesează în primul rând legătura acestei case cu

biografia marelui istoric A.D. Xenopol, cum arăta biroul său de
lucru, ce operă a scris în perioada şederii sale aici. Criticii literari
apreciază ca modestă opera Ririei (care cu greu ar putea avea parte
de un medalion într-un ), dar aceasta a fost un
interesant personaj feminin, cu pretenţii de patroană literară, a cărei
biografie a fost ţesută cu abilitate între cele două mari personalităţi
care au fost Eminescu şiXenopol.
Arhitecţii găsesc Vila Riria ca fiind o subiect demn de interes

pentru studiul arhitecturii neoclasice din Iaşi, incluzând-o pe o listă
de monumente care nu conţine mai mult de 30 de asemenea
monumente. Cei mai în câştig ar putea fi însă cercetătorii preocupaţi
de studiul artei decorative, cărora albumul păstrat la Muzeul de
Istorie din Iaşi le oferă un bogat material. Interioarele aglomerate,
slab luminate, adunând obiecte de stiluri şi valori foarte diverse, ne
dau o idee asupra atmosferei unei locuinţe urbane din jurul anului
1900, în care influenţele modei occidentale şi elementele de artă
populară se îmbină într-o interesantă căutare a unei noi identităţi.

Salonul mare

putti

Le nid

Dicţionar al literaturii
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

În România există o seamă de biserici greceşti care
impresionează prin stilul şi frumuseţea lor. Ele s-au ctitorit
treptat, culminând în secolul al XIX-lea, în urma apariţiei şi
dezvoltării unor comunităţi elene în Ţările Române. În
„Calendarul 2015”, una din publicaţiile editate de Fundaţia
„Dimitrios şi Eleni Grigoriade”, este semnalată împlinirea, în
2014, a 111 ani de la pictarea Bisericii Elene din Bucureşti. Noul
ctitor al acesteia a fost dl. Dimitrios Grigoriade, o prezenţă activă
în demersurile privind restaurarea şi recondiţionarea unor astfel
de monumente. În paginile calendarului sunt prezentate
douăsprezece oraşe din România, unde lăcaşurile religioase
greceşti creează o atmosferă aparte.Astfel, apar fotografiate într-
o ţinută deosebită bisericile „BunaVestire” din Bucureşti, Brăila,
Tulcea şi Giurgiu, „Schimbarea la Faţă” din Constanţa, Galaţi şi
Sibiu, „Sfântul Nicolae” din Constanţa şi Sulina, „Izvorul
Tămăduirii” dinCalafat, „SfântaTreime” dinBraşov şi Cluj.

Darie VARLAM

B i s e r i c i e l e n e
î n s p a i u l r o m â n e s cţ

Iota PARTHENIOU

DOLIU

CASELE

LAMESSENA

GOL

Întreaga noapte
Stalul morţii
Doliul

Dănţuia.

Casele vor să le grăieşti
Învăţătură să le dai spre-a socoti
Câţi au plecat, câţi au rămas.

Lasă-le ochii

Să aibă

A lăcrima.

Venea, ei da,
Cu-aripile în strălucire
Pietriş mărunt, la ceas de după-amiază
Într-un văratic iulie
La Messena.

Migrator.

Gol. Noaptea-ntreagă
În nemişcare.
„Până ce degetele îmi vor arde”

Astfel sfârşesc

Liturghiile.

STRUGURI PRECUM PĂSĂRI

Fura. Şi ciugulea cuvinte.
Ca păsările. Sunteţi ambra mea.

Mă-nfricoşează-nsingurarea.

Spunea.

Traduceri din limba neogreacă
de Valeriu MARDARE

(Din volumul POEME, în curs de apariţie la Editura OMONIA)

Valeriu MARDARE

Biserica greacă “Buna Vestire” (Bucureşti, 1893-1900)

proverbe
şi

istorisiri greceşti

(Va urma)
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Un titlu nou pe
coperta unui roman
a l l u i M i l a n
K u n d e r a , l a
<<Cărtureşt i>>.

(Humanitas, 2014),
v e r s i u n e a
r o m â n e a s c ă ,
semnată de Ioana

Pârvulescu, a celui de al patrulea roman scris în franceză de
autorul ceh stabilit de mulţi ani la Paris. După

şi acum
Neîndoielnic, vocabula-cheie e cea care e acolo, la vedere, chiar
“la intrare”, tocmai pentru a-l provoca, a-l intriga pe cititorul
potenţial. Un roman al „neînsemnătăţii”? Parcă nu sună prea
„îmbietor”, nu-i aşa?Bine, ştim toţi: un scriitor de notorietatea, de
talia lui Kundera poate răsturna tiparele obişnuite, mizând - cît de
paradoxal? - pe o asemenea ieşire dintr-o anume previzibilitate,
„confortabilă” poate, dar sigur erodată. Şi apoi, deloc de ignorat:
paratextul liminar promite - nota bene! - o a
„neînsemnătăţii”. Nu sună oximoronic? Incontestabil, dar e exact
virajul necesar, fără de care, lăsată, cum să zic, de
capul ei, provocatoarea „neînsemnătate” ar putea
fi luată drept o stângace recunoaştere a riscului de
tern, steril, naufragiu în ceva doar plat şi plicticos.
Din două, una: ori va fi antidotul
eficace al unor astfel de temeri, ori, dacă,
dimpotrivă, romanul ca atare le va îndreptăţi, pe
citite, la capătul lecturii, atunci efectul
„neînsemnătăţii” ar agrava şi mai mult lucrurile.
Dar să intrăm pe „poarta” acestui titlu (aşa cum
arată), dincolo de el.
Primele două „părţi” ne conduc către asocieri

cu procedee şi moduri ce vin dinspre artele
spectacolului, cea a teatrului în primul rând.

: rând pe rând, personajele intră „în
scenă”, dar nu oricum, ci fiecare într-o tonalitate a
sa, niciodată însă, la niciunul din ei, una majoră.
Alain „meditând” asupra atuurilor feminine, cele
anatomice, în ochii bărbaţilor, coapsele, sânii,
fesele, toate parcă detronate de „postmoderna” expunere
adolescentină a buricului, şi Ramon, „amicul” gata să-l foarfece
pe adineaori întâlnitul D'Ardelo, prostănacul obiect de în
conversaţia lor ce alunecă spre tema „neînsemnătăţii”, evaluată
însă drept o calitate (paradox asumat şi argumentat), cheie a
succesului, chiar o neaşteptată „armă” în competiţiamereu reluată
a acestor, pare-se, neobosiţi Şi încă: deja
amorsarea a ceea ce devine pretextul „central” al romanului, cu
toate nuanţele şi „pliurile” ironice pe care i le impun pomenitei
„centralităţi” un anumit de ansamblu, un ecleraj special, care
subminează cultivă adevărate fente ale unei continui

Nu e deja „lansat” motivul aglutinant al „sărbătorii
neînsemnătăţii?” Nu asta va fi în fond plănuitul cocktail aniversar
al lui D'Ardelo, voită suprapunere de către acesta, ca amfitrion, a
celebrării zilei sale de naştere cu anticipata „moarte iminentă” a
celui ce se dă drept bolnavul de cancer „lipsit de orice speranţă”,
ipostază total gratuită, atribuită sieşi, dintr-o pură

, de către narcisistulD'Ardelo.
introduce încă din „partea a doua” (sunt

şapte astfel de delimitări compoziţionale în text) emblematicul
metaforico-simbolic menit să-şi pună amprenta decisiv

modelatoare de climat al lecturii, să-l racordeze pe acesta la un
anumit joc auctorial, chiar metatextual, care presupune o dublă,
simetrică, angajare de demers „tatonant” al autorului însuşi, mai
curând simulat, de o înşelătoare „vulnerabilitate”, şi de cealaltă
parte, al cititorului făcut să intre în volutele succesive, proprii unei

consecvent „Maestrul”, prezenţă
intratextuală doar (trimiterile la el ca

sunt ale vocilor unor personaje ce se ştiu ele însele
drept creaţii ale acestuia) este -ul ficţionalizat al lui
Kundera însuşi, dar cu o perceptibilă distanţare discret şi subtil
autoironică, subiacentă întregii „coregrafii” de marionete,
mişcare şi rotire ce articulează un astfel de imaginar „aluziv”,
conducând către un sens „montat” , dar bătând şi
, către relaţia metaforic „ombilicală” a amintitului „teatru de
păpuşi” cu „Maestrul” care l-a gândit şi e pe cale să-l pună,
scriptural, şi nu altfel, „în scenă”. Toate libertăţile şi „licenţele” îi
sunt astfel, din start, din premise, permise, ba, de pildă, printre
primele asemenea „breşe”, descinderea din cu totul alt timp
istoric, a unui mic, dar „select”, desant kremlinian, în frunte cu
Stalin, acestuia urmându-i cu docilitate capriciile şi umorile
cercul său de , umiliţi, terorizaţi, mereu dominaţi de
voinţa, cruzimile, bunul plac al dictatorului, până şi în rarisimele
sale accese de „tandreţe”.
Cartea de a lui Nikita Hruşciov, lectură de

parizian a lui Charles, devine sursa revărsării în
unei aluvionare anecdotici cu tâlc, pornind chiar

de la mica „parabolă” mincinos vânătorească a celor „douăzeci şi

S ă r b ă t o a r e a
n e î n s emnă t ă ţ i i

La Lenteur,
L'Identité L'Ignorance, La Fęte de l'insignifiance.
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celebrării

Eroii
se prezintă

rigolade

coureurs de jupes.

ton
en douceur,

ambiguizări.

toană de
moment
Teatrul de păpuşi

topos

configurări autosubminatoare.
indirectă instanţă suprem

modelatoare
alter ego

în text dincolo de
el

yesmen

Amintiri loisir
Sărbătoarea

neînsemnătăţii a

patru de potârnichi”, punere la încercare a restrânsului
„auditoriu” servil ce gravitează în jurul lui Iosif Visarionovici,
„povestitorul” ce-şi supune ascultătorii (dependenţi de şi
toanele lui), ca pe nişte cobai umani, unor asemenea teste,
experimente psiho-morale de o anume („jucăuşă?”) mizantropie,
de fapt feroce. Şi totul dat într-un soi de , narativ,
scriptural, cu povestea rebotezării Königsbergului lui Immanuel
Kant drept Kaliningrad, după înfrângerea lui Hitler. O curioasă
„dialectică” interioară a crâncenului zbir , acelaşi şi
când se amuză să asocieze într-un contrapunct al mefienţei şi
capriciului “spectacolul” (pe care şi-l oferă, )
laşităţii celor supuşi umilinţei de a-i înghiţi fără crâcnire pomenită
mai înainte braşoavă „vânătorească”, şi când tot el le spionează
jalnica lor „libertate” de a spune în sfârşit ce gândesc cu adevărat
despre müncheiseniana poveste a stăpânului pe vieţile şi
privilegiile „camarilei” bolşevice, dar unde altundeva decât în
„siguranţa” toaletei dinKremlin, acolo unde se puteau crede feriţi
de auzul şi mânia lui Stalin: toată această aparent „digresivă”
paranteză împingând totul mai departe şi mai înalt, deşi mereu în
tonalitate de ludic minor, cel puţin „la suprafaţa” textului, odată
cu desfoliereamai analitică a implicaţiilor acelei la fel de arbitrare
răsplăţi compensatorii acordate magnanim de Stalin
incontinentului Kalinin. Nomenclaturistului „de rang” suprem,

incapabil să-şi supere idolul atotputernic
„disturbându-i” palavrele pentru a „dezerta” spre
toalete,monstruos exemplarămostră de „tandreţe”
- simplu reflux al cruzimii celui care, umilindu-şi
deliberat „tovarăşul”, rămas pe loc aşa, scăldat în
propria-i urină, să-i acorde „neaşteptata” onoare a
amintitului „cadou” toponimic. Dar nu reuşeşte
toată această poveste, cu „pitorescul” ei imund şi
destul de meschin, nu numai o paradigmatică
anecdotică a „dresurii” totalitare cu exact reversul
ei de arbitrar hatâr, ci şi sugestia de mai mare
profunzime a unei în fond extrem de ieftine şi de
primitive satisfacţii , a lui Stalin de a-şi oferi
simultan, , un „cadou”, şi anume, unei
mult mai orgolioase înfrângeri (decât aceea a
urmaşilor lui Hitler): cea a ,
îngenunchiată de el, silită, iată, să suporte
„umilirea”, crede el,multmai ruşinoasă (şi perenă)
a lui Kant de către fantoşa Kalinin, de fapt, în

ultimă instanţă, după voia bunului plac al
dictatorului roşu? Nu va perora „generalisimul” în faţa
obedienţilor săi acoliţi şi complici, priviţi, cu un neascuns dispreţ,
drept „Socraţi ai pisoarelor”, pe tema supremaţiei voinţei şi forţei,
neîngrădite, asupra cunoaşterii, cu limitele şi relativitatea ei? Dar
ne putem, fără îndoială, întreba - perfect legitim - care e, totuşi
orizontul de sens al unei atare „enclave” narative din perspectiva
suprem integratoare a întregului roman, dacă, altfel spus,
„Maestrul” şiKundera însuşi implică „teatrului de păpuşi” (care e
creaţia lor) înţelesul, cu adevărat, al triumfului acelei

sau, dimpotrivă, în miezul tocmai
evocatei anecdote kremliniene , de un „comic” , se lasă în
realitate descifrată, în ultimă analiză, o inconturnabilă, necontenit
producătoare de toxine şi de nevindecat esenţă a
înclinate către astfel de monstruoase şi iluzorii „compensaţii”. Şi
atunci mizanscena „spectacolului” narativ n-ar ţinti decât
tocmai reacţia noastră de respingere a ceea ce devine lizibil în
filigranul ficţiunii, printr-un sui generis „ricoşeu”, figură-matrice
a unei poetici transliterale, dezambiguizantă prin excelenţă.
Autorul nu-şi menajează cititorii, dar nici obstacolele şi

capcanele montate în text nu sunt lăsate să funcţioneze
implacabil, neîndurător. „Episodul” sinuciderii ratate a femeii
„salvate” de la înec de către adolescentul devenit victima astfel
reîntoarsei, fără voie, la viaţă îşi va lumina legăturile cu
ansamblul-amestec de timpuri şi spaţii, de crâmpeie de realitate

voinţa

fondu enchaîné

meneur de jeu

declanşându-l

sieşi iluzia

Germaniei spiritului

a amândurora,

atotputernicii complexate
scrâşnit

inferiorităţii

în fapt

banală, repetitivă şi inserţii fantasmatice. Femeia accea nu era
alta decât mama lui Alain, el ar fi murit înainte de a se naşte,
închis în pântecele ei, în cealaltă „variantă”, conformă intenţiei ei
sinucigaşe. Glisarea între un real de o platitudine abia dacă uşor
fardată de verbiaj, de ici colo mostre de „spirit”, dar rareori
depăşită spre un anume repertoriu de teme ale unei gândiri
paradoxale (cea a elogiului adus „neînsemnătăţii”, valorii ei

) şi, de cealaltă parte, fantasticul
oniric, ca şi al dialogului lui Alain cu portretul fotografic al
mamei sale, viziuni ale „căderii îngerilor” ori „descinderi” ale
nomenclaturiştilor din „alaiul” de la Kremlin al lui Stalin în
spaţiul ficţional al “manejurilor” erotice, al conversaţiilor
„confortabile” şi al mereu căutătorilor de situaţii şi motive de
bună dispoziţie, între care chiar titulara „Sărbătoare a
neînsemnătăţii”, aceasta este configuraţia - matcă structurantă a
romanului.
„Teatrul de păpuşi” este figura unei libertăţi neîngrădite de

nimic, totale, a unei combinatorii narative care substituie
obişnuinţei clasicei axe „logica” unui montaj articulat
nu în „predicate” ale „dorinţei” sau „voinţelor”, sistematic

ironic, coborâte în registru minor si în aleatoriu, ci
într-un climat „călduţ” ( ) şi într-o ideaţie între

, de o parte şi totuşi, de cealaltă, mai tulburi
, menţinute însă, şi ele, într-o tonalitate stilistică de

superficial badinaj şi într-o surdină care le estompează şi mai
mult relieful. Este o procedare care răspunde ea însăşi unei
„strategice” subordonări faţă de toposul central, focalizant, al
„neînsemnătăţii”. La suprafaţă domină un fel de grafic „narativ”
de mai curând întâmplătoare, haotică şi nereliefată „mişcare”
cvasi „browniană” a personajelor. Un D'Ardelo cedând
impulsului iraţional al simulantului „canceros” (în realitate
tocmai eliberat de spaima unui atare diagnostic), viitor amfitrion
al coktailului oferit „amicilor”, celebrare-ianus, a naşterii şi a
morţii. Alain va încorona reflecţiile sale despre nurii feminini,
descoperindu-i buricului (alături de coapse, sâni, fese) tâlcul
legat de venirea pe lume, de maternitate (cordonul ombilical),
Ramon îşi va dezvolta ideea privind demarcaţia esenţială dintre
narcisiştii steril „strălucitori” şi triumfătorii tacticieni, atât de
realişti şi eficienţi, ai „neînsemnătăţii”, dar va pierde, el însuşi, în
competiţia/„rivalitatea” cu Quaquelique în tentativa de a o
„cuceri” pe Julia, în vreme ce iată, mult dispreţuitului (de către
acelaşi Ramon) D'Ardelo a fi „amantul secret” al
râvnitei femei de succes care e starul La Franck.Dar nimic nu are,
în ordinea „evenimentului”, nici durată, nici consistenţă
autentică. Ba încă: autorul împinge semnele şi „mărcile” unei
asemenea asumate inconsistenţe narative până la o simptomatică
recurenţă a „dilatării” parodice conferite unor detalii
insignifiante şi astfel căderea lui Ramon de pe un scaun-treaptă
către o „preţioasă” sticlă de vechi Armagnac (spartă, urmare a
„accidentului”) devine un „eveniment”, plutirea unei pene în
văzduh e preludiul unei fantasmatice, imaginare „căderi a
îngerilor”, ca şi al unui parcă goliardic colocviu despre sexul
acestora, un închipuit „dialog” întreAlain şi fotografia înrămată a
mamei sale poate avea o deschidere-înălţare către un palier
retorico - „mitologic” al arborelui Evei, şi cinice provocări
„aforistice”, emisematern spre a-i fi destinate „prostului” (de bun
ce este)Alain şi noi ştim că de fapt interlocutorul din portret
nu e altceva decât unor intermitente şi rare îndrăzneli de
gândire ale vulnerabilului „pardonard”, unul şi acelaşi cu
„eseistul” (în monolog interior) explorator ale semnificaţiei
„ombilicului” expus, postmodern, „la vedere”.

icio mirare că finalul mai „pariază” o dată pe inserţia
unei enclave emblematice (pentru o radical
fantezistă morfologie narativă) pe calea acelei

apariţii a unei „caleşti” înfăţişând cititorului chipurile alăturate
ale lui Stalin şiKalinin, reiterare a unei „peceţi” purtătoare de tâlc
metatextual, semnalizare „apoteotică” a unei „formule”

. Ca şi în cazul, din imediată „vecinătate”, al ultimelor
„acorduri” pe tema „buricului”- nu al doar unei mode
pasagere, ci , în acea interpretare concluzivă, sinecdocă şi
totodată metaforă, ale unui „ritual” închinat .

din finala „parte a şaptea” a
romanului nu are nici ea nimic spectaculos sau măcar ceva mai
reliefat, ea doar duce până la capăt elogiul (mai în profunzime,
amar ironic?) adus „neînsemnătăţii” ca ... „esenţă a existenţei”,
dar tot ea, această ultimă sevenţă, prilejuieşte acele cinic
paradoxale adevăruri despre independenţa de orice voinţă a
noastră atât a venirii oricui pe lume, cât şi a ieşirii din ea, un
strigăt lucid existenţial foarte apropiat de
al lui Cioran, alături de tot atât de aleatoria urâţenie sau

frumuseţe a individului, ori de sarcastica „definire” a bunătăţii
omului ca sursă a “idioţeniei” lui. Nu, jocul pseudo-narativ al
„Maestrului” intraficţional şi prin el, al lui Milan Kundera, din

, nu este nici gratuit, nici trasparent, e
mai curând o cale structural - şi concomitent, şi metatextual -
ironică / autoironică pentru a formula adevăruri de substanţă şi
profunzime privind omenescul şi „existenţa”, fără urmă de
afectare şi grandilocvenţă, dimpotrivă, într-un climat de continuă
„joacă” a acestui „tandem” cu tot ce conţine, dezvăluie,
implică şi sugerează „spectacolul” al unui asemenea
„teatru de păpuşi”.
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şi “teatrul (său) de păpuşi”
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Provenit dintr-un arbore genealogic multiramificat (bunică
evreică, mamă germană, tată franco-egiptean), născut la
Geneva în 1975, suferind de o ameninţătoaremaladie, cea a

oaselor de sticlă, petrecându-şi primii ani de viaţă când în Egipt,
când în Elveţia, unde a şi studiat filozofia şi literele, asta după ce a
trecut prin istoria artelor şi egiptologie la Paris, scriitorul Philippe
Rahmy se declară cetăţean al Pământului, fiecare loc pe unde
trece sau trăieşte fiindu-i la fel de drag şi simţindu-l ca pe un cald
„acasă”.Acum locuieşte în BuenosAires şi lucrează la un proiect
multimedia despre oraşe abandonate.
Este publicat, citit, apreciat în Franţa, Italia, Elveţia, China, State,
fiind membru fondator al site-ului literar remue.net, destinat
promovării literaturii contemporane. Obligat de osteogeneza sa
imperfectă la nemişcare, nu-şi îngăduie o clipă de odihnă:
regizează filme de scurt metraj, unele fiind chiar premiate, îşi
expune fotografiile, tematic centrate pe corpul uman, pe
normalitate, la Atena, Beijing, Lausanne, Nisa etc., publică
articole în reviste literare şi de cultură, scrie cântece pentru trupa
rock „Need My Gasoline” sau cărţi, dintre care unele au fost
premiate sau nominalizate. În 2006 „Un portret de la douleur” ,
Cheyne Editeur, este distins cu Prix Charmettes-Jean Jacques
Rousseau, în 2010 un nou premiu literar, Pro Helvetia.Alte titluri
de cărţi: „SMS de la CLOISON”, publie net, 2008, „Arhitectura
nuit”, texte experimentale, publie net, 2008, „Corps au miroir”,
Encre et Lumi re, 2013, „Loop Road”, 2014. În 2011 este primit
în Asociaţia Scriitorilor din Shanghai, unde a stat două luni ca
scriitor rezident. Sejur urmat de o carte care se bucură de un
deosebit succes. E vorba despre , Editions de la
Table Ronde, pe banda căreia scrie „Shanghai au corp corp”,
răsplătită cu Prix Michel-DENTAN 2014, Prix Wepler 2013
menţiune specială a juriului, fiind de asemenea inclusă între cele
mai bune 20 de cărţi ale anului 2013 pe lista revistei „Lire” şi
prezentată de autor într-un interviu luat de Sabine Huynh * la Tel
Aviv. Acesteia îi mărturiseşte că locuieşte în Scris, patria sa fiind
Cărţile. Împărţind scriitorii în cei care descriu lumea, adevărul ei
văzut şi înţeles de ei, şi în cei care vor să schimbe lumea, Philippe
Rahmy se încadrează singur în cea de a doua categorie, el scriind
viaţa nu descriind-o. Admite că multdiscutata şi premiata sa
„BetonArmé” este nu numai o carte puternică, dar şi un jurnal de
călătorie atipic. În primul rând prin latura sa autobiografică:
„Raportându-ne la Shanghai, suntem într-adevăr trei: corpul meu
fizic, corpul textului meu şi corpul astral (...) Doi orbi, corpulmeu
şi textul meu şi cel de al treilea pasager al acestui voiaj, un
iluminat, un însetat de viaţă”. În al doilea rând pentru că întâlnirea
cu cel mai mare port al Chinei, Shanghaiul anului 2013, l-a
fascinat şi l-a îndurerat în egală măsură. De ce? Shanghai este cel
mai mare oraş chinez, are 24 de milioane de locuitori, o cifră
fantastică, trebuie să recunoaştem. Este şi cel mai mare oraş, cel
mai aglomerat port din lume, situat în delta Yangtze. Un
ultramodern de zgârie-nori, de clădiri de vis, luminând noaptea
asemeni altor megalopolisuri ale Pământului. Ceea ce a însemnat,
pentru scriitor, nu numai receptarea, şi redarea, unui loc dintre
atâtea, ci şi intrarea, adesea primejdioasă, într-o altă lume, la fel de
necunoscută lui, occidentalului sosit dintr-un început de secol
XXI, cum i-a fost Imperiul Chinez lui Marco Polo la 1271. În al
treilea rând pentru că el însuşi şi-a numit cartea „roman de
călătorie”, unde: „Totul se petrece ca şi cum călătoria, şi nu eu,
era personajul principal al acestui text, ca şi cumaş fi ascultat ceea
ce călătoria mi-ar fi spus.” De unde fascinaţia, dar şi îndurerarea,
de a întâlni o lume într-un continuu şi geometric progres, ivită însă
dintr-o acerbă şi îndârjită luptă a contrastelor de tot felul.

Convinşi că atipicul „roman de călătorie” merită tot interesul
cititorilor de limbă română, asta dacă vreo editură îl va publica, ne
vom opri asupra câtorva fragmente din BETON ARMÉ,
ilustrative pentru specificitatea receptării acestui autor, cetăţean
al lumii, oriunde simţindu-se „acasă”.
(...)

č

ŕ
BETONARMÉ

asemănări, deosebiri,mister zăvorât în sine

Eu care n-am călătorit decât în cărţi,mă consideram străin de
mitologia călătoriei. Popoarele îndepărtate, acelea pe care mi le
imaginam, foarte diferite de portretul lor din povestiri exotice, nu
erau nicimai bune nicimai rele ca oamenii cu care-mi încrucişam
zilnic paşii. Potrivit acestei logici, chinezii s-ar deosebi de noi
doar prin costumaţie, prin obiceiuri, prin cuvintele prinse în
vocabularul lor. În seara plecării mele, cu Michel Leiris, Henri
Michaux, Victor Segalen, Nicolas Bouvier, dar mai ales Roland
Barthes în buzunar, am avut impresia că am vizitat Imperiul
Chinez fără a-mi părăsi fotoliul. (...)Mă înşelam, întrebărilor pe
care nu am încetat sămi le pun, comparând societăţile noastre, nu

le-am găsit răspunsuri favorabile Chinei. Lumile noastre se
aseamănă, dar se şi deosebesc acolo unde ei au greşit: sistemul de
sănătate, inegalitatea pensionarilor şi a elevilor, poluarea apei, a
aerului, a solului, compromiterea lanţului alimentar, corupţia
funcţionarilor şi a justiţiei, liberalismul sălbatic, xenofobia,
naţionalismul furibund. (...)
Mii de feţe mi-au trecut prin faţa ochilor. Toate cu acelaşi aer
misterios. Nu exotic, mai curând lăcătuit, zăvorât în sine. Văd o
femeie rezemată într-un colţ de Fuyou Road, în qipao cu fluturi,
priveşte indiferent turiştii care o fotografiază pentru costumul său
tradiţional şi Juyuan Garden. Aşteaptă venirea nopţii jucându-se
cu smartphone-ul său. Rochia, un punct luminos, ca un roi de
insecte. Curând se întâlneşte cu un om al cărui păr e strâns la
spate în cadogan, poartă cizme impertinente şi vorbeşte italiana
sau spaniola, nu mai ştiu. O mângâie pe gât înainte de a o
îmbrăţişa sub bravo-urile unui grup gătit de sărbătoare, bând
şampanie la un pas de o galerie de artă (...)Oamenii se grăbesc cu
portofelul înmână, între vitrine strălucind de fleacuri şi fast-food-
uri până la restaurantul Lu Bo Lang, instituţie de marcă a
oraşului, afişând, pe trei etaje, portrete de preşedinţi şi
celebrităţi, de la Bill Clinton la Fidel Castro, alături de
inevitabila Callas, congestionată, cu paharul plin în mână, sub
nasul unui personal dispus în arc de cerc pietrificat în surâs.

are este bilanţul acestui voiaj care aproape m-a costat
viaţa? Un flux de imagini, niciodată arzător pe retină (...),
un pic de luminămaimult saumai puţin densă şi colorată?

Shanghai, foarte complex pentru a putea fi povestit, nu va fi decât
un pretext pentru un formidabil inventar?
Femeia sprijinită de gardul Grădinii Yuyuan mă urmăreşte.
Frumuseţea sa artificială asortată clădirilor de carton presat.
Nici un templu în spatele ei, subţiat în roşu, lipit ca o stea de mare
la picioarele panoramei urbane Pudong, pe un alt ţărm al
fluviului Huangpu (...) cartier după cartier până în foburguri, în
tremur seismic de trenuri, metrouri, convoaie de tot felul, totul a
dispărut. Amintirea lor s-a spulberat, în loc rămânând singura
imagine a acestei femei, care nu este cu adevărat o imagine, mai
curând o tresărire de dezgust şi plăcere, care permanent m-au
însoţit la Shanghai; nici liniştea îndepărtată a blocurilor
rezidenţiale, apărând şi dispărând la orizont în bătaia vântului,
nici rafinăriile reflectate în orezăriile-depozit, nici unul din aceste
locuri încâlcite prin creşterea monstrului demografic nici
toate violentele răsuciri executate aici de om, în mod concret sau
doar sugerat, nu vor impresiona mai mult decât frumuseţea
obişnuită. (...)
La reuniuni oficiale, la Asociaţia de scriitori din Shanghai.
Căldură şi complicitate. Se trăieşte bine.Unmoment te crezi la Tel
Aviv, Marseille, Napoli. Invariabil însă, farmecul se rupe. Nu
exişti pentru confraţii chinezi, obligaţi să servească un ideal din
care ai fost exclus.Un ideal a cărui vitrină este Shanghai, ambalat
în demnitateamuncii, a prosperităţii, a coeziunii sociale, dar nu şi
în adevăr. Acceptarea acestui fapt deformează raporturi
interumane, cenzura implicită, activă permanent, sfârşind prin a
se manifesta chiar în timpul celor mai nevinovate discuţii, vreun
oarecare simţindu-se obligat, într-un moment sau în altul, să-şi
manifeste patriotismul, lăudând supremaţiaChinei.

Am văzut locuri ignorate de occidentali. Situate la o oră de mers
cu maşina spre nord, via Hutai Road, puţin după Motel 168,
celebru pentru deschiderea aici a primului salon erotic din China.
După motel, drumul se lărgeşte până la un pod păzit de blindate,
în timp ce în dreapta lui plonjezi într-un cartier rezidenţial, case
cu două etaje şi faraonice şantiere, flancate de panouri
reprezentând viitoare cartiere cu nume sonore: Le Chambord, Les
Versailles etc.
Străzile, majoritatea neasfaltate, gem demici afacerişti. În timpul
zilei puţină lume trece. Dar noaptea, majoritatea muncitorilor
preferă să evadeze din reţeaua eşafodajului de bambus al
turnurilor învecinate şi se regrupează în jurul unui foc. Zona se

la ceas de bilanţ, cu ce amintiri rămâi?

land with no name

...se întreabă PhilippeRahmy, încercând să-şi clarifice tumultul de
impresii, străluciri orbitoare de o clipă, umbriri de neînţeles
pentru un occidental obişnuit să spună sau să apere dezinhibat
adevărul.

(...),

Poţi să te plimbi pe unde doreşti? Fără să fii supravegheat?
Depinde ce prieteni ai. Şi, mai cu seamă, cât anume înţelegi din
ceea ce vezi.

C

PHILIPPE RAHMY:

„Nu recreez realitatea, vreau s-o corijez”
întinde pe mulţi
kilometri pătraţi
î n a i n t e d e a
a j u n g e l a
pădurea de lângă
r â u l Q i h e .
M a l u r i l e
sălbatice au fost
domesticite şi
pleacă în linie
dreap tă către
d o c u r i l e d i n
Baogang, un paradis industrial, un infern uman. O mai veche
revendicare salarială a lăsat un uriaş banner atârnat pe un
hambar: „Hell is Cheaper”, vizibil până la Lake Malaren Golf
Club de Shanghai, situat la mai mult de trei kilometri. O dată
riviera depăşită, se ajunge la Land with no name. Loc de vacanţă
pentru demnitari neindicat pe vreo hartă. Lăcătuit, apărat de un
perete electrificat, de soldaţi sonor bătând din călcâie la trecerea
vreunui vehicol autorizat. Vilele, de un delirant lux, sunt
demolate şi reconstruite ori de câte ori îşi schimbă proprietarul.
(...) Gustul pentru nou se echilibrează prin concesiile admise
vechiului: arbori centenari sunt aşezaţi delicat, de parcă ar fi din
porţelan, în lungul aleilor, al grădinilor, de elicoptere militare în
culorile Industry Corps of China, transportând monumentala
încărcătură atârnată de un cablu, din provincia vecină Jiangxi,
statistic ceamai săracă în femei, dar bogată în vegetaţie
Am debarcat în Land with no name către ora 21, în spate la
BentleyContinental, la un amic chinez, întâlnit cu douăzeci de ani
în urmă la ONU, la Geneva, unde eram curier diplomatic. Mi-a
prezentat-o pe soţia sa, profesoară de engleză la Universitatea
Fudan, dar nevorbind nici trei cuvinte din această limbă, apoi pe
fiul său, un nătăfleţ americanizat. Amicul, devenit ştab la un
minister al Republicii Populare China, mă invitase la cină, în
compania unui deputat, responsabil cu politica culturală în Tibet.
Soţia dispăru în bucătărie, fiul s-a volatilizat şi el, iar notabilul
Chenmi-a fost prezentat cu pleoape coborâte.
În salonul normand, toate stilurile se adună în Land with no
name, televizorul deschis în permanenţă, într-un vacarm
mondial, climatizatorul nu aducea niciun pic de răcoare,
mulţumindu-se să mişte aerul jilav de-a lungul încăperii.
Apărând prestigiul naţional al ţării, Chen a fost responsabil cu
Jocurile Olimpice de la Pekin şi, recent, cu Expoziţia Universală
de la Shanghai. Dar pasiunea sa rămânea Tibetul. Serios ca
Budha, la fel de durduliu, el îşi ridica mâinile înainte de a vorbi,
închizându-şi ochii, ca şi cum ar fi binecuvântat o mulţime. (...)
Prietenul meu m-a privit jenat, traducându-mi când Chen a
abandonat engleza.
Îl ascultam fără a spune vreun cuvânt. Până când, într-un exces de
naivitate, i-am cerut ajutorul pentru o asociaţie destinată
înfiinţării unui dispensar pentru copii în Tibet. Atent la
osteogeneza imperfectă, aveam legături cu Handicap
International Pekin care-mi susţinea proiectul. Frazele mele,
dizolvate de climatizator, s-au pierdut indolent în aerul cald.Chen
a băut un ultim pahar de rămas bun. Prietenul meu şi-a regăsit
surâsul. Ministerul Comerţului şi Ministerul Culturii şi al
Minorităţilor etnice păreau să se fi înţeles. (...)

ată de unde vine dulcea somnolenţă întipărită pe faţa femeii
sprijinită de gardul Grădinii Yuyuan. Apatie. Resemnare.
Linişte interioară. Se comunică totuşi la Shanghai, cuvintele

circulă zi şi noapte, de la un capăt la altul al oraşului, de la o
margine la alta a piscinei, în Bund, între şezlongurile întoarse
către râu, între chelneriţele de la Mc Donald's, între matroanele
cartierului, guralive în pijamalele lor tricotate de mână, sau la
doi paşi, pe terasa de la Bar Rouge, stau atârnate de cer murmure
şi zumzete, murmure ricoşând din faţadă în faţadă, de-a lungul
străzilor, multiplicate de vânt se adună într-un articol despre
Nanjing Road(...) poliţişti în civil citind întotdeauna acelaşi ziar
pe aceleaşi bănci (...) turişti ameţiţi de luxul vitrinelor, murmure
înălţându-se până în cerul cu porumbei cuibăriţi în vârful
bibliotecii din Shanghai, colos de beton şi hârtie.(...) Cuvântul
este peste tot, se dilată, se umflă cu mulţimea, se pierde în larmă.
Şi megalopolisul, fremătător de rumori, contestate de
propaganda de stat, contestări sterile imediat ascunse sub noi
falsuri, se manifestă în mijlocul tumultului fluturând deasupra
zgârie-norilor, care sunt farmecul şi armele sale. Shanghai
cucereşte lumea ca Xing Tian, uriaşul din legenda citită în „Livre
des mots et des mers” (276-324). Xing Tian care sfidează fără
succes Atotputernicul înainte de a fi decapitat. Xing nu se
recunoaşte învins numai pentru atât. Lipsit de cap, reia lupta cu
securea în mână, cu scutul în cealaltă, ochii îi cresc în locul
sânilor, gura în locul buricului. Luptând încă şi încă. Până la
sfârşitul timpurilor îngenuncheatmisiunii sale de Sisif belicos

,
.

.

Shanghai şi Xing Tiang

I

Virginia FABIAN

* Interviu din decembrie 2013, publicat on line, şi Le Magazine
Litteraire, sept. 2014.
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Astăzi am primit în braţe, pentru prima oară în scurta sa
viaţă de 1 lună şi ceva, pe Thomas, fiul fiului meu, deci am
debutat ca bunic Din păcate n-amputut discuta despre
încălzirea globală şi nici despre viitorul preşedinte, deoarece
nu ştie încă vorbi, dar nu-i bai, eu de-abia aştept să-l iniţiez în
domeniul Limbii de lemn, pe care o cunosc foarte bine. (Oare
există şi un premiu de excelenţă pentru noua mea scriere în
proiect : „Gramatica limbii de lemn”? )
Bun un filosof la casa omului. Ideea asta mi-a venit mai

demult, pe neaşteptate, când m-a cuprins veselia citind despre
Diogene, cel cu repartiţie de la sub-primarul Vanghelie pe un
butoi. Mă refer la povestea lui din vremea când a căzut în
captivitate şi, după uzanţa vremii, a fost dus la un târg de
sclavi.
- Ce ştii să faci? a întrebat un oarecare cumpărător.
- Să poruncesc. (Râsete).
Şi fiindcă cei veniţi la târg temporizau procesul tăcând, i

s-a adresat crainicului:
-Fă strigare şi întreabă, cine vrea să cumpere un stăpân!
Dar ce s-ar fi întâmplat cu mine, ca scriitor? Aş fi

recunoscut dintru început: „M-au ruşinatu-m-au destinul
păgân”, căci la întrebarea „ce ştiu să fac” am răspuns în
limba slavă veche: „să scriu povestiri fantastice”.
Evident, că nu m-a cumpărat nimeni. Nici nu s-au uitat

dacă sunt, cât de cât, robust. Dar s-a comis o gravă şi tragică
greşeală. Nu există, probabil, instinct mai vechi şi mai
fundamental decât acela de a povesti. Omul este un animal
care povesteşte. Dintotdeauna i-a plăcut să spună sau să
asculte povestiri. Căci ce făceau bărbaţii întorşi de la
vânătoare, de la pescuit, sau din războaie? Zice frumos N.
Manolescu: „Copilăria omenirii se pierde în noaptea
povestirilor, paradis uitat al speciei noastre”. Dar şi mai
adevărat: „povestirea este forma naturală a imaginaţiei
umane.”
Merg mai departe, încurajat de urale şi aplauze

furtunoase: Puterea magică a povestirii se poate observa în
toată literatura lumii.(...) Clamez exemplul Şeherazadei care
îl pune pe Şahriar în imposibilitatea de-a o ucide pe frumoasa
fată deoarece cât timp povesteşte, ea este cruţată, povestirea o
salvează demoarte.Atenţie, nu nopţile de dragoste - 1001 - fac
ceea ce reuşeşte amia una noapte de poveste.
Povestirea este întotdeauna o povestire a unor întâmplări.

Faptele contează. „Innombrables sont les récits du monde”.
Fără număr sunt povestirile omenirii. (R.Barthes).
Dar ştii mata ce s-a întâmplat când romanul a luat-o

razna? Adică atunci când apăruse „noul roman” francez, şi
când s-a trezit pulverizat, dezumanizat, labirintic şi ilizibil?
Salvarea a venit de la abandonata, dispreţuita povestire. A
fost redescoperită plăcerea de a spune şi de a asculta poveşti.
Romancierului trebuie să i se strige azi „Povesteşte!
Povesteşte!” şi nu „Introspectează, Descrie! Filosofează!”
deci altfel.
Scuză-mă dacă-ţi apar, în ultimul timp, ca un viguros

transportator de citate, darmereu constat că cinevami-a luat-
o înainte şi a emis păreri ţinute demine în celmai stict secret.
E o prejudecată că adevăratul romancier nu este altceva

decât un povestitor. Dar pe mine m-a adus în stare de
incandescenţă, din nou, atitudinea unor tineri condeieri din
ultima generaţie care spun că fantasticul amurit la noi. Adică,
în primul rând - povestirea. Vaimie!
Am cerut audienţă maestrului meu M.Eliade, care ne

schiţează concepţia sa asupra prozei fantastice, concepţie
care

.
Da, maestre, vă iubesc pentru această aserţiune. Şi mi-am
copiat în caietul personal de idei şi această concluzie a dvs.:

”.
De fapt, acest (oare era

necesar?), ar putea fi pentru mine un subiect de teză de
doctorat, pe care aş scri-o în deceniul viitor, când, bănuiesc,
se vor fi descoperit metode de plagiat moderne şi imposibil de
decriptat. Zice tot Eliade, şi închei, că povestirile sale erau

; ei bine, şi eu

en titre.

„se deosebeşte, bunăoară, de cea a romancierilor
germani, a lui EdgarAllan Poe sau a lui J.L.Borges. Destul să
amintesc că e solidară cu concepţia mea despre gândirea
mistică şi universurile imaginare pe care le fundează,
universuri paralele lumii de toate zilele şi care se disting în
primul rând printr-o altă experienţă a timpului şi spaţiului.
Descopeream subiectul romanului sau a nuvelei pe măsură ce
scriam. Nu-mi aduc aminte să fi folosit vreodată documentele
mitologice sau semnificaţia lor simbolică scriind literatură”

„Locul numit <La ţigănci> reprezintă simbolic lumea cealaltă,
liberă de contingenţele timpului şi ale spaţiului, în care
locuiesc nemuritorii. Este altceva decât lumea de dincolo,
unde se duc toţi după moarte, dar de unde nu se înapoiază
nimeni

elogiu al povestirii fantastice

„rodul imaginaţiei creatoare, nu al erudiţiei”

9 nov.2014, aniversare a 30 ani de la nunta noastră C&M

subscriu, dar fără precizarea sau accederea la erudiţie, căci -
la mine - de unde?Am - vorba ta - buzunarele pline de greieri.
Când s-au împărţit bursele pentru Paris, eu eram de serviciu
pe sectorul „Comandament” al cazărmii în timpul „armeţii”.
Dar poate că sunt şi eu un erudit, dar fireşte stăpân pe alte
domenii decât cele ale savantului clasic. Ce-ai zice de
nesfârşita împărăţie a sufletului adolescentin, de care m-am
apropiat studiind minunata carte a lui Pierre Mandousse,
adică . (Cer scuze că scriu dezlânat, cam
fără logică, dar coxartroza mea, luând exemplu de la
minoritarii pro-ruşi din Ucraina, a cerut ajutor militar la
măreţul vecin, astfel că acum au sosit la faţa locului trupe de
„verzişori” ce se infiltrează peste tot şi dor a naibii).
(...)Dar oare în cem-am rătăcit?O. da, în teritoriul criticii

profesioniste. Nu e permis unui scriitor din altă parohie să
încalce drepturile civile ale criticului literar „profesionist”.
Dar noi avem un straşnic avocat al apărării: domnul
Thibaudet, care mă bate prietenos pe umăr:

Şi-o atenţioneză pe mătuşa Măriuca,
ce m-a prins în cireşul plin de poame dulci al lui N.T.:

Ei bine, există şi un
acuzator la faţa locului, bătrânul Swift care, în

zice că nu se cade ca scriitorii să participe la procesul
criticii. Pe-o uşă putem intra, pe fereastră suntem aruncaţi
afară. Ei şi ? Mă reculeg din colb şi susţin că

Asta ar fi mană
cerească pentru dascălii care fac „analize” de bucăţi literare
la ora de română, punând ritos problema: „Ce-a vrut să
spună aici poetul ?”. Şi parcă aud şi voceamuzicologului care
„iniţia” studenţii în muzica clasică la Filarmonica ieşeană,
prin 1962/'63 : „Iar aici vedem cum compozitorul ilustrează
frământarea sufletului omenesc”. Sfinte Sisoe!
Dar procesul împotriva mea s-a terminat şi sentinţa

judecătorească sună cam bizar: „Publicaţia ce nu va vorbi
despre poet /romancier/ dramaturg înseamnă că-l va jigni; iar
ceea care vorbeşte despre alţii, îl disperă.” Să nu-l uităm pe
îndrăzneţul care şi-a umplut sânul cu cireşe: de-ndată se vor
grăbi unii să devină brusc de o politeţe suspectă faţă de el, de
împricinat şi se comite o agresivă repudiere. Hotărârea
instanţei: îţi este interzis ferm accesul într-o lume
specializată. Chiar acolomi-amşi făcut de cap.(...)
Şi iarmă întorc la oile noastre.
Să ştii că am metode moderne ca să trec cu vederea

supărările zilnice, neputinţele senectuţii tot mai agresive. De
exemplu, să-l citesc, râzând în pumni, pe nenea Ţuţea, acest
spirit ascuţit şi demonic, cu care ai putea merge oriunde într-
un surghiun voluntar şi îndelungat, debarcat pe o insulă pustie
din Pacific, fără a te plictisi nici zece ani. Poate de aceea i s-a
mai spus şi . Nici n-am deschis bine cartea sa cu
interviuri şi eseuri, că am şi dat peste râsul lui ca de Zoil. Unul
dintre anchetatorii lui Noica, interogatoriu pe care nu-l mai
isprăveau, s-a lăudat: „Eu l-am interogat până şi pe Ţuţea”.
Probabil atunci i s-a reproşat lui că e un „tataie” cu bască şi
şoşoni, perorând prin localuri, figură penibilă cum îl ia „la
vale” ilustrul M.Cărtărescu, romancier, cel ce n-a înţeles că
vorbea ireverenţios despre un mare om de cultură, de la care
ne-am ales gratis şi cu superba afirmaţie:

(Când vine vorba de Franţa, ca mare
putere, Ţuţea râde:
Spuneai undeva, stimateNick, că „Poeziamea (adică a ta)

nu are nici un rol şi nici un rost. Este liberă de orice obligaţii”.
Lăsând deoparte aerul de frondă (glumeaţă şi superbă!),
evident juvenilă, căci răspunsul la întrebarea reporterului
este dat în cheie parodică, nu ne rămâne decât să ne amuzăm.
Fiindcă, desigur, există mai la vale şi răspunsul. În primul
rând, că nu e „iresponzabilă”. Ea a încântat, a sedus, a frânt o
inimă, sau a parat răutatea vreunui critic sau cenzor. Apoi, a
avut o circulaţiememorabilă „cu efect înmase”.
Dar povestirile mele fantastice - cum stau în realitate la

acest capitol? Zic eu, s-ar putea să încânte şi ele, să seducă un
sufleţel adolescentin, să înfrunte un cenzor sau un critic, dar
aici am un amendament grav: cel mai sever critic sunt tot eu,
de judecatameamă temmaimult decât a oricărui alt jude.

L'âme adolescentin

„Între critica
profesionistă şi critica de artist, starea de luptă face parte din
însăşi viaţa literaturii”.

„Însăşi
critica ar muri fără critica criticii”.

Războiul
cărţilor,

voi milita
întotdeauna pentru critica amuzantă şi poetică, şi nu aceea rece
şi algebrică, sub pretextul că explică totul.

Înţeleptul

„capacitatea
cuvintelor [este şi] de a filosofa singure”.
-„De ce ai vorbit împotriva noastră, dom'le?” îi striga

torţionarul.
-„N-amvorbit, dom'le”. „-De ce ?”
-„Păi împotriva voastră vorbeşte tot poporul român. Ce să

mai adaug şi eu ?”
„E-omare putoare)”.

mereu şi tot
bunicul lui Thomas Filip-Mucenic

Mircea Filip,

Iubite amice Nick,

cronicu a de la mareţ

Prieten drag,
Iată că nici nu-mi găsesc cuvintele prin care să vă

mulţumesc pentru invitaţia de a-mi relua cronicuţa mea
dragă.
De altfel, de curând, când prietenul nostru comun

Lucian Vasiliu mi-a mărturisit că citea cu drag cronicuţa
aceasta, mi-a părut foarte rău că nu mi-am trimis textele la
timp.
Tot astfel, când d-l Ovidiu Dunăreanu, care o

descoperise şi el, mi-a propus să o mut în Ex Ponto, i-am
explicat cât de fericit am fost când un director de revistă
literară mi-a acceptat cu discretă şi firească generozitate o
rubrică permanentă, aşa cum visasem doar, cândva, în
adolescenţă şi m-am gândit că, dacă această cronicuţă s-a
născut acolo, ar trebui lăsată să-şi dea duhul acolo, măcar
că tare mi-a fost mereu teamă că ea tulbură totuşi
atmosfera atât de ieşeană a Cronicii, care Cronică ieşeană
a fost şiCronică ieşeană a rămas.
Astfel, cu oarece sfiiciune, dar şi cu bucurie multă, mă

pregătesc să anin chiar aici o propunere de cronicuţă
redivivus.
Cu frăţească-îmbrăţişare,
pace-n cercuri literare
şi-nMoldova, la hotare!

Nelu STANCIU

Ioan Florin STANCIU

Sugeram periodic prin cronicuţele mele, generos
găzduite de , a prietenului nostru Nicolae
Turtureanu, că am trăit şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să-
mi fac veacul pe o miraculoasa limbă de lut şi de calcar
cretacic a Capului Midia, plimbându-mi zilnic nălucile,
deasupra unui uriaş zigurat scufundat sub clocotitoarele
pulberi dobrogene, unde, treaptă cu treaptă, se orânduia
latentă-n adâncuri întreaga istorie a lumii, de la tăbliţele de
lut ars ale preistoriei şi gânditorii săi extatici, imobilizaţi în
crisalide din ceramică neagră şi până la
al Canalului stalinist, ca să se îngroape apoi de vie în praful
şi pulberea de la PoartaFurtunilor.
Totuşi, în memoria mea recentă, de martor ocular, a

rămas, mai ales, momentul când, prin 1989, o brigadă
complexă de arheologi de la Bucureşti şi Constanţa a
demarat primele săpături aplicat-ştiinţifice chiar în centrul
satului Vadu, fost Vicus Celeris, Zanaoarda, Grossea,
Civitas Nigra, ScalaVecchia, Karakirmen, Kara Harmanlîk,
Gargalîc,Corbu,Caraharman,Vadu şi ce-o fi sămai fie.
Parcă văd cum lucrătorii voluntari de atunci, adunau

zilnic impresionante mulţimi de gură-cască, posesori de
oale. ulcele, statui fără nas, monede, nasturi, belciuge sau
vârfuri de lance găsite de ei sau de părinţii lor prin arături,
sub maluri surpate şi prin ţărâna drumurilor. Dar, deşi
arheologii cu echipele lor de studenţi şi de pionieri săpau din
zori până-n asfinţit, nimic nounupărea să tulburemonotonia
clipei, iar feţele lor ne apăreau tot mai lungi, mai palide şi
mai descurajate. Deoarece, după cum i s-a întâmplat şi lui
Schliemann, la Isarlîk, premiul de consolare a venit abia în
ultima zi a săpăturilor, cu greu aprobate de Comitetul
Naţional pentru Cultură şi Educaţie Socialistă al acelor
vremuri de cumpănă. În ziua aceea, spre seară, un săpător
din acela, anonim, a descoperit, iată, într-o nişă cât un cuib
de lăstun, din malul proaspăt săpat, o pungă dolofană din
piele, cu baierele strânse în nojiţe de mătase, care conţinea,
după cums-au arătat zuruind în lumina veştedă a asfinţitului,
peste o sută de monede felurite, dar, mai ales, otomane:
zoltale şi onluci, taleri germani argintaţi la Constantinopole,
ţechini şi ducaţi deVeneţia şimulte altele încă. Iar toate astea
într-un şanţ care trecea la doar şapte paşi de coşmelia
ghemuită sub snopi de stuf a tractoristului Nistoroiu:
„Aoleu, bre, domnu' învăţător, mi-a strigat el, noaptea, la
cârciumă, ai văzut şimatale ce parşivă e soarta omului…, că,
uite, era cât p-aici s-o mierlesc dă foame, tăvălindu-mă cu
baibaracele goale peste toate comorile pământului!?”
Apoi, cam tot aşa era s-o păţesc şi eu, mi-am zis a doua

zi, dimineaţa, în faţa torturantei file albe. Caut de douăzeci
de ani un spaţiu literar exemplar şi inconfundabil-
semnificativ, iar el se găseşte fascinant şi inepuizabil chiar în
ţărâna de sub tălpile mele, acolo unde, scufundată-n
mitologie, astrologie fabuloasă, destin şi experienţă istorică
inconfundabile se află cartea aceea tragic-hilară a spaţiului
miraculos dintre Schytia Minor şi Balcania. O ideală

, în fond.
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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.

Despre , un subiect încă
fierbinte: ce uşor pătrunzi azi, oriunde
vrei, cînd doreşti; apoi, omori şi arunci în
aer, tragi rafale şi faci ...nefăcute...
Şi cîndmă gîndesc cămie, la aeroport, au vrut să-mi ia (chiarmi-

au şi luat!), de-a lungul zborurilor, unghiera, tirbuşonul, o sticlă de
whisky şi un borcan de peşte...Iar un derbedeu, recent, pe
aeroportul din Cluj, a fentat toate filtrele şi-a urcat într-un avion,
făcîndu-şi în cabina piloţilor!
Pe de altă parte, nu-nţeleg: e uşor să suspectezi arabi. De ce se

anunţă mereu, DUPĂ, că erau monitorizaţi? Nu pot fi dejucate mai
des actele teroriste?
În fine, după unii erau mulţumiţi, că „aşa le

trebuie!”. Şi la 11 septembrie am văzut reacţii similare. Am
cunoscut un comunist/securist din cultură încîntat, că „prea au
sfidat americanii!”; acum, tot el şi alţii ca el, tot încîntaţi, că prea
„şi-aubătut joc de religia islamică!”.
Despre cei care se bucură de tragedia altuia, nu mai este nevoie

să spun cegîndesc...
*

O ştire tv m-a uimit: pictoriţa Medi Dinu a fost sărbătorită
la...106 ani!
Am cunoscut-o acum 45 de ani, la Brăila, la premiera unei piese

a lui MRP: nu este alta decît văduva lui Gh. Dinu, avangardistul şi
eleva celebrului Nae Ionescu. Fericită femeie!N-a trăit degeaba...

*
La metrou s-au petrecut, recent, două evenimente interesante:

într-una din zile, tinerii au călătorit fără pantaloni şi fuste.
Următoarea provocare: călătorii mimau statui, timp de 5minute, pe
peron.
Se mai dezinhibă lumea...deşi iarna-n budigăi, nu cred că-i prea

confortabil!
*

, un film celebru, constat că este des reprogramat pe
micul ecran: îl revăd mereu, pentru minunata şi inegalabilaAudrey
Hepburn.

*
Iar a căzut un avion prin Asia! Ce atrage acolo catastrofele

aviatice?Nu ştiu să răspund.Dar n-o fac nici ăia puşi să răspundă!
*

Caz rar; într-o duminică seara, două emisiuni excelente, una
după alta, pe TV1: prima dedicată Principesei Margareta şi
următoarea, lui Ionesco.Bravo!

*
, interzisă, nu ştiu pe unde, ca să nu

supere...lumeamusulmană. Ptiu!
Interdicţia îmi aduce aminte de vizita mea în Dubai: în cel mai

mare al lumii (acolo multe sunt sau !), nu
găseai strop de alcool nu le dădea voie religia. Să zicem c-aş
înţelege, dacă nu aş fi văzut raionul cu carne de porc: să deduc că
asta le dă voie?
Şi-atunci, cum rămîne cu amărîţii ăia de purceluşi?Aud?...

*
Am revăzut cu interes . Un documentar despre

şiRevoluţia de la 89.Cînd se reia, nu-l rataţi!
Consternante, aici, opiniile lui Carlos Şacalul despre generalul

Pleşiţă : „simpatic”, „băiat bun”, cam bea, dar face cadouri
frumoase”....hm!
Băiatul ăsta bun îl dădea pe Goma cu capul de pereţi, în anchete,

ţinîndu-l de barbă...Iar în film, mărturiseşte:„I-aş fi omorît pe toţi
cei de la !”.
Milostiv individ!...

*
Emisiunea lui Cristian Sabbagh, mereu foarte bună! Are

, ritm, sub iecte atractive. Felicitări!
*

Am revăzut , montare mai veche, cu plusuri şi
minusuri. Regia lui Todea - modestă, iar dintre surori, două-s prost
distribuite înMaşa şi Irina. Iar dintre bărbaţi, Bisericanu e din altă
lume!
Buni Şerban Ionescu,MirelaGorea şiMaia.
Dar profit de ocazie să repun o mai veche interogaţie: dintre toţi

actorii României, cum de atît de des, regizorii tv îi aleg pe cei
neadecvaţi?Ciudat!...

*
În excelenta emisiune a lui Dragoş Pătraru, , s-a

lansat o glumă care-mi plăcu: „TatianaNiculescu Stan şi Bran”.
Numirea ei ca purtătoare de cuvînt a Preşedinţiei, personal,

rămînede neînţeles.
*

Corina Dănilă face o emisiune agreabilă: . La una
dintre emisiuni , a fost invitată Mihaela Mihai. O solistă care mi-a
plăcut întotdeauna.
O confesiune a cîntăreţei însă, m-a consternat: „Invidia mă

motivează.Mie invidia îmi dăputere!”.
Num-aş lăuda cu aşa ceva...dar poate-s eu atipic!

terorism

selfie

Charlie Hebdo

Şarada

Povestea celor trei purceluşi

mall cel mai cea mai

Războiul undelor
Europa liberă

Europa liberă

suspense

Trei surori

Starea naţiei

Ieri/Azi/Mîine

NU NE ÎNCHIPUIAM

ZIARELE BASARABENE

că a pătruns
adânc corupţia şi-ntr-o zonă în care
nimeni n-ar fi bănuit vreodată: taman în...
viaţa literară! De întâmplat s-a întâmplat la
Craiova, acolo unde toate-s cu putinţă şi
nimic nu mai miră, între altele, şi creşterea
numerică de-a dreptul explozivă de după
1990 a membrilor filialei scriitoriceşti
oltene. Care-i comentată diferit: unii o văd
ca expresie (şi consecinţă) a libertăţii de
creaţie, a desfiinţării Cenzurii şi a
accederii neîngrădite la dreptul de
asociere, alţii o consideră urmare directă a
labilităţii criteriilor de primire, în
condiţiile unei exigenţe constant scăzute.
Oricum, gonflarea - excesivă sau nu - se
soldează cu efect nedorit asupra
prestigiului instituţiei şi almembrilor ei. Şi
nu doar orgoliul creatorului ce se vrea
musai considerat profesionist intră în joc,
cât prevederea legală potrivit căreia
membrii uniunilor de creaţie primesc un
oarece spor la pensie. De unde şi ideea
(oltenească) a investiţiei ce urmează a fi
recuperată, dacă te ţin zilele, cu destul
profit. Potrivit declaraţiei candidatului
craiovean Nicolae Bălaşa, între altele,
doctor în filosofie, autor de 18 cărţi
(romane, eseuri, teatru etc. etc.) i-a fost de
trei ori respinsă cererea de primire fiindcă
(aşa sună reclamaţia) a refuzat să
„cotizeze” cu 1000 de euro. Cică, la
Filială, i s-a spus verde-n faţă: „Aşa se face
treaba, nu?” La a doua tentativă, a fost
sfătuit să-l cadorisească pe un anume
personaj din ierarhia culturală cu
niscaiva... cârnaţi şi carne de miel
(amintiţi-vă de caltaboşii lui Remeş!). N-a
fost de-ajuns.A treia oară, taxa s-a mărit la
2000 de euro. N-a plătit-o, nici acum nu-i
membru. Bălaşa a reclamat în dreapta şi-n
stânga; Ministerul Culturii s-a declarat
neputincios, fiind vorba despre o entitate
ce nu-i aparţine, iar DNA şi Curtea
Constituţională încă n-au catadixit să
răspundă (solicitantul bate cu deplină
îndreptăţire la porţile Uniunii scriitorilor
de ani şi ani!) Ne plăcea să credem că
uniunile de creaţie sunt enclave proteguite
de corupţie prin însăşi misia lor de slujire a
frumosului şi educare a naţiei. Iată însă, că,
incredibil, şi aici a ajuns mizeria cea mai
imundă amitei şi aranjamentelor necurate!

au adus
vestea că, nu demult, s-a petrecut arestarea
lui Ion Druţă! Alarmarea noastră şi a
intelectualităţii basarabene a fost, însă,
repede dezamorsată: încătuşatul nu-i
scriitorul membru de onoare al Academiei
Române, ci un cunoscut interlop cu acelaşi
nume, comerciant de arme (între altele, i-a
vândut şi killer-ului Vitalie Proca pistolul
cu care a comis asasinate în România). În
tăinuita lume infracţională, nu i se spunea
Ion Druţă, ci Vanea Pisateli. Sonoritatea
italiană nu trebuie să deruteze: Vanea este
diminutivul de la Ivan, care, la rându-i, nu-
i decât echivalentul slav al lui Ion, iar
Pisateli, cu accentul pe a, înseamnă, pe
ruseşte, „scriitor” - deci, porecla ar sugera
o anume legătură între cei doi: Ion
Scriitorul Pistolarul, cine ştie, va fi fiind o

rubedenie cu Ion academicianul. Dacă n-o
fi decât simplă poznă glumeaţă; oricum, nu-
i cazul să se stabilească vreo relaţie între
cele două personaje, dar şi Ion Druţă cel
Mare ar avea motive să intre în atenţia
agenţiilor de ştiri, scriitorul sărbătorind trei
aniversări: 65 de ani de la debutul în
literatură, 25 de ani de la alegerea ca
membru de onoare alAcademiei Române şi
55 de ani de când a părăsit Moldova,
stabilindu-se definitiv la Moscova. Nu ştim
dacă a revenit asupra declaraţiei că
niciodată nu-şi va încasa indemnizaţia de
academician român, dar se poate ghici
motivaţia: este singurul mare antiromân
membru de onoare al... Academiei
Române! Colegii lui basarabeni de rang
academic bucureştean (Mihai Cimpoi,
Nicolae Dabija, Valeriu Matei, Andrei
Eşanu, Al. Moşanu) au opinii complet
diferite faţă de cele ale distinsului lor
confrate, care consideră că „limba
moldovenească” e-o realitate imuabilă şi-i
adeptul constituirii „Moldovei Mari”, de la
Nistru (eventual, Bug) până la Carpaţi.
Ceea ce nu ne face să ignorăm meritele
scriitoriceşti ale lui IonDruţă, a cărui operă,
consideră Mihai Cimpoi, „este în total o
expresie a rezistenţei
spirituale şi morale în faţa
a tot ce subminează
na ţ i ona lu l , umanu l ,
sacrul.” Numai că, faţă de
anii redeşteptării naţionale
şi eliberării de sub tutela
rusă, când Druţă era
considerat „far”, ideologul
a cot i t -o, rez is tenţa
încercând s-o direcţioneze
acum către „românizarea”
Basarabiei. Iată ce declară
membrul de onoare al
Academie i Române :
„Operele mele sunt scrise
în limba moldovenească.
Buneii mei au vorbit
această limbă, eu am scris-o şi vorbesc tot
în limba moldovenească. Nu-mi plac
oamenii care s-au culcat moldoveni şi se
trezesc români.” Probabil, îi preferă pe cei
care s-au culcat moldoveni şi fie că au
rămas întru adormire, fie că au cotit-o
definitiv spre Moscova, imitându-i
exemplul.

sprijin
proiectul

ă
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APARIŢIA (încă) unei cărţi ce-şi propune
să lămurească împrejurările morţii lui
Eminescu este întâmpinată cu imundă
salvă de invective postate pe site-ul
„Ziariştii online” (11 februarie). Cartea cu
pricina adună contribuţiile unor reputaţi
medici care, sub coordonarea lui Eugen
Simion, propun drept cauză a morţii lui
Eminescu intoxicarea cu mercur. Ceea ce
s-ar putea spune că ţine de domeniul
evidenţei şi, oricum, nu răspunde la
întrebarea dacă nepotrivitul tratament era
destinat unui lues real sau închipuit. Nu

intenţionăm să intervenim
în fondul discuţiei, ci doar
să atragem atenţia asupra
modului în care, în anul de
graţie 2015, este înţelească
ideea de polemică într-o
chestiune de istorie
literară. Iată câteva dintre
„argumentele” celor doi
combatanţi anti-Simion,
George Roncea şi Const.
Barbu. Fostul preşedinte al
Academie i Române ,
Eugen S imion , es te
considerat „stupid ca şi
Manolescu, neiniţiat şi
incult”, „omul odihneşte

bine în în incultura lui academică”,
„vorbeşte ca să se afle în treabă”, „ar fi
bine ca Simion să se ducă la bibliotecă,
deşi este târziu, foarte târziu”, „E. S.
trebuie să rămână în netrebnicia lui” de
„răspândac kominternist”. „Falsificatorul
E.S.” este „un academician gol, doar cu un
tatuaj mic pe posteriorul său: o inimioară
cu o seceră şi-un ciocan sub cuvintele
adânc înscrise, cu roşu, pe pielea albă a
academicianului: ia liubliu tebia
ARLUS!”. Iar profesorul universitar
craiovean Const. Barbu concluzionează:
„Eugen Simion este inchizitorul ramolit al
eminescologiei”.

Aşa Eminescologie...

UMORUL DISPERATULUI

REALITATE şi LITERATURĂ

. „Dacă aş
putea descoperi cine este patronul
oamenilor de litere, aş încerca să-i
reamintesc că exist, dar înţeleg că ultimul
sfânt care a deţinut acest post a demisionat
în disperare şi că nici un altul nu-i va prelua
funcţia aceasta.”, constata, prin noiembrie
1915, Joyce. Situaţia a rămas neschimbată,
pentru că, iată, s-a scurs deja o primă sută de
ani şi breasla condeierilor a rămas în
continuare lipsită de un protector cu aură.
Înglodată în datorii, în zadar îndreptându-şi
ruga spre cer, îşi caută în continuare Sfântul
Patron.Cine poate fi? Ştie cineva?

. Ce rost
ma i a r e l i t e r a t u r a î n t r - o l ume
ultradramatică, în care reali tatea
surclasează spectaculos şi tragic imaginaţia
scriitorilor? se întreabă Thomas Pynchon în
romanul său „Fonds perdus”. Dacă 12
ziarişti sunt împuşcaţi cu cel mai rece sânge
din lume, dacă terorismul din simplă, şi
ipotetică, ameninţare a devenit o prezenţă
permanentă, ce imaginaţie, oricât de
zglobiu artistic s-ar manifesta în pagină, ar
putea depăşi inimaginabila realitate a
zilelor noastre? Literatura a rămas doar un
drog al supravieţuirii normalităţii, pare un
posibil răspuns.

TANDREŢEALĂCUSTELOR, un film
politic din 2002, regizat de Dan Necşulea,
cu o distribuţie de zile mari (Victor
Rebenciuc, Mircea Albulescu, Mitică
Popescu, Dorina Lazăr, Lamia Beligan,
Costel Constantin, Marius Bodochi) ne-a
indus insomnia din noaptea duminicii de 8
februarie, când a fost transmis, la ora
22,10, pe TVR2. Într-un moment în care
Parlamentul României îşi strecoară
membrii după gratii, o asemenea întâlnire
la nivel artistic între nomenclaturiştii de
ieri/lăcustele de azi şi românii minţiţi de
25 de ani rămâne un avertisment sau un
protest?

N. IRIMESCU
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