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SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE* (pag. 19)

C a r t e a u n i c ă
(fragment)

Văzui tenebroasele dimpreună cu
Evangheliile toate şi Coranul,
Cu Cărţile mongolilor legate-n coperte de crepdeşin,
Înscrisuri plăsmuite din praful stepelor,
Din tizicul plăcut mirositor
Pe care-l pregătesc
Calmucele zorilor,
Aprinzând rugul în flăcările căruia
Chiar ele însele-s sacrificate -
Văduvele înveşmântate-n alb,
Tăinuindu-se în norii de fum,
Spre a grăbi alcătuirea Cărţii unice,

Vede

Versiune românească de Leo BUTNARU

PUNCT. DE LA CAPŞI ĂT. (pag. 2-3)

Paginile căreia ar fi necuprinse ca marea,
Ce fâlfâie din fabuloasele-i aripi de fluture albastru;
La semnul mătăsos de carte,
Unde cititorul îşi fixă privirea - râurirea
Marilor fluvii în maiestuoase torente:
Volga, unde nopţile-a cântat semeţul Razin,
Nilul galben, unde egiptenii se-nchină soarelui,
Intze-ul potopit de viermuirea umană,
Şi tu, Mississippi, unde yankeii
Poartă nădragi înstelaţi precum cerul, de-ai zice
Că chiar firmamentul le-nfăşoară gionatele.
Şi Gangele, unde oamenii tuciurii sunt arbori cugetători,
Şi Dunărea, în care ţăranii Europei îşi oglindesc

Râurile albelor cămăşi,
Şi Zambezi, unde africanii mai negri-s decât cizma,
Şi brunul Obi, unde zeul e biciuit
Şi pus la colţ,
În vreme ce tribul ospătează ceva gras, delicios,
Şi Tamisa mereu învăluită de plictisul gri.
Neamul omenesc e cititorul cărţii
Ce poartă pe copertă semnătura Creatorului,
Chiar aşa - numele meu încondeiat azuriu.
(din )Legea scrânciobului

Velimir Hlebnikov
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CRONICA ACTUALITĂŢI

Suma întâlnirilor
noastre...

Un , un hiatus şi o
turnură de situaţie de care să îmi
amintesc a fost cu siguranţă

abandonul studiilormele de pictură în anul III de la
academia bucureşteană de artă şi orientarea către
istorie.Am fost constrânsă de o situaţie de viaţă să
renunţ la facultate, nu neg că am suferit la
momentul respectiv (oare aş fi ajuns vreodată
critic de artă sau pictor?), dar aşa a fost să fie şi
după angoase existenţiale mi-a căzut în mână o
carte semnată de Lucian Boia. Habar n-aveam la
momentul respectiv nici despre noua şcoală de
istoriografie, nici despre disputele în jurul
miturilor, căci despre „Istorie şi mit” era vorba.
Cartea mi-a plăcut, am citit-o pe nerăsuflate, mi-a
stârnit o serie de întrebări, mi-a demontat clişee şi
se pare că a avut un efect considerabil asupra mea
întrucât în toamna aceluiaşi an m-am înscris cu un
entuziasm de boboc la facultatea de istorie. Nu
pentru că eram pasionată, îmi plăcea literatura cu
subiect istoric, recunosc, însă la momentul
respectiv credeam că istoria este doar o litanie
patriotardă despre date şi evenimente!
La facultatea de istorie a început adevărata

mea revelaţie - am avut parte de profesori
remarcabili, magisteri pentru care am să am toată
viaţa o adevărată consideraţie. Unul singur însă
mi-a marcat devenirea şi ori de câte ori îl amintesc
într-o discuţie, spun de fiecare dată: Profesorul
meu, Lucian Boia! Nu, nu intenţionez să îi fac un

acestui om, deşi pentru ceea ce a scris,
pentru maniera în care îşi susţinea cursurile (cu
amfiteatrele pline), pentru umorul fin şi inteligent
şi pentru relaţia pe care ştia să o construiască cu
studenţii - ar merita din plin! Aş vrea doar să
punctez importanţa întâlnirii pe care, pentru mine
a reprezentat-oLucianBoia.
Aşa se spune, că, în viaţă, suntem suma

întâlnirilor noastre. Mai bine de zece ani mi-a
coordonat lucrările, tezele şi a fost în umbra tuturor
studiilor pe care le-am urmat. Şi, într-un fel, nu am
mai suferit că nu ammai devenit acel pictor în care
crezusem eu. Dar ca să încep ceva, am fost nevoită
mai întâi să închid o uşă. Poate n-aş fi publicat

punct şi de la capăt

laudatio

Simona PREDA:

Punct. i de la cap t.Ş ă

Kairos
Teodor BACONSCHI:

Credeţi în îngeri? Mai toţi vor răspunde
afirmativ. E nepoliticos altfel. Plus că
îngerii sunt fiinţe intermediare,

inefabile, nelegate de dogmatica stricată a unei
religii. Au precedat creştinismul, i-au însoţit pe
asceţii pustiei, au colonizat chiar şi lumea post-
modernă, cu tot cu relativismul şi eclectismul ei
spiritual. Cu toate acestea, ne vine greu să facem
inventarul întâlnirilor cu îngerii ”personali”. Da, e
mai curând ometaforă. Nu poţi, raţional, să crezi că
te-ai intersectat nu cu un om, cu nume şi prenume,
ci cu un mesager divin, care te-a ajutat, cândva, să-
ţi urmezi calea.De celemaimulte ori, avansămprin
timp şi credem că asta ne arată, automat, şi direcţia
de mers. Nu e aşa. Uneori, apare răscrucea. Nu ştii
să o deosebeşti. Realizezi că a fost o răscruce numai
după ce, urmând-o, te trezeşti, ca dintr-un vis, pe cu
totul alt drum. Fireşte că îngerii marchează numai
răscrucile pozitive, acelea din care ieşim mai buni,
mai bucuroşi, mai clar definiţi ca făpturi
irepetabile, muritoare şi - uneori - memorabile.
Doar n-o să ţii minte mesagerul micilor catastrofe
care punctează orice traseu terestru.

Darie LĂZĂRESCU:

Angst und Sorge

Fără şiret
Ileana BÂJA:

Paştele are parfum de pantofi noi, fără
şireturi, de cozonac, de lumină şi de oţet.
Pentru totdeauna.

Întotdeauna de Paştemamane cumpăra pantofi
noi. Oricât efort făcea pentru asta. Mergeam la
biserică în pantofi nou-nouţi şi era sărbătoare. E
adevărat, uneori pantofii mă strângeau ca un
corset. Mergeam drept , eram fericită şi uşor
înspăimântată. În biserică, de sus , mă priveau
chipuri cu un cerc în jurul capului. Bunica spunea
că se cheamă aură sau nimb. Cuvintele păreau
complicate, Paştele părea şi el complicat.
Înţelesesem, în pantofii mei noi fără şireturi, că
Paştele este despre moarte. Pentru că nimeni nu
învie decât după ce a murit de-a binelea. Şi pe
atunci nimeni nu murise încă în familia noastră.
Moartea era doar un cuvânt necunoscut.
Îmi plăcea să fiu alături de mama când vopsea

ouăle. Mirosea iute a iută. Pentru că mama avea de
fiecare dată de Paşte, un sac de iută neînceput pe
care scotea ouăle abia vopite. Mirosea a oţet.
Gesturile mamei şi gesturile mele căpătau şi ele
aură, chiar atunci când mama pregătea vopseaua
pentru ouă ca într-un ritual. Chiar atunci când turna
oţet în vopsea, chiar atunci când cu nefârşită
blândeţe aşeza ouăle abia vopsite pe sacul ei
miraculos de iută. Ca pe un nou -născut le aşeza ea.
Eu doar ungeam ouăle ca să strălucească. Mă
simţeam importantă. Participam la o activitate
misterioasă şi inima îmi bătea aşa de tare, că ar fi
putut să îmi sară din piept. În casa noastră cu
coloane, aflată foarte aproape de mare, mirosea
nesfârşit de dulce-liniştitor a cozonac. Şi
întâmplarea avea şi ea aură.
Cândva, înainte de Paşte mama mi-a cumpărat

o pereche de pantofi fără şireturi. Eram la grădiniţă
şi educatoarea îmi interzisese să mai vin. Fiindcă
nu ştiam să-mi fac fundă la şireturi. Plecam, deci
invariabil cu şireturile dezlegate, aproape în pericol
să mă împiedic şi să cad. Pentru că eu una, am
învăţat greu să-mi fac fundă la şireturile de la
pantofi. Aparent părea simplu. Toţi ceilalţi copii
ştiau să îşi lege şireturile, eu nu. Atunci
educatoarea i-a spus mamei şi mie că mă pot
întoarce la grădiniţă doar când voi învăţa să fac un
lucru atât de simplu. Am încercat îndelung,
împreună cu bunicul, în umbra coloanelor albe ale
casei noastre. Era nesfârşit de complicat, iar eu
păream total neîndemânatică. Am plâns nesfârşit.
Aveam parcă două mâini stângi. Şi atunci mama
mi-a cumpărat în anul acela de Paşte, o pereche de
pantofi fără şireturi. M-am întors la grădiniţă cu
fruntea sus şi tot fără să fi învăţat să îmi leg
şireturile.
De aceea întotdeauna de Paşte ştiu că dacă mă

încurc -împiedic în şireturi, o mână nevăzută-
protectoare îmi va da o pereche nouă de pantofi cu
care am să bat fără efort asfaltul, viaţa, textele. De
aceea pentru mine Paştele e o linie nesfârşit de

Purtăm cred cu toţii, asupră-ne, înghesuite în grabă, în vreo posibilă valiză imaginară, momente de răscruce. „Crucificări” şi „ învieri”
deopotrivă.Momente pe care, oricât am încercat, n-am reuşit, încă, a le arunca definitiv în vreun fund de dulap. Deşi poftit, scheletul nu a vrut, pur
şi simplu, acolo, printre şalvari, să stea. Momente sau trăiri care ne-au transfigurat. De-o clipă sau prelungite în ani. Spre ele şi schimbările de
direcţie ce le-au succedat sau doar acele mici piruete (răsuciri pe călcâie) executate pe cale, s-a înclinat noua provocare la opinie a Cronicii
Vechi, (r)acordată într-omăsurămaimică saumaimare, SărbătorilorPascale.
Când şi cumoalegere (impusăde împrejurări sau benevol asumată), o decizie radicală sau, de cenu?, o persoană eşuată cu schepsis pe ţărmul

intim social au schimbat cu adevărat ceva.Dacănudirecţia, poate perspectiva...
Am căutat a exorciza aşadar, pe cât confesiunile primite au permis a contura, ideea uşilor trântite în nas, pe care le gândeai definitiv blocate,

evident, în defavoarea ta, dar care, ţi-au oferit, în fond, ocazia de a "sări" pe fereastra, găsită larg deschisă, undeva la etaj. Fără daune majore
desigur, ci, dimpotrivă, cu un neaşteptat câştig imediat. ( )RalucaSofian-Olteanu

Sunt spaime şi nelinişti…
Şi multe, multe momente

magice al căror înţeles îmi scapă. Cu
toate că memoria mea afectivă funcţionează
perfect, nu reuşesc, făcând un inventar rapid, sămă
fixez pe ceva anume. În viaţa asta n-au existat
războaie, nu s-au prăbuşit munţi şi nu au apărut
mări din senin; nu s-au despicat apele şi nimeni nu
a mers cu tălpile goale pe mare; nu s-au deschis
cerurile şi n-am avut vreo revelaţie pe munte…În
schimb, s-au derulat multe momente care, admit,
m-aupus pe gânduri.
Prunc fraged fiind, m-am trezit într-o

dimineaţă de primăvară cu senzaţii nemaiîntâlnite
până atunci, ca şi cum abia m-aş fi născut. Se
făcuse lumină, odaia bunicilor isca forme noi:
tavanul de lemn fumuriu, soba văruită într-un alb
orbitor, icoana cu un sfânt afumat , uşa larg
deschisă. Se pregătea ceva…
Şi un ombătrân (mai bătrân camine, acum)m-

a luat în braţe şi m-a scos afară. Ţin minte: n-am
protestat, poate că pluteam încă între două ape. M-
am lăsat purtat către prispă (doamne, pe atunci erau
încă prispe la case!); apoi el m-a aşezat cu tălpile
goale pe o brazdă de pământ înierbat. Ţin minte
iarba aceea de-atunci şi pământul abia săpat cu
rădăcini noi şi rădăcini vechi şi senzaţia
necunoscută de răcoare; şi bucuria învierii şi
sentimentul că voi trăi veşnic…Şi că toţi
ceilalţi,cei din jurul meu, nu vor muri niciodată. Şi
bătrânul m-a spălat pe faţă cu apă rece şi, fireşte,
mi-a făcut cruce, rostind ceva într-un grai de
neînţeles…
După atâţia ani, scriu toate acestea fără prea

mare emoţie. O amintire e ca omică iubire lăsată în
urmă, despre care nu poţi spune decât că a fost, a
trecut. Cu cem-a schimbat?Amai fost viaţamea la
fel de-atunci înainte?Cu siguranţă, nu.
Până în ziua când pe strada noastră a trecut un

convoi mortuar. Mai auzeam: a murit cutare şi
cutare, erau evenimentele cartierului la care nu
participasem. Marin Preda vorbeşte despre
întâlnirea sa cu moartea, în timpul rebeliunii
legionare se pare.Afost cutremurat, scrie el, de as-
pectul morţii, de poziţia nefirească a celui
împuşcat, de sângele scurs în rigolă.Atunci, spune
Preda, a început aventura vieţii lui.Autorul “Vieţii
ca o pradă” surprinde frumos momentul; literatură
demare clasă, atât şi nimicmaimult.
Mortul ăsta depăşea imaginaţia

copilului care încă eram. Fusese la râu, intrase
înfierbântat în apă, făcuse o pneumonie rapidă şi
gata. Era o vară peste măsură de fierbinte;

Angst und
Sorge…

al meu

subţire, dincolo de care e doar speranţă. Pentru că
dacă miracolul Învierii s-a petrecut atunci, el se
poate întâmpla acum-oricând. Şi Paştele are
parfum de pantofi noi, fără şireturi, de cozonac, de
lumină şi de oţet. Pentru totdeauna.

bărbatul- un gras, se umflase, se înnegrise cum nu
mai văzusem negru până atunci. A mai fost viaţa
mea la fel? În niciun caz...Vă puteaţi aştepta să
surprind vreun moment magic, vreun ,
ceva...
În orice caz, mă schimbasem. Am început să

am spaime, să mă strâng în mine, să mă tem. Într-o
seară, m-au dus ai mei la cinema. Rula ,
ştiţi, filmul cu Lawrence Olivier. Sala- plină-ochi.
Aer de nerespirat, răsuflări grele, mirosuri
muncitoreşti. Mă ţinea tata în braţe. Ca să văd ce?
Stafia bătrânului rege apărând din ceţuri, pe terasa
de la Elsinor. Moartea prinţului(nefirească şi
nedreaptă moarte!) şi finalul cu , şi
prinţul purtat pe o targă de bunii lui prieteni
îndureraţi (Horaţius!Horaţius!). Şi senzaţia de rău,
aproape de leşin, caremăcuprinsese...
Pe urmă, se făcea că am mai crescut, şi tata

(acelaşi, tot el, Dumnezeule!) m-a dus într-o zi la
biblioteca orăşenească. Îl înscrieţi şi pe băiatul ăsta
al meu, i-a poruncit el bibliotecarei, o brunetă
clasică: păr negru strălucitor, bluză albă, tenul de o
paloare de călugăriţă. Şi femeia m-a înscris. Şi eu
am rămas înscris pentru toţi anii de pe urmă. Mi-a
plăcut încăperea semi-întunecată, rafturile
încărcate cu cărţi, mirosul de hârtie veche. O
bibliotecă de oase, mi-am zis. Pe rafturi, oase
fosforescente, unele îmbrăcate în piele, altele
cartonate; cotoare cu titluri negre, roşii sau aurii.
Cărţile dintre cele două războaie- sărace şi izolate
într-o încăpere din spate. În faţă, la vedere,

...Pe undeva, modest, Jules
Verne, cu insulele lui misterioase, cu copiii
căpitanului Grant, cu submarinul căpitanului
Nemo. L-am iubit pe loc, eram prin clasa a III-a, şi-
l iubesc şi acum la fel...
După nişte ani buni, atingând eu vârsta

îndoielilor, a întrebărilor bazate pe o logică
dezgustătoare, a silogismelor şi dialecticii de doi
bani- ei bine, mi-am pus următoarea problemă: ce
l-a determinat pe tatăl acela al meu să mă ducă la
bibliotecă? Şi tot eu mi-am răspuns, cu precizia
infailibilă a omului matur:

. Mărturisesc că n-am fost
dezamăgit şi nu l-am judecat. La urma urmei,
femeia aceea îmi plăcuse şi mie, din prima...Amai
fost viaţamea la fel ? În niciun caz...
Pe urmă, tatăl castrator a dispărut: într-o zi de

la sfârşitul lui mai, a plecat către Bucureştiul
tinereţii lui furtunoase. Şi m-am trezit liber şi
dezarmat, neştiind încotro s-o apuc, şi primăverile
au fost altfel, şi verile şi toamnele şi iernile. Uite,
vorba lui Creangă, cum mă cuprinde urâcioasa
întristare...
Îmi promit să nu mai vorbesc de dispariţia

celor din jurul meu: în fond, toată lumea face la fel-
aprinde lumânări de dimineaţa până seara. Ce
plictiseală!

catharsis

Hamlet

totul e tăcere

Emelian Pugaciov, Povestea unui om adevărat,
Timur şi băieţii lui

tatei îi plăcea de
femeia-bibliotecară

după aceea

Camacesta a fost preambulul, aşa că pot trece la
povestea propriu-zisă. Am întâlnit mulţi oameni
importanţi (nu ştii niciodată dacă ei vor mai fi
socotiţi aşa peste 5 sau 100 de ani). Personalităţi
politice, diplomatice, intelectuale. Însă am ajuns la
ele doar pentru că, la un moment dat, prin
îndepărtatul 1987, când lucram la Arhiepiscopia
Bucureştilor, ca redactor de revistă (şi îmi
depusesem actele pentru a părăsi definitiv România
comunistă), mi-a fost trimis un înger. Sub cea mai
prozaică formă a unui doctorand român la Paris. Un
exilat, originar din Buşteni, care căuta ceva
bibliografie prin ţară. Ei bine, toată viaţa mea
ulterioară, aşa cum a fost, s-a născut în clipa în care
acel om mi-a vorbit despre Michel Meslin,
preşedintele Universităţii Paris IV-Sorbonne,
prieten cu Mircea Eliade şi şef al catedrei de
antropologie religioasă şi istorie comparată a
religiilor. Compatriotul angelic mi-a dat informaţia
de bază, pentru că acolo am ajuns, până la urmă, cu
Michel Meslin mi-am luat doctoratul şi pe temeiul
acelei performanţe mi-am construit, în România
confuză a anilor 90, un drum profesional propriu.
Nu existau pe atunci Google, net-ul, reţelele de
socializare etc.
Dacă acel om nu mi-ar fi spus că ”aşa ceva

există”, nu aş fi avut acelaşi drum (eu, de pildă, mă
pregăteam să solicit o bursă la Roma, prin

). Iată ce
înseamnă a te întâlni la vremea potrivită cu omul
potrivit, trimis, presupun, de Cel Preaînalt. Grecii
numeau acel moment Nu e neapărat
spectaculos, dar rămâne decisiv…

Institutum Patristicum Augustinianum

kairos.
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De piept cu Dumnezeu

Lorin CORYLLUS:

Ciprian HUŢANU:

Amvrut sămă iau de piept cuDumnezeu,
Pentrumine, pentru tine
Şi pentru toti ceilalţi nefericiţi.
M-a privit cu interes
Părea sămă ştie de undeva
M-a invitat în casa lui
şim-a servit cuun pahar deapă
vie.
Cred că a citit un fel de sete în ochiimei
I-amurlat toate deznădejdilemele,
I-am spus şi de tine...
A lăsat ochii în jos
pentruo secundă
(părea că-şi şterge o lacrimă)
Oare şiDumnezeii plâng?
mă întrebam...
Hm...interesant
Înseamnă că şi ei simt câte ceva
A început să-mi vorbească
mai apoi
Cu teamă, sănumă supere
mi-a spus:
Camdepe laAdam încoace,
de cândaţi plecat deAcasă,
Nu preamai ştiu nimic de voi
şimi-e dor, recunosc,
în fiecare zi
Primesc veşti, uneori, e drept
rugăminţi, plângeri...
Foarte rar un fel demulţumiri.
Când aţi fugit de acasă
amvrut să vin dupăvoi
darM-aţi alungat
M-aţi pus într-o groapă
şim-aţi vândut ca sclav.
Ca pe Iosif!
Am învârtit la roată împreună cu Samson
ca să-mi recapăt vederea
şim-am luptat cu leii
împreunăcuDavid
ca să-mi apăr turma.
Ce frumoşi sunteţi!
V-aţi făcutmari
Să veniţi pe lamine
SăMămai vizitaţi
încămi-e dor de voi
...
M-am luat de piept cuDumnezeu
de fapt elm-a strâns laPiept.

Teatru

Acum vreo 20 de ani, cam pe vremea
asta, începeam cu tremur să mă
gândesc, ce-o să se întâmple cu

mine... Nişte corigenţe inevitabile şi nenorocite
grizonau parcă orice perspectivă cât de cât vie. O
chimie care nu-mi intra în cap nici de chin, nici de
zel, o biologie pe care o detestam cu fix aceeaşi
măsură ce viza şi profesoara, un profesor de
matematici care nu părea (dispus) a înţelege, nici
în ruptul capului, cum reuşeam să văd senin şi
spaţial, figuri geometrice alambicate, în pofida
altor colegi (mai înzestraţi) deşi duceam fără
cazne, demonstraţia până la final... Luam 10, deşi
la restul matematicilor, eşuam. Paradox total!

avea taică-meuCâinii râvnesc deja la traista ta,

Nu mai sunt de mult timp un tip
original. Nu mai am de mult timp
propriile idei. De mult timp nu mai

visez. De mult timp visele mele nu mai ajung la
cer...E adevărăt, nu mai am ca odinioară elanul,
avântul, credinţa...Nu mai sunt la vârsta primelor
iubiri...
Între două aeroporturi, între două zboruri,

între două lumi, am devenit un om obişnuit. Cu
ochii pe ceas, la o ceaşcă de cafea, gândurile mele
se risipesc, de cele mai multe ori, ca fumul de
ţigară. Sunt mai singur ca niciodată. Paradoxal, în
jurul meu, forfotă. Oameni rătăciţi unii printre
alţii, trec fără să-i văd, fără să-i aud... Şi fără să mă
vadă. Am constatat că nici eu nu mai reprezint
nimic, pentru nimeni. Şi, de unde, până mai ieri
purtam grija persoanei mele, în apariţiile,
întâlnirile, contactele rutinei cotidiene, cu timpul,
încet, am devenit o umbră. Printre alte umbre. Nu
mi se mai cere nici măcar o părere, nu mi se mai
aduce nici un reproş.Amdevenit un om liber. Şi cu
cât, la propriu, ajung mai aproape de cer, mai des,
privirilemele se îndreaptă obosite spre pământ.
Plecaţi? Iar? mă întreabă, cu un zâmbet

pierdut, florăreasa... Luaţi o floare! Chiar o
floare...O daţi dumneavoastră cuiva.Are dreptate.
Ce frumos ar fi să dăruieşti şi să primeşti o floare.
Cumpără şi de la mine, maică! mă roagă o
bătrânică. Vinde flori. Momente, clipe de
speranţă, de bucurie...Când cumperi flori, nu
cumperi doar flori, cumperi şi dăruieşti secunde
din viaţa pământului.
. . . . . Cu r s a p en t r u M i l a no . . . P o a r t a

24...Aeroportul. Clipe de fericire şi tristeţe.
Scuze...Nu face nimic. îmi răspunde un zâmbet.
Vă iert dacă îmi dăruiţi o floare...Îi dăruiesc o
floare. Îmbarcat, deşi plafonul este foarte
coborât, duc cu mine, câteva secunde, o rază de
soare ...

Săculeţi cu balast
Veronica D. NICULESCU:

Deşi nu am încă vârsta condorului - cel
mai bătrân locatar de la zoo care mi-a
devenit personaj în ultima povestire,

scrisă săptămânile trecute - pot spune că, la vârsta
mea, deja ştiu: orice cumpănă, orice încercare
majoră, orice moment din care ţi se pare că n-o să
mai ieşi întreg se dovedeşte a fi, în cele din urmă,
exact punctul bun de cotitură, cel care te va face să
închizi uşi, să deschizi uşi. N-am vorbit despre
încercările astea în povestirile mele, ţin departe de
proză saloanele de spital, tumorile, dramele reale.
A fost o primă cumpănămajoră pe la douăzeci

şi şapte de ani,mă legănampe un pod cândmedicii
tot ridicau din umeri, dar am scăpat, şi am
schimbat totul: am renunţat la ceea ce lucram, am
uitat de facultatea absolvită, am luat-o absolut de
la zero. Dacă tot mi se dădea să trăiesc şi, mai ales,
să pricep că sunt vie, numaimerita trăit ca înainte.
Apoi, când nu mă aşteptam deloc, acum vreo

cinci ani, iarăşi, ceva foarte asemănător.Acum, ce
să mai schimb? Deja lăsasem la sol atâţia săculeţi
cu balast. La ce sămai renunţ? Şi am găsit şi acum.
Am debarasat ce se putea debarasa. Şi tot aşa, tot
aşa, şi îmi spun că atunci când simţi că te bagă ceva
în mormânt - boală, tumoare, depresie, iubire
strivită - e bine să ştii, dar chiar să ştii, că asta te va
învia.
Trebuie doar să aştepţi, atunci când pare că nu

mai e nimic de aşteptat şi când simţi că răul nu va
mai pleca niciodată. Dar vine, inevitabil, o
dimineaţă în care e soare înainte ca soarele să fi
răsărit, o dimineaţă în care vezi un colţ de tavan şi
el e mai albastru ca oricând, şi o voce îţi spune că
pasărea rea a plecat, încă o dată. Nu trebuie decât
să aştepţi, eventual să faci un pas înapoi, deloc
înainte.

Vecina ta, dilema
Teo SPĂTARU:

Acum, când Sărbătorile Pascale bat,
asemeni unui porumbel flămând, în
fereastră, “crucificările” şi “învierile

noastre” noastre, par chiar o idee castă. Cum? Ce-s
alea? se va, probabil, revolta un procent
semnificativ dintre enoriaşii cuvioşi, care aşteaptă
cu ocazia Învierii Domnului, doar să îşi răsfeţe
simţurile amorţite cu munţi de cozonac, sperând că
vor atinge astfel momentul lor de glorie, afiliat.
Apariţii scurte la ştirile de seară, despre vreo
peripeţie culinară rară. Nu tu introspecţie, nu tu
dimensiune religioasă sau spirituală (că religia e
încă subiect de dispută arbitrară), ci hai cu
deprinderea gastronomică, că-i mai firească. Nu de
alta, dar dacă până şi dragostea trece prin stomac,
aşa cum se spune aprofundat, atunci de ce să ne
complicăm cu lucruri conexe? Dumnezeu, spirit?
Expirat! ”Draga mea, ce avem la felul doi?” sună
maimotivant.
E drept că uneori ne “crucifică” alţii, persoane

pe care le consideram până de curând prieteni, cel
mai adesea. Însă de cele mai multe ori ne dovedim
apetitul spre auto“crucificare” prin alegeri
personale, nu foarte pline de sens, dar, cert
pasionale. Aşa cum alteori, ce-i drept, parcă din ce
în cemai des, lăsăm crucificarea la o parte, spre a ne
cruci doar de comportamentul semenilor noştri.
Dacă cineva mi-ar spune, folosind un clişeu, că

î
, i-aş răspunde probabil, că unele

persoane au doar senzaţia că trăiesc, când de fapt au
murit de mai multe ori deja fără să realizeze acest
prost obicei, măcar. Fizic, murim desigur, doar o
singură dată, spiritual, e ceva mai complicat şi nu
întotdeauna clar.
Murim cu fiecare despărţire, fiecare eşec sau

suferinţă care ne apasă sufletul. Se moare pe capete
tocmai din motive ce ne-ar sau sperăm că ne-ar
putea da, dreptul la nemurire. Unii dintre noi, cei
mai norocoşi, reuşesc după un răstimp să “învie”,
renăscând ca Pasărea Phoenix din propria cenuşă.
Alţii se complac un ceva mai îndelung răgaz în
propria moarte spirituală îndreptându-se
convenţional, încet dar sigur spre moartea fizică de
la final. Până la urmă, ce e moartea, dacă nu masca
pe care viaţa alege a o purta atunci când lupta numai
e oprioritate pentru ea?
Pemine, într-un fel sau altul, scrisul m-a salvat.

De mine însumi, în primul rând, asta e clar! Acum
vreo doi ani, mă aflam într-o situaţie dificilă: cu
săgeata otrăvită a lui Eros lovit drept în talpă, de
lucru nu îmi găseam şi nici taxa la facultate singură
nu se plătea. Riscam să fiu exmatriculat, ceea ce de
altfel s-a şi întâmplat. Simţeam că mă risipesc; nici
o soluţie-nor nu se întrezărea la orizontul din ce în
cemai îndepărtat.Am început să scriu…Iniţial, fără
scop...Cel puţin fără scopul de-a fi un roman. La o
adică habar nu aveam cum să fac asta. Îmi părea
ceva atât de pretenţios, de exotic, de neatins parcă,
în fapt. Cu poezia da, eram familiarizat. În schimb,
tărâmul prozei îmi era străin si gândul de-a-l aborda
mă epuiza. E adevărat că citisemproză, dar lectura e
una şi scrisul alta. Am refuzat însă să o iau extrem
de personal. Am scris fără să mă gândesc la nimic
din falsele obstacole pe care, practic eu însumi le
ridicam. Am stat în faţa ecranului, aproape
nemişcat. Nici nu am realizat când am terminat
primele două capitole.Abia apoi mi-am zis că de ce
nu? ar trebuie să fie un roman şi am început să
conturezmental acţiunea, personajele etc.
Cartea asta a fost fereastra. Cea care se iveşte

fix după uşa trântită în nas. Daca o recunoşti, dacă o
deschizi, eşti un om salvat. Când o uşă ni se închide,
undeva ni se deschide o alta sau măcar o fereastră,

n viaţa asta trăim de mai multe ori şi murim o
singură dată

Science fiction şi mutat
Michael HAULICĂ:

Locuiesc în Bucureşti, scriu SF, sunt
editor de SF (redactor-şef pentru două
reviste - şi ) şi

coordonator al colecţiilor SF&fantasy de la Editura
Paladin. Am înşiruit toate aceste ipostaze nu din
impulsul vreunui Curriculum Vitae, premeditat ci
pentru că ele sunt răspunsul a trei momente de
cotitură în viaţamea.
Am ales literatura science-fiction în urmă cu 27

de ani.
Eram în Iaşi, în 1987, era vară şi căscam gura la

lume. La o nuntă, printre invitaţi. Lângămine era un
tip cu barbă şi guramare,mereu vesel, mereu rîzând
exploziv mai de tot ceea ce spuneau alţii sau, mai
des, de ceea ce el însuşi replica. Am fost aşezaţi
unul lângă altul. Probabil cel care s-a ocupat cu
aranjamentele ne-a văzut de aceeaşi vârstă şi a
considerat că, sigur vom găsi subiecte comune de
discutat. A intrat în vorbă cu mine. Am început
uzual cu şi
dintr-una-ntr-alta ne-am împărtăşit pasiunea pentru
lecturi - eu cu Marquez şi Borges, el cu Asimov şi
Bradbury. Am continuat până când, la un moment
dat, mărturisindu-i că şi scriu, , păi, uite-
aşa şi-aşa, un soi de fantastic combinat cu realism
magic...s-a oprit şi mi-a spus clar, răspicat, fără a-
mimai lăsa loc de-ntors: tu trebuie să vii neapărat la
noi la cenaclu, laQuasar.
Nu ştiu cât de de-al lor eram sau am fost cât am

mai stat în Iaşi, dar la cenaclu am activat. Am
început să scriu SF.Mi-au dat şi un premiu. În 1992,
am fost primul laureat al Premiului DanMerişca, în
1993 am publicat primele proze SF, în
şi Tot în 1993 am devenit unul
dintre redactorii suplimentului SF , care
apărea în ziarul , iar în intervalul1995-
1997 am realizat suplimentul în ziarul

şi o emisiunede SF laTeleM.
În 1998 am plecat din Iaşi şi m-am stabilit la

Braşov. Dar nu ăsta este al doilea moment de
cotitură despre care vreau să vorbesc; acesta a
survenit în 2004, cînd mi-am dat seama că
informatica nu mai este o opţiune. Şi am acceptat
propunerea unui prieten de a face două reviste,
dintre care una era de SF, adică la ce mai bine mă
pricepeam. În acel moment, pentru a doua oară,
destinulmi s-a schimbat. Nu numai că viaţamea s-a
legat definitiv de scris, dar intrasem în rândul
profesioniştilor: trăiam din scrierile mele şi din
activitatea de editor. Între timp îmi apăruse şi prima
carte, , la Institutul European
din Iaşi, la trei ani după semnarea contractului cu
editura. Şi asta încununa euforia. Îţi trebuie ceva
curaj să-ţi schimbimeseria la aproape 50 de ani!
Iar mutat. În 2005 am hotărît să plec la

Bucureşti - nu ştiu dacă a fost visul, dar a fost
gândul meu dintotdeauna, pentru că la Bucureşti se
întâmplau lucrurile cu scrisul, aici erau marile
reviste, editurile, scriitorii, târgurile de carte etc. A
fost a patra oară în viaţa mea de adult cînd mă
stabileam într-un oraş. Lucrez în Bucureşti, la o
mare editură, coordonez colecţiile de SF şi fantasy
pentru un pui de editură creat special atunci când
am fost adus, coordonez două reviste, am publicat 8
cărţi şi mă pregătesc sufleteşte pentru încă două în
acest an.
Iar pentru toate astea a fost nevoie de trei puncte

de cotitură în viaţa mea, de trei momente cruciale.
Mi s-a pus la picioare răscrucea.Am ales să fac ceea
cemi-amdorit din start: literatură.

Argos Galileo

ce faci, al cui invitat eşti, cu ce te ocupi

dar ce scrii
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Maria Mangdalena

niciodată un rând despre istorie, dacă la un
moment dat al vieţii mele nu aş fi fost studenta lui
Lucian Boia. De la acest profesor am învăţat la
propriu să pun întrebări, să problematizez, să am
curaj în materie de istorie, să îmi asum lucruri şi
afirmaţii. Şi mai presus de orice, am reţinut lecţia
că istoria este, mai mult decât oricare alt domeniu,
un exerciţiu de inteligenţă! Pe la sfârşitul anului 97
am plecat de undeva, din provincie, cu un bilet de
tren şi un vis - să studiez pictura, se pare însă că
destinul a avut cu totul alte planuri!

doar că deseori se întâmplă ca această oportunitate
să nu fie vizibilă, să o ignorăm sau să renunţăm să o
căutăm din comoditate, pentru că în imediata
noastră apropiere ceva ne opreşte să credem în ea. E
dilema...În ceea ce mă priveşte, ca o dovadă că
nimic nu este întâmplător, tot datorită scrisului,
anul trecut, într-o zi de primăvară, dragostea mi s-a
furişat pe sub prag. E încă acolo şi mă ţine treaz.
Fericirea nu ţi se mai pare sora vitregă a uitării,
decât atunci când te opreşti din căutat.

Gelu STRÂMTU:

Aeroport. Praf la înălţime

vorba sa...
Poate că nu întrezăream încă o cale, dar

purtam cu mine, două iubiri: teatrul şi scrisul. De
taină, amândouă...Deşi nu văzusem niciodată o
cortină ridicată. Deşi nu păşisem aievea într-o
astfel de sală. În schimb nu ratam piesele pentru
televiziune, de pe Canalul 2. Şi, ce a urmat s-a
dovedit a fi un pact cu mine însumi şi cu lumea
toată, chiar...vioi.
Am rămas şi mai apoi teatru. De scris am

mai descins doar printre scenarii şi dramatizări.
Perspectiva? E duală. Aş putea cu aceeaşi sete
declara că Teatrul m-a deturnat de pe calea
aproape previzibilă a ratării sau că dimpotrivă, m-
a furat scrisului; n-am s-o ştiu clar niciodată. Nici
dacă a fost sau nu o decizie vitală sau doar
pasionată. Ce ştiu însă cert e nu-i sunt teatrului
dator defel. Eu am vrut mereu de la el, altceva
decât a vrut de lamine, el.

la în

Punct. i de la cap t.Ş ă
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Opera Omnia pentru un senior al culturii
Constantin DOBRESCU

Între 27-31 martie a.c. s-a desfăşurat, laPloieşti, a 27-a ediţie a Festivalului
Internaţional de Poezie „Nichita

Stănescu”, în organizarea Academiei
Române, Ministerului Culturii şi a unor
instituţii locale, dintre care amintim Primăria
Municipiului Ploieşti şi Casa de Cultură „I. L.
Caragiale”.
Acest prestigios eveniment a cuprins,

printre altele, un Târg de Carte, la care au
participat 23 de edituri, întâlniri cu scriitori
care, într-un fel sau altul, au legături cu
Ploieştiul şi/sau cu Nichita Stănescu (Eugen
Simion, Adam Puslojic, Valeriu Matei, Ştefan
Dimitriu, Nicolae Iliescu, Ion Bălu, Ileana
Vulpescu, Valeriu Râpeanu ş.a.), lansarea
Antologiei de poezie a cenaclului „Atitudini”,
iniţiată de poetul Gelu N. Ionescu,
conducătorul Cenaclului şi antologată de
academicianul EugenSimion.
Punctul culminant al Festivalului l-a

constituit, desigur, ceremonia de decernare a
premiilor, desfăşurată la Teatrul Municipal
”Toma Caragiu”, pe 31 martie, ziua în care
poetul ar fi împlinit 82 de ani.
Preşedintele juriului, acad. Eugen Simion, a
menţionat că niciodată nu a lipsit de la acest
festival şi că în fiecare an îşi stabileşte agenda
astfel încât pe 31 martie să fie prezent la
omagierea poetului. Eugen Simion a anunţat
că, începând din acest an, s-a instituit Premiul
OPERA OMNIA , a c o r d a t , a c um ,

Întâlnirea cu distinsul academician
Alexandru Zub a fost un adevărat eveniment
pentru ploieşteni, care l-au întâmpinat cu mare
simpatie şi căldură. Istoricul - adevărat reper
moral - a pus în slujba cercetării o solidă şi
variată cultură, care-i particularizează
personalitatea, preocupările lui fiind orientate
mai ales spre istoria culturii şi istoriografiei.
La Alexandru Zub, pasiunea s-a întâlnit cu
rigoarea savantului, spiritul cetăţenesc cu

Necuvintelor

academicianului , pentru
opera sa istorică şi contribuţia la promovarea
culturii naţionale.

Alexandru Zub

convingerea mereu afirmată a utilităţii sociale
a istoriei, vocaţia cu o înaltă competenţă,
erudiţia cu metoda ştiinţifică, răbdarea şi
devotamentul pentru profesiune cu credinţa în
adevăr, totul conlucrând la un impresionant
cursus honorum.
În opera sa istoricul a insistat mai mult

asupra orizontului de idei decât asupra
faptelor, căutând a descifra, dincolo de
polemica erudită, realităţi de profunzime ale
lumii noastre, răspunsuri la chestiunile puse de
istoria trăită. PentruAlexandru Zub, istoria nu
justifică, ci explică, ea este justiţiară doar „în
sensul că pune în lumină egală valorile istorice
de pretutindeni şi de oricând”.
O muncă de o viaţă în împrejurări nu

întotdeauna generoase şi cu recompense
puţine, o muncă tăcută şi cu rezultate
folositoare, o muncă desfăşurată decenii în şir
în slujba istoriei şi a culturii româneşti pe care a
promovat-o cu pasiune şi în exterior, cu ocazia
unormanifestări academice de prestigiu.
Cărţile sale despre Mihail Kogălniceanu,

Vasile Pârvan, Victor Slăvescu, Ion Nistor,
Miron Costin, Societatea Junimea, Nicolae
Iorga, proiectul fabulos al Cantemireştilor, Al.
I Cuza, Dimitrie Onciul, Mihai Eminescu etc.
sunt modele ale genului şi un mare serviciu
făcut istoriografiei naţionale. Cele mai recente
apariţii editoriale reunesc pagini de
publicistică istoriografică esenţiale pentru
înţelegerea procesului de racordare a scrisului
istoric la performanţele euroatlantice în
domeniu. Ele sunt şi mărturia unui spirit civic
viu, neliniştit şi responsabil, dornic de a da
seamă în faţa comunităţii de participarea - cu
uneltele conştiinţei cetăţeneşti şi ale meseriei
specifice - lamarile evenimente ale timpului.
Cine-i parcurge opera, impresionantă atât

prin întindere, cât mai ales prin rigoarea
documentării, erudiţia, fascinanta mobilitate
vizavi de progresele domeniului şi
complexitatea receptării, va surprinde -
dincolo de construcţiile monumentale - o sumă
de eseuri şi articole, care pun în mişcare idei,

concepte şi judecăţi de o aleasă sobrietate.
Alexandru Zub este o memorie vie, acum
când şirul istoricilor de autentică vocaţie a
început să se rărească prinmutarea lor „în casa
cea de lut a strămoşilor”, spre a lua loc lamasa
tăcerii; îi amintim aici pe regretaţii Florin
Constantiniu,Gh.Buzatu,MihaiTimofte,Gh.
Platon, Valeriu Dobrinescu, Dumitru
Ivănescu,VeniaminCiobanu şi atîţia alţii.
Pe academicianul Alexandru Zub îl

cunosc din vremea studenţiei şi a doctoratului,
când frecventam Institutul de Istorie şi
Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi sau
Biblioteca Universitară. El deschide lista
istoricilor ieşeni pentru care simpatia şi
respectul meu se situează la cele mai înalte
cote: eruditul istoric Gh. I Florescu, regretatul
prof. univ. I. Ciupercă şi distinsul prof. univ.
Ion Agrigoroaiei, conducătorul meu de
doctorat, sub îndrumarea căruia am dobândit
consacrarea ştiinţifică. La Institut, îl aflam în
biroul său, zidit între cărţi şi fişiere, îmbrăcat
în fâş şi cu bască, având impresia că s-a
travestit în Constantin Noica, aşa cum l-a
zugrăvitGabrielLiiceanu.
În ceea ce priveşte palmaresul complet al

Festivalului ploieştean, menţionăm că
MARELE PREMIU pent ru Poez ie
„NICHITA STĂNESCU” a revenit poetului
basarabean , laureatul din acest
an fiind prezentat de Nicolae Băciuţ - cel care
a primit aceeaşi distincţie la ediţia din 2014.
Născut în 1949, în comuna Sângereii Vechi
(actualul oraş Sângerei) din Republica
Moldova, Ion Hadârcă a publicat mai multe
volume de versuri printre care

,
dar şi cărţi pentru copii. S-a remarcat,
totodată, ca traducător şi ca om politic, fiind
cunoscute eforturile sale întru promovarea
valorilor naţionale şi a limbii române: „Chiar
dacă nu exista acest premiu, ziua de astăzi, în
care îl sărbătorim peNichita Stănescu, este un
dar de la Dumnezeu pentru mine, este ca o
duminică. Noi basarabenii avem două mari

Ion Hadârcă

Lut ars, Darul
vorbirii, Gheara de fum, Imposibila oprire

lecţii de învăţat de la Nichita Stănescu:
şi

- ceea ce a spus când a venit la Chişinău
în 1976...”
În cadrul aceleiaşi festivităţi, Premiul

pentru promovarea culturii naţionale a fost
decernat scriitorului şi criticului de teatru

, director al Muzeului Naţional al
Literaturii Române şi unul dintre cei mai
importanţi coordonatori culturali din România,
după cum a precizat poetul Dan Mircea
Cipariu. Laureatul a ţinut să dedice această
distincţie bunului său prieten, actorul
prahovean Eusebiu Ştefănescu, o prezenţă
obişnuită în anii precedenţi la festivalul de
poezie de la Ploieşti, trecut recent în eternitate.
Premiul pentru critică literară a revenit lui

, doctor în filologie, membru al Unuinii
Scriitorilor dinRomânia şi profesor universitar.
În seara dedicată Galei laureaţilor, cei

prezenţi au asistat la un scurt recital oferit de
rapsodul Ion Creţeanu, precum şi la un elevat
moment muzical, oferit de cvartetul „Chronos”
al Filarmonicii „Paul Constantinescu”.Actorul
Florin Zamfirescu, fratele actriţei Raluca
Zamfirescu, directoarea teatrului „Toma
Caragiu”, a depănat amintiri ce îl leagă de
Nichita Stănescu şi a recitat poezii ale acestuia,
inclusiv câteva creaţii la a căror „naştere”, după
cum amărturisit artistul, a fost prezent. În final,
cantautorulNicuAlifantis a susţinut un recital.

Patria
mea este limba română Am venit de acasă
acasă
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Paul
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întâlniri de destin

Mitropolitul Nicolae Corneanu
- în amintire

Ne-a părăsit, nu de mult, la o vârstă
patriarhală, unul din cei mai de
seamă arhierei din Biserica

Ortodoxă Română, mitropolitul Nicolae al
Banatului, înalt ierarh timp de peste un
demisecol, cu roluri misionare frecvente şi în
străinătate.
L-am cunoscut faţă către faţă în timpul unei

asemenea misiuni, la Viena, în anul de graţie
1976, când distinsul prelat a avut, acolo,
diverse întâlniri cu personalităţi din sfera sa de
activitate, pe linia unui ecumenism agreat şi de
instanţele române de resort. Nu dispun de
amănunte, însă pot bănui că discursul Bisericii
Ortodoxe se armoniza cu liniile
directoare ale politicii de stat externe, linii
evocate uneori şi de alţi arhierei, între care
Valeriu (Bartolomeu) Anania, Antonie
Plămădeală, Nestor Vornicescu s-au distins în
chip deosebit, iar preotul cărturar Mircea
Păcuraru, viitor academician, a făcut
cuvenitele contextualizări în

şi alte scrieri.
În timpul acelei săptămâni mirifice, cât

despre mine, am avut şansa de a cina împreună,
la preotul Marin Branişte, care păstorea acolo,
dezvoltând şi unele activităţi culturale, în
cadrul cărora scotea un bine cotat de
specialişti şi diverse lucrări de mai larg ecou,
între care una despre Ştefan cel Mare, alta
despre societăţile culturale dinBucovina etc.
Personal, am făcut o conferinţă într-o mare

sală specializată, în prezenţa ambasadorului
nostru în metropola austriacă, D. Aninoiu, şi a
Mitropolitului Nicolae, ambele figuri
bucurându-se, pe cât mi-am dat seama, de un
real prestigiu acolo. A rămas timp şi pentru o
masă de seară, undeva în afara Vienei, la un

grosso modo

Istoria Bisericii
Române

Almanah

„han” (cum altfel să-i zic?) ce dispunea şi de
specialităţi „balcanice”, confundabile pesemne
cu cele danubio-carpatine.
S-a organizat, pentru mine, o întâlnire cu

membri ai comunităţii româneşti din localitate,
ceea cemi-a dat ocazia să evoc unele aspecte ale
istoriei noastre şi să le pun sub semnul unui mic
poem blagian, „Greu e totul, timpul,
ceasul / Grea purcederea, popasul / Grea e
pulberea şi duhul / Greu pe umeri chiar
văzduhul / Greul cel mai greu, mai mare /
Fie-va capătul de el / Să mă-nveţe cu sfârşitul /
Cântă-n vatră greieruşa / Mai uşoară ca viaţa, e
cenuşa, e cenuşa!”
Declamarea discretă a poemului, rimând cu

sensul alocuţiei mele, a produs, pe cât îmi
dădeam seama, o bună impresie. Era un poem
din anii târzii ai filosofului, însă „nerecuperat”
încă de regim, ceea ce s-a înţeles poate şi din
spusele mele. Mitropolitul Nicolae n-a fost de
faţă, având un program personal în altă parte,
însă ne-am reîntâlnit seara, la cină, în casa
preotului Marin Branişte, personaj sensibil la
temele istoriei, pe care le aborda cu destulă
competenţă. Am păstrat cu el o anume relaţie,
prin felicitări deCrăciun şi de Paştimai ales, dar
şi prin interesul comun pentru marile figuri ale
medievalităţii noastre.
Însoţit de un membru al ambasadei (îmi

scapă numele), am făcut o ieşire cu maşina la
Salzburg, pentru o simplă escală turistică, apoi
la Graz, unde exista un institut cu preocupări
sud-est europene şi un tânăr istoric, Harald
Heppner, care manifesta un interes special faţă
de România. Avea să se manifeste, pe acest
tărâm, în forme ce ar merita să fie puse în
lumină cu altă ocazie. Menţionez, momentan,
că, împreună cu distinsul istoric austriac, am

Greieruşa:

editat peste ani un volum tematic
(Wien, 1997), iar Institutul ieşean

de istorie amenţinut cu el celemai bune relaţii,
istoricul austriac ajungând în ultimii ani chiar
să conducă Departamentul de istorie al
Universităţii respective.
Cale-întoarsă, de laViena, am făcut-o,
, tot în compania mitropolitului Nicolae,

figură luminoasă de cărturar şi teolog, care se
interesa şi de situaţia concretă a istoriografiei,
deloc comodă atunci. A avut amabilitatea
să-mi înlesnească, la sosire în capitală, odihna
unei nopţi la un cămin al Patriarhiei, unde era
„ca acasă”, dacă pot spune aşa.
De atunci, am rămas în dialog, pe diverse

planuri (felicitări, pastorale, extrase din
studiile publicate, chiar dacă de teologie şi
istorie bisericească), apoi o colaborare despre

la
„Mitropolia Banatului” (1986), revistă pe care
am primit-o multă vreme regulat. Am avut
consensual şi o corespondenţă cu un distins
consilier cultural al său, pr.Gh.Nagy.
L-am revăzut, apoi, pe înaltul prelat la

Timişoara, în două rânduri, cu ocazia unei
conferinţe la Casa Universitarilor, în
primăvara lui 1989, apoi încă o dată, prin anul
2000, la o „acţiune” similară, în compania unui
distins coleg de breaslă, Victor Neumann, care
a avut amabilitatea de a mă însoţi într-un mic
periplu peBega şi în zona centrală a urbei.
Ne-am intersectat scurt şi într-o altă ocazie,

prin 1998, de nu mă înşel, la o reuniune
multiconfesională, organizată de Fundaţia
Catolică S. Eggidio, patronată de Papa Ioan
Paul al II-lea, înainte ca Suveranul Pontif să
facă el însuşi o vizită pastorală înRomânia. Era
într-o pauză, printre diverse programe din

Europa
Verständnis
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Lazăr-Leon Asachi în cultura română

incinta Parlamentului, aşa că n-am putut decât
să ne exprimăm, mintal, simpatia ce ne lega de
peste două decenii.
Păs t rez , în arh iva propr ie , încă

nestructurată, mărturiile epistolare, cărţile şi
extrasele trimise, în timp, de înaltul arhiereu, a
cărui prezenţă în câmpul biografiei mele s-a
văditmereu luminoasă şi reconfortantă.
Dispariţia lui dintre noi, după ce fusese

omagiat ca nonagenar, a produs ecouri, se
înţelege, unele pigmentate de dispute locale sau
de reziduurile dictaturii abolite cu un sfert de
secol în urmă . Nu emomentul de a insista, aici,
asupra lor. Ce aş putea spune, în loc de rămas
bun, la o asemenea despărţire? Domnul să-l
aibă în sfântaLui pază!

1

1Ino Ardelean,
, în , 29 sep. 2014;

; Claudiu Pădurean,
, în

, 30 sep. 2014, p. 7; George Giurgiu,
, în , 30 sep. 2014;

Stefan Both,
, în , 30 sep. 2014, p. 9; George

Giurgiu,ValentinBirău,
, în , 1 oct. 2014, p. 6; StefanBoth,

, în
, 2 oct. 2014, p. 13; Sidonia Bogdan,

, în , 3 oct. 2014, p. 11
(interviu, 1997).

Nici sfânt, nici demon. La moartea unui
Om. Nicolae Corneanu Zâmbete amare
Banat.ro „Cutremurele” care au
marcat viaţa celui mai longeviv mitropolit România
liberă Mitropolitul
Nicolae a plecat la Domnul Lumina

Moartea unui Mitropolit. Începe lupta
pentru putere Adevărul

Bănăţenii îşi iau rămas bunde la
mitropolitul lor Lumina
Mitropolitul Banatului condus pe ultimul drum
Adevărul IPS
Nicolae Corneanu: „Îmi pare rău că am cedat în faţa
presiunilor” România liberă

Alexandru ZUB
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Litere nedesluşite în gând, deşi sunt într-o
aluvionară configuraţie, ne susţin în alcătuirea
vecinătăţilor întru uimiri şi noime. Sângele „în

maluri” identifică şi nuanţează provenienţa fluxului şi
refluxului lingvistic. Confluenţele sunt astfel premergătoare
costrucţiei întregului. „Versul de gală”, în atari situaţii,
plasează existenţa în prim plan. Expunerea nu-i echivocă.
Provocarea favorizează impactul şi determinarea ce ni le-am
dorit. De această dată, provocarea editorială a lui Vasile
Tudor, din cartea , EdituraCharmides 2015,
este una premeditată, conştient fiind de impactul semnelor şi
înfăţişărilor poeziei sale în ipostaze neprevăzute. „Pacea
auzului” este ca o nevăzută pânză de paianjen, care
stimulează germinarea ecoului: „Întunecat lucesc şi blând./
Alcooluri fără punct de sprijin/mă reazămă în aer strâmb./O
clipă-ar fi de-ajuns/ şi noaptea/ se va opri în întuneric;/
albastru cel mai sigur/ se tulbură himeric./ Nu-i pace în auz,/
însingurarea sună;/ o umbră îndoită de pereţi/ mă flutură-
înspre lună./ Bolnav de însumi umblu/ (O, totul e coşmar?,/
ce zeu al libertăţii/mă-ncătuşează iar?)” .
Un timp al solemnităţilor şi al amintirilor vindecate

vulnerabilizează statornicia. În excursul cotidian, nostalgia
îşi face simţită prezenţa, dorindu-se luată în seamă, deci nu
poate fi ocolită. Este ca un val ce aruncă-n tărâmuri
lăuntricul nisip. Se distinge în poezia din acest volum a lui
Vasile Tudor un freamăt al sonurilor eminesciene.
Intersecţiile zilei, detaşarea de ecourile vremii înscrise pe
chip configurează un spaţiu liric plasat între modernism şi
expresionism.

„ L i b e r t a t e a î n c h i s ă ”
stigmatizează lăuntrul, conturând
ati tudinea ş i disjuncţ i i le .
L i b e r t a t e a s c r i s u l u i n u
garantează neapărat şi caratele
valorii. Siclii de aur ai adâncului
se obţin prin sacrificii şi eforturi
considerabile. Sângele a pus în
mişcare „albastre funii” - spune
poetul. Odată cu ele apar, pe
urzeala memoriei, obsesiile. Ce
este a mai fost şi de ce suferim
acum nu ne vom vindeca de-a
binelea.
Starea de graţie descătuşează

înmăsura participării noastre şi a plusului de atenţie generat.
Distragerile, nu de puţine ori, împiedică revenirea la forma
dozajului iniţial. „Rândurile nedormite” stimulează
infertilitatea „rondului de noapte” şi conduc clorofila
umbrei spre germinare: „Noapte de noapte/ s-a agitat în
geamuri/ a fluierat metalic/ îngrămădit de străzi/ s-a repezit
în ziduri/ şi-n ezitări/ rafalale au fluturat/ a stins în ceruri
umbra/ iar cerurile-n ape/ reaşezând în lucruri/ acelaşi praf
obez/ a scuturat şi timpul” . În „zorii somnului”
se succed imagini surprinzătoare în care liniştea, neodihna şi
roua chipurilor „vâslesc în invizibil”, lăsând urme diafane,
lunecoase şi rebele. Suferinţa, ca un corolar, trece din una în
alta, fixându-şi amprentele. Ecourile eminesciene, cum
spuneammai sus, îi sunt prietenoase luiVasileTudor. Poetul
întrevede primejdia unor asemenea tangenţe; este
circumspect, se delimitează, izbânda fiind evidentă: „Îţi caut
chipul în cărbune/ Cu o răbdare vegetală/ Şi uşile umblă
nebune/Gândind cămai aştepţi pe sală.// Neliniştit sunt de-o
ureche/ În care bântuie nebune/ Mereu cuvintele pereche/
Înstrăinate prin cărbune.// Şi uşile se-nvârt nebune/ Inelul
aspru mă petrece/ O, frumuseţea-i în cărbune/ În mine-i
numai umbra-i rece.”
Combustia internă volumului este cea a temerilor şi

mirărilor. Frământările autorului indică funcţie de
intensitatea lor. Prin crusta existenţei discursului poetic
transpare un frig biografic, poetul pendulând între lumini şi
umbre, suferinţe şi vindecare. Luminile, spuneVasileTudor,
paradoxal, le-am stins. Noi îl credem, însă doar parţial,
deoarece „răcoarea înalturilor” se poate percepe mai bine
într-o ipostază statică. Existenţa în lăuntrul flăcării, până la
imitare, poate deveni lasou. Autorul cunoaşte asemenea
consecinţe, de aceea vigilenţa-i crescută, şi-i pe verticală.
Mătăsurile cosmice, în desfăşurarea scrierii, se extrag şi

din nisipurile terestre şi din apele naşterii. Dorurile de înalt
„lucesc întunecat şi blând” printr-un zigurat ce conţine
mostre de humus şi vegetal. Poemele din
nu lasă lectorul indiferent. Peminem-au determinat să afirm
că autorul lor este un autentic poet: „Mi-i gândul în pustiu
rămas/ Şi-atât de gol sunt de nimic!/ Iar dacă peste toate-am
tras/O linie, cums-o ridic?”

Escortele tăcerii

(Ariel)

(Al nimănui)

(Cântec în cărbune)

Escortele tăcerii

(Aşteptare)

Nicolae PANAITEintersecţii

Rânduri
nedormite

Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilorş (XI)
Urmând convoiul fraţilor Cuciuc, din misterul no. 10

trecut, ajungem , bun loc de adunare
publică, unde boi, vaci, porci şi alte asemenea

patrupede se tranzacţionau în ocolul bine împrejmuit .
Azi, după ce am trecut prin orwelliana ,
constatăm că totul s-a metamorfozat invers, ca în imaginarul lui
Ovidiu, de-un par examplu Tomisul devenind Constanţa lui
Măzăriche şi Mircică Băsică, iarmarocul s-a făcut bâlci al
deşteptăciunilor, cu succesuri aiuroparlamentare, patrupedele s-
au emancipat, luând înfăţişare de bipede, dar păstrând trăsăturile,
reţinute de comparativismul popular, ale speciilor mai sus
enumerate, când negociază funcţii, achiziţii, investiţii şi rad
păşunile înaltelor fonduri europene. Au dispărut însă
spânzurătorile, rămânând doar zaţul toponimic din şesul
Bahluiului, şi acela mult diluat de grija edililor de a şterge urmele
trecutului burghezo-moşiliesc. Să vedem ce mai putem găsi pe
acolo, peregrinând pe uliţe arhivistice şi printre rafturi de cărţi
uitate.
Cel mai vechi loc de iarmaroace din

Iaşi, cunoscut documentar, a fost la nord-
est şi est de Mănăstirea Frumoasa.
Dincolo demarginea de nord a locului de
iarmaroc, Grigore Ghica-voievod a
înfiinţat în 1729, un târguşor, cu dughene
în uliţa sa, nucleul cartierului actual
Nicolina, despre care profesorul
Laurenţiu Rădvan a publicat recent trei
studii bine documentate. Acolo, orice
ieşean iubitor de istorie a urbei
bahluviene va găsi tot ceea ce l-ar putea
interesa (Internetul îl va conduce la ţinta
recomandată). Un document din 20
martie 1740 (Ioan Caproşu, DIOI, IV, p.
281-282) pomeneşte de acel moment
(„am discălecatu Târguşoru”), cu un
termen consacrat pentru orice întemeiere de aşezare sau de ţară:
descălecarea. De trei ori pe an, la Medzăpăresii (Păresimi) sau la
Sf. Teodor, la Sf. Petru şi Pavel şi la Sf. Dimitrie, când se aduna
„gloata strânsurii iarmaroacilor” din toată Moldova, căci se făcea
publicitate de la Focşani şi până la Cernăuţi, se obţineau
însemnate sume de bani din vânzarea vitelor (mortasipia),
venituri solicitate domnilor de mănăstirile Sf.Arhangheli (Galata
de Jos, numită apoi ), precum şi de Galata de Sus,
Cetăţuia şi Sf. Ioan (Zlataust) (DIOI, VI, VII şi IX, documente
uşor de găsit la ). În partea de nord a iarmarocului
era ocolul de vite, care, în anul 1763, avea gardul deja vechi şi
stricat, domnul fiind îndreptăţit să poruncească egumenilor ce îl
foloseau să-l facă din nou şi să-l schinească, să mute poarta, ca să
nu mai fie în tină, iar dughenile să fie bine acoperite (DIOI, VI, p.
439-440). Abia în 1835 s-au făcut în iarmaroc două cişmele şi o
adăpătoare pentru vite („Analele Parlamentare ale României”,
tom6, partea 2, p. 777).
Căutând relicve toponimice din vremurile de început ale

cartierului Nicolina, nu mai găsim astăzi fosta stradă
Discălicătoarea (cu un fundac omonim), care avea un capăt în
zona Liceului „Emil Racoviţă”, iar celălalt în strada Mitropolit
Varlaam, la accesul în parcarea magazinului Bricolage, după ce
traversa în linie dreaptă actuala Aleea Rozelor şi Bulevardul N.
Iorga, aşa cum se vede în planul din 1896-1897 al inginerului
Grigore Bejan. Iarmarocul vechi era delimitat de Mahalaua
Broscăriei, care ocupa perimetrul actual al Pieţei agroalimentare
Nicolina, printr-o uliţă devenită strada Mitropolit Varlaam (nume
nou). Spre răsărit, era mărginit de strada actuală Iarmaroc, iar la
capătul de sud de şoseaua Manta Roşie (până la linia CFR Iaşi-
Socola). Strada actuală Bariera Veche aminteşte de o intrare în
iarmaroc, marcată ca într-un plan austriac din
anul 1855, reprodus de Laurenţiu Rădvan în două dintre studiile
sale. Perimetrul fostului iarmaroc, astfel conturat, a fost ocupat de
Atelierele CFR „Nicolina”, construite începând din 1892, şi de
extinderi ale târguşorului Nicolina în Mahalaua Iarmarocului. În
această zonă trebuie să căutăm locurile spânzurătorilor fraţilor
Cuciuc, fiindcă în Iaşi au fostmaimulte, de-a lungul vremurilor.
În hotarnica unui teren, anterioară anului 1821, probabil de pe

la 1760, se menţiona începutul hotarului la Movila Saranda, apoi,
spre apus, se ajungea la o piatră ce despărţea moşia Mănăstirii
Galata de moşia Mănăstirii Frumoasa, piatră aflată lângă
spânzurătoare (N. Iorga,

, 1934, extras, p. 30).
Aşadar, o spânzurătoare exista pe la 1760 în capătul de astăzi al
şoselei Manta Roşie, cea din şes, lângă calea ferată Iaşi-Socola,
exact la colţul incintei fostelor Ateliere CFR Nicolina. Lucrările
din 1873-1874 la terasamentul liniei ferate au şters orice urmă a
locului, inclusiv o eventuală denumire.
Un alt loc de spânzurătoare a fost probabil la Saranda, o

movilă naturală din şesul Bahluiului, cu acest nume cel puţin din
veacul al XVI-lea. De aici pornea hotarul moşiei Mănăstirii
Socola, desprinsă din moşia târgului Iaşi în anul 1583 (vezi
episodul IX al serialului nostru).Movila Saranda va fi menţionată
în documente ulterioare, din 1666 mai 5, 1671 aprilie 12, 1708
iulie 12, 1713 iulie 4, 1713 iulie 12 şi 1782 mai 4 (DIOI, II, III,
VIII). Localizarea movilei a fost dificilă şi inexactă, atunci când

la iarmaroc

ab origine
Ferma animalelor

Frumoasa

Indicii de nume

Wilhelm de Kotzebue şi momentul de
prefacere modernă a societăţii moldoveneşti

Barrière Jarmarok

am presupus că Saranda va fi fost ridicătura de pământ pe care s-a
înălţat Mănăstirea Frumoasa, singura pe care o puteam presupune
pe şesul inundabil al Bahluiului.Acum, cu un preţios plan din anul
1840 (Arhivele Naţionale Bucureşti, , nr. 73,
găsit de curând şi comunicat şi nouă de Laurenţiu Rădvan)
identificăm relativ precis poziţia Movilei Saranda pe partea
dreaptă a pasajului spre Socola de peste calea ferată Iaşi-Ungheni,
la sud-est de depozitele actuale Tamaz Frigocarne. La Movila
Saranda de la iarmaroc, a fost spânzurat în anul 1811 tâlharul
Ştefan Puşcaşu din Orăşa, cunoscut în poezia populară ca vestitul
haiduc Bujor, după informaţia consemnată de Manolache
Drăghici, în

, vol. II, 1857, p. 82. Pentru pomenirea aceluia ar fi fost
ctitorită de către soţia sa fosta biserică cu hramul Sf. Nicolae, de
pe şoseaua Socolii. Dacă data construcţiei este 1809-1810, iar
enoriaşii contribuabili erau târgoveţii din mahalaua Broşteni,
înseamnă că Manolache Drăghici a consemnat doar o legendă,

care va fi avut însă măcar un sâmbure de
adevăr. Biserica, reprezentată pe
planurile din 1819 al lui Joseph Bajardi,
din 1840, menţionat, şi cel al lui Fr.
Peytavin din 1857, era înmarginea dinpre
strada Bularga a terenului fostei Fabrici
„Ţesătura”. Fiind degradată, a fost
reconstruită în acelaşi loc în 1896, apoi
demolată în 1964 şi iarăşi reconstruită
după 1990 (sfinţită în anul 2000), pe
partea opusă a bulevardului Socola, colţ
cu strada Mitropolit Veniamin Costachi.
Deşi era departe de locul iarmarocului şi
despărţită de acesta de drumul (apoi
şoseaua) Socolii, biserica s-a numit totuşi
„din iarmaroc”, fiindcă, prin extensie
toponimică, o mare parte a şesului
Bahluiului avea acest nume, chiar pe la

mijlocul secolului al XIX-lea, aşa cum rezultă din planul austriac
citat, din anul 1855. Aici, biserica este situată în Jarmarok.
Probabil pentru a explica această incongruenţă, C. Cihodaru
considera că biserica lui Bujor, de lemn, din iarmaroc, ar fi fost
dărâmată şi reconstruită la Ţesătura ( , 1980, p.
98).
Şi situarea de către Manolache Drăghici a Movilei Saranda în

iarmaroc implică unele incertitudini. Eu presupun că pe la 1840,
numele era uitat sau măcar puţin folosit, de vreme ce
Vasile Alecsandri, în , descriind traseul şoselei de la
Repedea şi până la Podul Roş, nu o numeşte, dar menţionează
„Movila blăstămată” de pe şesul Bahluiului, de dinaintea
Frumoasei, „grămadă mică de pământ ce slujeşte, în vremea
iarmaroacelor, de teatru osândelor la moarte” prin spânzurătoare.
Saranda era prea departe de Mănăstirea Frumoasa pentru a fi
considerată efectiv în iarmaroc. De altfel, cronicarul întârziat
Drăghici e singurul care plasează o execuţie prin spânzurare la
Movila Saranda şi nu este exclus ca el însuşi să fi confundat
movila de hotar Saranda (cunoscută însă de inginerul hotarnic din
1840 după documentele vechi ale Mănăstirii Socola) cu o movilă
din iarmaroc, pe care se înălţa spânzurătoarea. sau

este un antroponim foarte rar, atestat în 1744, în ţinutul
Fălciului, nume calendaristic grecesc, cu sensul „sărbătoarea
celor 40 de mucenici”. Movila Saranda a dispărut cu prilejul
extinderii spaţiului de garare de la Socola.
Ştirile despre execuţiile din vechiul iarmaroc de la Frumoasa

sunt însă mai consistente. În 1834, Voicu Harabagiu trebuia
spânzurat la iarmarocul de Sf. Dumitru, el fiind primul „client” al
lui Gavril Buzatu (Gh. Ungureanu, , p. 10-
11). Consulul prusac la Iaşi, C. A. Kuch, în

, text tradus şi
publicat în „Convorbiri literare”, anul XXV, 1891-1892,
consemna 18 execuţii în 1835 (p. 588), în timp ce în mesajul lui
Mihail Sturza către Obşteasca Obicinuită Adunare se raportau
doar 10 osândiţi la moarte din totalul de 570 de condamnaţi în
acelaşi an („Analele Parlamentare ale României”, tom VI, partea
2, p. 775). Nu se precizează câţi din aceştia au fost spânzuraţi la
Iaşi. Consulul Kuch, relatând pe larg isprăvile bandei lui Ion
Pietraru (Chetraru) din anii 1835-1837, cunoscute şi din

lui Radu Rosetti, precizează că acesta, fiind prins, a
fost dus la spânzurătoarea din mijlocul iarmarocului, cu stâlpul
vopsit în roşu, fiind însoţit de călăul îmbrăcat în roşu, detalii ce par
a indica prezenţa autorului la faţa locului şi garanta exactitatea
informaţiilor (p. 590-591). Iertat chiar sub ştreang, tâlharul a
continuat fărădelegile şi a sfârşit în acelaşi loc, în primăvara
anului 1839 (p. 685).
Măsurile drastice luate de Mihail Sturza împotriva tâlharilor

şi ucigaşilor a dat bune rezultate, încât în anul 1847 se înregistrau
doar 166 de arestaţi şi doar patru condamnaţi la moarte („Analele
Parlamentare ale României”, tom XV, partea 2, p. 1036). Dintre
aceştia, doi au fost, desigur, fraţii Cuciuc. Pe cititorii „Cronicii
Vechi” îi mai ţin o lună de zile în aşteptare, pentru a găsi şi reface
drumul cel mai probabil spre ştreang al nefericiţilor colegi ai lui
Vasile Alecsandri de la pensionul doamnei Cuénim, şcolari care
au rămas în memoria poetului ca povestitori ai aventurilor lui
RobinsonCrusoe (evocare în ).

Planuri şi hotărnicii

Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani până în zilele
noastre

Istoria oraşului Iaşi

Saranda
Iaşii în 1844

Săranda
Saranda

Pedepsele în Moldova
Starea de lucruri din

Moldova şi Valachia pe la anii 1828 pănă la 1843

Amintirile

Vasile Porojan
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6 cronica veche

În textele poeţilor aparţinând „Generaţiei 2000”, „”- spune undeva Marin
Mincu. Gheorghe Grigurcu comentează această afirmaţie

(Argeş, aug. 2014) apreciind-o ca fiind „ ” şi că sensul ei
ar putea echivala cu un „

”. Oricum, pe
muchie sau sub muchie, mi s-a părut că respectiva propoziţie ne
cam bagă în ceaţă. Câteva nedumeriri se nasc de la sine: oare ce
mai înţelegem astăzi prin ? Dar prin

? Sau, şi mai şi, prin ? O dată instalată,
starea interogativă m-a trimis, instant, la o carte apărută spre
sfârşitul anilor '70, pe care, atunci, o citisem ca pe-o poveste:

de Wladyslaw Tatarkiewicz (
).Aici autorul abordează, în trei volume, evoluţia

conceptului, începând din antichitate, până în secolul al XVII-
lea. Varianta în limba română (Sorin Mărculescu) cuprinde patru
părţi: (1. E ; 2.

; 3. );
1. 2.
; (1.

; 2. ; 3. ; 4. ; 5.
1.

; 2. ; 3. ; 4.
.

Aşadar, îmi plac poveştile. Dintotdeauna mi-au plăcut. Până-
ntr-atât că, uneori, întrezăresc oaze de poveste şi acolo unde, de
regulă, nu prea ai cum să le găseşti. Ca în volumulmai sus amintit,
unde, din antichitate şi până pe la 1700 „poveştile” curg şi curg…
Cu câteva veacuri î.Hr., în perioada arhaică a antichităţii, primii
scriitori epici (Homer, Hesiod) dar şi poeţi elegiaci (Arhiloh,
Solon, Anacreon, Pindar, Sapho) şi-au pus „întrebări simple, dar
cruciale pentru estetica ulterioară”: C

Răspunsurile sunt la fel de simple:
; ;

;
(evident, era vorba despre

poezia epică);

Ce legătură ar
avea toate astea cu poveştile? Una esenţială: apropierea textului
de cei cărora li se adresează. Cititorul este pur şi simplu fermecat
de maniera în care i se servesc argumentele în cadrul unei
demonstraţii laborioase. La sfârşitul fiecărui capitol sau
subcapitol sunt inserate pagini întregi, cu citate privind evoluţia
poeticii. Citatele respective, extrase din operele unor autori
aparţinând perioadelor istorice vizate de Tatarkiewicz, induc în
cititor o senzaţie aparte: aceea că, pentru scurt timp, poate fi
partener de dialog cu aceste strălucite personaje. Cu Homer, de
exemplu, autorul răspunsurilor de mai sus. Sau cu Geoffroy de
Vinsauf (Evul Mediu Matur) care ne propune, printre altele,
următorul text: „

.Aici, definirea noţiunii de
este oarecum inclusă şi nu pare total defazată de realitatea

(invocată ostentativ) „de acum şi de aici”. Un salt până pe la anul
1600, ne-ar putea oferi prilejul să convorbim, printre mulţi alţii,
cu Shakespeare, Cervantes, Lope deVega…dar şi să fim surprinşi
de o concepţie inedită despre poet şi poezie (cu subiectul ei cu tot)
care, dacă ar fi băgată în seamă, şi-ar dovedi cu prisosinţă
actualitatea: „

(…).

(M.K. Sarbiewski).
Vrând-nevrând, cititorul se integrează într-un flux evolutiv care
durează de secole şi în care conceptele semodifică nuanţat, fără ca
acumulările anterioare să fie aruncate, grămadă, peste bord.
Drumul poeziei către (auto)definire şi (re)configurare estetică a
fost parcurs în relaţie cu celelalte arte, fapt care l-a făcut extrem de
anevoios. Şi asta pentru că, dintru începuturi, grecii au dat o
semnificaţie mult prea largă termenului de Pentru ei, artă
însemna orice producţie materială calificată, bazată pe pricepere
şi reguli, cum ar fi munca , a , dar şi a

. Nereuşind să identifice un raport rezonabil între
poezie şi arte au încercat să-i stabilească o relaţie cu profeţia,
integrându-i pe poeţi în rândul prezicătorilor. Preluând
interpretarea sofiştilor, care susţineau că arta nu este utilă şi a
cinicilor, potrivit cărora, fiind inutilă, arta nu poate avea vreun
scop anume, Platon a propus, nici mai mult nici mai puţin,
izgonirea artiştilor şi a poeţilor din statul ideal. a
tratat problema cam în acelaşi fel ca Platon, concluzia fiind însă
diferită: „

subiectul
existenţial ia locul celui poetic

pemuchie
atentat chiar la minima necesitate a

convenţiei literare. A expresiei lirice ca ficţiune

subiect în poezie subiect
existenţial subiect poetic

Buc., Editura
Meridiane, 1978

stetica perioadei arhaice
Estetica perioadei clasice Estetica elenistică

Estetica Evului Mediu timpuriu; Estetica Evului
Mediu matur)
Introducere Anul 1400 Secolul al XV-lea Anul 1500
Secolul al XVI-lea);
Anul 1600 Secolul al XVII-lea Anul 1700 Sfârşitul
epocii)

are e originea poeziei? Care
sunt scopurile ei? Cum acţionează ea asupra oamenilor?

? Ce valoare are? Ceea ce spune ea este oare
adevărat? poezia vine de la
Muze/Zei Scopul poeziei este de a bucura Poezia acţionează
asupra oamenilor, răspândind desfătare şi farmec

trebuie să fie faptele faimoase
Valoarea poeziei constă în faptul că ea reprezintă

glasul zeilor vorbind prin poeţi, dar şi faptul că le aduce bucurie
oamenilor şi păstrează amintirea vechilor isprăvi.

Dacă împodobita suprafaţă a cuvintelor nu e
înnobilată de o gândire sănătoasă şi exact exprimată, ea este
asemănătoare acelei picturi proaste care place de departe, dar
displace văzută de aproape. Tot aşa şi cuvintele împodobite lipsite
de podoaba gândirii, plac celui ce le aude, dar nu şi celui ce le
cercetează cu luare-aminte” subiect în
poezie

Poetul plăsmuieşte sau imită ca şi cum ar crea din
nou ceea ce imită (…). Doar poetul poate, asemenea oarecum lui
Dumnezeu, ca vorbind sau povestind despre ceva inexistent, să-l
facă să existe, creându-l, după puterea lui, în întregime, din nou

Ce altceva înseamnă a considera poezia ca universală decât
faptul că aceasta îşi extrage din general şi-l
materializează într-o existenţă individuală?

nu există nici un motiv pentru ca poeţii să fie izgoniţi,
deoarece măcar unii dintre ei îşi îndeplinesc sarcinile sociale şi

Istoria esteticii

vol. I Estetica antică
vol. II Estetica

medievală (
vol. III Estetica modernă-partea I

Vol. IV - Esteticamodernă-partea a II-a (

artă.

tâmplarilor ţesătorilor
arhitecţilor

Renaşterea

Care e
subiectul ei

Subiectul
poeziei

subiectul

morale.”
adevărul artistic

ideea de frumos relaţia dintre formă şi conţinut inspiraţia şi
meşteşugul, intuiţia şi regulile, raportarea la natură

poezia artele plastice muzica

subiect în poezie

subiectul existenţial ia locul celui
poetic subiect în poezie

nu mai
exersează în inefabilul sentimentelor, ori stărilor, în mitologia
erosului ci în convulsiile lui carnale, fixând sentimentul cu un
limbaj direct, în viscere şi obsesii (…)”

trivializa misterul ţine mai degrabă
de polemica limbajelor şi a toposurilor literare, nefiind, în fond,
decât o permutare scenografică a cadrelor idilice: din câmpul
romantic, în bucătăria jegoasă”.

viziunea poetului, limbaj
specific

talent.

talentul

talentul

talentul

Talentul

talentului

talent

poezia nu era o chestiune de
invenţie sau emoţie, ci o lucrare sobră, precisă, un meşteşug
raţional, supus celei mai riguroase discipline. Dacă este un
meseriaş excelent, poetul are suficiente calităţi

limbaj poetic special.

Am putea spune că
teoria despre poezie a lui Malherbe are o anume strălucire în
renunţarea ei voluntară la orice strălucire Şi aceasta se poate
spune în aceeaşimăsură despre poezia ca şi despre poetica lui

(Sic!) Evoluţia poeticii a fost îngreunată şi de felul în
care s-au mulat pe corpul ei anumite concepte: ,

, ,
. Un câştig

important al perioadei a fost acela că, până la urmă, s-a acceptat
ideea potrivit căreia , şi alcătuiesc un
grup de sine stătător, separabil de restul artelor.
Această prezentare sumară nu poate răspunde, mulţumitor, la

întrebarea ce va să însemne, astăzi, sintagma .
Ne poate însă ajuta să înţelegem că, pe măsură ce conceptul de
poezie a evoluat, sintagma respectivă s-a tot golit de sens. Dacă ar
fi să selectăm numai din poezia lui Nichita Stănescu, din cea a
poeţilor optzecişti sau douămiişti (cei, nu foarte mulţi, care au
reuşit să se desprindă de turmă) şi tot am avea o imagine grăitoare
asupra problemei. De neînţeles rămâne afirmaţia luiM.M. cum că,
în poezia douămiiştilor, „

”. Dacă e să vorbim despre , acela nu poate
fi decât existenţial. Şi asta pentru că, indiferent de unghiul de
abordare a unei realităţi (pe care poetul o percepe, o prelucrează şi
ne-o restituie într-o formă care-i poartă amprenta), respectiva
realitate înseamnă însăşi existenţa sa. Evident, putem vorbi de o
existenţă înaltă care, prin ea însăşi, face racordul cu traiectorii
perene în timp şi spaţiu, şi de una foarte joasă, care zboară razant
cu pământul. Timpul ne va demonstra dacă un poet care „

,
deţine cifrul care-i poate

oferi acces la marile traiectorii ale creaţiei. Şi tot timpul va decide
dacă tentativa unui poet de a „

Aici s-ar fi cuvenit ca respectivul
critic literar să vină şi cu nişte sugestii practice, pentru ca tinerii
aspiranţi la statutul de (mare) poet să poată atinge şi ei asemenea
performanţe. De pildă, ar fi fost extrem de util să ni se spună cât de
jegos ar trebui să fie un spaţiu ca să permită acestor permutări
obţinerea unuimaxim de efect artistic (estetic). Sau care este doza
ideală de jeg care-l poate ajuta pe poet să-şi elibereze… lirismul.
Diferenţa dintre realitatea… reală şi cea poetică o face

„tradusă” pentru noi cu ajutorul unui
. Subiect poetic pur nu există. Până şi contemplarea unui

peisaj poate fi reper existenţial pentru un poet. Totul depinde de
forţa cu care însufleţeşte cuvântul. Altfel spus, de Ştiu, am
reuşit să folosesc un cuvânt nepotrivit, care nu mai valorează,
astăzi, nici cât o ceapă degerată. Parteneriimei de…dialog, atât de
vii în paginile acestei cărţi, mi l-au adus în prim-plan. Talentul a
fost recunoscut încă din antichitate. Potrivit lui
poetului era dăruit de zei. aprecia „că mai mult decât
trudnica artă/Preţul îl are …” Într-o discuţie care trebuia să
lămurească ce e mai important pentru un artist, talentul sau
educaţia, crede că e mai important şi că el
trebuie educat. În Evul Mediu Matur,
stabileşte raportul dintre artă şi natură, concluzionând: „
artistic este contribuţia naturii la artă”. Tot acum apar aserţiuni
care nu se întâlnesc în perioadele anterioare: „…arta nu e doar un
produs al regulilor, ci, chiar mai mult, al imaginaţiei şi
intuiţiei”. Şi în ce priveşte sec. al XVII-lea, opiniile sunt cât se
poate de clare: „Poezia cere un aparte, care nu se prea
împacă cu bunul simţ (bon sens

ţiuni, în figuri, totdeauna în afara
realităţii lucrurilor” (Saint-Évremond). Talentul este acela care
construieşte limbajul specific al poeziei. Păcat că biblia
postmodernistă nu acceptă această idee. Dar nu e cazul să ne
prăbuşim în depresie. Se întâmplă şi la case mai mari. Negativişti
inflexibili au existat în toate timpurile. Să ni-l amintim pe
Malherbe (1555-1628), care credea că poeticitatea nu e de nici un
folos, ba e chiar dăunătoare. După el, „

”. Nu suporta
ficţiunile poetice, pe care de altfel nu le-a folosit niciodată. Refuza
să recunoască existenţa unui Deşi în timpul
vieţii a cunoscut o oarecare notorietate, posteritatea lui poate fi
caracterizată cu cuvintele lui Chapelain: „

.
”.

Legat de limbajul specific, prin care ia naştere poezia, se simte
o reticenţă acută, lamodă astăzi, faţă de figurile de stil în general şi
faţă de metaforă în special. Cred că e o deviere cam mare de la
statutul acestora, consolidat în timp. Când un poet îţi spune, fără
nici un fel de reţinere, că el, dacă vede un tren, nu va putea spune
niciodată că acel vehicul e o navă spaţială, trebuie să-l înţelegem şi
să-l admirăm. Omul recunoaşte. Dacă nu poate, nu poate. Asta-i
situaţia. Dacă însă încearcă să-şi impună această neputinţă ca fiind
singura generatoare de poezie, lucrurile se schimbă.Nupledez aici
pentru texte sufocate de metafore-ciorchine, care funcţionează ca
un grilaj canonic. Dar nici nu pot înţelege atâta aversiune faţă de o
biată figură de stil, a cărei valoare a fost recunoscută încă din

Homer,
Democrit

Isocrates
Hugo de la Sf. Victor

,

). Ea e ba limbajul zeilor, ba
limbajul nebunilor, rareori acela al unui om de lume (bonnête
homme). Se complace în fic

Angela TRAIAN

Flori de câmp

antichitate. Dinmultele aprecieri făcute de-a lungul timpului, am
ales câteva: „

…” (Emanuele Tesauro, 1655); „
”

(D. Bouhours, 1687). Mai aproape de noi, Roland Barthes
punctează convingător: dacă textul este destructibil,

şi ea „
. (interviu acordat la 23

martie 1973, lui Nicholas Catanoy, publicat şi în Vatra, nr. 4,
1995)
Una peste alta, în poezie nu putemvorbi despre existenţa unui

subiect. Subiectul poate fi povestit, explicat, pe când poezia
autentică nu. Ea poate fi numai receptată. Nivelul receptării
depinde de numărul şi calitatea senzorilor de captare cu care este
înzestrat cel care vrea să se apropie de poezie.Aşa s-a întâmplat în
toate epocile, chiar dacă fiecare dintre ele a avut parte de
„conflictele” mai mari sau mai mici: ,

, , ,
, Relaxantă şi

instructivă este maniera în care acele epoci au colaborat, fără
puseuri demolatoare, asemenea unor vase comunicante, care se
împrumută reciproc. Poate ar trebui să adaug acestor perioade şi
postmodernismul, aflat în plină şi haotică… înflorire. Spaţiul însă
nu-mi permite. Sunt şi confuză oarecum, după ce am citit „

(sic!)
”. Adică, s-o spunem pe şleau, a

criticilor literari. Presupunând că suntem de acord cu această
aserţiune a lui Bogdan Alexandru Stănescu (Obs. Cult., nr.
719/2014), ne putem totuşi întreba: dacă prin antologare
înţelegem a selecta texte pentru o antologie, cine ar trebui să facă
această selecţie şi pe ce criterii?
Reîntâlnirea cu atâtea personaje care au marcat istoria

culturală a lumii mi-a indus o stare specială. Dintr-odată, mi s-a
părut că timpul nu e nicidecum o apă curgătoare, ci un câmp
infinit, acoperit cu flori. Că acest câmp ne-a fost dăruit de la
începutul tuturor începuturilor, rămânând acelaşi până astăzi.
Fiecare floare care creşte din pântecele lui, cu silueta ei, cu
parfumul şi culoarea ei, cu umilinţa sau semeţia ei, ni se adresează
într-un limbaj care recrează, cu smerenie, lumea. Nouă nu ne
rămâne decât nobila misiune de a încerca să ne ridicăm, după
puteri, la înălţimea acestei smerenii.

Metafora este cel mai ingenios şi mai ascuţit, cel
mai excelent (sic) şi mai admirabil, cel mai îmbucurător ş mai
folositor, cel mai volubil şi mai îmbelşugat rod al intelectului
omenesc Limbajul figurat nu
este fals, şi metafora îşi are adevărul ei, întocmai ca şi ficţiunea

„metafora
este indestructibilă” reprezintă emblema însăşi a puterii de
simbolizare intrinsecă a limbajului”

natură şi artă talent şi
reguli raţiune şi sentimente realitate şi ficţiune verosimilitate şi
miraculos simplitate totală şimetafora sofisticată...

că
singura formă valabilă a criticii de poezie este, în fond,

şi că „a supralicita rolul criticii
a orgoliului unei

specii pe cale de dispariţie

i

antologarea” (…) este o
manifestare fumată de manifestare

Ion Vartic este, fără îndoială, un critic literar remarcabil.Nu poţi să nu-i admiri analizele, subtilitatea pătrunderii
textului comentat, noile lumini aruncate asupra operei şi

autorului examinat, judecăţile de valoare la care ajunge. Chiar
dacă nu te conving întru totul sau nu eşti de acord cu ele!
Constatam toate acestea, în timpul şi după lectura studiului său
consacrat ultimei scrieri a lui Petru Dumitriu,
(„Apostrof” nr 3/2014), unde Ion Vartic argumentează că
romanul , cea mai etichetat-procomunistă
operă a lui PetruDumitriu, este de fapt anticomunistă.
Ion Vartic a sesizat că piatra unghiulară a respingerii sau

acceptării caracterului anticomunist al acestui roman se află în
mărturisirea proprie, în spovedania păcătosului scriitor. Căci, în
interviurile acordate lui Virgil Ierunca, în 1961 şi Martei Petreu,
în 1994, Petru Dumitriu şi-a recunoscut păcatul de a fi început şi
finalizat ca pe un roman procomunist, ştiind
prea bine de existenţa lagărelor de muncă forţată de pe traseul
canalului Dunăre-Marea Neagră, dar el unul neavând „forţa de
a fi unmartir”.
Ce atitudine are criticul IonVartic faţă de această a

lui Petru Dumitriu? Ca un adevărat Freud al criticii literare, el
respingemărturia păcătosului şi încearcă să demonstreze ceea ce
nici Petru Dumitriu nu ştie: că Petru Dumitriu a fost întotdeauna
şi în toate scrierile sale un anticomunist. Inclusiv în

!
De ce? În primul rând pentru că, atunci când Petru Dumitriu

păcătuia scriind procomunistul roman, se ruga. În gând! La
Dumnezeu fireşte, că doar nu la CC al PMR! Pentru susţinerea
acestei aserţiuni, Ion Vartic aduce două dovezi. Prima aparţine
chiar lui PetruDumitriu (păcătosului, deci), care scriamai târziu:
„orice ai face, dacă faci rugându-te, acel lucru va dobândi o
calitate pe care nimic altceva nu i-ar putea-o conferi”. A doua îi
este oferită de practica monahală: călugărilor care muncesc în
zile de interdicţie a muncii (zile de sărbătoare), li se iartă păcatul,
dacă se roagă în timp ce muncesc (păcătuiesc). În consecinţă,
Vartic apreciază că „rugăciunea schimbă calitatea scrisului său (a
lui P.D.) atenuând astfel şi păcatul pe care îl făptuieşte”, scriind
un roman procomunist. Suntem, oare, siguri că PetruDumitriu se
ruga în timp ce scria ? Da, ne asigură Ion

Non credo, oro
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Traian D. LAZĂR

Praful
drumului
comunist şi
pulberea rugăciunii



CRONICA LITERELOR

7cronica veche

Vartic. Între filele manuscrisului romanului, păstrate de
Securitate, s-au găsit, intercalate, foi cu rugăciuni. Demonstraţie
incompletă, ar spune un jurist, întrucât nu se probează pentru ce se
ruga P.D. Pentru iertarea păcatului de a scrie un roman
procomunist? Sau pentru reuşita estetică? Sau ...
Argumentul central invocat de IonVartic pentru demonstrarea

caracterului anticomunist al romanului priveşte limbajul încifrat
folosit de autor. Petru Dumitriu îşi începe romanul prin descrierea
naturii sumbre a Dobrogei, locul desfăşurării acţiunii. Prin
extensie interpretativă, Ion Vartic socoate că această natură
sumbră simbolizează regimul comunist, temerile şi neliniştile
exercitate asupra populaţiei. E posibil, dar după opinia noastră, în
epoca publicării romanului, acest mod de a scrie era un clişeu, se
începea cu zugrăvirea „trecutului întunecat”, pentru a evidenţia
apoi „viitorul luminos” sau realizările obţinute sub conducerea
PMR.
În caracterizarea geografică a ţinutului Dobrogei, Petru

Dumitriu întrebuinţează termenii „stepă”, „vântul stepei”, fapt
interpretat de Ion Vartic drept o „săgeată anticomunistă”, o
trimitere a autorului la influenţa dominatoare a URSS, pe
teritoriul căreia se află stepele nord-pontice şi asiatice, asupra
României, o aluzie la faptul că „vântul comunismului”, „răscolea”
societatea românescă. Poate că da, însă poate că nu! Să nu pierdem
din vedere că Petru Dumitriu s-a format ca prozator sub influenţa
unor prestigioşi scriitori interbelici, precumMihail Sadoveanu în
opera căruia se află memorabile referiri la stepa dobrogeană. Nu e
mai firesc să presupunem că un tânăr prozator, în acest caz Petru
Dumitriu, va folosi, conştient sau nu, „ termeni şi expresii ” de
genul „stepă” ş.a., preluate de la un clasic în viaţă precum
Sadoveanu, care din 1948 era vicepreşedinte al Prezidiului Marii
Adunări Naţionale (funcţie echivalentă cu vicepreşedinţia
statului)?
Descriind natura vizibilă pe fereastra sălii unde se desfăşura o

şedinţă a comitetului judeţean al PMR dedicată Canalului Dunăre
- Marea Neagră, Petru Dumitriu vede „catarge subţiri negre, cu
păienjenişul de frânghii şi sârme”, remarcând că „tot cerul era roşu
ca sângele.” Criticul Ion Vartic crede a descoperi aci o trimitere
încifrată a autorului la crimele comunismului. O interpretare
admisibilă, pentru că simbolurile şi cifrurile sunt susceptibile la
decriptări variate, iar cititorul o va accepta pe cea accesibilă
înţelegerii lui. Un cititor născut şi trăit după 1989 o va admite fără
ezitare. Dar pentru un cititor care a trăit în comunism, va fi clar că
Petru Dumitriu redă, în propoziţiile menţionate, imaginea
industrializării ori a activităţii intense din portul Constanţa,
consecinţă a comunismului simbolizat de culoarea roşie, ce
domină „tot cerul”, comunism învingător prin jertfele de sânge ale
PCR etc. Ion Vartic îşi susţine interpretarea cu argumentul că, în
cea de a doua ediţie a romanului, propoziţiile incriminate ca
având sens anticomunist numai apar. Se poate admite că cenzura a
dorit să îndepărteze anumite formulări ce puteau genera
interpretări ambigue, căci la Canal nu erau însângeraţi comuniştii,
ci „duşmanii de clasă”. Necunoscuta din spatele acestei ecuaţii
interpretative era intenţia autorului. Pentru el, expresia „cerul roşu
ca sângele” simboliza sângele vărsat de comunişti în lupta
împotriva burgheziei ori însângerarea „duşmanilor de clasă” la
Canal? Ion Vartic pledează pentru ultima variantă şi o girează cu
încrederea sa în autor. Prima variantă este susţinută de faptul că
cenzura nu a luat nici omăsură punitivă faţă de autor, ceea ce nu s-
ar fi întâmplat, dacă l-ar fi socotit vinovat cu intenţie!
Demonstrându-şi cu aprindere teza „şopârlelor

anticomuniste” strecurate de Petru Dumitriu în
, IonVartic ia foc, părăsind în unele pasaje tonul academic,

potrivit unui critic literar, adoptând un ton polemic. Adversarii
tezei sale (Nicolae Florescu,Dumitru Popescu) sunt numiţi farisei
şi admonestaţi. Ce susţin „fariseii”? Că atitudinea religioasă şi
anticomunistă a lui Petru Dumitriu are caracter discontinuu,
momentul de ruptură fiind plasat în anul 1960, când Petru
Dumitriu a fugit (evadat) din Est în Vest, din comunism în
capitalism. În comunism, Petru Dumitriu s-a manifestat public
drept ateu şi fan al regimului, iar în Vest ca om religios şi
anticomunist. Un ipocrit, zic fariseii. Ion Vartic, socotind că
aceştia judecă faptele superficial, la suprafaţă, analizează sufletul
creatorului operei şi ajunge la concluzia că religiozitatea şi
anticomunismul lui Petru Dumitriu au caracter continuu, sunt
strâns legate, iar păcatele unui autor religios sunt iertate.
Se confruntă deci două orientări: „fariseii” comentează opera

lui Petru Dumitriu în strânsă legătură cu biografia sa; Ion Vartic
cercetează opera prin prisma sufletului celui ce a creat-o. Faptul
comun este acela că, pe apele agitate ale vieţii sociale, pe oceanele
Comunismului şi Capitalismului, Petru Dumitriu s-a vrut (şi a
fost?) un navigator iscusit, aflat întotdeauna pe creasta valului. S-a
folosit în acest scop de o vâslă potrivită - opera sa - pe care a
mulat-o în funcţie de caracteristicile apei!

Drum fără
pulbere

De n-ar fi bizar, ar fi hazliu: „asasinarea” scriitorilor
români... continuă! După ce ar fi fost ucis mizerabil şi
mişeleşte Eminescu (complotul fiind condus de regele

Carol I şi de Maiorescu!!), a venit rândul lui Goga (otrăvit?),
Rebreanu (împuşcat în 1944?), Labiş (împins sub tramvai?),
Deşliu (înecat?), Preda (sufocat?). Iată-l, mai nou, şi pe Sadoveanu
trecut pe lista celor reduşi la tăcere din motive... politice.
„Noutatea” datează din 2010, dar au trebuit să treacă cinci ani până
s-a învrednicit cineva să pună pe internet articolul „Misteriosul
deces al scriitorului Sadoveanu”, semnat în „Jurnalul de Botoşani
şi Dorohoi” de Gabi Gomboş - Frumuşica. Din vechiul târguşor
moldovenesc Frumuşica s-au ridicat condeieri cunoscuţi în epocă
(Zigu Ornea, Mihail Davidoglu), într-un sat din vecinătate s-a
născut directorul Teatrului Naţional din Iaşi (1942-1944) şi
scriitorul Dimitrie Iov

Faptul că autorul articolului (s-o spunem:
impecabil redactat) aşează alături de semnătură precizarea privind
locul scrierii este menit, probabil, să sugereze o anume
apartenenţă, dacă nu chiar descendenţă, dintr-un „genius loci” ce
permite atitudine echilibrată şi distanţare neimplicată.
Mărturisesc: nu citesc „Săptămânalul independent Jurnalul de
Botoşani şi Dorohoi”, aşa că aflu abia acum de contribuţia lui Gabi
Gomboş, care, la rându-i, invocă o atenţionare mai veche, din
2009, a gazetarului botoşănean Ion Rotundu, pe blogul căruia s-ar
fi postat semnalarea „... moartea sa (a lui Sadoveanu, n.m.) se
trage de lamasoni, pentru că a predat regimului comunist listele cu
cei aparţinândOrdinuluiMasonic”. Că Sadoveanu a fost mason, şi
încă de rang 33, se ştie. Că legionarii acuzau Masoneria de toate
relele, iar se ştie. Într-un articol semnat de dr. Ilie Rădulescu se
scria, negru pe alb:

Până la urmă, Ordinul Masonic a fost timis în afara legii (deşi atât
regele, cât şi patriarhul... eraumasoni!) şi abia în 1945 s-a încercat
o târzie resurecţie. Fără prea mult succes: şi regimul Dej a
declarat-o ilegală. Moment în care, se spune, spre a câştiga
bunăvoinţa noilor autorităţi, Sadoveanu ar fi predat listele tuturor
membrilor. Trădare? Din câte ştiu, listele cu pricina le aveau de
mult şi Siguranţa, şi Poliţia, şi Poliţia legionară. Aşadar,

(„Au înflorit castanii la Soroca / Pe strada
mea au înflorit castanii / Sub umbra lor se plimbă azi
duşmanii...”).

„Scoateţi din biblioteci toate operele sufletului
de năpârcă al lui Mihail Sadoveanu şi aruncaţi-le în flăcări...”

Asasinat Sadoveanu?!şi

Mircea RADU IACOBAN

Citesc , un roman recent apărut la Editura
Junimea, şi am revelaţia unei proze grave, cu neliniştile şi
trăirile umbrite de o istorie nefericită. Nu este doar o reacţie

emoţională la frustraţiile şi distrugerea valorilor dintr-un trecut nu
prea îndepărtat, noi înşine, cei cam de vârsta a treia, fiind martori la
evenimente care încă nu au dispărut din memorie. Romel Moga,
dascăl de aleasă vocaţie mulţi ani la cunoscutul Colegiu „C.
Negruzzi” din Iaşi, semnează această carte de excepţie, care se
identifică cu secvenţe de viaţă într-un spirit parcă mereu
recuperator de simboluri şi semnificaţii, mereu îndepărtat de
raţiune şi logică, mereu ocultat, forţat, supus deciziilor politice.
Romanul este „povestea de viaţă” a lui Adrian Enescu, personajul
principal, profesorul confruntat nu atât cu regăsirea drumului
geografic al plecării şi întoarcerii din exil, cât cu cel al „întoarcerii
către sine”. În acelaşi timp, este o reflectare complexă a
prizonieratului, dictaturii, securităţii, libertăţii, exilului, umilinţei,
suferinţei, dar şi o poveste despre şcoală, etică, iubire, natură,
despre „viaţă şi moarte, fericire şi speranţă”, cum afirmă Radu
Macovei, prefaţatorul cărţii.

tratează un subiect existenţial al omului, cel al
libertăţii, circumscrisă într-o radiografie a epocii în care Adrian
Enescu şi colegii săi de învăţământ erau cuprinşi într-un sistem
educaţional implicat în ideologia timpului. Autorul pune libertatea
în corelaţie cu „liberul arbitru”, cu opţiunea alegerii între
posibilităţile care îi sunt oferite omului. Se amintesc mai întâi
pildele şi viziunea gânditorilor creştini Vasile cel Mare şi Sf.
Augustin. În zilele noastre nu toţi înţeleg corect ideea de libertate.
Exilul înGermania al luiAdrian Enescu avea să-l lămurească cume
cu libertatea de dincolo, cu cea din spaţiul occidental. Până la urmă,
nu trebuie să se caute explicaţia acestui fenomen în nu ştiu ce
metafizică şi gândire înaltă, în nu ştiu ce zonă geografică, în
ipostaze ridicole sau aventuri riscante, o putemafla înnoi înşine.Nu
spunea Constantin Noica: „Noi căutăm ceva care ni se pare mai
adânc decât libertatea”. Care să fie acel ceva? Nu înmulte cărţi care
s-au scris după '89 întâlnim evocarea condiţiei intelectualului
român, în general, a profesorului, în special. „Tema pentru acasă” a
lui Nicolae Dabija ar fi una dintre ele, cu drama intelectualului
deportat, cu spaima clipei fatale dintre viaţă şimoarte. RomelMoga
prezintă dintr-un alt unghi de vedere această temă, profesorul
integru şi corect cu prestaţia didactică faţă în faţă cu cel obligat să se
supună ideologiei politice, mereu tracasat de numeroasele şedinţe,
de alinierea la lozinci, limbaj de lemn, compromisuri de tot felul,

Drumul regăsirii
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„Drumul regăsirii”

aperto libro

Masoneria ar fi răzbunat, în
1961, inutila „trădare” din
194 8 . D e a l t f e l , ş i
„asasinarea” lui Eminescu
(într-o a treia variantă) ar fi
fost regizată şi tradusă în
fapt tot de masoni, între
ce le două „execuţi i”
ex is tând un element
comun: aceeaşi armă a crimei: Eminescu a fost lovit cu o piatră în
cap, Sadoveanu, aşijderea. Cu precizarea că pietroiul care l-ar fi
ucis pe Sadoveanu era învelit într-o hârtie ce purta înscrise
însemnele masonice. A văzut cineva vreodată bolovanul fatal, ca
să nu mai vorbim şi despre hârtia... cu precizarea expeditorului?
Nu, niciodată, nimeni. Vreo altă mărturie, barem o „suspiciune
rezonabilă”? Nici vorbă. Oribilul asasinat s-ar fi petrecut (1961)
în timpul mersului rapidului Bucureşti-Iaşi; în tot vagonul de
clasa I-a nu s-au aflat decât Sadoveanu şi sceleratul asasin?
Unde-i piatra, unde-i hârtia, unde-smartorii, unde-i sângele, că, la
sosirea medicilor, octogenarul scriitor (răpus de un infarct) n-
avea nici o zgârietură? Iată şi alte precizări: cică

S-o fi întors rapidul în Gara de Nord? Că mergea...
spre Iaşi. Şi cum se face că „decedatul imediat” a mai trăit destulă
vreme, orb, la Mănăstirea Neamţ? Par întrebări la care-i greu de
răspuns, aşa că scenariştii vin cu altă trăsnaie: de fapt, Sadoveanu
se ducea la Iaşi pentru o aventură galantă (toată admiraţia
noastră: trecuse de 81 de ani...), şi, spre a-şi asigura succesul, a
apelat la „ajutorul unor tovarăşi dintr-o ţară socialistă prietenă”.
Săritori, amicii „mai galbeni la culoare” i-au furnizat un flacon-
minune, fără, însă, a-l însoţi cu instrucţiunile de utilizare.
Nerăbdător, Sadoveanu a încercat să-i probeze eficienţa încă din
tren, a greşit doza şi ăsta i-a fost sfârşitul. Scenariul l-ar fi pus în
circulaţie C.D. Zeletin, într-o discuţie neoficială purtată cândva
la... Flămânzi. Nu există, desigur, nici o probă, nici o mărturie,
nimic. Şi uite-aşa ne ucidem scriitorii pe bandă rulantă, doar-doar
ne-o lua cineva în seamă, pe ruta Frumuşica-Flămânzi-Dorohoi-
Botoşani urmând să se strecoare încă o erată de scandal la istoria
literaturii române...

„scriitorul ar fi
decedat imediat, făcând inutil efortul marilor doctori
bucureşteni”.

supravieţuirea morală şi profesională devenind o luptă continuă în
lumea atâtor dezamăgiri.
Şi cum ar putea să lipsească din roman povestea de iubire?

Iubirea e leitmotivul esenţial al bucuriei de a trăi, antidot al tristeţii
şi deznădejdii de fiecare zi. Frumoasele Minodora şi Hermina îl
însoţesc pe Adrian Enescu şi în exil, fiecare din motive diferite,
provocându-i când doar dorinţă, când iubire adevărată: „Citisem
undeva, ne spuneAdrian, că de o femeie frumoasă ca o cadră parcă
te sfieşti să te apropii. Iar dacă ai totuşi cutezanţa să ridici ochii
asupra ei, te uiţi ca la , o simţi doar ca pe o statuie şi
nu ca pe o fiinţă fremătând de căldura umană. Hermina emana cu
întreaga ei fiinţă tocmai acea căldură feminină, care-mi provoca o
stare de fervoare greu de stăpânit.” Asistăm la dialoguri incitante
între Adrian şi Emil, prietenul său de încredere, despre viaţă,
dragoste, desfătare culturală, dar şi despre suferinţă, umilinţă,
despre adevărate lecţii de demnitate şi bucurie sufletească. Viaţa
este complexă. M-am regăsit în unele secvenţe, mai ales în cele
care evocă vremuri care au produs multe încercări, un calvar al
copilăriei noastre, amprenta nefastă a anilor '50-'60.Autorul ştie să
deruleze întâmplările cu o finalitate care îmbracă mesajul cu o
cugetare în formă condensată, ca rezultat al experienţei de viaţă
văzută şi dintr-o perspectivă filosofică.
Nu lipsesc din roman descrierile de natură, frumuseţea unui

peisaj montan sau marin, natura cu verdele, galbenul, albastrul şi
lumina strecurată printre frunzele copacilor, spectacolul fascinant,
vital şi policrom care te transportă din realitate în vis şi emoţie.
Autorul este sensibil la culoare şi la inefabilul „naturii naturans”,
aşa cum este iremediabil mistuit de cuvânt, lucru observat în
fiecare pagină pe care o scrie. Romel Moga poartă cititorul prin
formulări pilduitoare, trimiţându-l adesea la sintagme, maxime,
sentinţe pline de învăţătură, spre muzică, teatru, literatură, spre
lectura unor cărţi fundamentale. Toate acestea creează atmosfera
intelectuală, unde valorile vor să-şi ocupe locul cuvenit. Cultura
revitalizează, determinând discursul expresiv, răscolitor şi viu.
Povestea narativă a lui Romel Moga adoptă stilul fluent, adesea
seducător, fraza impecabilă (aici se vede profesorul de limbă şi
literatură) şi armonia elementelor epice, toate te îmbie la o lectură
confortabilă. În acelaşi timp, conflictul şimesajul romanului te pun
pe gânduri, meditezi mai profund asupra lumii pline de confuzii,
aberaţii şi obsesii. este cartea care se cere citită cu
sentimentul impactului pe care textul îl are asupra înţelegerii unui
timp trăit de cătremulţi dintre noi.

Venus din Milo

Drumul regăsirii

Nicolae BUSUIOC

Portret de Corneliu BABA
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Nu doar ve nicia s-a n scut la sat...ş ă

Un ţârcovnic, dintr-un sat situat undeva în nord-estul
ţării (fracturate de URSS, ”marele prieten de la
Răsărit”), pe malul Prutului, are obiceiul de a fur/lua

crucile din vechiul cimitir şi de a le pune pe foc.
, ar fi exclamat, justificativ, un prozator uitat, Laurenţiu

Fulga, care s-a dus spre Răsărit (”s-aducă-napoi/pământul furat
astăvară”) cu mareşalul Antonescu şi s-a întors cu ”Tudor
Vladimirescu”: pentru cine nu ştie, divizia formată din prizonieri
ai armatei române, care s-au decis, eroic, să lupte împotriva
fostului aliat). Dar pălimarul Fănel n-a citit cartea prozatorului şi,
chiar de-ar fi citit-o, oricumnu i-ar fi folosit la nimic.Cândpleacă
din cimitir, cu o desagă de cruci în spate, spre casa lui, situată pe
un vârf de deal, Fănel - care poartă în el şi rudimente de credinţă -
are viziuni cristice, se ”vede” ca un Isus al locului, urcând o altă
Golgotă ispăşitoare. Sătenii ştiu de ”apucăturile ” pălimarului,
dar nu le consideră din simplul motiv că
şi-au făurit un cimitir nou, cu cruci moderne, din piatră, fier forjat
sau chiar marmoră - fiecare după posibilităţi - , mult mai durabile
decât lemnul, nu? E şi o ignorare, dacă nu chiar o rupere de trecut,
cu toate apăsările lui, neproductive, pentru cine se lasă
capturat/captivat de această pânză de păianjen. Şi apoi,

Fănel. Când devenise şi el bărbat, în anii
instaurării puterii comuniste, care însemna

aşa cum învăţase în şcoală - de la ”părintele”
Lenin?, de la ”tătuca” Stalin?, nu-şi mai amintea cu precizie -
fusese luat la oaste în trupele de Securitate şi avusese favoarea de
a păzi, într-un din Insula Mare a Brăilei, o turmă de
animale extrem de periculoase, care, în actele de încarcerare,
figurau ca , dar cărora, în jargonul politico-
juridic-cazon al vremii, li se spunea Pentru trupeţi, ca şi
pentru comandanţii lor, erau adevărată mană stalinisto-

E iarnă şi viscol,
seniori!

profanare de morminte

nu ştie
satul, ce ştie bărbatul

Electrificare plus
puterea sovietică,

grajd uman

deţinuţi politici
bandiţi.

bandiţii

dejistă, întrucât instrucţia nu se desfăşura , apărătorii
patriei aveau la îndemână corpurile delicte, materialul didactic,
pe care puteau exersa după voinţă şi după putirinţă, aplicând atât
metoda bătăii desfigurante, cât şi rafinamente de tortură izvorâte
dintr-o fanteziemereu în ebuliţie. Soldatul Fănel depăşise, totuşi,
codul “eticii” securiste, împuşcând un care - i s-a părut? -
vroia să escaladeze gardul de sârmă ghimpată, să evadeze. S-a
constatat, mai apoi, că n-ar fi fost în stare să urce nicio
treaptă, darmite să sară ditamai gardul, întrucât tocmai fusese
tratat după , dar soldatul Fănel îşi dovedise
vigilenţa şi ataşamentul faţă de..., aşa că a fost felicitat prin ordin
de zi şi i s-a dat o permisie care să-l revigoreze pentru noi, eroice
fapte de arme. S-ar putea crede că soldatul Fănel, odată lăsat la
vatra strămoşească, n-are conştiinţa propriilor, doar de el ştiute,
acte criminale; nu, când urcă dealul, cu ”lemnele” în spate, el îşi
doreşte izbăvirea, de la un Dumnezeu îngăduitor, fie şi cu
criminalii. Iar când pune, cruce după cruce, pe foc, citeşte mai
întâi numele răposatului, pe care l-a cunoscut, sau despre care a
auzit, din amintirile altora. Şi astfel începe o poveste cu
numeroase ramificaţii, despre fiecare dintre cei arşi pe acest
simbolic rug. E ca un ritual de incinerare a unei lumi căreia i se
pulverizează nu doar materialitatea, ci şi istoria, ”memoria”.
Altfel zis, lumea satului românesc arhaic, ale căror frumuseţi, dar
şi blestemăţii, par a se risipi, definitiv, în cele patru vânturi.
Ceea ce am spus până aici, nu este o inventată de

mine, ci e schema, tiparul în care îşi
toarnă materia arzândă, fumegândă, a recentului său roman-
document, (Fundaţia Academia Civică,
2014). Dacă într-un prim roman, autorul - el însuşi fost deţinut
politic - se opreşte, ca să zic aşa, la un nivel de reprezentare
epidermică, înfăţişând , în al doilea

în abstract

bandit

banditul

metoda Piteşti

novelă
Florin Constantin Pavlovici

Viscolul şi păianjenul

Tortura, pe înţelesul tuturor

dezţepeneşte cele două resorturi care ne-au însoţit istoria recentă
şi ne-au anihilat nervul social şi chiar naţional: , în

coboară şi mai în adânc, la rădăcina Răului.
Întrebările, explicite sau implicite, exhală terifiant: de unde au
pornit aceşti inşi, torţionarii, caraliii, turnătorii, delatorii,
profitorii? Sunt şi ei oameni, sau ce? A-i compara cu fiarele, e o
jignire a regnului, întrucît acestea ucid din necesitate, din instinct
de conservare, nu din plăcere. Şi nu torturează. Uneori, da, mai
vezi câte o pisică jucându-se, tandră, cu şoricelul capturat. Dar
mai vezi şi câte o leoaică (am văzut recent) ocrotind un ied,
apărându-l ca pe propriul ei pui...
Răspunsul ni-l dă chiar autorul, într-un preambul:

În partea a doua a propoziţiei, parcă se prăbuşeşte
un mit, nu? Cel cu Acolo fiind
născut, şi doar la câteva zeci de kilometri de satul lui Pavlovici,
evident că am ”satu-n glas”, că eu însumi am contribuit la
mitologizarea locului natal, uitându-i sau ignorându-i pe
nevrednici, pe ticăloşi.Având un secular deficit de educaţie, satul
”tradiţional” este şi o uriaşă masă de manevră. Ca să
supravieţuiască, s-a înclinat încotro bătea vântul istoriei, deşi
chiar el, satul, a făcut istorie. Faptele eroice au fost uitate,
obscurizate sau surclasate de cele abominabile. Florin Pavlovici
aminteşte episodul ”Dumbrava Roşie”, când leşii, învinşi de
oastea lui Ştefan, au fost înjugaţi şi puşi să semene ghindă. Din
stejar, stejar răsare. ”Viscolul” roşu, din 44, a răscolit temeliile
satului, dar a oferit şi o ”perdea” de protecţie sărăntocilor,
”defavorizaţilor”, potenţialilor criminali, care abia aşteptau un
prilej să-şi arate muşchii faţă de cei ce îi ”exploataseră”. Ura
sălbatică a luat proporţia atrocităţilor.
În acelaşi preambul, Florin Pavlovici mărturiseşte:

nici să te împrieteneşti
Dar,

trebuie spus, a făcut-o, împrietenindu-se chiar cu el însuşi, spre a
suporta ” şi a da chip, din adâncurile
memoriei sale, dar şi a altor scriitori-deţinuţi, unei trilogii în care
infernul, purgatoriul şi paradisul se întrepătrund şi se amestecă
până la a face corp comun.

Frica şi pânda
Visolul şi păianjenul

”Personajele, chiar dacă unora li s-a schimbat numele, au suport
real. Ele sunt un produs autentic românesc. Cele mai multe au
plecat de la sat, nemuritoare vatră de eroi şi inepuizabil depozit
de torţionari.”

veşnicia (care) s-a născut la sat.

” nu e
chiar o plăcere să descrii crima”, ”cu
personajele cărţii, multe dintre ele, imprevizibile şi rele.”

”un cancer profund antipatic

În primăvara aceasta, Aurel Brumă irupe cu o forţăinterioară şi o vervă de invidiat, definitivând şi dăruind
cititorilor două noi şi incitante volume. Primul, o carte ce

dă măsură despre recunoscutul talent jurnalistic, probat în sutele
de emisiuni de autor radio şi TV ( ), adună con-
vorbiri cu oameni care dezvoltă de a mărturisi

şi care au curajul să păşească neabătut pe
, detaşându-se de impostură, incultură şi

pseudocultură şi alte dureroase şi greu de vindecat răni ale
societăţii actuale.
Cel de-al doilea volum ( , Editura Performantica, Iaşi

2015) ni-l readuce pe Aurel Brumă în ipostaza (cunoscută
cititorilor din celelalte apariţii editoriale, romane, piese de teatru,
versuri) de traducător al lumii pre limba noastră,
atingând lectorul cu .
Dezvoltând un imaginar cu o fizionomie
specifică, bazat pe dualităţi intenţionate (ştiut şi
neştiut, preaplin şi deşert, creşteri şi descreşteri,
frică şi nefrică), prozatorul construieşte fractalic,
într-o scriitură aparent complicată şi într-un ritm
alert, o carte-parabolă.
Gândită în două părţi distincte ca structură,

unităţii celei dintâi ( ) opunându-se
fragmentarismul celei de-a doua (
), cartea se deschide cu o (

) semnată de
Nicu Gavriluţă, în fapt, o atentă şi pertinentă
analiză a complexităţilor şi provocărilor unei
dinamici textuale între legendă şi mit, ale cărei
simboluri revelatorii invită, prin lectură atentă,
la descoperirea propriei fiinţe:

Având ca personaj central
, entitatea de sine stătătoare, apărută în geografia locului

de niciunde (

), dă porunci, ocârmuieşte destinele
oamenilor (şi nu doar pe cele ale locuitorilor din Guguete), ia
vieţi . Suprainstanţa narativă e, pe
rând, semn benefic şi malefic, blestem, binecuvântare şi blazon,
şi nimeni, nicio făptură, nu-i poate rezista puterii sale de seducţie:

Mărturisitorii
vinovăţia superbă

existenţa în viu calea
regală a artei

Dealul

umbra lui de pasăre în zbor

Dealul
Între Deal şi

Lost Prefaţă Mitologii
telurice camuflate în romanul „Dealul”. Un
exerciţiu de mitanaliză literară

Sensul romanului
este (poate) acela de a invita pe fiecare cititor să rămână un
cetăţean al dealului. Glodul din „coasta Boacii” este un spaţiu
interior al geografiei sacre. Fiecare din noi are în suflet un
Guguete. Îl purtăm oriunde. Când îl refuzăm, el ne trimite
„Dealul” ca blestem şi romanul lui Aurel Brumă ca o livrescă şi
rafinată soteriologie.

o movilă stearpă, care nu miroase
amoarte

Nu se ştie cine şi cum de-a nituit tipsia satului cu
ciudatul acela. Stă înşurubat, imun la înjurături, la sudalme, el,
blestemul blestemelor…

distanţând victimele de sine

…din timp în timp se-ntâmplă ceva acolo, sus, în nopţile fără
lună, ca un fel de ţipăt supţire că doar copchiii l-aud pin somn. Şi

se ridică omu, unu ori altu din pat, de la spatele fimeii, aşa, ca
năucu, deschide uşa şi se tooot duce unde dealul şi el ştie unde.

Nu te uita la
nimeni a-toate-ştiutor… şi să nu crezi că ştii mai
mult decât ai de aflat. Rămâi cum uşa, mereu
deschis la cine şi ce are să intre. Iar acel ceva
poate fi la doi metri, la două zile sau undeva, la ani
şi ani de depărtare. Învaţă să aştepţi.

…te-ai bolnăvit
de prea mult ştiu pe la oraş. Acolo şi găinile cântă
doar îngheţate, depănuşate. Asta e. Nu se există
lume fără să aivă vale, cum şi viaţa care curge-n
valea morţii. Valea, chiar dacă nu-i, tot e o
margine, că totul are capăt…,

Aici totul e-n viu, uite şi tuciul sobei e viu şi-
n folos şi toate-s în lucrare şi nu în uitare, în lenea
prafului.

Sticle cu aghiasmă, ştergarul larg cu mici cruciuliţe în roşu şi
albastru, mănunchiul de busuioc, sculele de bună menire de pe
prichiciul cuptorului,

cuvintele au curgere continuă,
arar întrerupte de metanii sub icoane, de scurte rugăciuni, de
semnele creştineşti, cruci făcute cu ascuţiş în adâncul tot mai
fluid al cositorului.

Bătrâna în prohod de icoană, ea însăşi inutilă, pământ
tulburând pământul O să plouă
sigur, că până şi păsările ţipă a ploaie din oameni

Dealul ăsta a intrat în oameni…

Autorul nu e preocupat de verosimilitatea încrengăturii de
poveşti, ci de nevoia personajelor de a spune şi de a asculta, de a-
şi regăsi propria poveste sau de a se regăsi în poveştile celorlalţi.
Fiecare personaj are câte un dar special, care-l singularizează în
comunitate, oferind tot atâtea chei de lectură ale tensiunilor
ideatice. Rând pe rând, sau concomitent, Profesorul, Poetul,
Constructorul de corăbii, Olarul, Părintele, Ghicitoarea,
Doctorul, Primarul, Secretarul, Prefectul, Sfatul Primaşilor iau
parte la o întretăiere de şarade, a cărormiză nu e, cum s-ar părea la
prima vedere, aflarea răspunsurilor, ci doar aşteptarea lor,
răbdarea şi nădejdea că, într-o zi, se vor releva:

Lumea satului e vie, o arhivă fabuloasă de
fapte şi oameni în continuă expansiune, pusă în
brutală opoziţie cu cea a burgului:

o lume în care
străvechile rânduieli rostuiesc drumuri, vieţi şi
morţi:

Ceremonialele casnice (repetate, la altă scară,
şi în interiorul comunităţii întregi) înfiinţează şi

reînfiinţează lumi, Aurel Brumă adunând în paginile romanului
un întreg inventar de miteme arhaice, care, fără să aglomereze
inutil trama, îi oferă acesteia susţinere şi substanţă. Sara,
ghicitoarea satului, la care toată lumea apelează în clipe de grea
cumpănă, se încojoară şi ea cu uneltele necesare bunei-lucrări:

cercetând cu frică cele ce, în mod normal,
se lasă cu anevoie descoperite:

Oamenii locului sunt parte intrinsecă din rostul pământului
(

.), caută şi provoacă semnele (
.), recunosc şi

se supun unei puteri superioare (

nici nu e deal, e făcătură. ,

Domnule Profesor, ai cui suntem ?
Unde să se fi topit ceilalţi?

Sub ziduri de case, în temelii, în răritura gardurilor spârcuite de
cătină şi bozii sau deja călătorite de trecătorii timpului ?

Nu era
singur. Se regăsea multiplicat, ordonat sine de sine într-un şir
infinit de pelerini, mişcaţi în mişcarea lui, opriţi în propria lui
încremenire

Noi înşine recitiţi de-a-ntregul în cioburile altor
întreguri, oamenii.

Da ce e-n dealul ăla de se-nghesuie limbile ca ciorile
prin bălegar ? Nu ştii… Dacă nici tu nu ştii e nasol. Te baţi
pentru cevaneştiut. La fel şi sărăcenii ceilalţi.Grav.

…tu aici trebuie să rămâi. Lângă
Deal…Ceva, cumva o să se întâmple

mică, dar isteaţă, de i se-ncurcă
şuviţele de păr în drotul întrebărilor care tot izvorîsc şi izvorăsc,
semişcă şi ţopăie.

orfani de poveşti

Cruce strâmbă, om
Drept. se scaldă în lacrimi

Săraci mai ajungem urcând etajele civilizaţiei.
Săraci şi, parcă, totmai singuri.

Toate cele ale
facerii sunt de mâna şi sub mâna Celui de Sus. Dealul ăsta de
care se sperie unul sau altul şi toţi la un loc 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 pe
zi numeşte omul palmele, mâna sau gâtul ? Ce rost ar avea ?Aşa
şi Dealul. Este aici ca parte a întregului, deolaltă cu vieţile
noastre. Vor rosti adevărul lui şi al nostru dacă vom fi vrednici de
aceasta iar timpul, momentul se pare că a fost grăbit de alţii.
Dealul aremulte alte dealuri în noi înşine…

Unde, în ce
sus de sus / amurcat de parcă nu-s ?

) se frământă neliniştiţi. Interogaţiile
sunt, cu siguranţă, o constantă marcă a narativităţii lui Aurel
Brumă, autorul provocând astfel adevărate cutremure
existenţiale, pornind de la simpla (în aparenţă) întrebare

şi ajungând la adevărate
pelerinaje întru cuvânt şi cunoaştere:

Singurătăţile aparente se topesc în mişcarea (în cercuri
concentrice) în jurul Dealului, reper al vieţii şi al morţii (

.), în comuniune de gânduri şi trăiri, în interferenţe
ale destinelor:

, o pendulare între certitudini şi incertitudini
fiinţiale:

Orizontul în continuă mişcare îi provoacă şi pe ceilalţi la
perpetuă mobilitate, fie ca poruncă de alergare către deal, în
întâmpinare şi aşteptare:

., fie, mai ales, ca mişcare a
ideilor, aşa cum ne-o descoperă autorul pe Iza, în scurte şi
puternice fulgurări de portret:

Multiplicarea vocilor narative nu fragmentează, însă, o
conştiinţă auctorială puternică, a cărei amprentă este
recognoscibilă de la prima până la ultima pagină, iar dialogul
permanent între naratori şi lectorii mereu e o
exorcizare a dealurilor personale din fiecare suflet.
Talentul de prozator conduce personajele între ascensiuni şi

căderi, vizualizând interiorităţi exemplare (
) între bucuria ce , vinul care miroase,

bogat, a parabolă şi pauperitatea prin însingurare şi fuga de
comuniune:

O carte de învăţătură, recuperând şi prefăcând calofil ecouri
ale uneor ideologii şi istorii, o carte care crede în capacitatea
recuperatorie a omului prin poveste şi rostul ei:

Celelalte dealuri, reflexii ale unei indeterminări căutate
(Dealul din vis, al lui Iorgu, Marconi, al Morţii, Dealul Sihastru,
al lui Manole, dealuri adăpostind Îngeri şi pe Îngereasa Maria)
ne provoacă la cumpăniri personale ale luptei celei bune,
nedrămuind eforturile de căutare şi de topire în Povestea
gorganului care urcă odată cu cei care se încumetă să tindă spre
consubstanţialitatea cu înaltul, până la topirea în el:

În cumpăna Dealului, Povestea
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Horia ZILIERU

Joc mut
Bătrânul scrib mă scrie (pisc şi vale).
La polul sud privirea mută mezii
acusticii cu tobe, când diezii
însumă vidul scării muzicale.

Eon îi este candela zăpezii
şi stih zaraf din zale şi paftale
inel îl vrea la gleznele vasale
fecioarei dragoslave. Juni, aezii

feştile schimbă-n lumânări smerite
până se vede giulgiul ce consacră
intrarea lui în noaptea cea mai mare.

Mormântul exilat la despuiare
ezită cerul oarbelor orbite
să lepede amorf trapeza sacră.

1. Singurătatea poate fi inspirată de cutezanţă? Ce formă va fi având
hieroglifa ei? Nu acceptă orgoliul acelui „tour d'ivoire”: „Cerul
aburit de greieri, tu surâzi pătruns de frig/ Cu albine somnoroase - tu
pe râu, ele trecând/ iarba care amiroase amintiri de pe pământ//
Dealul legănat de turme care-nving un veac tăcând/ Ochiul învia în
fructe străvezie şi mai mari/ Cu septemvrie-n prihană, tu atât de
singur pari// Când stângaci foşnesc în preajmă anotimpurile,
când…”
2. Incantaţia peisajului cheamă reveria eufonică, în şoaptă. A iubi
poezia, în taină, jertfa se aurează pe seismul imaginaţiei.
Resonorizarea cuvântului. Decorativul ignoră masca metaforei.
Exerciţiul şi-a asumat privilegiu. Ca o parte a lumii ce nu ascunde
secreta frică de moarte: „Parcă-s pe malul unui râu. Trec firul/ Prin
goluri sărutate de arşiţă./Ace subţiri împunge trandafirul,/ în piatra-
n care dormzeiţă.”
Unde este „enigma”vestală? În „Timp înălbit de tăceri”.
3. Fiorul extatic, la putereaVerbului, vine de la geniala dinAmherst.
Sau de lamagistrul acelui colan de nestemate: :
„Castitatea este o bogăţie care răsare din prea plinul iubirii”.Atunci,
”steaua tăcerii” evită eclipsa; tensiunea emoţiei reculege vectorii,
sufletul capătă ascunsa echitate, ochiul măreşte în orbită reveria
melosului: „Parcă e-o chemare între nori,/ iar. Şi-a nins peste
pământ. De când/ N-ai privit la stele? Vin cocori…/ Fluieră în
margine un gând.// Râul iar îngheaţă. Doar pe prund/ Vremea ca o
coajă se dezghioacă/ În vorbe, iarăşi, mă ascund,/ iartă-mă, i-atâta
promoroacă!”. Acalmia se disipă în ea însăşi. Ca o desfrunzire
sonoră fără spaţialitate. Zborul, mireasmă: „Cumm-aş ruga acestei
muzici să te-nvie/ şi lebedei să lacrime din noi;/ pentru isolda
fragede cuvinte/mureau tristeţea regelui visând”.
4. Mila/ spaima, dorinţa/ îndoiala, devremea/ întârzierea - cupluri
migrând în simbol: „Bufniţa semnifica dorinţa de-a fi./ Dar regina
din Saba? (…) (Roiuri cădeau/ din cărţile sale nescrise); drumul
mătăsii, ziua cu noaptea/ şi leii dinBabilon”.
5. Emily Dickinson sufla peste litere platinându-le regalul sigiliu:
„Sunt la sfârşitul vieţii altcuiva”.

, greierul fabulos („albatrosul” său) „ţiuie în
luthul pădurilor”: „Glas dând/ vipera cărei tăceri mai adastă omare/
Şi-n preajma cărui leu aţipit se trezeşte// Mireasa orbind/ de-o rază
de fum?Luntrea/ pe-un picior amăgit/ se roteşte./ Câţi aştri curgând,
atâtea seminţe/ Îmi adulmecă preajma streaşina arsă de nori.// N-au
mai rămas în palme decât seminţe,/ anemone şi mirt în piaţa de
flori”.
Ne obsedează acel vers de Lucian Blaga: „Singurătatea îmbrăţişată
cu sângelemeu”.

Ghirlanda dragostei

Fantasma greierului

Renaşteri

Crepuscul intim într-un Assisi îndepărtat.
Cu ochiul ascuns între aripi dorm păsările

bunului Francisc
Şi jumătatea drumului se iluminează.
Sărută izvoare
potirul fierbând de miresme
-busuioc, tămâioară -
tremură candeli.
Zugravi
peste medievale cetăţi
au vâslit
înnobilând nisipurile tainei.

Şi-n vis - Dragomirna, cu turnul ei îngeresc.
Paşi prin văzduh se aud,
Cerbi cu măguri în coarne,

săltând,
pasc întrebări netraduse
în limba singurătăţii, pe seară
-când slova se pleacă
şi focul, suavă virtute a celor juraţi în pustie,
atârnă de lance.

Iar gândul
(sau purpura, o Nessus,
Oracol, centaur, martir şi-nţelept)
Alege cuvântul
„jertfind”,
pentru care
pădurile plâng manuscrisele.

În volumul (Editura Charmides, 2013),
Cassian Maria Spiridon reuşeşte să captiveze cititorul,
înainte de toate, prin formula stilistică utilizată. Deşi încă

tributare unei poezii de tip clasic, textele din cartea de faţă au avut
de cîştigat în urma experienţei (postmoderne) a generaţiei `80,
generaţie cu care autorul se identifică. Mai mult decît atît, aceste
poeme refac traseul existenţial al unui poet pentru care opera este,
în fond, o permanentă raportare la viaţă, divinitate şi la toate
celelalte elemente care alcătuiesc esenţa fiinţei: creaţia poetică nu
mai înseamnă doar limbaj, ci reprezintă şi o cale de comunicare
atît cu sinele, cît şi cu realitatea, creatorul devenind aici o instanţă
ordonatoare.
Volumul este alcătuit din patru mari secvenţe:

, , ,
. Cu toate că au o coerenţă proprie,

ciclurile - cu cîteva excepţii - nu par a fi organizate în jurul unor
„elemente” separate, ci prezintă o continuitate (în viziune)
stabilită printr-o serie întreagă de referinţe
culturale, simboluri, figuri mitologice sau
biblice.
Unele poezii, de exemplu, surprind fiorul

chinurilor existenţiale. Omul este damnat,
captiv şi nu cunoaşte vreo cale de salvare. În

pe un ton tăios şi sumbru este
concentrat tot calvarul fiinţei: „stai în cuşca
statului/ la marginea drumului/ aşteptînd sau
păzind/ fără a şti pentru ce şi pe cine/[…]/
pedeapsa s-o duci pînă la capăt/ atunci pe
pămînt/ nu va mai fi nici o umbră/”. Poetul
este conştient de această stare şi o trăieşte
asiduu. Dacă totul este efemer, atunci arta
trebuie să îndeplinească sarcina de a căuta o
şansă la eternitate. Golul, rezultatul
confruntării cu lumea înconjurătoare, este compensat prin actul
creaţiei: „sînt în marginea lumii/ şi simt şi presimt/ cum din hăuri
se naştemişcarea”.
Prima parte cuprinde scenarii literare sau, mai bine zis,

varaţiuni pe teme şi motive de puternică rezonanţă: tirania
timpului, eternul conflict al omului cu divinitatea, împlinirea
erotică sau,mai curînd, căutarea celuilalt şi contopirea în iubire.
Cele mai reuşite texte au în centru reprezentări ale cuplului

(adamic). Redactorul de la urmăreşte
configurarea relaţiei dintre El şi Ea într-un decor simbolic.
Captivante sînt însă ipostazele îndragostiţilor: uneori se cheamă,
alteori se caută şi se unesc subprivirilemartorilor cosmici.
Al doilea ciclu - - abundă în diverse perspective

asupra cuplului. Unele poeme sugerează ideea de legătură eternă,
pură, visătoare plasată într-un mediu idilic. Atmosfera este
compusă din „stelele şi greierii” care vin în completarea
„poveştii” de amor. Alături de aceste elemente ale naturii, astrul
nopţii este ca un ochi protector. Lumina lunii amplifică scenariul
poetic şi creează, astfel, un paradis terestru. Apariţia ei, în acest
caz, nu mai are un sens negativ şi nici nu vesteşte apropierea
morţii: „acoperă-mi tu viaţa/ cu amîndouă pleoape/ şi fă din geana
prelungă o punte/ între cer şi pămînt”.
Selena apare şi în postura de personaj, dar acum nu mai

Poeme în balans

Poeme din
vremea cînd eram tînăr Inelul cu agat ca jarul aruncat în nămeţi
într-o zi a bătut vîntul la răsărit

sentinţă, ,

Convorbiri literare

Inelul cu agat

tînjeşte după Endymion. Zeiţa vine în ajutorul îndrăgostiţilor
pentru a le conferi unitate veşnică şi un echilibru: „astru veghetor/
tot mai aproape de stele/ cu aripi numeroase/ ne îndrumă paşii/ ce
calcă apăsat pe toba Lunii/ accelerat bate inima cînd vii/
Alergătoareo”.Dar iubirea nu are doar un sens uman, ci presupune
şi comuniune cu cosmicul. Cuplul este plasat în zona perenităţii,
iar Universul nu este viabil decît în proximitatea celor doi. Edenul
căutat transcende timpul şi spaţiul, pentru că Erosul reprezintă o
cale de cunoaştere, înţelegere, comunicare, dar şi egoism: „nu eşti
tu/ cu totul dată mie/ pierdută pentru cer şi veşnicie/ păzită de
hingheri şi lighioane/ perfide la vedere şi duşmane”. Iată, spre
exemplu, în , cum iubirea este şi unmod prin care
muritorii se pot apropia de divinitate. Idila se desfăşoară nu doar în
planul realităţii imediate, ci are ecouri şi în alte zone ale existenţei:
„sîntem sub soarele încins/ al anotimpului iubirii/ trupuri şi
suflete/ cu zeii împreună”.
Femeia, la rîndul ei, este înfăţişată în diferite moduri: în unele

pasaje lirice este o himeră, zeitate sau doar un
ghid (Beatrice) care mişcă „sori şi stele”.
Autorul aspiră spre un erotism vizionar în
care concretul şi abstractul se îmbină
echilibrat. Scrisul lui pare că se
între un registru suav, nostalgic şi unul bine
ancorat în materialitate: iubirea nu este doar
feerică, meditativă, ci are şi un caracter fizic,
concret. Nesiguranţa cuplului generată de
condiţiile fiinţei, căutarea jumătăţii
androgine amintesc, pe alocuri, de poetica
stănesciană: „în luna gustar/ cu pietre de foc/
tu şi eu/ ne sîntem aproape/ atît/ încît nu mai
ştiu/ împarţi/ desparţi/ eul de tu şi tu-ul de eu”.
Scrisul lui Spiridon este „pătruns” de un

decor simbolic care uneşte cele mai
importante şi vaste forme ale artei europene şi nu numai. Periplul
îndrăgostiţilor este asigurat şi de prezenţa făpturilor (entităţilor)
care populează universul mitologic al civilizaţiei greceşti:
Artemis, Minotaurul, Helios, Orfeu, Deimos etc. Desigur, aceste
figuri nu capătă în texte semnificaţii diferite faţă de sensul
originar. În , de pildă, întîlnim un episod în care
masculinul se uneşte cu femininul într-un mod armonios, iar
trimiterile culturale ajută la îmbogăţirea peisajului: „să ne regăsim
rostogoliţi pe cărările tenebroase/ în gropile timpului/ fiecare cu
mîna pe umărul celuilalt/[…]/într-o patrie încinsă/ cu lungi şi late
curele de apă/ unde stăpînă e Eris/ zeiţă frigidă/ fiica umbroasei
Leta”.
Nu lipsesc volumului referinţele la propria imagine. În ultima

parte a volumului - - poeziile tind să
se îndepărteze de lumea prezentului. Discutăm despre o încercare
de a scruta viitorul în speranţă că „oboseala” impusă de factorii
istorici va dispărea. Într-un text cu puternice elemente
autobiografice precum , „istoria bolnavă” care
emană „îngrozitoare apatie” este nevoită să renască...
Intertextuală, captivantă prin „savoarea” livrescului uneori

excesiv, lipsită de ornamente metaforice inutile, scriitura lui
Cassian Maria Spiridon este încă ofertantă şi provoacă interesul
cititorului.

cu zeii împreună

balansează

poem negru

într-o zi a bătut de la răsărit

e nevoie mereu

Flavius PARASCHIV

Mnemosyne
Despre poezie, Eros i alteleş

La marginile micului univers

Florentina NIŢĂ

Când se auzea pe uliţi strigând în gura mare Mihai,
nebunul satului, unii apreciau că măcar, în felul lui,
putea spune lucrurilor pe nume. Fără frică, doar lui îi era

permis orice. Un zdrahon care râdea de bucurie când noi, copiii, îl
înconjuram, dar suduia şi blestema când era supărat, cine ştie pe
cine şi de ce. Nimeni nu i-ar fi dat nici vitele să pască de teamă să nu
le risipească, dar unde era nevoie de forţă făcea cât şapte.
Colegul de facultate, fiu de matematician, de care nu-mi mai

amintesc decât comportamentele sale cam excentrice, dincolo de
căciula de blană purtată vara şi aparenţa unor gesturi groteşti,
ascundea un suflet tandru. Odată s-a aruncat îmbrăcat în mijlocul
lacului să culeagă nuferi pentru iubita sa. Purta cu el o geantă legată
cu un lanţ gros încuiat cu un lacăt enorm şi se puneau pe seama lui
urletele care răsunau uneori, în plină noapte, la căminele din
Codrescu. A reuşit totuşi să treacă cu bine prin vămi instituţionale,
sentimentale şi geografice, ajungând până înAmerica, din câte am
auzit.
Câţi alţii nu întâlnim în viaţă trecând cu priviri rătăcite, vorbind

singuri sau de loc, deprimaţi, obsedaţi, excentrici sau permanent
iritaţi? Conceptul de normalitate se raportează la un anume context
istorico-cultural şi se consideră un individ sănătosmental acela care
reuşeşte să menţină un echilibru între forţele şi tendinţele
contradictorii, chiar distructive, care acţionează în mintea umană.
“

M-au năpădit toate aceste gânduri citind concluziile anchetei

A fi? Nebunie şi tristă şi goală;/ Urechea te minte şi ochiul te-
nşeală” scriaMihai Eminescu.

privind avionul prăbuşit recent din cauza copilotului sinucigaş.
Mulţi se întreabă indignaţi cum a fost posibil şi de ce nu s-a putut
evita acest dezastru, oarecum anunţat de o serie de indicii şi
comportamente anormale. Uitând cât este de neputincioasă în
domeniu, de fapt, ştiinţa medicală. E de ajuns să analizezi reacţiile
psihice adverse pe care le pot da antidepresivele, unde pe primele
locuri se situează starea confuzională, anxietatea, riscul de suicid,
ca să îţi pui întrebarea dacă nu cumva ajung să facă mai mult rău
decât bine.
Complexitatea şi imprevedibilitatea minţii umane face din ea

un mic univers, o proiecţie la scară redusă a întregii lumi, cu tot cu
munţi şi văi, păduri şi ape, nori şi stele. Ceea ce socotim iraţionale,
duse în extrem, la marginile comportamentului normal, sunt poate
doar consecinţele exacerbării unei sensibilităţi necontrolate ori
scufundarea înspre abisurile cunoaşterii de sine, mult mai profunde
decât ne înşeală aparenţele ori suntem tentaţi să judecăm.Un infinit
mic în care controlarea emoţiilor, conştientizarea propriilor trăiri,
evoluţia printre meandrele sentimentelor umane depind de
maturitatea emotivă interioară dobândită pe parcursul dezvoltării
mintale, care începe odată cu cea fizică, dar nu urmează acelaşi
curs.
În orice caz, numă judecaţi greşit dacă de la o vreme am început

să privesc cumaimare circumspecţie echipajele care urcă în cabina
de pilotaj, şoferii de pe autobuze şi de pe ambulanţe, maşiniştii de
tren, medicii chirurgi şi, în general, pe toţi aceia de care depinde, la
unmoment dat şi într-o anume circumstanţă, întreagă viaţamea.

O POETĂ A SINGURITĂŢII: AURAMUŞAT

Aura MUŞAT



CRONICA LITERELOR

10 cronica veche

Experienţa unei lucrări de sinteză şi de mare efort pe
care o presupune dicţionarul realizat nu de un colectiv
de autori, cum se întâmplă îndeobşte, ci de unul singur,

e o întreprindere, cum am spus, de toată lauda. Nu-i vine chiar
comod autoarei noastre care se găseşte, ca să zicem aşa,
„singură printre poeţi”. O pagină întreagă încărcată, precum
pieptul unui general sovietic, de premii şi distincţii (selectiv)
acordate lui Cassian Maria Spiridon n-o descumpăneşte însă
pe Emanuela Ilie care-şi vede liniştită de treabă. Domnia-sa
nu pare de fel impresionată nici de pretenţiile de genialitate şi
nici de hectarele de hârtie ale unor autori lirici. Să parcurgi
cele 40 de cărţi semnate de un poet cum eNicolae Ionel şi să-ţi
păstrezi totuşi luciditatea ca să reuşeşti să le concentrezi în trei
pagini definitorii nu e deloc uşor. În unele cazuri, pentru
efortul sisific de a citi puzderia de volume, doamna Ilie îşi
permitemici şi inocente răzbunări (sau poate nu e chiar atît de
nevinovată!) dîndu-i pe respectivii autori pe mâna altor
judecători, ca în cazul abundentului Emilian Marcu, poet,
după Cristian Livescu „din şcoala versificatorilor
maratonişti”, sau lăsându-i în plata propriilor lor conştiinţe
precum în cazul „proxenetului de cuvinte” Adi Cristi: „scriu
în virtutea faptului că am scris toată viaţa/ ca un

”. Departe de a fi un demers encomiastic de serviciu,
dicţionarul pe care-l discutăm aici conţine judecăţi bine
cântărite din care nu lipsesc rezervele critice. Apelarea la
schemele mitologice nu este „întotdeauna inspirată” în
volumul de debut al apreciatului poet Ştefan Amariţei. Tot la
el, în volumele următoare,

Altui autor tânăr, de asemenea preţuit,
purtând girul lui Cezar Ivănescu pentru certa sa erudiţie
poetică, Liviu Apetroaie, nu i se iartă „un vertij discursiv în
care alunecă adesea”. Descripţii „nu întotdeauna
convingătoare” găsim şi în pastelurile şi elegiile „neamţului
de serviciu al literelor ieşene”,MichaelAstner. Discursul liric
al lui Şerban Axinte apare şi el „scurtcircuitat” de livresc
(influenţe străine sau autohtone sufocante, în primele volume,
din fericire, mai bine asimilate în următoarele). Cu un umor
bonom e întâmpinată şi contradicţia din „biografema” unui
afişat semiboem nemulţumit şi iconoclast, ducând în acelaşi
timp o viaţă tihnită de universitar, bursier temporar în
străinătate şi cetăţean bine fixat în „paşnica urbe ieşeană”
(RaduAndriescu).
Structura de rezistenţă a dicţionarului poeziei ieşene actuale
e reprezentată desigur de cele câteva adevărate micro-
monografii privind activitatea unor poeţi mari, dincolo de
fruntarii de loc şi de timp: „bătrânii” Horia Zilieru, Ioanid
Romanescu, Dan Laurenţiu, Emil Brumaru, Cezar Ivănescu,
Mihai Ursachi, Nicolae Turtureanu, mai „tînărul” Nichita
Danilov, la care se adaugă o serie de congeneri ai acestuia,
printre care Liviu Pendefunda, Nicolae Panaite, Lucian
Vasiliu, Daniel Corbu... Sunt exegeze realizate de un veritabil
reprezentant al noului eşalon al criticii literare româneşti. O
piatră (ce zic eu, ditamai stîncă!) de încercare o reprezintă,
astfel, poezia lui Emil Brumaru. Excelente analize de text
descoperim în secvenţele dedicate feminităţii şi erosului
brumarian. Autoarea nu se fereşte nici de lirica „neruşinat
lascivă ori de-a dreptul trivială” din ultimele volume, în care
descoperă „insule de o rară sensibilitate şi fantezie
asociativă”, şi riscă chiar cîteva citate alese (cu greu, credem)
din această erotică. În unele cazuri precum în demonstraţia că
avem de a face aici cu un „erotic mistic”, dar „mistic
camuflat”, autoarea noastră îşi asociază fără inutile orgolii
confraţii ieşeni, unii, colegi de catedră, precumBogdanCreţu.
Amplul articol de dicţionar conţine concluzii pertinente, greu
de combătut, privind adoraţia ca al eroticii lui
Brumaru:

Cu aceeaşi acuitate critică este

motor de
tecuci

„turaţia terminologiei prin care se
vizează corporalitatea inefabilului ontologic este de bună
seamă excesivă”.

primummovens
„Indiferent de retorica şi atitudinea dominantă (de

la ingenuitatea reală sau jucată la neruşinarea fără perdea,
de la misticismul cel mai profund la concupiscenţa cea mai
vulgară), bărbatul este un adorator desăvârşit, neclintit de
nicio revelaţie întoarsă”.

descifrată evadarea lui Nichita Danilov din „miezul tare” al
poeticii optzeciste şi evoluţia sa către un teren ce este numai al
lui. Fără a-şi refuza tentaţia unor „chei intertextuale”,
Emanuela Ilie remarcă „frapanta originalitate” a universului
liric danilovian, marile sale disponibilităţi de înnoire, de
surprindere şi de seducţie a cititorului. Pertinente sunt şi
paginile analitice privind, cu o sintagmă preluată de la
Constantin Ciopraga, „blândeţea iubitoare”, dincolo de bine şi
de rău, ca marcă a poeziei (şi prozei) lui Nicolae Turtureanu,
dialectica Eros-Thanatos în poemele lui Cezar Ivănescu ori
cele privind recuperarea unei ample mitologii romantice, dar
trecută prin filtrul mai nou al
sensibilităţii de tip simbolist,
la Dan Laurenţiu. Fără sfieli şi
complexe e întâmpinată, ca să
trecem la celălalt capăt al
dicţionarului, şi activitatea
celui mai longeviv, mai
productiv şi pe măsură
mediatizat dintre „greii”
poeziei ieşene, din fericire încă
activ printre noi (vezi serialul
de sonete, cu supliment
eseistic, deschis anul acesta în

), Horia
Zilieru, cu „tradiţionalismul
s ă u de f r on d ă ” ş i c u
resuscitarea lucidă, oarecum
ostentativă, a „fondului
cultural clasic”, în răspăr cu tendinţele şi modelele lirice la
modă astăzi. În pofida percepţiei restrictive a criticii privind
un cântăreţ exclusiv al erosului, fie el fizic ori spiritualizat,
Emanuela Ilie observă subtil că Orfeul ieşean

,
trădându-se (precum Eminescu în sonete, credem) drept un
amant

. Marca Horia Zilieru a unei
astfel de erotici e, deci, epurarea de semnele materialităţii şi
transformarea actului discursiv într-o „formă de sacralitate
pură” asociată stringent demersului strict poietic. Subscriem
cu totul la această situare a poetului nostru în

prin
de .

Fiind un dicţionar critic dedicat poeţilor, Emanuela Ilie pune
programatic între paranteze activitatea publicistică, eseistica
teoretică sau contribuţiile critice ale autorilor prezentaţi. Un
caz paradigmatic este acela al lui Radu Andriescu, poet şi
teoretician literar. Ampla abordare a activităţii sale se
deschide cu o „tentaţie” firească de prezentare a celor două
componente ale acesteia, una, de critic şi teoretician literar,
cealaltă, de poet, „într-o relaţie de complementaritate sau
chiar de conjuncţie”.Aparent, autoarea, ca să cedeze, nu chiar
uşor, tentaţiei, concede la existenţa „măcar” a unui „set de
canale, paralelisme şi influenţe profitabile”, dacă nu chiar a
unui „sistem coerent de vase comunicante”. Dar până la urmă
cele două pagini provocatoare rezervate numărului copleşitor,
„intimidant”, de lecturi euro-atlantice ale lui RaduAndriescu
nu-s decît o stratagemă vicleană de a demonstra că ele sunt,
dacă nu inutile, de o importanţă minoră în judecarea lui ca
poet, în exclusivitate, poet.

De aici încolo,
autoarea dicţionarului se simte eliberată de obligaţia de a se
mai ocupa de paginile de teorie şi critică literară ale poeţilor
prezentaţi. Ele sunt avute în vedere doar ca „reflexe livreşti”,
joc sau povară, mai mult sau mai puţin decisive în „ordinea
internă a poemului”. Autorul imediat următor, Liviu
Antonesei, probează clar

Aceeaşi scindare e de observat în cazul lui Marius Chelaru,
care alege să se împartă „între scriitura lirică proprie şi cea a
altora”, cu efectul aparent al „neglijării” primei opţiuni. În
realitate, volumele sale de poezii, observă pe bună dreptate
Emanuela Ilie, înfrîng aparenţele, dovedind că travaliul de
„infatigabil traducător” or de comentator avizat, mai ales al
liricii orientale, „i-au oferit suficiente resurse din care să îşi
extragă poeticitatea de substanţă”.
În virtutea programului propriu enunţat, Emanuela Ilie nu-şi
propune să vorbească de publicaţii, confrerii literare,
cenacluri, lăsate pe seama amintitei istorii generale a poeziei
româneşti, şi pomeneşte doar în treacăt în dicţionar de
„grupuri culturale” care au colorat oarecum viaţa culturală
mai recentă a Iaşilor. Un articol despre poezia anilor 90

„Cronica veche”

„camuflează în
texte mărci ale potenţialului sacramental al iubirii”

„mai puţin îndrăgostit de obiectul propriei cântări şi
mai mult de cântarea însăşi”

„specia rafinată
a pretinşilor erotomani pentru care dragostea virilă nu este
altceva decît o prelungire, mereu extatică, a iubirii şi mai
ales poezie”

„Unul autentic, căruia
<<ştiinţa>> în materie de poezie, abilitatea de a jongla cu
noţiuni, concepte sau principii ale celor mai noi curente ale
criticii sau ale mişcărilor poetice nu îi ştirbeşte, ci îi
augmentează vibraţia interioară, fibra lirică”.

„ruptura dintre realitatea livrescă a
scriiturii sale şi dimensiunea ei angajată direct, existenţial”.

'

Doru SCĂRLĂTESCU

Un dic ionar al poe ilor români
contemporani: aripa ie ean (II)

ţ ţ
ş ă

(cenaclul ) publicat într-un volum academic dedicat
criticii şi istoriei literare româneşti actuale, din 2010, ne
readuce în atenţie o insolită grupare ieşană din epoca
amintită, ce a reuşit „să genereze o atmosferă şi să
configureze o poetică absolut coerentă”, şi ne oferă o sugestie
despre cum ar arăta o astfel de istorie, proiectată pe „centri şi
sfere de influenţă”. Dar a fost cu adevărat, în anii din urmă,
Iaşul un astfel de centru? Referindu-ne strict la obiectul
dicţionarului, putem detecta un sunet unic şi inconfundabil al
poeziei de la Iaşi care să justifice titlul? Găsim la poeţii
recenzaţi un sentiment anume al ataşamentului faţă de un
climat spiritual şi artistic specific urbei moldave? Acest
ataşament pare să fie, în anii dictaturii comuniste, suportul şi
liantul trioului orfic, al „neoeminescienilor” din capitala
Moldovei Cezar Ivănescu, Dan Laurenţiu, Mihai Ursachi -
căruia îi dă glas cel din urmă, investit ca magistru
incontestabil să oficieze în ”mahalaua celestă Copou”,
vorbind fără echivoc de o „şcoală poetică ieşeană”. În epoca
postdecembristă, chiar pentru scriitori veniţi de pe alte
meleaguri, acest climat e o realitate şi acţionează ca o forţă
gravitaţională şi ca un catalizator, cum declară în articole şi
interviuri, unele viu colorate afectiv, constănţeanul Bogdan
Creţu, timişoreanul Radu Pavel Gheo, ori rădăuţeanul cu un
sejur braşovean Lucian DanTeodorovici, care se confesează:

Din
această atmosferă s-au împărtăşit câţiva buni poeţi tineri pe
care cenaclul i-a lansat „la bursa poetică a
debutanţilor anilor 90” şi pe care Emanuela Ilie i-a analizat ca
atare în amintitul articol, apoi, mai pe larg, ca o confirmare, în
dicţionarul său: Michael Astner, Bogdan Baghiu, Codrin
DinuVasiliu.
Cu privire la întrebarea, nu chiar uşoară, privind existenţa
unui sunet specific al poeziei ieşene contemporane, credem
că dicţionarul Ilie ne oferă câteva piste de investigaţie şi,
desigur, răspunsuri demne de luat în considerare. Un nivel
ideatic mai elevat, cu rădăcini în lecturi solide (( , nu
întotdeauna în sens peiorativ, e un termen ce apare frecvent în
articolele din dicţionar) şi în bune informaţii culturale, pare
să-i caracterizeze pe scriitorii analizaţi, ceea ce e firesc la
mulţi dintre ei, absolvenţi de studii superioare, majoritatea
filologice, dar şi de alte specialităţi.Dincolo de scenariul unui
dialog şi conflict, la acest nivel elevat, cu alteritatea interioară
( , un alt termen definitoriu des utilizat), unul, la fel
de intens, al războiului cu realitatea înconjurătoare, e la fel de
vizibil. Un spectacol al existenţei provinciale aşezată firesc
sub semnul lui Bacovia, dar şi, dincolo de acesta, sub
apăsarea unei infernale apocalipse postmoderne, apare
obsedant mai cu seamă în poezia vârstelor mai fragede. Nu le
enumerăm pe toate, limitându-ne doar la „bolile”
fondatorului insolitului şi promiţătorului „Club 8”
moldovean, salutat cu entuziasm de Mircea Ivănescu în

, Ovidiu Nimigean, boli ce sunt, zice autoarea
dicţionarului, „într-omaremăsură ale generaţiei sale”. Iată-le
în bogata enumerare a acesteia:

Să mai adăugăm şi noi impresia,
poate subiectivă, că, dincolo de salutarele diferenţe specifice
(la poeţii mai vîrstnici, viaţa, pusă sub semnul salvator al
erosului, apare ceva mai luminoasă),

formează numitorul comun, marca de
identificare a poeziei ieşene contemporane. Al. Cistelecan
punea această imagine destul de întunecată a existenţei pe
seama preferinţelor de selecţie ale autoarei dicţionarului,
atrasă mai mult de poeticile cu tensiune şi de conflict, de
latura dramatică a viziunilor, şi mai puţin de armonie şi
reverii lirice. De aici concluzia amuzată a profesorului
ardelean:

În legătură cu aceste preferinţe, să
menţionăm şi noi că dicţionarul Emanuelei Ilie poate fi citit,
în palimpsest, şi ca un jurnal intim de lectură, cu destule
reflecţii asupra propriului demers, cu surprizele, obstacolele,
dubiile şi victoriile din „confruntarea” cu textele. Pe lângă
efigii de scriitori, un , e aici,
recomandându-ne o personalitate cu totul distinctă în peisajul
cultural ieşean din zilele noastre. N-avem decât să regretăm
împreună cu Adrian G. Romila din Luceafărul de
dimineaţă :

Outopos

„am plonjat, pur şi simplu, în această atmosferă ieşeană,
care m-a cucerit imediat, m-a încântat, m-a transformat, m-a
făcut să conştientizez mai bine decât oricând că nu-mi pot
dori nimic altceva mai mult decât să devin scriitor…”.

Outopos

livrescul

alteritate

„Revista 22”

„greaţa, devitalizarea lentă,
abia travestită în ostilitate făţişă împotriva sistemului,
dorinţa împinsă pînă la extrem de a epata noul burghez neaoş
(pe care, natural, tot cu vechiul comunist îl identifică),
obsesia putridului/ drojdiei/ putregaiului, într-un cuvînt, a
universurilor reziduale, tentaţia suicidului nu atât eliberator,
cât demonstrativ ş.a.m.d.”.

terifiantul, vidul
ontologic, thanaticul

„După dicţionarul Emanuelei, poeţii ieşeni rezultă
toţi cam angoasaţi şi deloc dispuşi la visări. Se vede că e ceva
stresant la Iaşi”.

portret al criticului în tinereţe

„
” „Păcat că n-o citim mai des în afara paginilor

provinciei din nord-est!”

-
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După un Constantin Ştefuriuc, trecut mult
prea repede dincolo, de două decenii, după
un Ion Beldeanu trecut la clasici în viaţă şi

după un Vasile Tudor care a redirecţionat timpul
(„pierdut”) în doar cîţiva ani, trimite
un nou poet, dintre puţinii cu adevărat legaţi de acest
nume. De această dată este vorba de Doru Mihai
Mateiciuc, pe care l-am şi prezentat, la o lansare de
carte, petrecută cu nişte luni în urmă în ambianţa Casei
cu Absidă a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor. A fost o
lansaremai degrabă discretă, curată şi liniştită cumpare
a fi întreaga fire a poetului bucovinean, cel care, ajuns la
o vîrstă la care mulţi dintre freneticii poeţi de astăzi nu-
şimai ştiu exact numărul de volumepublicate, a avut, în
sfîrşit, curajul debutului, la cunoscuta editură ieşeană
Timpul ( 2014).
Cum remarcau vorbitorii, volumul de debut al lui

Doru Mihai Mateiciuc, date fiind anume circumstanţe,
poate fi privit şi ca o antologie de autor, insolită,
desigur, a celui care fusese lansat în lumea poeziei de
presa studenţească a anilor 80. E un aspect relevat şi de
prefaţatorul volumului, Florin Cîntec, care, dincolo de
necesara şi pertinenta oficiere de ,
lămureşte şi insolitul titlu: le sunt striaţiile de
pe cerul gurii care, împreună cu papilele gustative de pe
limbă, ne ajută să descoperim şi să
e x p e r i m e n t ăm a r om e l e ,
condimentele sau otrăvurile
distilate ale vieţii. Ele sunt
potecile încîlcite ale gustului.
Poezia lui Doru Mihai Mateiciuc,
prin simbioza sa neaşteptată de
acurateţe ştiinţifică şi vibraţie
spirituală e asemenea unei scene
bizantine de la Voroneţ pictată
minimalist cu o pensulă orientală.
Ca să o descifrezi trebuie să-ţi
educi rafeeele.”
Fără doar şi poate, autorul

acestui volum a ales o cale mai
puţin bătută, preferînd să
înlocuiască veleitarismul unor
confraţi cu îndelunga aşteptare şi
benefica întoarcere asupra
poemelor sale, aducînd în faţa cititorilor săi de astăzi un
volum bine aşezat, ilustrînd diferitele etape ale creaţiei,
pe de o parte, precum şi atribute ale poeticităţii de certă
valoare. În anii în care el publica în presa studenţească,
poezia românească era puternic marcată de forme
specifice de preluare a postmodernismului, intruziunea
prozaicului şi apelul la biografismul intersectat cu
segmentări livreşti fiind frecvent preferate recursului la
modelul iconic. Or, Doru Mihai Mateiciuc se
„încăpăţînează” să rămînă într-o zonă controlată de
funcţia imaginii, e drept, reorientată după canoanele
modernităţii dar păstrînd ceea ce e de păstrat, adică,
permanenta conectare a cititorului posibil cu o „nouă
lume”, atît de necesară atunci când poezia mediază o
salvare de moment: „doar cerbii alergau prin lacrimi/
purtînd pădurea în coarne/ însă ea tăcea cînd ninsoarea
amară era/ şi-şi dorea o altă pădure” sau „miroseam a
pădure, din ace de brad/ fluiere alcătuiam, ieşeam la
drumul mare/ prindeam cuvinte, ocheam flori albe,
doream/ o altă pădure în coarnele aceloraşi cerbi” sau,
un întreg poem, imposibil de destructurat, în interiorul
unei macro-imagini de forţă: „iată: pe cîmpul roşu/
înfloreşte/ încă un stol de păsări// să ne grăbim să ne
grăbim// cu secera lumii/ să le tăiem/ să le culegem
zborul”.
Volumul este gîndit în două secţiuni, urmînd cea

mai sigură cale de aşezare, aceea a anilor:
, cuprinzînd textele scrise între 1978

şi 1988, respectiv cu poeme dintre anii
1988 - 2008. Deşi s-ar putea face o discuţie care să
urmărească o anume trecere de la o etapă la alta,
preferăm să urmărim poemele în integralitatea lor, dat
fiind faptul că volumul, uniform şi generos printr-o
pletoră iconică de foarte bună calitate şi printr-o ştiinţă
a poeziei cemerită a fi remarcată, permite acest lucru.
Deşi titlul primului ciclu pare să trimită (şi) spre

frenezia unică a poeziei lui Labiş, poezia din acest
volum rezultă, mai degrabă, dintr-o interesantă
simbioză între ludic/ parodic/ postmodern şi
sentimentalul producător de imagini, fără ca asumarea
unei intertextualităţi generice, plasate sub semnul
marelui poet american al „firelor de iarbă” din a doua
parte a secolului XIX, să reducă din exuberanţa plăcerii
declamatorii („dă-mi tată haina roasă de molii/ e

dulcea Bucovină

Rafee,

introducere

Călătorii în
miezul neîntrerupt

Peştele austral,

„Rafee-

Constantin DRAM

Rafee
Florin FAIFER

Mărturii întunecate
Priveşti chipurile în alb-negru ale acestor oameni, bărbaţi şi femei,

ajunşi la senectute. O tristeţe îi învăluie, ca un zăbranic. Nici un
zâmbet, nici un licăr nu le luminează fizionomia. Par, şi desigur sunt,

căzuţi pe gânduri, iar gândurile lor se îndreaptă spre trecut. Clipele de atunci se
înlănţuie cu clipele de faţă. Bătrânii aceştia cu figuri ridate au trecut prin toate.
Sunt ...
Dar au păşit într-adevăr prin infern. Au cunoscut foamea care sfâşie

viscerele, au îndurat bătăi crunte, au suportat tot felul de presiuni. Un calvar ce
părea să nu se mai sfârşească. Unmartiriu la limita umanului. Îţi faci cruce când
te gândeşti.
Cum de a îngăduit Cel de Sus asemenea orori? Poporul ăsta se arătase - cum

se spunea în cărţi - omenos, şi blând, şi înţelept, purtând în suflet o doză de
idealism. Într-un elan pe care nu-l mai regăseşti, tinerii îndeosebi, cu sau fără
cămaşă verde, şi-ar fi dorit pasămite - recunoaşteţi lozinca - „o ţară frumoasă ca
soarele sfânt de pe cer”.
N-a fost să fie... În loc de asta, scrâşnetul sinistru al lacătelor de pe uşile grele

ale puşcăriilor ce împânzeau ţara. Gherla, Jilava, Aiud, Sighet... Teroarea, la
care te întrebi cum de atâţia au rezistat. Torturile, precum cele din iadul de la
Piteşti, unde s-a desfăşurat, halucinant, „demascarea”, „reeducarea”, model
bestial de represiune regizat cu o nemaiîntâlnită fantezie monstruoasă.
Neisprăviţii, neoamenii se răfuiau, primitiv, cu elitele, în orice caz cu oameni
mai de soi. Îi umileau, că vor fi fost miniştri, generali, slujitori ai Bisericii. În
ritualuri de o scârboşenie nemaivăzută, valori curate, pe care se poate sprijini o
conştiinţă, sunt călcate în picioare. O ţintă: Fecioara Maria, altă ţintă: Iisus
Cristos. NumaiAnticristul putea scorni o astfel de blasfemie, părtinind călăii şi
terfelind victimele. Îngenunchindu-le. Dacă îngenuncheaţi au fostMonseniorul
Ghica, PetreŢuţea, N. Steinhardt,ArsenieBoca...
Cum de nu s-au lăsat doborâte aceste făpturi fragile? Şi-au păstrat, destui,

verticalitatea. Schingiuirile nu i-au frânt. Legionarii, preoţii catolici n-au
semnat, decât prin excepţie, pactul cu forţele întunericului. I-a ajutat, în
ceasurile de cumpănă, credinţa. I-a susţinut rugăciunea. Religiozitatea asta să fi
fost doar un fenomen de autosugestie? Dacă i-a ajutat pe atâţia, ce importanţă
are? Grăieşte un preot, în cadenţă de amvon: „toate rugăciunile câte s-au unit ca
un rug aprins,Dumnezeu le-a ascultat şi ne-a eliberat pe toţi la unmoment dat”.
Dar de ce după atâţia amar de ani? De ce s-a ajuns la demenţa nimicitoare?

Era, cum zic cei în sutană, o încercare la care Domnul supunea turma de
dreptcredincioşi? De câte probe dintr-astea, dragă Doamne, o fi fiind nevoie? Şi
de ce răul să devină instrumentul de măsurare a binelui? De ce coşmarul să fie
doar partea celui ce îşi atârnă nădejdea în „bunătatea lui Dumnezeu şi
milostivirea lui”? Nelegiuiţii visează vreodată urât? Îi bântuie, cumva
remuşcarea? Harul divin pogoară, din an în Paşti, şi peste dânşii? Ştiu sufletele
astea întunecate ce înseamnă umilinţa?Se roagă ei să li se ierte?...
Şi, dacă ne putem îngădui încă o îngândurare, pentru ce atâta smerenie, la ce

bun atâta umilinţă? Chiar aşa de căzuţi în greşeală suntem încât să ne închinăm,
întru iertare, de dimineaţă până seara? „Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”. Avem o şansă dacă ne aruncăm
cu fruntea în ţărână?
Dacă vinovaţii fără vină, osândiţii, erau „păcătoşi”, cum zice ruga,

temnicierii ce hram purtau? Sau turnătorii (a căror vină n-o cântărim acum),
trădătorii, vânzătorii aproapelui. Răii nu şi-au primit pedeapsa (o fi drept,
Isuse?), dar măcar vor fi simţit, când şi când, în nesimţirea lor, vreun fior de
teamă?
Vorbă să fie!Au dus-o bine şi n-au părut, câtuşi de puţin, încercaţi de păreri

de rău.O vreme şi-au păstrat puterea, şi-au păstrat privilegiile, pe care chiteau să
le lase moştenire. Milostenia Domnului i-a lăsat să moară de moarte bună.
Dreptu-i? La ce bun să facă umbră pământului numitul Ficior, „o canalie cu chip
de om, un criminal ordinar”? Lumea asta pare croită anapoda, cu josu-n sus. Se
sparie gândul când vreun nefericit care a avut parte de cazne îşi aminteşte: „Au
fost cazuri când deţinuţii erau asasinaţi prin împuşcare, îngropaţi de vii în
pământ, obligaţi iarna să intre în apă până la brâu şi să taie stuf, introduşi iarna în
carcere descoperite, uneori dezbrăcaţi, în poziţii chinuitoare - doi în picioare şi
doi cu capul în jos. În timpul verii erau dezbrăcaţi, legaţi de mâini şi expuşi
muşcăturilor de ţânţari. Manifestările de bestialitate continuau şi după moartea
deţinuţilor, ale căror cadavre, neînhumate timp îndelungat, roase de şobolani,
erau profanate şi chiar introduse în carceră, sub pretextul că torturile n-au fost
îndeajuns de aspre”.
Şi încă: „Sistemul macabru coordonat de către conducerea Securităţii prin

ofiţerii politici presupunea torturarea continuă a deţinuţilor de către alţi deţinuţi,
înfrânţi deja de grozăviile îndurate. Studenţii erau obligaţi să execute sute de
genuflexiuni, culcări ori sărituri ca broasca, să stea în poziţii fixe timp de câteva
zile sau săptămâni, să se dea cu capul de pereţi ori să se lovească ei înşişi cap în
cap, li se scoteau dinţii cu pumnul ori piciorul, li se smulgeau părul şi mustăţile,
erau puşi să lingă closetul, erau scufundaţi cu capul în hârdăul cu urină şi fecale
până la sufocare, erau obligaţi să îşimănânce propriile fecale, să se sărute şi să se
lingă în fund cu alţi deţinuţi, să îşi introducă degetul în anus, după care să îl
lingă, să urineze unul în gura celuilalt şi multe alte torturi care sunt greu de citit,
cu atâtmaimult de îndurat”.
N-ai cum să uiţi, n-ai cum să ierţi. Toate astea s-au petrecut şi cine ştie, cu

mizeria morală care se tot adună, dacă nu s-ar putea, în alte forme, repeta. Sunt,
oricum, experienţe la limita umanului. Până şi rememorarea lor e o încercare
grea. Şi totuşi, şi totuşi, , cei invitaţi să depună mărturie, nu se
plâng, nu se cutremură. Îşi amintesc, nu rareori,momentele frumoase care, cum-
necum, s-au întâmplat să fie. Îngânarea, în cor, a unei colinde de Crăciun, o
scenă de solidaritate mai rar întâlnită în viaţa de zi cu zi, câte un caraliu mai
omenos.Toate astea capătă preţ, dobândesc luminozitate, emoţionează.
Sunt istorii ce trebuie spuse. Povestea transfigurează, emană sens, alungă

din frustrări, tămăduieşte. Pomeneşte despre vremuri ieşite din ţâţâni, dar şi
despre tăria unor suflete ce au găsit tragicelor încercări cu care s-au confruntat
un rost. Un rost care se lasă descifrat, dar poate şi unul mai presus de înţelegerea
noastră.

supravieţuitorii

supravieţuitorii

vremea să plec de acasă/ vezi/ iarba face, în urma mea,
primul pas…”) sau din ştiinţa secretă a sublimării
textuale, după un canon aproape oriental („trupul mă
doare a înserare/ vai mie/ vorbele spuse au riduri”). Se
poate vorbi de o splendidă reconciliere în textele
semnate de Doru Mihai Mateiciuc, reconciliere ce
adună semne ale vîltorilor romantice, amintiri discrete
din rostirile clasice, articulări puternice în spiritul
modernităţilor şi postmodernităţilor, neuitînd însă să
plătească în mod constant şi deliberat tributul datorat
iconiculuimai peste tot stăpînitor.
Intrînd în articulaţia generală a volumului, putem

identifica o sumă de modalităţi prin care poezia sa se
autodefineşte, generînd o adevărată galerie de imagini.
Este vorba, astfel, de un transfer al semelor creat între

şi : „ochii ploii, brazii cărunţi, părul blond
al fîntînilor secate, vîntul hoinar, luna solitară, dinţii
întunericului, răsuflarea ierbii, glasul pietrelor, zăpada
pitită, cearcănele viilor”. Se alătură apoi un alt tip de
transfer al semelor, de această dată cu intenţie totală
dinspre către : „devin drum, limba
închide clădiri albastre, drumul mă doare a înserare,
vorbele au riduri, pîntecul stelei căzătoare, o umbră
gesticulează înserarea”. Al treilea tip de transfer este
între lumile ce par a se exclude, cel puţin aparent, de

aici rezultînd insolitul
adeseori remarcabil al
asocierilor: „poiană de cer
înflorit, păduri de fîntîni,
b lana s tră luci toare a
refluxului, părul prelung al
mormîntului, ploile în
cuvinte”.
În buna descendenţă a

anilor 80, poezia lui
Mateiciuc are şi un strat al
a d i ţ i un i l o r c u l t u r a l e
evidenţiate în text: tunelul
lui Kavafis, sărutul lui
Brâncuşi, despărţirea de
P rometeu , ep i t a f l u i
F.G.Lorca, scurtă istorie
despre prietenul mihai e.
(Eminescu), o scrisoare de

la vecinul nicolae l. (Labiş); inevitabil, acestora li se
adaugă proiecţii re-mitizate ad-hoc, ce potenţează
discursul poetic într-un mod grăitor şi elocvent,
întărind convingerea în poetul care, cu siguranţă, nu se
va opri doar la volumul de faţă. Este vorba de imaginea
patronatoare a de , de

, şi de . Ultimul este şi titlul unui
poem de mare forţă, anunţînd şi confirmînd, deja, ceea
ce va fi să fie cu acest nou (vechi) poet bucovinean. E o
adevărată imagerie a invaziei eroticului, într-o
însumare ce aminteşte, prin depărtare conştientizată,
de semne ale liricii nichitastănesciene şi de unele
accente postmoderniste: „(încet - încet / ne destrămam
unul spre celălalt); „aerul însuşi murise/ cu capul pitit
sub umbra ta” sau „mă lipeam de sînii tăi ca o frunză/ şi
eram singur/ înaintea celorlalţi/ mă visam sub pleoapa
ta/ continuîndu-mă prin sute de umbre”. E, aici, ceamai
clară articulare, rostuire a destinului poetic, a
cuvintelor care învie în sînge şi a poeziei care e singura
apărare, la un moment dat: „ţîşnesc însetate de carne/
cuvintele în armure verzi/ mă întind pe umbra mea/
plutesc, în acest timp/ flori îmi zdrobesc ochii” (…)
„cuvintele pătrund moartea”. Se adună aici semnele
vegetalului şi cele ale sîngelui/ cerneală, în vocabule
totale ce celebrează o TRINITATE: / /

Iar în numele acestei trinităţi se articulează un
discurs poetic în care DoruMihaiMateiciuc crede pînă
la amestecul total al cernelurilor sale, în verde, în roşu
şi în albastru, tot aşa cum cititori acestor poeme vor
crede în ele şi se vor salva.

uman natură

animat neanimat

tatălui, autoportret peştele
austral peisaj interior

natura erosul
poezia.
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A teptarea minuniiş
De când scriu depoziţia prezentă m-am abţinut amarnic să

nu amestec înmărturisire ceea cemăpreocupămai intens chiar
decât relatarea despre orele petrecute până în noaptea focului,
care a trezit alarma la Miliţia regiunii şi până sus în Ministerul
de Interne ( cică îndeosebi a ministrului).M-am înfrânat enorm
să nu destăinui că mă supun asediului a tot felul de
situaţii bizare cum e cea cuMarieta (mă rog, care totuşi ar putea
fi trecută cu vederea de justiţie, bazându-mă şi pe o oarecare
protecţie a unchiului; deşi el e foarte pornit să-şi apere şi cu
dinţii poziţia, ba chiar să avanseze, cum ar gândi orice miliţian
tânăr, capabil şi liber, după ce şi-a pierdut soţia.Dacăunmaior a
ajuns a se ascunde după o cugetare a SfântuluiAugustin , auzită
de la un individ prins de unchiul chiar asupra unui furtişag, la
fel de bine poate pune o vorbă bună pentru mine. Doar Lucius
Ciumaşu n-a furat şi n-a omorât. A răspuns cu bine unor
”suferinde” care şi-au găsit leacul în ”Laborator”. Cugetarea
augustină parcă ar fi fost rostită pentru cei ca mine ce-şi promit
că în curând se vor cuminţi. Scria Sfântul Augustin: ”Orice
sfânt are un trecut, orice păcătos are un viitor”. Despre
perspectiva ce doresc a mi-o dobândi, mi-am impus să nu o
trădez în această depoziţie şi efectiv cred că am reuşit. Însă de o
prea aprigă stăpânire voinţa parcă mi-a slăbit. Îmi zic, dacă mă
mai reţin o să-mi plesneascămintea. Nici aşa nu ammultă, dacă
mi se împrăştie şi cât o amnumai ajung sămă respect.
Situaţii cum e cea cu Marieta sau cu Titus îmi apar ca

experienţe de o neobişnuită densitate şi mai cu seamă insolite,
unice. Nu le consider ca situaţii limită şi parcă nici situaţii
esenţiale. Sunt încredinţat (nu mi-aş putea explica de ce) că mă
aşteaptă înaintea mea, în viitorul tinereţii, experienţe capitale,
pemăsură ce-mi voi cunoaşte contemporanii, reacţiile lor, de la
cele exemplare precum cu colonelul Bănăliu, Libciuc, Titus
Stoie, Marieta, Radu TomiţăMarillă, Pociort şi până la Ionuca,
verişoara mea din Gadara. Vreau anume să scriu despre
contradicţiile din lumea noastră nouă (sau care se vrea nouă) în
care sunt şi eu cuprins. Căci pare-se e nouă doar fiindcă i s-a
lipit, ca pentrumărfurile de export, eticheta de lumenouă.
Gândurile şi pixul cel nou îmi alunecă pe lângă subiect

iarăşi. Trecusemprin două rânduri de ”scărmănări” în anul întâi
de filologie. Mă înscriam, după media notelor de la examene,
între studenţii consideraţi de conferenţiarul Traian Ravac
(dezmierdat de studenţii predispuşi la idolatrie: Răvăcel) a fi
printre ”chemaţi”, între cei ”cu aplecare”, adică buni. Şi totuşi
am ales să-mi continui studiile universitare ca student la fefe -
la fără frecvenţă. Studenţii ne zic în derâdere nouă celor
de la f.f. ”stupefienţi la fără speranţă”. ( Eu însă aş avea curajul
sămămăsor în cunoştinţe azi cu un student de la zi. Fiind la f.f.
citesc literatură probabil de trei ori mai vârtos, mai spornic ca
un student de la zi. Cunosc pe pielea mea din anul de ce
soartă îi aşteaptă pe traseul celor cinci ani universitari pe
fericiţii-nefericiţi ”zilieri”. Şedinţe de tot felul: de UTM, de
asociaţie la nivelul facultăţii, de analiza promovabilităţii
grupelor după fiecare semestru, de învăţământ ideologic, de, de
,de... Ei pierdmaimult timp cu astfel de şedinţe decât cheltui eu
cu naveta zilnică de 12kilometri laMărgioara.
Dacă m-ar întreba cineva: Lucius Daniel Ciumaşu, cum ţi-

ai hotărât tu să-ţi cunoşti epoca şi contemporanii?Aş răspunde:
Aşa cum amprocedat de când amales să termin facultatea la f.f.
M-am aruncat în fel de fel de experienţe care-mi vor lărgi, cum
se spune, orizontul vieţii şi-mi voi oferi ceva exemplar, ceva
hotărâtor ca învăţătură de minte. E un răspuns şcolăresc, dar
productiv înmod sigur. Nu la fel a purces şi Eminescu, pe la cei
16 ani, când a legat de gard liceul şi a ales să călătorească la
matca antecesorilor din stirpea Eminilor săi din Transilvania?
Însă dacă acel cineva ar strâmba din nas la răspunsul ca de elev
de clasa a cincea şi ar pretinde o justificare mai iscusită ca de la

voluntar

de la zi

boboc
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Sub zodia dragonului
O poveste cu poveşti

O aventură de zilemari
Istorie vie! ( Numai tinereţii i se

iartă totul

Numai tinereţii... Tel-Aviv Israel SUA

“Frescă policromă a unei epoci de convulsii multiforme - sociale, etice, psihologice -, un demers în care cugetul curat e în perpetuă
coliziune cu demonicul. Personaje pozitive şi destine încrucişate se confruntă în acest roman antrenant:- un document travestit, cu
rezonanţe ale zbaterilor din ultimele două decenii ale veacului al douăzecilea. După alte proze, mai restrânse, Ion Ţăranu vine acum cu cea
mai bună carte a sa.”

“Îi reuşesc scriitorului conturarea atmosferei în care stăpânesc incertitudinea, teroarea, angoasa, în care dedublarea este condiţia
personajelor. Timirat este cu totul altul decât ceea ce pare a fi, Pruncuş îşi ascunde şi el intenţiile,Marina poartămaimultemăşti. Şi pentru
ca autorul să intre şi el în jocul travestiurilor, ne prezintă un jurnal care este în realitate un roman, cu toate semnele definitorii, utilizarea
frecventă a persoanei a treia, a prolepsei care anunţă ce se va întâmpla mai târziuu, procedeu imposibil de admis în jurnalul care poartă
doarmarcamomentului. În plus totul este şi romanul unui roman.”

(

(

ConstantinCIOPRAGA Numai tinereţii i se iartă totul.)

LiviuLEONTE)

despre romanul

Numai tinereţii i se iartă

un domn student, chiar dacă la fără frecvenţă? Ei bine, atunci
îmi închipui că aşa cummi-aş rosti eu răspunsul, posibil doar pe
unul de pe glob l-ar mai duce mintea, dar nu-i de crezut să fie
doi. Şi poate nici acela unu. Căci natura poate crea gemeni
aidoma fizic, dar firea nu-şi permite să-i creeze cu aceeaşi
minte. Iată răspunsulmeupentru acel cineva.
În deschizătura pentru ochi de la coiful meu invizibil,

asamblat la armura pe care o îmbrac, la fel şi ea imperceptibilă,
este montată o nemaiîntâlnită, o fenomenală lentilă făurită de
mintea mea. Pot zice cu îndrăzneală că este o lentilă magică.
Virtutea ei e asemănătore cumva-cumva cu a lentilelor bifocale
de la ochelarii de curând lansaţi în circuitul public ( foarte
scumpi). Prin astă lentilă dreptunghiulară din ambrazura
coifului văd până în străfunduri unele adevăruri ale celor din jur
(nu şi din mine, din fericire - sau din nefericire, poate).Trebuie
să recunosc cu umilinţă: străvăd doar unele adevăruri. Altele
îmi sunt interzise; în astfel de cazuri adevărul e ascuns când
într-o ceaţă şi abia se desluşeşte, când total în negură.
Am invocatmodelul ”lentila bifocală” pentru amă facemai

bine înţeles. În acest moment admit că inspiraţia mea, care nu
mă slujeşte niciodată atât cât pretind eu, se găsea în suferinţă.
Am impresia că şi după ce am zgâlţâit-o bine şi i-am cerut să se
trezească nu a dat tocmai randamentul la care mă aşteptam.
Totuşi, de data asta, imaginea ce mi-e oferită e ceva mai
aproape de adevăr. Lentila fenomenală de pe viziera coifului
invizibil, creaţiamea, este o prin care văd realitatea şi
în alb-negru, şi în culori şi într-o dimensiune suprarealistă. Se
înţelege că în optica surrealistă viaţa nu vrea să se înfăţişeze la
scara unu pe unu. Ceea ce altor semeni cărora, când privesc
viaţa aşa cum este - pozitivist, se laudă ei - li se întoarce
stomacul pe dos (părându-li-se absolut normal să-i încerce o
astfel de reacţie faţă de ceea ce văd), acea veridicitate mie, ce
mă uit prin fanta surrealistă a lentilei, mi se înfăţişează nu întru
totul de nesuferit. Dimpotrivă, dimpotrivă,mi se poate arăta a fi
ceva caraghios sau chiar distractiv. Iar unuia ca prăpăstiosul de
Tit Stoenescu i se descoperă într-o viziune diabolică. Deci prin
lentila mea vie disting şi fenomene sociale, şi frământări
sufleteşti la scara unu pe unu, dar prin fantă mi se permite să
sesizez fulgerător fel de fel de situaţii şi faze ale unui conflict,
şi, mai cu seamă, înţeleg ceea ce se va perpetua pururea aşa, în
vecii-vecilor (câţi au mai rămas). După cum se vede,
proprietatea lentilei, făurită de mintea mea, e cât se poate de
sofisticată, deci aş putea fi destul de mândru de o asemenea
ispravă. Totuşi, aşa cum am recunoscut, lentila mea vie, în felul
ei fabuloasă, nu este atotpenetrabilă, ca să evit termenul
atoatevăzătoare. De pildă, realitatea descrisă cu atâta insistenţă
de Titus mie nu mi s-a etalat. De aceea am stăruit mult-mult pe
lângă Stoenescu să fie cât mai limpede în explicaţiile sale,
pentru că ori eu sunt greu de cap ori el se exprimă oarecum
tulbure. Şi ceea ce lui i se pare că dezvăluie lămurit la mintea
mea ajunge într-un halo obscur. În fine mă opresc la atât. Deja
constat că mi-am încălcat decizia de a evita să amintesc în
depoziţia destinată unchiului Paul mărturisiri atât de preţioase,
adevărate şi totdeodată tainice. Căci presiunea instinctivului, a
inconştientului se zice, a învins. (În sensul că mi-am propus să
nu le încredinţez niciodată scrisului). Prin sustragerea
inconştientă de la logica lucidităţii impuse de o depoziţie, iată,
constat că măcar aşa pot da seamămaiorului Paul Toma despre
aptitudinile mele. Pentru că el, cât de unchi îmi este, nu a reuşit
să mă cunoască îndeaproape, doar îmi comandă ce socoteşte el
că e de făcut şi cum să mă ”orientez”. Ordonîndu-mi să
scriu cât mai în amănunt istoria celor 48 de ore în care m-am
aflat alături de colonelul Bănăliu, unchiul mi-a garantat ca unui
”nepot ascultător” că va extrage din depoziţie doar acele
informaţii ce au legătură cu incendiul dezlănţuit atât de
enigmatic în noaptea ceablestemată.
După părerea mea, am scris cu prea puţină

despre ”unchiuţul”, ar fi meritat ceva mai zdravăn. Puteam
scrie depoziţia ca nici dracul să nu înţeleagă ceea ce am

lentilă vie

repede

a-frecţiune

compus. De altfel, deşi mi se pare că am întocmit-o ,
presimt că unchiul n-ar pricepe inserţia, consideraţiile mele
destul de transparente dictate de inconştient despre lentila vie.
Este şi el, din păcate, din stirpea acelor cititori ce întorc urgent
foaia dacă într-o carte nu descoperă în primele două fraze de
început preparativele unei conspiraţii pentru exterminarea
locuitorilor unei capitale (ştim cu toţii care)... Sau ale unui
asasinat la vârf - întorc foaia până dau de firul unei misiuni de
spionaj privitoare la bombaK.
Scriu aşa, intenţionat mai brutal, ca să-i atrag luarea aminte

asupra talentelor mele creative şi să mă apere ca pe un nepot
ascultător, să nu stea de piatră în caz că de Libciuc ar
scoate din pălărie cine ştie ce supoziţie, obligându-l pe unchiul
să adâncească inutil investigaţia. Prezumţia avansată de
unchiul mi se pare extraordinar de inspirată. El bănuie că
mobilul incendiului... Dar nu! Nu vreau să creadă că m-aş
implica şi eu, că aş urmări să-i influenţez cercetările - în
ipostaza că totuşi ar citi depoziţia rând cu rând şi mi-ar
contrazice diagnosticul cu care l-ampictat cevamai sus.
Vreau să alung din minte întrebările care-i sâcâie pe mulţi:

Cum de s-a stârnit focul cu atâta furie? Cum de nimeni nu a
alertat pompierii la timp, ci abia când nu mai era posibil a fi
salvate ”cocioaba” - cum îi plăcea colonelului să o alinte - şi
cele două suflete cu păcatele neiertate, care abia aşa arse numai
şi numai un bine nu li s-a făcut. Fiindcă dovedesc, bântuind ca
stafii Tabunul, că sufletul rămâne nemuritor. Însă mintea
unchiului a mai născocit o ”suspecţiune” (de la el am luat
termenul) care zice el că ar putea sta în picioare. ”Suspecţiunea”
este că Bănăliu a obţinut două paşapoarte - el ştie cum şi prin ce
tertipuri - şi curând ne va ponegri de la vreun post de radio
inamic puterii de stat din România. Eu am o explicaţie şi evit să
i-o comunic unchiului (probabil şi el gândeşte la fel).Miliţienii,
cu foarte, foarte rare excepţii, nu sunt iubiţi de cetăţeni. Ştim cu
toţii de ce, dar tăcem.
Cum aş izbuti să exclud mai energic din minte această

necunoscută a incendiului (în care a fost vârât până peste urechi
unchiul Paul, printr-o depoziţie idioată a unui martor
întâmplător) decât concentrându-mă pe ideea fixă ce mă
persecută de nici numai ţin minte când - minunea! Îmi doresc o
minune în viaţa mea, acum când sunt însetat de un noroc, unul
care nu i se întâmplă decât unui ins la un milion. Dar stai! La
naiba! Opreşte-te Luş Ciumaşu! Dacă iei seama mai în adânc,
da! Te-a plesnit un soi de minune, o minune pe dos, o
contraminune, o ”antiminune”, cumar zice francezii sofisticaţi.
Şi cât mi-am căznit mintea să-mi găsesc o minune reală!

Oricât m-am străduit în timp ce scriam lejer despre stângacele
zvăpăieli şi hârjoneli la care se dedă rotofeia deMarieta -mi-era
simplu să aştern provocările la care mă supunea ea: înfăţişam,
copiam ca dintr-o oglindă comediile Rotoficăi, fără a face
efortul de a elabora - numi-a fulgerat nicidecum înminte să mă
fi fericit o cât de neînsemnatăminune pământească. Vreau să se
înţeleagă: una de-a noastră, cât ar fi fost de puchinoasă, nu una
de esenţă divină. Şi nici măcar să fi trecut ...
Nimic! Dar ce grozav aş fi dorit să mă laud scriind în

măcar despre o vedenie minunată! (Jurnalul precedent
mi-a fost sustras de o ”clientă intermitentă”. Cem-amai porcăit
de la un telefon public din Bucureşti! Pur şi simplu nu-mi venea
a-mi crede urechilor ce putea ieşi din gura ei! M-ar fi dat pe
mânaMiliţiei, a zis, doar că i-a fost furat de o fetişcană cât timp
a mers la toaletă. ”Porc să fii, noroc să ai!” mi-a strigat la urmă
când a şi trântit receptorul în furcă.Adică era lipsită de o probă
că în locuinţa mea funcţionează o casă de rendez-vous). Sau să
mi se dea măcar un semn minunat pentru viitor, ca să mă aştept
sigur la un câştig. Eh, asta este să fie! Asta a fost să fie până în
etapa de acum.Atâta mi-a fost dat, atâta scriu. Dar dacă o să-mi
aduc cumva aminte, sigur voi reveni la temă. Însă abia că asta aş
consider-o o minune, să mi se releve că totuşi am fost vizitat
măcar odatămai demult, cu cevaunic.
Oare de ce nu pot gândi că măcar de azi înainte mă aşteaptă

acelemariminuni şi fapte prezise deTit?Doar după cum spune
mama, sunt în primăvara vieţii şi primăvara se săvârşeşte
semănatul viitorului. De câte ori nu m-a dăscălit aşa biata mea
mamă! ” Ce poate să culeagă în toamna vieţii acel ce şi-a lăsat
ogorul zilelor neîngrijit? Pir, pălămidă şi ştir porcesc. Luş,
dragulmamei, taremă tem să nu se aleagă o pârloagă viaţa ta!”
Mi-am impus de fiecare dată să nu fiu maliţios cumama, numai
şi numai fiindcă este de atâţia ani la pat.Demaimulte orimi-am

pe înţeles

lipitoarea

pe lângă mine
Jurnalul

cel nou
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muşcat limba să nu-i zic: ”Cum arată ogorul tău mamă, grijit
sau neîngrijit?”
M-am smuls de sub dăscăleala credinţei religioase şi a

mamei şi a bunicii Oltea, de vreo opt ani, imediat dupămoartea
tatălui, care cu toate năpastele revărsate asupra lui, că ar fi fost
fotograful parăzilor legionare, n-a fost în relaţii bune cu
biserica. Demonstra şi mamei şi bunicii că în Tabun, după
faptele lor, nici preoţii nu au preamult Dumnezeu. Poate în alte
oraşe din alte regiuni, Suceava, Bacău, Iaşi, preoţii sunt ceea ce
trebuie să fie preoţii, judeca tata, dar în Tabun, secetă! De
nenumărate ori m-am contrazis cu mama că după 1948 trăim
alte vremuri.
La 1 martie curent - mi s-a înfipt în minte data asta - mama

iar a reluat refrenul ”pălămidei”.De data asta a ajuns să întreacă
orice măsură, dar nu cred că doar din pricina suferinţelor. Aş
crede că la mijloc este ranchiuna care-i roade şi pe bolnavi şi pe
bătrâni vizavi de vâlvătaia nebunatică din tineri. A ajuns să ne
învinuie pemine şi pe unchiul că anume facem ce facem în casa
ei ca să-i grăbimmoartea. Avisat că i s-a arătat cică un înger în
vis şi i-a vorbit desluşit. Fusese trimis de un arhanghel să-i dea
ei vestea că nu se poate apropia de casa noastră din pricina
blestemăţiilor ce clocesc la trei odăi depărtare de a ei. Când se
va curăţa casa de fărădelegi şi se va sfinţi, i-a vorbit îngerul,
atunci un arhanghel va intra la ea în odaie să reverse asupra sa
flacăraminunii.Deciminunea ce o viseazămamaeste denatură
cerească, cu desăvârşire contrară aşteptării mele. Cică atunci se
va simţi uşoară şi în puteri ca la 30 de ani. Nu va mai avea
nevoie de servantă să o îngrijească pe ea şi să bucătărească
pentru dânsa şi doi bărbaţi, Paul şi Luş. Dintr-odată, fără măcar
să-mi imaginez că aş fi capabil de o asemenea replică tranşantă,
am rostit cu orgoliu:

. Parcă aşa i-am zis. Instantaneu am avut
revelaţia că susţineamceea ce ni s-a predat în anul întâi la cursul
de Materialism dialectic şi istoric, deci că sunt un om al
realităţilor pozitiviste. Şi în sineamea tot atunci am gândit: Dar
tu parcă minunea, cum se leagă cu ce ai afirmat
tocmai acum mamei?! Pe dată mama mi-a replicat
blajin:”Orice aimai zice, ominune - dacă-ţi estemenită să-ţi fie
- ţi se dăruieşte şi din senin, fie de te zbaţi să-ţi vină, fie că nu.
Poţi să te zbuciumi o viaţă să o tot cauţi, că te ocoleşte întruna.
Însă ia aminte la viaţa ta. Că numai minuni ţi s-au dat”.Am stat
cam un minut în cumpănă: Să-i zic sau nu? Unde vede biata
mama că numai minunimi s-ar fi dat?, mi-a trecut prinminte să
o întreb. Însă m-am potolit cugetând cu milă de închipuirea ei:
Ce mamă ar zice altfel când îşi vede fiul înalt, doar cu un
centimetru sub un metru şi optzeci, cu obrajii plesnind de
sănătate, roşiori, ca la merele domneşti, cu nişte ochi de
muieratic, ce parcă ar râde tot timpul?! Nu-i povesteam eu
singur, pe când eram în ultimul an de liceu, că-şi întorc capul
fetele după mine pe stradă, după ce au trecut înainte... Poate că
prin comparaţie cu starea ei de bolnăvie aşa ceva să însemne
”numai minuni”, cum zicea dânsa. Doar că eu nu am organ să
percep că normalitatea ar fi o minune. Ba, trebuie să şi precizez
aici în scris, oricât s-ar zice că stărui prea mult asupra a ceva ce
poate fi luat drept capriciu şi nimic altceva. Eu chiar cred că mi
s-ar cuveni şi mie o minune, dar nu una să aducă ceva firesc, în
înţelesul văzut de mama. Ci una de să-i înmărmurească de
uimire pe toţi cunoscuţii dinTabun. Să exclame năuciţi: măă, ce
lovitură babană a dat Luş! De pildă, minunea la care râvnesc ar
fi un câştig nemaiîntâlnit, cel mai mare la tragerea la Loto de la
23 August, când se”nimeresc” sumele cele mai mari. Să pot
zice şi eu: Da, în optica mea abia asta seamănă a minune, aşa
cum o aşteptam eu. Asta da, e o minune pe potriva mea! Dar
deocamdată , ca să mă leg cumva de vorba
mamei.
De-ar fi să mă iau însă după ispitirile lui Titus, pemine şi pe

cel numitBravune vor copleşi nişte puteri de taină, oho! o trăire
de suflet, a zis el, o trăire ce ne va umple de o energie fantastică.
Cine mai ştie pe ce şmecherie de formulă a pus mâna şi anume
până unde o fi ajuns, ca să poată da din el, fără nici măcar să
clipească, aşa vorbe?! Poate că nu degeaba poporul zice: dacă
n-ar fi nu s-ar povesti. Şi dacă ar ieşi tocmai de la Tit acea
minune aşteptată - ?! Da, cică vom avea parte de
revelaţii şi de minuni-minuni adevărate, nemaiîncercate şi
nemaicunoscute de nimeni-nimeni. Adică însemnând că n-au
mai fost văzute şi nici măcar imaginate de altcineva de la
facerea lumii (!)
Parcă ar fi vorbe prea mari, totuşi.Asemenea formidabil de

fabuloase prevestiri par să coboare direct din poveştile celemai
fantasmagorice. Se prea poate, da, da! ca medicamentul din
sticluţa din care şi-a turnat în căpăcel, la sfârşitul analizei făcute
de inspectori, să-i fi creat acele năstruşnice convingeri. Dar de
ce oare nu i-am râs atunci în nas la auzul unor aşa de suspecte
preziceri!? Pentru că nu părea ceva dezlânat. Doar că nu voia să
intre în miezul-miezului descoperirii. Aiureală! De cine să fie
oprit el, dacă lui îi aparţinea descoperirea? Deci iar mă întreb:
de ce nu i-am râs în nas? L-am cocoloşit mereu pe toate părţile,
amăgindu-l pe el ca să mă amăgesc şi pe mine. De ce, de ce?
Oare nu pentru că oamenii cu firea mea credulă aşteaptă ceva
care să nu semene cu minunile văzute de mama şi nici cu cele
arătate în Evanghelii, dar care să le întreacă într-un anume fel?
Încât plăsmuirea exorbitantă a lui Tit despre stârpirea tuturor
diavolilor este tocmai pe potriva apetituluimeu.

Eu sunt de principiul că minunile şi le
făureşte omul singur

încă aştepţi

n-am fost căutat

Minunoiul

IonMURGEANU
Chipul şi asemănarea

Lăsata.
(Se lasă peste ape înserarea)

Curcubeul iubirii

Mai bine o idee pură. O epură.
Mai bine să ne vadă în sfârşit unde-am ajuns!
După atâtea mii de ani de când scriem pe nisip
cu paşii omului - deasupra lumineze stele marea!...

Iar Bunul Dumnezeu a devenit şofer de Tir
tot învârtind ideea la volanul unei maşinării
greu de urnit greu de închipuit pentru bătrânul
obişnuit să ne dea ploaia şi pentru răi şi buni;
ştergând ochii divini de lacrimi Fiului pe cruce;
copil al nimănui pe care-l înfiase dintr-o
vergură; speranţă dând,voalând uitarea laşităţii viitoare;

e-n voia noastră-n ce măsură strângem

speranţa lumilor-aleatorie ori pe furiş!

Ochiul cosmic fiind mereu de partea cealaltă
a cosmosului lăstărind de buruieni planetele vecine…

Calculator fără contabil Bunul Dumnezeu
atât de ataşant de generos de caritabil - nou născuţii
îşi amintesc clipă de clipă de risipa lui!...

Nu am ce lăsa; ce aveam am dăruit vâltorii
De timpuriu şi pot spune întocmai cu zorii.
La amiază s-au adunat norii
Şi au bubuit şi a plouat.

Nu am palate decât poate nişte cuvinte.
Câteva reparate, pe alocuri cârpite.
Sunt inabordabile, căci par blestemate;
Fără apel, deci fără drept de cetate.

Pământul de ţară n-am învăţat cum se ară.
Nici secerea cum se ţine în holda mlădie..
Milă de mine lor şi de ele sfială mie..
Aduceri aminte din ţara natală îmi sunteţi povară.

Nu am ce lăsa. Se apropie seara.
Nu-mi ţine nimeni la pinteni scara
Să mă sui cu uşorul în şa - la ultima cavalcadă.
Neavând ce lăsa nimănuia nimic nu cer.

Favoare ori fast sau comemorare...
A doua zi sau şi-n cele de harţi următoare.
Insist pentru dreptul meu la uitare.
Trupul meu nu va fi dat hrană la viermi.

Troieni vor veni de ierni şi veri luminoase
Nu sunt hotărât încă ce îmi doresc să cer (cât?!)
Adiat în splendori os cu os şi cuvânt de cuvânt
La ceremonia uitării... Încurcate ore voioase!...

Aşteptaţi-mă să-mi pun şapca în cui să închid.
Rămân pe afară zilele triste şi singure; frunze
din copacul timpului meu... toamnă apoi şi din
nou vară...Rătăcit fi-voi de gând; însă demn şi tăcut.

…spectrul solar al lui sir Isaac Newton

Aş spune că dragostea este roşul aprins
Însă albastrul pe roşu l-a şi compromis.

(numai l-a atins aburosul albastru nu l-a şi stins)…

Aş spune că-i galbenă ori ca lanul de grâu auriu
În care ne rătăcim prinşi de mână ca doi copii.

(galbenul ca şi roşul e tare şi ţine până târziu)…

Aş spune că dragostea-i verde ca iarba pe care te-ntinzi
Cupola de oranj a amiezii în care mă necuprinzi.

( verdele şi oranjul se contrazic ca adolescenţii timizi)…

Dar vine ploicica iute de vară ne udă din lan ne alungă
Cerul în urmă strânge la brâu toate culorile într-o dungă

(un arc de culori curcubeul preste cer ne îndungă)

Îngeri ai trecerii din culorile taicăi Isaac Newton.
Îndrăgostiţi Patetici fiori de lumină jumătate de ton
Cealaltă jumate un dar tinereţii fierbinţi fără vină.

Bohema mea nu-ncepe la Paris! E mult
mai tânâră, la 20 de ani, şi an de an,
mă intorc şi azi pe-aripi-de-zbor- un vis:
trei degete la tălpi şi pantalon burlan...

Bogdana Codăieşti şi Hârşş-oo-va!
Pe huciuri de căruţe zdrumicat.
Zice : „ Nu m-ai fi căutat de nu
m-ai fi găsit”: „poete maudite”!...

Ca dânsul blestemat, viu ca şi El,
ambiţii foame şi nesomn, Hâr-şşit,
însă de rasa mea abia zorlean - El
Unic şi coborâtor la Ipoteşti din mit!

Amarnici îl ceteam la petromax...
Lumina albă inunda pădurea
de la Protopopeşti şi până la aiurea...
Tot restul pentru noi era un vax!...

Sfidam bănuţul şi îmburghezirea
plăpânde flori în versuri şi pe şes
ademeneau din toate părţile - iubirea
o amânam; era şatenă Poezia!

Ce ten avea chiar nu-mi mai amintesc,
dar paşii ei călcau pe ritm de iamb...
Oh, „iambii săltăreţi, troheii” - bang!
„şi săltăreţele dactile”... nu îmbătrânesc!

Cântam în gura mare poezia mică,
Nu ne treceau prin cap trădări;
„duşmanii reci” amuşinau la o adică,
pe inocenţă - candoare regizau, vânzări

sau trocuri - ghinioane seci... de veci!

Adolescenţi cu muză
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Astăzi cu siguranţă nu mai există om de teatru sau
spectator român care să nu fi auzit de numele „dulce
-acrişor” al Yasminei Reza. Cum îl definea cândva,

prin anul 2000,Marina Constantinescu. Unora dintre ei poate că
deja li s-a şi acrit de el, piesa fiind destul de des,
chiar prea des prezentă în repertorii, tratată cel mai adesea
sumar, ca o comedie burlescă şi nimicmaimult.
Puţini sunt însă cei ce îşi mai amintesc care a fost punctul

zero al intrării Yasminei Reza în atenţia teatrokraţiei româneşti.
Nu mulţi sunt cei ce îşi mai aduc aminte că în 1998, pe vremea
când editura era încă o prezenţă vie, apărea aici un
elegant volum prefaţat de Dan C. Mihăilescu, conţinând trei
piese, traduse de Violeta Popa, Elena Drăguşin-Popescu şiAlex
Leo Şerban. Era încă vremea în care repertoriul teatral românesc
se înnoia cu greu, funcţiona încă acea „fugă de prezent”
diagnosticată exact de criticul Marian Popescu. Firesc ar fi fost
ca asupra pieselor cu pricina să se exercite un veritabil asalt,
toată lumea să dorească să lemonteze.
Nu a fost chiar aşa, nu a fost deloc aşa. Însuşi omniprezentul

text a avut ceva de aşteptat până să intre în
repertorii. Alte două piese - şi

- au aşteptat ceva mai puţin, însă acum sunt mult
mai rar prezente pe afiş decât surata lormai favorizată, mai plină
de succes. , bunăoară, a fost jucată pentru prima oară în 2002
la Teatrul Naţional dinCluj, în regia luiAdrianRoman, în 2008 a
revenit în repertorii graţie unui spectacol de la Teatrul de
Comedie, în 2010 l-au montat două teatre (Teatrul 74 din Târgu
Mureş şi Bulandra), în 2014 şi l-a readjudecat

Soarta cea mai proastă a împărtăşit-o
. Definită de autoare, ca şi suratele sale deja

amintite, ca şi alte piese ale Yasminei Reza, tot comedie, care
chiar este comedie, dar o comedie Una ce, la rigoare, ar
putea fi definită drept post-dramatică sau post-post-dramatică.
Oricum sintagmele în cauză suportă orice. Piesa a fost jucată
pentru întâia oară în anul 2000, în regia lui Cristi Juncu, la
efemerul teatru , gândit, cred, de teatrologul Lucian
Sabados, pe atunci director al Teatrului „Toma Caragiu” din
Ploieşti, ca o prelungire bucureşteană a acestuia. În 2014, a

Zeul măcelului

Unitext

Zeul măcelului
Artă Conversaţie după

înmormântare

Artă

Godot Cafe
Theatre.

Conversaţie după
înmormântare

altfel.

Hanul cu tei

A d e v r a t u l G o d o tă
redescoperit regizorul Alexandru Darie care a
înscenat-o laTeatrul „Bulandra” în sala .
Spectacolul, dincolo de valoarea lui, incontestabilă, fireşte,

dincolo de impactul său la public, ceva mai problematic, şi de
viitorul său dificil de previzionat, e unul eveniment. Şi aceasta
fiindcă e semnat de Alexandru Darie, copil hiper-talentat şi
super-teribil al regiei anilor 80 (

) şi personalitate dominatoare a anilor 90-
2000 ( ). Ceva mai
încolo lucrurile s-au mai schimbat, premierele purtând această
semnătură au devenit mai rare, succesele incontestabile încă şi
mai şi. Oricum, a trecut ceva timp, vreo patru ani, cred, de la

aşa că aşteptarea era mai mult
decât justificată.
Acesta să fi fost oare motivul pentru careAlexandru Darie a

optat pentru un text despre aşteptare? O aşteptare cam fără
obiect, oricum nu a unui miraculos, indefinit domn Godot, ci a
zilei de mâine, ori a zilei de luni, atunci când grupul celor şase
personaje, reunite ad hoc pentru înmormântarea lui Simon, se
va fi risipit. O aşteptare în răstimpul căreia nu se întâmplă mare
lucru. În care cele şase personaje, dintre care cinci trecute de 40
de ani nu fac mai nimic. Stau pe scaune, faţă în faţă, într-un
spaţiu delimitat de ierburi, de buruieni, de ciulini. Doar vorbesc,

Conversaţia…
Studio Space

Jolly Jocker, Porţile, Amadeus,
Zece hohote de râs

Trei surori, Poveste de iarnă, Iluzia comică

Însemnările unui necunoscut,

îşi amintesc întâmplări şi trădări din trecut, se rănesc reciproc,
fac sex, se încaieră ori se împacă, se fac că pleacă şi mai apoi
revin. Unicul lucru concret făcut de cei şase e o imensă tocană,
terminată prea devreme sau prea târziu, opiniile lor în privinţa
aceasta fiind împărţite. Tocana aceasta franţuzească, cu multe
legume, e leit-motivul piesei, despre ea se face vorbire în ultima
replică din piesă, până la urmă ea e Godot-ul celor şase. Un
Godot care, totuşi, vine. Când anume, în vremea vieţii ori în cea
a morţii, o face e mai greu de spus fiindcă spectacolul lui
Alexandru Darie şi scenografia semnată de Octavian Neculai,
aşa cum se arată ea în secvenţa finală, ne îndreptăţesc să credem
că Pierre, Nathan,Alex, Edith, Julienne, Elisa ar fi trecut şi ei în
lumea de dincolo. Sigur e doar că până la venirea lui cei şase se
toacă reciproc. Se fierb la foc mic. Preţ de aproape două ore cât
durează spectacolul suntemmartorii fierberii cu pricina.
Montarea lui Alexandru Darie nu e lipsită de comic. Un

comic născut îndeosebi din grotescul personajelor, fiecare dintre
ele având momentul în care şi-l etalează, şi-l exhibă, în care
joacă teatru, se dă cu patimă în spectacol. Comicul celor şase e
însă unul cu totul special. Aminteşte de cel atât de dureros al
personajelor cehoviene, de cel al cvartetului tragic din

, de comicul non-eroilor din
( ) de Harold Pinter. Alexandru Darie trimite

undeva în zona teatrului
absurd, iar operaţia îi e facilitată de muzica de scenă stranie, cu
sonuri jazzistice, compusă deAdrianEnescu.
Fantomele vii de pe scenă au parte de interpreţi excelenţi. De

actori de mâna întâi precum Cornel Scripcaru, Ioana Macaria,
Camelia Maxim, Daniela Nane, Dan Aştilean, Marius Chivu.
Care nu pot fi decât lăudaţi, cărora cu greu li s-ar putea face
vreun reproş. L-am regăsit, aşadar, pe acel Alexandru Darie pe
care îl ştiam încă din tinereţea noastră comună ca imbatabil
alcătuitor de distribuţii, ca artist minuţios preocupat de lucrul cu
actorii.Amavut, aşadar, toatemotivele să fiu bucuros.
Însă nu aş putea spune că am părăsit sala chiar

atât de bucuros pe cât mi-aş fi dorit. Fără doar şi poate,
e un spectacol bun. Unul elitist.

Dacă aş reintra în jocul pe care îl jucam cândva, acela al
acordatului de stele, i-aş da fără nici un fel de reţinere patru.
Patru şi nu cinci, aşa cumm-aş fi aşteptat. Cummi-aş fi dorit.Aş
face-o dintr-un motiv cât se poate de subiectiv. Altfel, mult mai
spectaculoasă, mult mai somptuoasă aş fi vrut să fie revenirea în
lumea creatorilor de teatru a luiAlexandruDarie.
Şi fiindcă tot l-am invocat în această cronică pe Godot, o

închei spunând că pentru mine adevăratul Godot e Alexandru
Darie însuşi. Un Godot pe care îl aştept în continuare. Neuitând
că îi datorez atâtea în formareamea ca (posibil) critic de teatru.

Cui îi e
frică de Virginia Woolf Aniversarea
Serată neprevăzută
Conversaţie după înmormântare

Studio Space

Converaţie după înmormântare

Mircea MORARIU

Lesne de verificat (meditam asupra acestui spectacol,
mai înainte de a-l vedea), literatura română, fie ea de
sorginte populară sau cultă, a dovedit, indiferent de

timp şi curent literar, un cult al jertfei, foarte bine conturat. Şi
explicit multiplicat. De la mitul pecete Mioriţa, la Luceafărul
eminescian şi Mănăstirea Argeşului, scriitura arderii întru creaţie,
nu doar că a (sur)prins, ci, cumva, într-o măsură aproape stranie, a
captivat frenetic, fără să fi ajuns poate nici astăzi la expresia sa de
final.
Despre balada culeasă deAlecsandri şi reîntrupată ulterior într-

o dramatizare de poveste, sub semnătura lui Blaga, ai fi crezut că s-
a isprăvit; că n-amai rămas nimic de spus, de scris, ori în imagini şi
cadre de înfăptuit. Într-atât a fost de răstălmăcită în rânduri mii şi
mii. I s-au răsfoit feţele, faţetele, unghiurile, simbolurile, iar uneori
până şi golurile. S-a focalizat blestemul dezlegat prin ofranda pură,
suflul Divinităţii prin omniprezenţa cifrei trei (Ana ajunge în trei
zile, Manole aruncă cerului trei rugi cu gândul de a o înturna, până
şi suspinul Anei răzbate din zid, de tot atâtea ori, înainte de a se
stinge, definitiv, în trupul captiv). S-au etalat apoi izvorul şi tarele
uneltirii în inima unui areal istoric aproape sociopat şi consecinţele
acesteia.(Zidarii care au rupt jurământul şi şi-au ferit de supliciu
rudele, cerând în schimb cu sete sacrificiul aproapelui, pier cu toţii
la final).
Cel mai câştigat însă (vorbim strict, desigur, de reflecţia în

spaţiul cultural) a fost tot Manole, prototipul creatorului menit a
plăti cu ce are mai scump apropierea de perfecţiune pe care o
declamă opera sa. Despre tumultul său, nu alAnei, s-a vorbit iar şi
iar deliberat. Cumva sacrificiul ei i-a fost tot lui "arondat". Nimeni
nu s-a preocupat cu adevărat de femeia ce a lăsat ca zidul să fie
ridicat, jertfa ei fiind considerată plauzibilă încă din start. Nu e ca şi
cum ai putea întreba mielul dacă vrea ori nu, dacă simte sau nu
ceva, înainte de a fi tăiat. A fost desigur compătimită cu elan, i-a
fost deplâns destinul, i-a fost admirată fără de frontiere iubirea,
inocenţa, curajul întrevăzut în aparenta ei lipsă de răzvrătire. Dar a
rămas până la urmă în umbră, uitată undeva în culise. Nu era, în
fond, nici prima nici ultima. Era, în plus, un gest conform dogmei
creştine ce invocă supunerea, concluzia fiind că, da, tragic sau nu,
de dragul edificiului, ameritat.Oare?
Cea mai recentă dintre premierele Teatrului Naţional ieşean şi

producţie a Companiei de Teatru "Synchret" devine în contextul
mai sus menţionat, nu doar o premieră de sală, ci şi una de viziune.

Intitulată simplu, în regia dar şi scenografia profesorului
U.A.G.E, Ciprian Huţanu, piesa vine să revendice cumva periplul
sufletesc al personajului principal.
Văzut în săptămâna patimilor, cum mi s-a întâmplat,

spectacolul reflectă valenţe de o încărcătură şi tensiune aparte.
Vorbim de la un capăt la celălalt de un joc de stare. Dacă nu-l
priveşti cu inima şi cauţi, după conceptul clasic, un intro bine
conturat, o serie de replici cu greutate, rostite mai mult sau mai
puţin vivace, asezonate cu un final apoteotic menit a bulversa
aplauze garantat, vei fi uşor...derutat. Riscând o paralelă, aş spune,
în termeni muzicali, că nu e o piesă pentru voce de cap (deşi îţi
trebuie şi asta, clar!), ci mai curând de piept (cu tot ce simbolic şi
profund implică ea).
E, după cum deja speculam, spectacolul care o recuperează şi îi

oferă Anei, opţiunea de care nu s-a bucurat. De a fi ea. Femeia,
iubita, mama în perspectivă, nu unealta, fie şi nepreţuită a
meşterului, smintit până la urmă de dragul propriul har. De altfel,
Manole nici nu apare pe scenă, e doar un personaj implicit,mimat.
Ştiindu-i desigur drama, te aştepţi la un drum chinuitor, un

bocet îndelung şi eventual o mai bine exploatată încercare de a se
tocmi, pentru viaţă, într-un final. Nimic din toate aceste
“spectaculoase' ingrediente însă nu s-a desconspirat. Nu sub aspect
ostentativ cel puţin.Nu lamodul ...încrâncenat. Ce rămâne, aşadar?
O scenă cu decorminimalist (doar o schelă ce implică pe rând şi

ideea de ruină, de zid ridicat, dar şi mormânt afiliat), costume
simple, amintind cumva deopotrivă de cămaşa tipic româneasă, dar
şi de cea a condamnaţilor fără scăpare, o Ană (Raluca Bujoreanu)
cu un chip şi o voce de o expresie, care te converteşte subversiv,
prin noi şi noi date), faţă în faţă cu o imagine a morţii (Mihaela
Gârlea) care n-a reuşit poate nicicând să fie mai seducatoare, fie şi
în veşmântul său negru şi unmachiaj cu inflecţiuni grave, şi omână
de tinere actriţe, fără al căror dans scenic, aducând a ritual,
spectacolul ar fi fost golit de liant, ba chiar de trupul necesar.
Coregrafia Oanei Sandu, pliată viziunii regizorale, reuşeşte să
invoce, să investească acestui grup apariţii cameleonice. Îţi e
ofertată libertatea sau poate pasată sarcina, de a le da, tu, în calitate
de spectator, un rol, un înţeles arbitrar. Uneori ţi le imaginezi spirite
sau voci ce-i susură Anei presimţirea grea, alteori sunt elemente
umane de decor: când trepte, când cărămizi pe zidul ce prinde
contur, când pavaje ale drumului cătremoarte şi, în fine, doarmâini
abile,mănuitoare de păpuşi.

Ana,

Păpuşile buraku sunt, alături de opţiunea pentru contrastul alb
negru, elemente-amprentă ale regizorului Huţanu şi totodată un
contrapunct dramatic, mai mult decât ofertant. Ce te mişcă cu
adevărat e realitatea că, în jocul păpuşilor, nu simţi doar o secondare
a celui actoricesc. E o alegere fericită prin care trăirileAnei au şansa
de a transmite când virtute, când duioşie, când teamă, când gând de
fugă şi puţină răzvrătire, când revenire şi acceptare, toate emoţii în
stare pură de-o sensibilitate rară, care te răscolesc sufleteşte până la
o anume vulnerabilitate. Ele sunt pe rând dedublări ale Anei,
încercări nereuşite de a păşi din sine, spre a-şi depăşi trăirile din-
afară, dar şi întrupări ale copilului nenăscut, "amănuntul" care dă
adevarata dimensiune a sacrificiului ce i s-a impus. Devine poate
mai clar decât oricând că spre deosebire de Manole, Ana n-a ţinut
niciodată în propriile-i mâini, alegerea. Legenda vorbeşte de
amăgire, de jocul zidirii, iar acceptul Anei n-a fost niciodată
stipulat. Odată ce vezi în Ana o victimă nu vreun prototip de erou
mistuit, zbuciumul ei capătă un alt ecou.
RalucaBujoreanu-Huţanu reuşeste acea asumare a personajului

cemerge uneori până la senzaţia de lipsă de corporalitate.Ajutată de
grafica luminilor reflectate gradual, Ana pare, în direct şi plastic
contrast, o flacără în veşmântul ei alb. Iar paleta emoţiilor ce-i
alimentează arderea, nu-ţi dă ţie, ca spectator, şansa la nepărtinire.
Vizavi depersonaj, dar şi de emoţie în sine.
Un spectacol care reuşeşte să te anime, dar nu aşa cum eşti

obişnuit să ţi se întâmple asta, adică aşteptând sau adeseori
anticipând, replica. E un spectacol conglomerat. Nu ai practic, (deşi
există previzibil unul clar), un singur centru de tensiune, un singur
punct culminant. Zidirea din final e dramatică, da, dar la ea te
aşteptai. Ce te surprinde mai profund e trăirea şi "formalităţile
tehnice" prin care regizorul a reuşit să o redea. Nu e o piesă de
povestit. Dacă-ţi încerci abilităţile într-ale naraţiunii, după, asupra
cuiva ce se arată interesat, vei
vedea că ideile se lasă greu,
nu daubuzna.
Rămâi deci nu cu un fir

prozaic, ci cu alte aproape
fixiste tablouri segmentate:
sunetul surd al şipcilor
îmbrăcate, căzând de pe
sche le , vocea funda l ,
cântecul de leagăn, strigătul
interior, murmurat, păpuşile
urcând invizibile trepte sau
purtate de vânt, palmele mari
de ipsos ce ţin în ele destinul
sau poate al Divinităţii gând.
Stări. Poate simple, dar,
dincolo de orice rece cuvânt.
Cântecul Anei. Un cântec de
lebădă frânt.

Ana.
Cântecul de lebădă

Raluca SOFIAN-OLTEANU
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Ştefan LUPU şi Antoaneta COJOCARU (Nina Zarecinaia)(Treplev)

Nunta ns ngeratî â ă (Opera Na )ţională Română Iaşi

Cameră fixă, pe trepied, focusând un picior de plai. Ciulinii
de pe Munţii Dobrogei, legănaţi de vânt, tremură sub un
cer atemporal, în care nu e clar dacă a locuit vreodată

cineva. Se aud voci. De undeva din stânga, ca din neant, apar două
personaje, călări. Traversează câmpul vizual decupat de cameră.Trec
agale, devenind tot mai mici, până când se topesc undeva în dreapta.
Aceeaşi cameră pe trepied, aceleaşi două personaje, afundându-se în
adâncimea ecranului…Aşa începe şi aşa se termină „Aferim”, filmul
lui Radu Jude, despre care, naiba ştie de ce, am senzaţia că a devenit
deja un film clasic.
Ţara Românească, 1835. Zapciul Constandin şi fiul său, Ioniţă,

caută un ţigan rob, fugar de pe moşia boierului Iordache Cândescu.
Slavă Domnului, în sfârşit un film care nu e despre comunism! Dar
despre ce este filmul acesta alb negru, în care calofilia se îmbină cu
realismul brutal, culminând cu cruzimea unui boier care îşi castrează
sclavul, un film în care o lume de basm şi o lume de rahat coexistă cu
seninătatea cerului dobrogean? Despre ce este filmul acesta în care
replici pe care le ştim din Anton Pann, Costache Negruzi, Ion
Creangă, Vasile Alecsandri ş.a. se întrepătrund cu fireştile înjurături
ale unor oameni simpli care se comportă „ca-n viaţă”?Despre ce este
filmul acesta pe care îl privim cu uimire, consternare şi jena de a
admite că da, robia, intoleranţa extremă, îndobitocirea, sunt date
recente din fondul nostru ontologic, ecouri ce îşi fac loc în atitudinile,
acţiunile, gândurile noastre de aici şi de acum?
Priveşti „Aferim”-ul şi, dacă eşti suficient de sincer, te întrebi

stupefiat: cum a fost cu putinţă aşa ceva? Cum a fost cu putinţă ca, în
urmă cumai puţin de două secole, abdicarea de la umanitate, retardul
civilizaţional, xenofobia, desconsiderarea femeii să fi fost atât de
manifeste?! Filmul lui Radu Jude este, categoric, un film de epocă,
minuţios conceput, un document istoric ce face proba apucăturilor
unui veac şi ale unei naţii despre care ştiam, ce-i drept, dar la care nu
ammeditat niciodată serios, ca şi cum nu ne-ar fi privit în mod direct
sau care, ca orice temă tabu, trebuie lăsată în sertarele istoriei.
E o componentă majoră a „Aferim”-ului discursul acesta discret,

dar pregnant asupra unor cauze ale căror efecte suntem. Preoţii lui
Radu Jude sunt diformi, groteşti, siluete de ev mediu, puşi pe
blesteme, înconjuraţi de draci, ei înşişi diavoli deghizaţi în sutane ce
paralizează raţiunea. Preoţii propovăduiesc idei precum cea cu
„jidovii care nu sunt oameni” sau mitologii precum cea cu originea
ţiganilor sau greşeala din construcţie a evreilor (evreul ca încercare
eşuată a lui Dumnezeu de a-l crea pe om!). Feţele bisericeşti sunt
omniprezente, le găsim până şi la bâlciuri, arhaicul nostru dezmăţ (un

cadru superb, cu un astfel de preot trecând cu o gâscă sub braţ!).
Robia ţiganilor, apoi, nu e banală metaforă. Asemenea animalelor,
stau într-un colţ al pieţei aşteptând să fie vânduţi. Ţiganii au astfel un
statut pur animalier (castrarea lui Carfin e similară castrării unui
porc, dacă nu o interpretăm şi mai sever, ca o simbolică tentativă de
etnocid) sau obiectual, instrumental (inclusiv sexual). Legile ţării
(pravilele), ca şi azi, nu au nicio relevanţă pentru mai marii timpului
(boierul Iordache, bunăoară). Şpaga, gheşeftul, învârteala şi
combinaţia, egoismul funciar (zapciul nu crede că e treaba lui să dea
ajutor unui trup uman care încă mai mişcă şi rezolvă problema
castrării, şocantă pentru fiul său, în cuvintele „doar nu era frate-
tu!”), misoginismul (recomandat inclusiv de cărţile noastre sfinte)
etc. cu toate ingrediente ale unui „ethos românesc” pe care am fost
învăţaţi că trebuie să-l rostim rotunjindu-nebuzele.
Filmul lui Jude desacralizează o întreagă istorie pe care

comunismul ne-a livrat-o ca fiind cea mai bună dintre istoriile
posibile. N-aş vrea să-mi imaginez un film despre epoci ceva mai
îndepărtate, precum cea a sfântului Ştefan cel Mare. Ar fi, probabil,
de-a dreptul insuportabil sentimentul că ne originăm în…neant.
Impresia de film documentar e, spuneam, constantă. Ea provine

fie din distanţările pe care şi le asumă regizorul prin stilul de filmare
(a se vedea începutul şi finalul filmului), fie din anumite
imperfecţiuni ale unor secvenţe, amintind privitorului că vede totul
prin intermediul unei camere de filmat (scintilaţiile ce apar la un
moment dat), ba chiar şi din fulgurante senzaţii că, pe alocuri,
vizionezi un material brut în care replicile, artificial îmbinate, ar fi
cerut câteva duble în plus. Ca să nu mai vorbim despre opţiunea de
alb/negru. Mai mult decât un film documentar, „Aferim” este şi un
film de artă, un film de autor în sensul cel mai înalt al acestei
sintagme. Fără a se dori ostentativ elitist, filmul are o culturalitate de
ceamai bună calitate, propunând o serie de „citări” savuroase pentru
publicul pregătit să redescopere frânturi din clasicii unei întregi
literaturi. Se adaugă fineţea unui scenariu-colaj (co-autor Florin
Lăzărescu), alcătuit din revizitarea (deloc tehnică!) a unor peisaje
lingvistice de veac XIX şi asamblarea lor într-un discurs coerent, cât
mai apropiat de presupusa realitate istorică. Calitatea artistică a
imaginilor, de care ţi se face dor când ţi le aminteşti, picturalitatea
remarcabilă, folosirea contrastelor şi a efectelor bicromiei, fac din
„Aferim”o operă cinematografică de top. E şimotivul pentru care nu
cred foarte mult în succesul de public al producţiei în discuţie. Deşi,
dacă în fiecare an am avea un astfel de film, poate că am reuşi să ne
eliberămdin prizonieratul filmelor cu reţete prestabilite…

Aş vrea să insist asupra celor două personaje centrale, zapciul şi
fiul său (Teo Corban şi Mihai Comănoiu), în care par să se
esenţializeze multe calupuri de „românism” în stare pură. Lui Teo
Corban îi iese un personaj de o complexitate indiscutabilă. E la
finalul unei vieţi în care a văzut multe, fiind, cum s-ar spune, „uns cu
toate alifiile”. Un pic de frică de Dumnezeu, un pic de scârbă de
preoţime, respectuos faţă de vicii cărora le dă ce-i al lor, cu o
atitudine mereu bivalentă faţă de lege (pe de o parte vorbeşte despre
pravile ca despre legi imuabile, pe de altă parte nu se sfieşte să vândă
„la negru”un copil de ţigan sau să-şimituiască omologul, zapciul din
plasa vecină). Există, însă, suficiente locuri în care sunt devoalate şi
luminile profunde ale luiConstandin; le întrezărimun scurta scenă în
care, cu un craniu de animal înmână, zapciul, asemenea unuiHamlet
local, meditează la viaţă şi la moarte, sau în plânsul pe care fiul său
nu şi-l poate defel explica („Haide, bre!”).Are, evident, un sentiment
al dreptăţii (insistă pe lângă boier, încercând să-i arate că vina nu e
doar a ţiganului Carfin, ci, în primul rând, a boieroaicei care a poftit
la sex), însă, în acelaşi timp, lupta cu morile de vânt nu îl
caracterizează. Realist, e un fel de Moromete de veac XIX
(încântătoare intertextualitatea cu filmul lui Stere Gulea) care a
priceput cam cum stau lucrurile şi cam cum bate vântul prin acest
spaţiu ondulatoriu (deal-vale, aferim, Lucian Blaga!) în care îşi
aruncă frecvent scuipatul! Pe final, ultimele replici ale zapciului care
vorbeşte despre o altă viaţă şi despre nevoia de odihnămi-au amintit
de un unchi Vanea încă nenăscut (nu e singura trimitere la Cehov)…
Admirabil este dezvoltată relaţia tată-fiu, cu un Ioniţă care, departe
de a fi un Teodosie a lui Basarab, reprezintă, totuşi, un caz interesant
de filiaţie.Va fi Ioniţă o copie fidelă a părintelui său sau va reprezenta
un progres de mentalitate, o dovadă a evoluţionismului
generaţionist?!
În rest, nu cred că există, în tot filmul, personaj (din cele câteva

sute) lipsit de individualitate, de personalitate şi de pitoresc. E un
filmdespre care s-ar putea scrie o carte…
De ce 90 la sută dintre români vor oră de religie în şcoli? De ce

„castrarea” etnică se va mai practica multă vreme, mult mai subtil,
mult mai pervers? De ce minunatele orizonturi naturale, ale
plaiurilor româneşti, sunt arareori dublate de orizonturi personale?
De ce atât de mulţi români critică deja acest film, simţindu-se lezaţi
de temă, de abordare? Uitaţi-vă la filmul lui Radu Jude şi veţi
înţelege de ce! Evident, îl puteţi urmări ca pe unwestern autohton, cu
zapcii în loc de şerifi şi cu ţigani în loc de indieni. Şi sigur, până la
urmă, puteţi molfăi şi pop corn, digerând la pachet insatisfacţia
absenţei happy-end-ului viu colorat şi savoarea porumbului
american. Apoi, categoric, puteţi scrie pe forumuri enunţuri
antisemite, folosind naţionalismul acela bărbătesc pe care, nu-i aşa,
ni l-a predat inclusiv sfântul Eminescu. În fine, ca să vă scoateţi
pârleala,musai trebuie sămergeţi la un „3D”, cu efecte speciale…
Revin, însă: despre ce este filmul lui Radu Jude?Eu cred că emai

degrabă despre o întrebare, decât despre un anume răspuns! Cine
suntem cu adevărat? Răspunsul e, desigur, individual… Eu mi l-am
dat deja…Ce-i drept, în deplină singurătate!A, şi încă ceva!Oare ce-
ar fi spusSergiuNicolaescudupă ce ar fi văzut acest film?!

Călin CIOBOTARI

„Aferim”, un co mar post-mortem
al lui Sergiu Nicolaescu

ş

Seduc ia detaliuluiţ

Acum vreo două ediţii, când în revistă solicitam opinii
vizavi de tabuurile actuale,mă gândeamcă, dacăm-aş fi
alăturat repondenţilor şi aş fi scris despre asta, m-aş fi

referit foarte probabil la unul singur: normalitatea. Oricât de
paradoxal ar suna, continui să cred că a fi, a vedea şi a te deda
lucrurilor fireşti a devenit un lucru uşor obscur, sau, în fond, un tabu.
Cu toţii ne vrem diferiţi, dar nu prin ceea ce propria diversitate
estetico-afectivă ne oricum, Slavă Domnului!, particularizează din
start, ci ostentativ. Ce nu e cu sclipici, scandalos, şocant, exclusivist,
nu există. Să fii un individ obişnuit e puţin zis neinteresant, e, şi
descoperi asta în multiplele priviri cinice ce-ţi sunt aruncate, un
defect major ce te-ar putea lăsa pe viaţă descalificat din competiţia,
din ce în cemai acerbă şi uneori absurdă, care a devenit societatea.
În artă, mai mult poate decât în orice alt domeniu, fenomenul

acesta e practic foarte facil de observat. Recent, un proiect fotografic
care alinia instantanee, profesionist şi alambicat prelucrate, fireşte,
cu diverse personalităţi, în speţă preşedinţi de stat imortalizaţi în
"budoar", ca să mă exprim totuşi voalat, a stârnit un interes deosebit
şi aprecieri categorice de prim rang. Pepodiumuri, la fel, prezentarea
lui X , designer emerit, care a creat fericiţilor exponenţi ai modei
masculine, un soi de togi a căror unică filosofie de amploare era o
gaură, pardon - un decupaj, taman în zona în care până şi Adam a
simţit nevoia să lipească frunza, a aruncat în aer lumea bună a trend-
setterilor cu aplomb internaţional.
În pictură, ultima fiţă e minimalismul flagrant. Dacă nu intuieşti

un act de profundămeditaţie şi erudiţie stiinţifică într-o pată diformă,
aruncată dintr-un, vezi bine, precis calculat unghi al atelierului,
direct pe pânza de artizanat, înseamnă că mai ai de studiat sau că pur
şi simplu nu ai flerul simpa(te)tic necesar să înţelegi, meticulous,
perspectiva. Cu alte cuvinte, eşti prototipul a tot ce nu se poate mai
grav: un omnormal.
Pe o astfel de scenă, artişti plastici precumMihai Coţovanu, cel

ce expune zilele acestea, sub găzduirea Cupolei ieşene, creează
panică, un soi de electroşocmental. Intri în spaţiul expoziţional setat
să descoperi amănuntul “swarovski”; acel ceva ce-ţi sare în ochi
instant, ba chiar mai înainte încă de-a fi apucat să faci primul pas.
Normal că eşti derutat. Nu tu desen postmodernist, nu tu rame din
materiale non-convenţionale şi/sau eventual reciclabile. Arborate
senin pe simeze, te întâmpină naturi statice, peisaje şi aproape
arhitectural orchestrate ansambluri compoziţionale. Toate perfect
inteligibile şi cât se poate de clare. Imagini ce nu-şi propun să arunce
mănuşa duelistă către aristrocratul proces factual numit imaginaţie.
Creativitatea e investită cu alte date. E mai curând pusă în slujba

descoperirii acelor mijloace (pur tehnice în parte) menite a reda
subtilităţi şi fidelităţi totodată vizuale. E genul de artist (specie pe
cale de dispariţie) a cărui invitaţie nu sună: "Hai să-ţi arăt cumvăd eu
lumea", ci "Uite cem-a tentat pemine să decupez din ea".
Mihai Coţovanu nu simte nevoia fără echivoc de a schimba (cu

excepţia poate a unui optimism coloristic greu de trecut cu vederea şi
infiltrat după cum arătam, subtil, în întregul imortalizat), ci pur şi
simplu de a-ţi etala alegerea. Sunt lucrări-misiune. Sunt provocări
mix dintre un ochi clar captivat şi orgoliul de a zugrăvi precis, de a
seduce, pe pânze, prin detaliu şi studiu, realitatea.
Ochiul acesta pierdut în admiraţia firescului, e un gest, în fond,

ofrandă, adus Divinităţii. El e oglinda ce reflectă punctual, fără a se
pierde în traduceri, ci explicând printr-un limbaj perfect asumat,
învăţat pe de rost, iar şi iar exersat, miracolul sâmbure a ceea ce
exista deja. Sunt invitaţii pentru ceva ce poate amuitat.De a nu (mai)
privi cu suspiciune, căutând cu orice preţ un altceva, în spate aciuat,
ci cu deschiderea afectivă, cu bucuria unui gospel şi totuşi tranş,
Creaţia. Singura cale de a nu ştirbi, ci poate, dimpotrivă, a repara şi
reda printr-o perspectivă uşor idilică, ceea ce naturii omul a luat. Iar
impresionismul pare a fi la fel ca ieri, şi azi, calea. Valorile clasice
rămân - şi aceste lucrări o dovedesc odată în plus - greu de alterat.
Detaliul e, în acest particular caz, şoapta perfecţiunii propuse

omenirii în dar, de a cărei frenezie şi autosuficienţă declamăm
adesea eretic că ne-am plictisit, ne simţim agasaţi. Normalitatea e un
dat expirat. Şi totuşi de doar atât are nevoie omul spre a-şi regăsi
limpezimea, de a nu mai întrezări contururi şi fiinţe blurat. Şoapta
eternă spuneam... Cea ascunsă în spuma unui val de ocean ce
întâlneşte turcoaz un perete de stâncă fragmentat. Cea trasă cu sete
pe nări, umplându-le cu aroma de fân în stog abia închegat. Cea
desprinsă din piatra unei alei de promenadă, cu iz medieval sau cea
care patinează pe gheaţa subţire a râului în curs aparent stagnat.
Şoapta unui acoperiş roşu contrastând galant cu aura de după amiază

a umbrei de lumină ce răscoleşte pe vreo uliţă nori de praf. Sau, în
fine, a nuferilor ce convieţuiesc într-un acord pacifist şi cast cu norii
reflectaţi pe domeniul ceresc al propriului lac.
Fugă prin anotimpuri, peisajele artistului sunt, de la o lucrare la

alta, predări de ştafetă. Cu specificarea obligatorie - Competitorii
sunt aproape egali: în forţa de expresie, în constantă, în energia fluidă
ce le devine liant.
În cazul naturilor statice misiunea detaliului te captează şi

converteşte suplimentar. Descoperi că interiorul, cadrul domestic
uzual poate într-un anumit fel observat, să se transforme, la propriu,
într-un artefact sau după caz şi stare în ansamblu compoziţional.
Privind peisajele, simţi adeseori imboldul de a le pătrunde

motric, nu doar vizual, fie că asta ar însemna a lua o stradelă la pas, a
te imagina uitat într-o barcă fără vâsle, pe lac, sau a păşi peste podul
plin de tentaţii baroc, pierdut în gânduri şi camuflat de vreun ram ce-
ţi atinge tâmpla spre a te consola, fie şi vegetal. Urmând cursul
aceliaşi idei, în cazul perspectivelor de interior, eşti tentat să pui
mâna. Să pipăi, să certifici, să recunoşti textura.Acurateţea redării e
într-adevăr captivantă. Are ceva din migala cu care vreun călugar
tibetan îşi face ruga. Un instantaneu cu portocale (a la Andreescu,
poate) te conjură să simţi sucul citric curgându-ţi printre degete. Ba
poate, dacă ai rupe cu grijă o felie, ai putea-o, la o adică, şi gusta.
Imortalizările florale au la rându-le un indice cast. O fineţe tactilă
uşor de identificat. Aproape că ai putea palpa petală cu petală
buchetul de bujori care a înflorit şi te lasămut, în oala emailată de lut.
Încă un pas, o privire şi vrei să muşti cu nesaţ din para reflectată într-
un samovar, iar apoi să sustragi bancnota prinsă sub pipa veche în caz
că ai uitat să achiziţionezi ceva. Mai simţi că poate ar merita, de
dragul jocului, să descongestionezi tabla de şah aglomerată, dacă nu
ai fi atât de (sur)prins de flacăra lipsă a fitilului ars.
Farmecul jocului e însă redirecţionat. Dincolo de stări şi uneori

de poveşti ascunse, pe care dacă ţi le propui eşti liber a le crea,
compoziţiile ascund, poate mai mult decât peisajele, o porţie de
suflet în plus şi de entuziasm non şalant. Paralela care mi-a fost
sugerată e cea a unui copil ce aleargă după fluturi, hotărât să deţină
cel mai bogat, diversificat şi bine pus la punct insectar. Doar că, în
acest caz, autorul lucrărilor de pe simeze "vânează" reflecţii inedite,
contraste şi tente rezultate din cupluri atipice de material (lut, metal,
sticlă, vegetal) şi ansambluri de obiecte ce-şi reclamă, înainte de a fi
îmblânzite într-un tot unitar, singularitatea.Aceea ascunsă în firescul
subapreciat, aceea în care, chiar şi după ce sclipiciul cade, va mai
rămâne întotdeauna ceva de devoalat.
O expoziţie care atrage, deci, prin diversiune. Prin repredicarea

desenului ca punct de plecare, nu ca amănunt schiţat. Şi prin suita
detaliului, iar şi iar multiplicat. Dacă eşti genul care iubeşti
semipreparatele sau pretinzi doar ingredientele, spre a decide tu în ce
doză şi combinaţie vrei să le regăseşti în felul principal, pictura
plasticianului Mihai Coţovanu poate nu te va îndeajuns capta. Dar
dacă ştii să te bucuri de surpriza unui meniu sofisticat, servit la pat,
aruncăunochi...Vei fi încântat!

Raluca SOFIAN-OLTEANU



CRONICA ARTELOR

16 cronica veche

Două estetici şi-au propus transformarea spaţiului scenic
într-o cutie magică în stare să detaşeze publicul de
lumea sa, în timpul spectacolului: clasicismul francez şi

naturalismul. Acest proiect propunea ocultarea tehnicilor teatrale,
dar atunci cânt arhitectura sălii, scenografia şi eclerajul au atins acel
grad de perfecţiune ce asigura o iluzie teatrală aproape perfectă, au
apărut regizorii reformatori care au pus sub semnul întrebării această
construcţie elaborată timp de aproape trei secole. Să vedem ce s-a
întâmplat până atunci.
Un protejat al cardinalului Richelieu, l'abbé d'Aubignac, şi-a

construit întreaga sa teorie a veridicităţii pornind de la ideea că
„teatrul este un fel de iluzie” şi ca urmare „spectatorii trebuie păcăliţi
în aşa fel încât să nu-şi imagineze că sunt păcăliţi chiar dacă ştiu acest
lucru”, în nici un caz în timpul spectacolului (

ă ntifice în aşa măsură cu
personajul încât să-i trăiască efectiv sentimentele, să se transforme în
personajele interpretate ( ).
Adevărate minuni pentru acel timp, maşinăriile teatrale, proprii

teatrului baroc, propuneau surprinzătoare schimbări de decor. Se
pare însă că nu toţi spectatorii se lăsau fascinaţi de această
exuberanţă decorativă. De pildă La Fontaine considera prea lente
schimbările de decor: „Je ne trouve jamais/ Le changement si prompt
que je me le promets”. Dimpotrivă, La Bru şinăriile
teatrale în stare de a înfrumuseţa ficţiunea şi de a provoca în
spectatori mirajul iluziei: „cette douce illusion qui est tout le plaisir
du théâtre”.
Naturaliştii au reacţionat la emfaza romantică şi la piesa „bine

scrisă” impunând un joc firesc, un dialog apropiat de conversaţia
curentă, au profitat din plin de eclerajul electric, i-au cufundat pe
spectatori în întunericul sălii pentru a anula contactele dintre ei, s-au
preocupat de alegerea unor accesorii reale în acord cu subiectul
propus şi,mai ales, au ancorat teatrul în problematica timpului liber.
De fapt, iluzia teatrală a funcţionat dintotdeauna şi i-a antrenat

atât pe actori cât şi pe spectatorii avizaţi. Măştile terifiante ale
Eriniilor i-au înspăimântat pe spectatorii lui Eschil.
Atunci când ficţiunea se substituie realităţii, sentimentele fictive pot
anula sentimentele personale. Un actor roman, interpret al lui Oreste
- identificându-se cu personajul -, şi-a asasinat partenerul. Un alt
actor roman,Genesius, după ce a studiatmisterele creştine pentru a le
batjocori într-o piesă prezentată în faţa împăratului Diocleţian, s-a
identificat cu personajul creştin din piesă şi s-a declarat el însuşi
creştin, fapt ce a avut drept rezultat condamnarea sa la moarte.
Martiriul acestui actor legendar - neconfirmat de istorie - a făcut din
el patronul breslei actorilor (şi a inspirat numeroase piese) până la alt
actor legendar: Kean. În Evul Mediu, s-a întâmplat ca interpretul lui
Iuda să fie linşat de spectatori la sfârşitul reprezentaţiei ce avea ca
subiect Patimile lui Iisus.
Actorii înşişi încurajau, prin joc şi montare, iluzionarea

LaPratique du théâtre
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Eumenidelor

,
Livre troisième, chap. IV). Un alt teoretician al clasicismului, G.
Scudéry, le cerea actorilor s se ide

yère aprecia ma

spectatorilor.Astfel, la Tournai, în 1549, într-un spectacol cu
, Iudita (actor în travesti) îl înjunghia cu adevărat pe

Holofern interpretat de un condamnat la moarte. În secolul XVIII, la
Comedia Franceză, pe vremea când se mai aflau spectatori
privilegiaţi instalaţi pe cele două laturi ale scenei, M Dumesnil în
rolul Cleopatrei (din ) a fost atât de convingătoare în rol
încât unul dintre spectatorii de pe scenă i-a ars un pumn zdravăn
exclamând: „Crapă odată, căţea!” ( ). Actriţa
nu s-a plâns ci, dimpotrivă, la sfârşitul reprezentaţiei i-a mulţumit
spectatorului pentru acest omagiu insolit adus talentului său.
Théophile Gautier o omagia pe Rachel în rolul Phedrei pentru că
„iluzia nu încetase o clipă”. Taine considera iluzia teatrală, suprema
plăcere a spectatorului.
Un actor demare talent, C. Coquelin, avea un alt punct de vedere:

„dacă îl faceţi pe spectator să uite că e la teatru, el nu se vamai amuza;
va fi actor în loc de spectator şi, ceea ce-imai rău, actor păcălit, pentru
că va fi singurul omsincer din spectacol” ( ).
Nici actorul nu este scutit de mirajul ficţiunii. Omul de teatru

brazilian Augusto Boal observa că, pentru a-şi construi personajele,
actorii caută în ei înşişi „bolnavi şi demoni” pe care, uneori, nu-i mai
pot refula. Dan Condurache, după interpretarea rolului personajului
demonic din , a păstrat mult timp gestica şi
inflexiunile vocii personajului infernal. Junii primi se vor seducători
până la adânci bătrâneţi şi-şi plimbă farmecul ofilit pe străzile
oraşului. Condamnat de regizori la roluri de june prim, Florin Piersic
a putut să se smulgă din plasa iluziei acestui tip de rol atunci când a
interpretat rolul unui idiot din Spre sfârşitul
carierei sale, marele actor George Calboreanu a fost puternic marcat
de rolul lui Ştefan cel Mare din , ceea ce a stârnit
numeroase glume în lumea ludică a actorilor.
Personalitatea actorului poate fi anulată în aşa măsură de cea a

personajului, încât propriile suferinţe fizice sunt inhibate. Jean
Yonnel a venit la teatru suferind atroce din cauza unui genunchi
umflat şi dureros. În timpul spectacolului, în rolul lui Chatterton nu
mai simte nimic şi urcă cu uşurinţă treptele faimoasei scări, deşi se
stabilise o schimbare a decorului din cauza suferinţei sale. (Scara a
rămas celebră în istoria teatrului pentru căMarie Dorval în Kitty Bell
se lăsa să cadă pe scară atunci când afla demoartea iubitului ei, joc ce
a stârnit infinite comentarii în epocă.) Mai mult decât atât: dacă
durerea de la genunchi fusese anesteziată de rol, în schimb actorul
declara că simte gustul otrăvii cu care fusese ucis Chatterton. S-a
întâmplat şi scriitorilor să fie prinşi demagia ficţiunii: binecunoscutul
caz Flaubert ce spunea că simte gustul arsenicului descriind scena
sinuciderii din
Personajul îl poate vampiriza pe actor. Într-un interviu, Fanny

Ardant declara că, fără reculul pe care-l presupune raţionamentul,
personajele te pot impregna asemeni unui tatuaj. Georges Banu
observa că „sentimentul ruperii de realitate” ( ) sporeşte
cu vârsta, cu atât mai mult cu cât oamenii în vârstă „îşi contemplă

Iudita şi
Holofern

Rodogune
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Oameni şi şoareci.

Apus de soare

MadameBovary.
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Va, chienne, crève donc!

adesea viaţa ca pe un spectacol”. NielsArestrup remarca faptul că un
rol în teatru stimulează mult mai mult imaginaţia actorului decât
filmul: „După o oră şi jumătate pe scenă, eşti complet în altă lume,
eşti complet nebun, capul îţi explodează, corpul ţi se încinge, ritmul
cardiac se accelerează, universul imaginar este perturbat, traversat de
senzaţii care-ţi creează cu adevărat o stare deosebită. La filmări,
rămân rece, lucid şi concentrat”.
În teatru nu există tehnici de trucaj atât de sofisticate ca în

cinematografie. Actorul de teatru se implică personal în
metamorfoza aspectului său fizic, cerut de rol. Intervine şi timpul
transpunerii în rol. Filmările odată terminate, actorul se detaşează
mai uşor de rol. În teatru, un actor poate interpreta un rol de succes ani
de zile, ceea ce favorizează identificarea treptată cu personajul.
Totuşi, uitarea totală de sine nu e recunoscută de mulţi actori care
vorbesc mai curând de momente în care se identifică cu personajul,
mai ales atunci când elemente din propria biografie coincid cu cele
ale personajului. Există, cu toate acestea,manifestări patologice, mai
ales în cazul interpretării unor personaje istorice celebre. Istoria
anecdotică a teatrului a reţinut povestea tristă a unor actori care -
datorită asemănării lor fizice - au fost distribuiţi în rolul luiNapoleon,
în puzderia de piese preocupate de această personalitate, mai ales în
epoca post-napoleoniană. Din păcate, aceşti interpreţi mediocri s-au
identificat pentru tot restul vieţii cu personajul interpretat. Paradoxal,
cel care nu semăna deloc fizic cu împăratul, şi anume Frédérick
Lemaître, a rămas marele interpret al rolului şi nu s-a identificat
niciodată cu acesta. A avut totuşi şi el momentul său de contaminare
cu un personaj, care a fost de fapt creaţia sa. Atunci când i s-a
încredinţat rolul unui bandit dintr-o jalnică melodramă, actorul, în
înţelegere cu partenerul său (Firmin), a creat un personaj de neuitat,
transpunând piesa în registrul comic.Avea dreptate să spună „Robert
Macaire, c'estmoi!” aşa cumFlaubert spunea „MadameBovary, c'est
moi!”.Actorul fusese adevăratul creator al personajului.
Există însă şi actorul care se dedublează, pentru care trăirile

afective ale personajului coexistă cu mecanismul reflecţiei critice
lucide. PentruMichel Bouquet, între personaj şi viaţa sa personală nu
există nici o legătură. Pascale Ogier consideră că este o meserie care
„constă în a te sacrifica cu plăcere pentru ceilalţi, continuând să rămâi
tu însuţi, plin de viaţă şi creativ”. Într-un interviu radiofonic, Victor
Rebengiuc declara că nu simte la sfârşitul spectacolului povara
personajului. Există şi actori „care rămân întotdeauna ei înşişi”,
pentru care interpretarea unui rol „devine o confesiune, o destăinuire:
o revelaţie pe care o face actorul asupra unor teribile adevăruri
privind misterul uman”, observa Crin Teodorescu referindu-se la
Emil Botta (citat de Mihai Măniuţiu, ,
Meridiane, 1985, p. 78).
Actorul autentic - consideră Louis Jouvet - descoperă sensul

meseriei sale atunci când îşi trăieşte rolurile ca tot atâtea
metempsihoze, îmbogăţindu-se spiritual. „Necesitatea de a părea” şi
„dificultatea de a fi” îl privesc înmod egal pe actor. Depersonalizarea
sa trebuie să fie artistică şi nu patologică. El trebuie să construiască
alteritatea personajului, explorând străfundurile sinelui, ceea ce
echivalează cu un examen de conştiinţă. El este în acelaşi timp
alchimistul şi materia în fuziune: „actorul pe scenă este plumb şi
antimoniu. Lui îi revine cunoaşterea gradului de fuziune [dintre el şi
personaj] printr-o atenţie bine condusă” (L. Jouvet,

, 6 février 1951).
Desigur n-am spus mai nimic despre felul în care această magie

se exercită asupra spectatorului.Dar spaţiul...

Redescoperirea actorului
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Magia iluziei teatrale

Mihaela MÎRŢU

Martie 1965 este al treilea moment important din istoria
jazzului românesc. Primul, s-a petrecut cu doi ani
înainte. După un deceniu şi jumătate în care cuvântul

„jazz” a fost înlăturat din discursul public, din media, orice
posibilitate de informare în domeniu (discuri, cărţi, filme) fiind
obturată, Radio Bucureşti transmitea în 1963 prima emisiune
dedicată acestui gen muzical. “Întâlnire cu jazzul” era, în sfârşit, în
fiecare săptămână, semnalul mult aşteptat că situaţia putea reveni la
normal. În anul următor, cunoscutul muzicolog şi publicist George
Bălan inaugura la Conservatorul “Ciprian Porumbescu” seria
concertelor susţinute de ceimai valoroşi instrumentişti şi aranjori din
tânăra generaţie. Au fost primele recunoaşteri oficiale ale unui gen
muzical până atunci neagreat de politica partidului comunist şi de
profesioniştii în domeniul artei sonore academice.
La Conservator, în fieful profesorilor, muzicologilor şi

instrumentiştilor specializaţi în muzica clasică, în decembrie 1964 a
avut loc recitalul cvartetului condus de Richard Oschanitzky.
Intenţia luiGeorgeBălan şi a luiOschanitzky a fost de a demonstra în
primul rând clasicienilor ce legături profunde - structurale şi de
expresie - pot exista între limbajul muzical academic şi limbajul
jazzului. Atunci, Richard Oschanitzky (pian), Dan Mândrilă
(saxofon alto şi tenor), Bogdan Cavadia (contrabas) şi Ion Cristinoiu
(baterie) au prezentat, printre altele, Gavotta din Suita în re minor şi
Invenţiunea (lui Oschanitzky) pe notele care semnifică în notaţia
muzicală germană numele lui Bach. Într-un interviu pe care mi l-a
acordat în 1936 (la TVR Iaşi) George Bălan a evocat atmosfera din
acelmoment unic:

“Îi păstrez lui Oschanitzky una dintre cele mai luminoase
amintiri! […] dacă am scris mai târziu, în anii '70, o carte despre
Bach […], o datorez într-o anumită măsură şi influenţei pe care

a avut-o asupra mea. Pentru că a fost cea mai
minunată introducere în gândirea lui Bach. Printre cei care
interpretau atunci, în sala Conservatorului, domnea o mare
însufleţire, pentru că se simţeau ca ieşiţi dintr-o închisoare. Jazzul
părăsea starea de captivitate şi reintra în cultură.”
Şi ajungem în anul 1965, alt , o nouă piatră de hotar pe

drumul revenirii jazzului în cultura română. În luna martie, numărul

Swingle Singers

milestone

3 al prestigioasei reviste “Secolul XX”, dedicat integral muzicii,
conţinea câteva însemnări ale compozitorului şi profesorului Mihail
Andricu, urmate de un studiu consistent despre istoria jazzului. Este
prima referinţă bibliografică românească despre jazz. Autorul,
Cornel Chiriac, se afirmase încă din adolescenţă ca unmare pasionat
al acestei arte, redactând şi confecţionând de unul singur o “revistă”.
Am fixat cuvântul între ghilimele pentru că fapta aceasta de un curaj
nebun pentru anii '58-'59 însemna că articolele erau scrise de mână,
fotografiile decupate din reviste străine apoi lipite la locul potrivit,
ilustraţiile grafice erau semnate de o singură persoană, Cornel
Chiriac. El a multiplicat “revista” în câteva exemplare (pe vremea
când xeroxul nu exista!), pe care le-a oferit unor prieteni şimuzicieni
din Bucureşti, printre care contrabasistul JohnnyRăducanu, pianiştii
Radu Maltopol şi Cristian Colan. Mai târziu, “revista” a devenit
obiect de “studiu” intens, iar Chiriac a rămas până la sfârşitul vieţii
unul dintre “obiectivele” Securităţii…
Cu pasiunea şi competenţa discursului despre jazz, Cornel

Chiriac a făcut prozeliţi şi în rândul profesioniştilor muzicii
academice.Mărturia luiGeorgeBălan este elocventă:

“Eu însumi eram pe atunci un necunoscător al jazzului, şi
datorez iniţierea mea unui tânăr care a apărut destul de misterios, a
bătut la uşa caseimele, la Sinaia, şi s-a prezentat foarte timid - Cornel
Chiriac. […]El a izbutit sămă convingă, prin fervoarea cu care apăra
jazzul, prin primele înregistrări pe care, graţie lui, le-am putut
asculta, că era echivalentul, pe alt plan, al marilor valori din genul
simfonic sau de cameră, şi m-a făcut să îndrăgesc această formă de
muzică. Jazzul adevărat nu estemuzică distractivă, nu estemuzică ce
se poate asculta fără concentrare, fără un anumit efort! Ritmul nu e
totul. Sunt, în jazz, valori melodice, valori armonice care se cer
înţelese cu toată subtilitatea de care e capabil melomanul. Asta m-a
făcut să devin în acele timpuri un aliat al lui Cornel Chiriac. Era o
vreme când jazzul făcea parte din fenomenele considerate oficial
tributare decadenţei artei occidentale. Eu organizasem la
Conservator de vreo doi ani o întreagă acţiune de restituire a acelor
valori care, dintr-o obtuzitate ideologică, rămăseseră ascunse
marelui public.”(Idem)
La fel de interesant este că prima emisiune de jazz din istoria

radiofoniei româneşti, pe care am amintit-o la începutul acestor
însemnări, a fost încredinţată, în 1963, tocmai tânărului, pe atunci, de
22 de ani, Cornel Chiriac, pasiunea dublată de rigoarea documentării,
calitatea scrisului şi fonogenia vocii asigurându-i succesul. De altfel,
radio-ul, cel mai important mijloc de difuzare mascată a jazzului în
perioada 1948-1963(sub denumirea de “muzică uşoară” şi “muzică
de stradă”) a făcut servicii imense, datorită lui Cornel Chiriac,
cultivării publicului în materie de jazz prin emisiunile de comentariu
istorico-stilistic şi prin înregistrările de actualitate din cluburile
bucureştene. Iată ce îşi amintea compozitorul, aranjorul şi profesorul
Marius Popp:
“El a fost, aş putea să spun, o figură exaltată! Când vorbea despre

jazz, intra într-un fel de transă. […] simţeai o lumină interioară, ochii
îi străluceau într-un anume fel, şi intra într-un fel de..., de catharsis,
vorbind despre anumiţi muzicieni de jazz. El a fost primul care a
organizat o fonotecă în Radio, a fost primul care a coborât în mijlocul
muzicienilor cu carul de înregistrare - în special la Casa Studenţilor,
unde aveau loc concertele clubului înfiinţat de George Bălan,
cunoscutul publicist şi muzicolog - şi astfel s-a înnodat tradiţia
antebelică a emisiunilor de jazz la RadioBucureşti.” ( v.AlexVasiliu,
Dialoguri neprotocolare, EdituraCronica, 2005, pag.82)
Pasiunea, darul comunicării s-au păstrat şi în textele elaborate,

minuţios documentate, pe care le-a scris Cornel Chiriac - atât studiul
din prestigioasa revistă de cultură “Secolul XX”, prefaţa volumului
de memorii “Louis Armstrong, Viaţa mea la New Orleans”, cât şi
prezentările discurilor 4, 5, 6 şi 7 din “Seria Jazz
Electrecord”(apărute în perioada 1966-1969).
Alt moment de început, şi mai spectaculos, al fenomenului

jazzistic românesc oficial, legat de acelaşi providential an 1965, a
fost concertul extraordinar susţinut de legendarul trompetist şi
cântăreţ Louis Armstrong în luna martie pe scena Sălii Palatului din
Bucureşti. A fost semnificativă dechiderea seriei marilor muzicieni
americani de jazz care aveau să cânte în anii următori în România, cu
Louis Armstrong. El era contemporan cu aproape toată istoria
jazzului până în anii 70', inventator de stil de cânt la trompetă şi vocal,
înnoitor al manierei de aranjament şi improvizaţie în formaţii mici,
solistmult apreciat şi înRomânia datorită radio-ului.
Aş mai reţine, dintre cuvintele admirative ale celor care au

colaborat cu Cornel Chiriac, pe ale regretatului om de cultură Dan
Hăulică, decenii la rând redactor-şef al revistei “Secolul XX”, cel
care i-a comandat luiChiriac amintitul studiu despre istoria jazzului:
“Era un împătimit de jazz, Cornel Chiriac, care s-a dus să-l

întâmpine la aeroport pe Louis Armstrong şi, în drum, a smuls un
copac şi s-a dus cu el în mână, ca un semn insolit, de mare
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frumuseţe!”(AlexVasiliu, colocviu cuDanHăulică, emisiunea “Cap
de afi?”,TVR3, 18noiembrie 2010).
Al cincilea act care a marcat, tot în 1965, intrarea jazzului “cu

acte şi bagaje” în cultura română a fost primul disc editat aici. “Seria
Jazz Electrecord” se dechidea cu primul album, înregistrat în luna
iunie a acelui an în studioul de concerte “Mihail Jora” al
Radiodifuziunii. La fel de semnificativ este căMihail Jora, în calitate
de director muzical, a hotărât, în noiembrie 1928, invitarea la
microfon a primei formaţii româneşti de jazz, “Hot Chaps”, din care
făcea parte trompetistul Mihai Berindei. Tot “Nea Mihai” a fost
regizorul muzical al înregistrărilor primului disc românesc oficial de
jazz, dedicatmarelui pianist JancyKörössy.
La fel ca toate celelalte manifestări legate de jazz (emisiuni

radio, articole în presă, concerte), discul a fost o sosire mult
întârziată, legată şi de personalitatea excepţională a lui Körössy. El
cucerise publicul şi jazzmen-i bucureşteni încă din 1946, un deceniu
mai târziu avusese mare succes cu recitalurile de la sala Dalles
(înregistrate neoficial de acelaşi Mihai Berindei), devenise apreciat
în fosta Uniune Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria,
înregistrase în aceste ţări discuri în perioada 1961-1965), dar la el
acasă, în România, discul-album i-a fost accesibil abia în '65. Nici
atunci, selecţia pieselor nu a ilustrat, din păcate, preocupările sale în
domeniul etno-jazz, fiind preferate melodiile de succes din
repertoriul american. Au fost incluse doar două compoziţii proprii,
dar acel prim disc rămâne un document de primă importanţă pentru
evoluţia istorică a jazzului din România anului 1965, când
muzicienii locali se străduiau să demonstreze că îşi însuşiseră toate
stilurile acreditate într-o jumătate de secol. Şi reuşeau cu superbie.
Discul rămâne şi o etalare amarilor calităţi de pianist-improvizator, a
sensibilităţii, expresivităţii şi farmeculuimuzicii sale, rămase intacte
după atâţia ani. Fiecare audiţie, la fel cum se întâmplă cu toate
înregistrările sale, recompune starea de confort şi elevaţie, născută
din talent, rafinament şi geniu.
Ca o uimitoare, inexplicabilă conjuncţie a unor întâmplări de la

care a trecut un număr rotund de ani, rămâne de precizat că în martie
2015, mai precis, pe data de 5, s-au împlinit patru decenii de la
dispariţia prematură a lui CornelChiriac.
Risipite prin reviste, prin arhive publice şi personale,

documentele la care m-am referit pe parcursul acestor însemnări
merită adunate într-o carte de istorie. Valorile artistice create în
România, mult apreciate şi astăzi în lume, se cuvin a fi cunoscute în
contextul în care au apărut, ca o nouă imagine a culturii româneşti din
a doua jumătate a secolului XX. Înregistrările lui Jancy Körössy, ale
lui Richard Oschanitzky au un succes constant pe piaţa discografică
internaţională.

La Amsterdam Vincent van Gogh n-a poposit în deceniul
drumurilor sale golgotice(1880-1890). N-a trecut prin
oraşul canalelor şi digurilor în acel arc de timp al unor

pătimiri ce i-au şubrezit sănătatea, aproape crucificându-l, dar şi
înălţându-l pe cerul artelor, al picturii, pe care străluce cu o lumină
nepieritoare. N-ai avea, deci, motive să-i cauţi pe aici urmele.
Întâlnirea cu cel mai mare oraş olandez s-a petrecut în postumitate,
Amsterdamul devenind în veacul următor unul dintre cadrele ideale
ale expunerii picturii sale. Olanda însă nu-i doar tărâmul genezei, ci
şi al uceniciilor întru ale artei, spaţiul primelor experienţe creatoare
cruciale..
Irving Stone, celebrul biograf, a evocat toate peregrinările şi

popasurile lui Vincent van Gogh, cu rostul şi rolul lor în traseul
artistic al pictorului, în romanul "Bucuria vieţii". Sunt întâmplări
încărcate de tâlcuri desluşitoare, ce-au avut loc în deceniul cu
pricina, când Van Gogh a trăit cu o intensitate mistuitoare, poate de
neînchipuit şi de nesuportat pentru cei mai mulţi dintre semenii lui.
La 27 de ani se afla în bătaia tuturor vânturilor, confuz cu privire la
viitorul său, strivit parcă de soartă. Era acel copilmare al unor părinţi
care-l considerau povara insolubilă a familiei. Atunci, când zările
păreau închise, s-a produs scânteierea, iluminarea salvatoare,
mântuitoare. Nu avea nici pe departe să-i aducă liniştea şi pacea
sufletească, nici fericirea. Dimpotrivă se va însoţi de o continuă
osândă a suferinţei parcă fără leac. Dar, găsindu-şi calea de urmat, de
care n-avea să fie sigur toată viaţa că-i cea dreaptă, şi-a aflat
nebănuitele energii fără de care n-ar fi pututmergemai departe şimai
ales nu ar fi fost în stare să îndure chinurile facerii sale ca artist unic.
Călătoria de la acest moment cardinal până la finitudinea existenţei
pământenen-avea să dureze decât zece ani. Puţini, dar cât de plini, de
tensionaţi au fost acei ani şimai ales cemult au cuprins în lăuntrul lor
procustian! După ce a eşuat ca vânzător de tablouri la Goupil, omare
casă de negoţ artistic, patronată de rudele sale, fiind licenţiat la
capătul unei experienţe amare, s-a îndreptat spreBorinage, devenind
predicator. Alegând o asemenea misiune, Van Gogh a înţeles să
vieţuiască în sărăcie lucie aidoma minerilor şi familiilor lor, ceea ce
i-a adus dizgraţia mai marilor Bisericii, nemulţumiţi că trimisul lor
nu ţinea rangul cum se cuvine. Era în acel moment al repudierii la o
răspântie de unde nu mai ştia încotro să mai apuce. Nu-i lipseau
sfaturile apropiaţilor, darmai toate rămâneau fără de ecou în sufletul
lui pustiit. Plutea într-o derivă şi nu întrezărea nici o ieşire. În acele
clipe de deznădejde cel care avea să fie îngerul său păzitor cât i-a
fost dat să trăiască l-a îndemnat să se dedice artei. Theo fusese
încurajat la o asemenea povaţă de unele încercări ale lui Vincent din
timpul şederii la Borinage, pe care fratele i le trimisese spre
examinare şi apreciere. Zărise pe acele coli desenate, cu flerul lui de
cititor în stele al splendorilor artistice, semnele unor posibile
dezvoltări făgăduitoare. Şi cu toate că se îndoieşte că va fi înmăsură
să transforme plăcerea desenului, ce-l încercase din copilărie, într-o
preocupare creatore, Van Gogh cutează să purceadă la ceea ce Theo
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Întâlnire cu
van Gogh la Amsterdam

credea că ar fi putut fi sensul vieţii sale, pictura. Îşi încearcă puterile
şi se consacră picturii printr-o asumare totală, necruţându-şi nici
ultimul bob de energie. S-a deschis atunci pentru Vincent un drum
cumplit de greu. Îl va străbate ca un alpinist care-şi zdreleştemâinile,
picioarele, trupul şi mai ales îşi jertfeşte fiinţa ca să atingă sublima
culme. Viaţa nu-i surâde de loc. Vârful spre care ţinteşte e mereu
cuprins de neguri. Parcă a fost blestemat să nu fie sigur pe ceea ce
face, să se îndoiască neîncetat că-i drumul bun. Îl stăpâneşte o stare de
nelinişte şi căutare perpetuă şi aceasta, paradoxal, îi furnizează forţa
de a continua şi persevera chiar şi atunci când înaintea lui se aşternea
întunericul şi nici nu se bănuia geana lumini izbăvitoare. Însă o
evoluţie avea loc. Artistul, pornit ca un posedat în atingerea
absolutului şi perfecţiunii, este artizanul acestor prefaceri. Se
întâmplă fericit, deşi fusese sortit să trăiască tot timpul sub spectrul
FeteiMorgana.
Primii ani din acest deceniu creator ce i-a fost hărăzit, sunt cei ai

uceniciilor. La Bruxelles a dobândit cele dintâi cunoştinţe după ce i-
au căzut în mână câteva cărţi de iniţiere şi de anatomie artistică. Era
preocupat mai ales să descopere secretele maeştrilor picturii clasice.
Desenează şi pictează el însuşi inspirat de lecţia acestor înaintaşi.
Trimite schiţele, însoţindu-le de scrisori, fratelui Theo, aşa cum se
înţeleseseră cei doi când au hotărât împreună că opţiunea artistică era
cea mai potrivită pentru Vincent. Theo îl finanţa lunar cu o sumă de
bani ca să aibă pentru trai şi lucru. Stipendia n-a fost niciodată
îndestulătoare, cu toate că pictorul ducea o viaţă de anahoret.
Strâmtorarea permanentă a vieţuirii la Bruxelles l-a determinat să
părăsească marele oraş. S-a întors în bătătura casei părinteşti, la
Etten. A continuat să lucreze la fel de febril, atras fiind mai ales de
figurile ţărăneşti pe care le surprinde în desenele sale. Cu toate că îl
privesc cu suspiciune ca pe un ciudat, sătenii sunt de acord să-i
pozeze. Chipurile acestor oameni uriaşi, butucănoşi, au în

transpunerile lui Van Gogh adevărul lor fiinţial de făpturi ale
pământului. Acest mod de a le da viaţă în veritatea lor cea mai
profundă atenuează stângăciile desenului. Dimpotrivă le conferă
farmec. Dar şederea la Etten nu-i de fel senină. Relaţiile în familie
sunt marcate de vizibile tensiuni. După un conflict cu tatăl său,
Vincent ia hotărârea de a se duce la Haga. Se întâmpla la sfârşitul
anului 1881. Unul dintre motivele stabilirii în capitala de azi a
Olandei a fost acela al prezenţei acolo a lui Anton Mauve, un pictor
cunoscut în epocă, văr prin alianţă cu Vincent. Spera să înveţe de la
acesta unele din tainele desenului, picturii şi acuarelei. Nădejdile lui
s-au împlinit în mare măsură. Mauve l-a primit şi i-a împărtăşit din
experienţa sa. Van Gogh a lucrat spornic şi pasionat la Haga şi a
realizat un număr impresionant de studii de portrete şi peisaje. În vara
lui 1882 a început să lucreze şi în ulei.
Era tot mai dornic să redea în tablourile lui adevărul vieţii fără

fardul ce ascunde de obicei realitatea crudă. Simte că nu mai poate
găsi la Haga peisajele şi oamenii în stare să-l stimuleze şi mai cu
seamă să-i potolească setea de veritate. La sugestia artistului prieten
Anthon van Rappard părăseşte Haga şi se îndreaptă către Drenthe, în
nordul Olandei, o aşezare unde, după cum i se povestise, viaţa
ţăranilor se scurgea în tipare ancestrale, neatinsă de schimbările
produse de revoluţia industrială. Ajuns la faţa locului avea să se
convingă repede că aşa stăteau lucrurile. Dar n-a rezistat mult nici
aici, în mijlocul acestor oameni care trudeau din greu la lucrul
pământului. A rămas doar trei luni din anul 1883. A plecat pe de o
parte determinat de constrângeri materiale, pe de altă parte din
pricina răcelii sau chiar ostilităţii cu care a fost întâmpinat de
localnici. Aceştia se îndeletniceau nu doar cu agricultura, ci şi cu
exploatarea zăcămintelor de turbă. Van Gogh nu era pe placul lor, li
se părea zurliu şi nu consimţeau cu nici un chip să se lase pictaţi.
Dezamăgit şi ros de singurătate, pictorul a părăsit intempestiv
aşezarea. A făcut-o cu regretul că peisajele şi figurile umane îi
stârniseră interesul şi el nu reuşise să le zugrăvească atât cât şi-ar fi
dorit. Ducea însă cu dânsul destule pânze în care atmosfera concorda

cu cea a sufletului său răvăşit şi întunecat. Tonurile tablourilor, cum
se observă elocvent în "Colibele", lucrare datată 1883, sunt sumbre,
parcă prevestitoare de furtună.
Din nouVanGogh nu ştie încotro să pornească. Paşii îl duc în cele

din urmă spre casa părintească de la Nuenen, acolo unde tatăl său
primise misiunea să slujească ca paroh. Nici la Nuenen ambianţa nu
s-a arătat prea primitoare. Relaţiile cu sătenii n-au fost cordiale, însă
nici antagonice. Era cel mai adesea privit cu îngăduinţă, amuzament
şi tratat ca un bizar. La Nuenen, unde nu avea să stea prea mult, Van
Gogh a izbutit să cunoască viaţa ţăranilor, fiind acceptat în casele lor.
Urmare a acestui fapt a pictat aici una dintre cele mai importante şi
puternice opere ale sale, "Mâncătorii de cartofi". E o compoziţie
gravă, parcă ieşită din tenebrele minelor de cărbuni de la Borinage.
Chipurile celor patru personaje aşezate pentru cină la masa rotundă
par cioplite cu dalta. Stop cadrul realizat de artist reprezintă în
acelaşi timp imaginea unei radiografii la un aparat Röntgen. Lumina
lămpii de deasupra mesei şi cea prelinsă dintr-un lămpaş ca de miner
împrăştie întunericul şi deschide ferestre. Privindu-le se întrevăd
sufletele acestor oameni şi se deapănă povestea lor atât de simplă, dar
şi de captivantă. Modelele sale au fost membrii familiei De Groot, cu
care Van Gogh intrase într-o empatie vizibilă. Artistul a ales nu
întâmplător să-i picteze la cină, la ceasul când întunericul punea
stăpânire pe case şi lumina lămpii cu ulei abia reuşea să decupeze
figurile. Umbra, potrivit observaţiilor comentatorilor lucrării, căpăta
valoare cromatică. Că Van Gogh era, de altfel, preocupat mai cu
seamă de expresie şi atmosferă o dovedeşte chiar scrisoarea pe care i-
o trimite fratelui său Theo în aprilie 1885, în vara ce a urmat iernii
acelui an, una de muncă încordată, epuizantă de-a dreptul :" Că un
tablou cu ţărani degajă un miros de slănină, fum şi vapori de cartofi
este foarte bine - acesta nu este dăunător, că un staul miroase a
bălegar-perfect, e făcut pentru asta.(…) Dar un tablou cu ţărani nu
trebuie să lase un miros de parfum." Tabloul acesta este relevant şi
pentru modul de lucru al lui Van Gogh, unul laborios până la exces.
Configurarea finală a lucrării a fost precedată de numeroase schiţe ale
personajelor, de detalii ale mâinilor şi obiectelor din cadru şi chiar de
portrete de sine stătătoare La isprăvirea istovitorului travaliu Van
Gogh, deşi ca întotdeauna îndoielile nu-l părăsiseră cu totul, a avut
credinţa că făptuise ceva important. A expediat tabloul, alături de
altele, lui Theo la Paris pentru a fi arătat lumii artistice din capitala
Franţei. În misiva alăturată lucrării el menţionează că a vrut să
zugrăvească un mod de viaţă cu totul diferit de al oamenilor educaţi.
Opera a suscitat destule critici la Paris, fiind considerată promiţătoare
demai mulţi din cei care au privit-o, însă nimănui nu i-a trecut atunci
prin cap că această creaţie va ajunge să fie una dintre cele mai
faimoase semnate de pictor.
Din păcate, perioada de la Nuenen s-a sfârşit tot printr-o

despărţire forţată. Curia le-a interzis sătenilor să-i mai pozeze lui Van
Gogh. Pictorul s-a trezit iar rătăcitor prin lume. De data asta ţinta lui
n-a mai reprezentat-o universul rural, ci cel urban. S-a dus în 1885 la
Anvers cu speranţa că va putea vinde din lucrări şi astfel nu vamai sta
doar lamila lui Theo, a cărui subvenţie lunară nu îi ajungea niciodată.
Anvers pe deasupra îi oferea posibilitatea de a-şi continua pregătirea
artistică, resimţită de artist ca o necesitate vitală Aşa se explică
decizia înscrierii laAcademia deArte din oraşul lui Rubens. Nici aici
nu-i pe deplin mulţumit. Îşi doreşte fierbinte schimbări majore în
maniera sa de lucru şi mai cu seamă în viziunea picturală. Gândurile
sale bat spre Paris. E convins că întâlnirea cu mediul artistic francez,
aflat în fierbere şi înnoire avangardistă, va fi benefică pentru el şi mai
ales pentru pictura sa. La sfârşitul anului 1885 ia calea Parisului.
Contactele cu impresioniştii şi postimpresioniştii Toulouse-Lautrec,
Gauguin, Signac, Bernard, vizionarea pentru întâia oară a unor
lucrări de Edouard Manet şi Claude Monet generează răsfrângeri
esenţiale în poetica picturii luiVanGogh. Pe şevalet culorile lui prind
dintr-odată să strălucească. Se trece, cum au subliniat unanim toţi
exegeţii săi, de la obscuritate la claritate. Dar nu numai paleta
cunoaşte o metamorfoză profundă, ci şi tehnica de lucru, modul de
aşternere a culorii. Ca să fructifice tot potenţialul iluminator al tuşei,
Van Gogh, aidoma confraţilor săi parizieni, mai ales Signac,
structurează în puncte culoarea, creând acea impresie de ţesătură din
catifea din cele mai fine. Inspirat deMonticelli, VanGogh a început
o serie de naturi statice, mai ales flori şi fructe, pictate în culori
exuberante, cu o linie voluptuoasă şi o carnaţie ce te împinge parcă să
le mănânci din priviri. Pasta e densă, dar consistenţa vopselei se
împerechează cu surprinzătoare transparenţe şi limpezimi de
porţelanuri chinezeşti. Pictura Orientului Îndepărtat, îndeosebi cea
japoneză, îl captivează şi la fel ca şi alţi impresionişti, în special
Monet, se înfruptă din splendoarea exoticelor plăsmuiri, ba chiar
preia unele trăsături din arta acestor creatori care ştiu ca nimeni alţii
să dăruiască sclipire neasemuită culorii şi să imprime în toată fibra
cromatică bucuria cea radioasă, contrapunctând însă priveliştea cu o
adumbrire galeşă de subţire umor. Ca să-şi arate admiraţia şi să-şi
măsoare puterile într-o tehnică nouă, a făcut mai multe copii ale
lucrărilor marelui pictor japonez Hiroshige, realizate în manieră
japoneză, dar a la VanGogh. În 1886 pictează nu mai puţin de 27 de
autoportrete. O face nu dintr-un impuls egolatru, ci ca să-şi
desăvârşească arta portretului, unul dintre subiectele preferate. Din
păcate nu avea destui bani să-şi plătească modelele. În aceste
autoportrete, pe lângă pensulaţia pointilistă, este de remarcat o linie
ce ţese culoarea într-o pânză ca de paingăn, ce sporeşte misterul
lăuntric al fiinţei, declanşând un răbduriu proces dedecriptare a tainei
celui portretizat.
Perioada pariziană a fost una fastă pentru pictura lui Vincent van

Gogh. S-au produs clarificări esenţiale, s-a săvârşit o înnobilare în
spirit şimai ales pictorul s-a integrat într-omişcare înnoitoare artistic,
devenind un factor constitutiv al avangardei. Dar, ca de fiecare dată,
VanGogh nu putea stamult într-un loc.Trăise şi lucrase cu fervoare la
Paris, dar avea imperios nevoie de o nouă provocare, de explorarea
unor teritorii necunoscute. I s-a sugerat să plece în sudul Franţei, la
Arles, tărâm ce îi era prezentat ca unul ideal pentru lucru.Acolo, i s-a
spus nu o dată, e lumina cea mai fericită pentru pictură şi aceasta,
îndată ce e transpusă pe pânză, capătă preţiozităţi de pietre din cele
mai rare. Dar despre această experienţă şi cele care au urmat, şi cu
privire la posteritatea sa la Amsterdam - în partea a doua a acestor
însemnări.

Pictorul în drum spre Tarascon
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Aurel Brumă: -

şi

Casa Unirii, pe
drept cuvânt simţită ca un veritabil
Palat, emblemă de regalitate
necesară între celelalte repere
ie şene , na ţ iona le . Oamen i i
Palatului, mai mult decât măsura
părelnică a gândului, sunt dedicaţi
viitorului prin semnul 7, cifra anilor

de domnie în care Alexandru IoanCuza a consimţit realizarea
unei noi structuri de rezistenţă, modernă, europeană pentru
România Primei Uniri. Densitatea în creştere a conferinţelor,
a evenimentelor de interes comunitar este aici un pariu.
Cunoscând oamenii Palatului Cuza, încerc o redesenare a
fişei de muzeograf: cercetător, comunicator, actor, regizor de
varii scenarii comunitare, eseist, obligatoriu creativ în
restructurarea, cu interes maxim, a datelor, faptelor şi
personajelor impregnate în biografia
Palatului.
Şi mă reîntâlnesc cu doamna Aurica

Ichim, coordonatoarea acestei instituţii
din cadrulComplexuluiMuzealMoldova,
purtând firesc un trandafir între degete,
semnul cuvenit pentru obţinerea titlului
de doctor în ştiinţe istorice.O victorie.
Dar nu despre aceasta vreau să vorbim, ci
despre victoria Soleşti. Şi uite că îmi sună
oarecum ciudat, ca şi cum am vorbi
despre o echipă de fotbal. O victorie?
Aurica Ichim: - Nu încă, nicicum. Doar un moment

promiţător din bătălia pentru Soleşti. Eu m-am ocupat foarte
mult de principesa ElenaDoamna.Am pătruns dincolo de ce a
văzut, poate, marea majoritate în aşezarea acestei distinse şi
distincte personalităţi în istoria românilor şi cred că ar fi un
sacrilegiu nepăsarea faţă de ruinarea conacului în care s-a
născut, a copilărit. Nepăsarea ochilor noştri, a celor care
privim conacul din maşină, din tren, este mai corozivă decât
ploaia acidă, crivăţul.Anul trecut, spre exemplu, pregătind un
simpozion naţional care a trecut, iată, de aXV-a ediţie, am fost
în două rânduri acolo însoţită de oficialităţi, de reprezentanţi
ai Ministerului Culturii şi Educaţiei. Nimic care să bucure.
Cum să te bucure parcursul unei iminente implozii a
edificiului? Intrat în capcana unei legi lălâi a retrocedărilor,
conacul era încă în corespondenţă inutilă cu moştenitori -
strănepoţi de prin Germania, Franţa. Să convină pentru un
proiect de restaurare şi în ce condiţii? Nu, că spuneau aceia,
dacă a stat atâţia ani fără utilitate directă pentru ei, aşa să şi
rămână. Şi m-a panicat această necuvenită condamnare a
iluştrilor antecesori. O execuţie! Dincolo de aceasta însă
nimic nu-i scuză pe membrii comunităţii de acolo, începând
cu preotul satului, care slujeşte în biserica ctitorită de părinţii
principesei, continuând cu administraţia locală, în lipsa de
interes pentru a face măcar puţinul necesar menţinerii,
conservării a ceea ce a mai rămas din conac. Regimul juridic?
Una este să te baţi pentru ce există şi alta să dai amenzi pentru
ruine!

-Legea patrimoniului, fiindcă vorbim despre o clădire
inclusă acestui context, legea spune că statul (ca atare
administraţia locală) are obligaţia de a conserva monumentul
până la stabilirea concretă a statutului acestuia. Şi dispar uşi,
ferestre, balustrada aceea superbă, mozaicul. Pe de altă parte,
prefectul judeţuluiVaslui a apelat la noi, spre a-l sensibiliza pe
respectivul urmaş, spre a-l face să înţeleagă surplusul nostru
de devoţiune pentru principesă, pentru istorie. Când va fi prea
târziu, cine pe cine va judeca? Sigur, în planul conştiinţei.

-Repet şi iar repet aproape la fiecare nouă relaţie
muzeografică grupurilor de vizitatori cuvintele lui Nicolae
Iorga: ElenaCuza - ”ceamaimareDoamnă a românilor, care a
ştiut ca înainte de orgoliul de femeie să-şi pună misia de
Doamnă.” A ştiut cum şi cu cine şi ce să comunice mereu în
sprijinul Domnului şi al Ţării. De aceea, după moartea lui
Cuza, când în presă apar articole denigratoare, ea exclamă:
”Singura care are dreptul să-L judece sau să-L ierte, sunt eu!”
Şi mai adaug, dintr-o gestualitate copleşitoare, cuvintele ei de
întâmpinare a regelui Carol la Ruginoasa: ”Vă rog să mă
iertaţi pentru că sunt obligată să vă primesc singură.”

-Hiat. Pauză. Mă doare capul. Chinui propriul dicţionar
mental, da, custodie şi alături legea lui peşte a retrocedărilor.
Copilul părăsit de părinţi, de neamuri, înfometat, neîngrijit
este luat în custodie de stat. Dar conacul? Părăsit, aplecat,
decopertat în parte. Neamurile de la Paris, din Germania
lucrează pe modelul AVAS? Aşteaptă desgunoirea locului
pentru a vinde terenul lametru?

-Alături de castelul de la Ruginoasa, asumarea conacului
de la Soleşti, un efort suplimentar, ar bucura în răspundere
doamna din faţa mea. În onomasiologia stradală nu lipseşte
strada, stradela Elena Doamna. Şi statistica o aşează cel
puţin în egalul lui Cuza. Intuiţia comunitară, o altă înţelegere
a rostului acestei principese în anii de maximă evoluţie socio-
economică aRomâniei.

-Farmaceutic, istoricii oferă poţiunile de relevare a
personalităţii lui Cuza. Uneori doar adevărurile lor. Dar mă
enervează comparaţiile nefericite, încercarea de a-l micşora
pe domnitorul Unirii în relaţie cu regele Carol, tocmai acela

care, la semicentenarul Universităţii ieşene recunoştea
marilemerite ale lui Cuza, promiţând continuarea proiectelor
acestuia.
-Da. Parabola parcului. Plantări de copaci, gardurile sau

zidurile de împrejmuire şi lumea lăsată să circule. Funcţie de
desenul mişcării oamenilor, abia atunci se trasează aleile, pe
locurile bătătorite deja sub paşi. Carol moştenise legi, norme,
cod civil, existenţa armatei, cod penal, legea împroprietăririi
etc. etc. Secularizarea, concomitentă împroprietăririi,
realizează, cum spunea Kogălniceanu în parlament, ”visul de
veacuri al ţăranilor.” Muzeul Unirii primeşte, focalizează
energiile unui român exemplar, ale unui mare model. Cuza,
ales deputat de Severin, validat în parlament, după abdicare,
sigur, aflat laViena, refuză categoric, iar cândNapoleon al III-
lea îi propune sprijin pentru reîntronare, iarăşi se simte jignit,
replica sa este copleşitoare: ”Niciodată nu voi fi sâmbure de

dezbinare şi nu voi distruge ceea ce am creat cu atâta trudă.”
Revenind la Doamna Elena Cuza, anual îi dedicăm un
colocviu naţional. În 2014 a fost a patra ediţie, în aer liber, la
Soleşti, lângă conacul în ruină. Şi tot de pe Strada
Lăpuşneanu, la propunerea anticarului Dumitru Grumăzescu,
s-a creat o tabără la Soleşti; un grup de tineri inimoşi au
măturat, au pus folie de plastic la geamuri, au lucrat la
acoperiş şi toate acestea în trei zile. Tinerii din Soleşti? Or fi
prin străinătate. Cât despre oamenii din Ruginoasa, acolo
unde avem o extensie de responsabilitate la Conac, la fiecare
24 ianuarie, în biserică, se aduc colaci, colivă şi se pomenesc
Domnul Cuza şi Doamna Elena. Câţi kilometri or fi până la
Soleşti, pe acest drum, încă nu-mi dau seama.

-Să-ntoarcem paharul spre partea plină. La Iaşi avem o
şcoală ”Elena Cuza”, un liceu ”Al.I.Cuza”. Foarte bine. Sunt
unele manifestări, ni se cere colaborarea, mai ales de 24
ianuarie. Insuficient. Dacă ne raportăm la marile prefaceri
produse de Alexandru Ioan I, la oamenii Măriei-Sale, am
putea avea un calendar dens de evenimente, de colocvii
educative necesare, atât de necesare. Ce fel de absolvent de
liceu ”Cuza” poţi fi dacă ştii câteva lucruri bâlbâite despre
întemeietor?!? Copiii au un suflet care doreşte modelarea, o
acceptă, îi entuziasmează.Cine lipseşte oare?

-Vorbeam cu domnul Ion Giurmă, rectorul Universităţii
Tehnice ”Gheorghe Asachi”. Putem, întreba domnia sa, să
fixăm prioritatea apariţiei învăţământului universitar tehnic,
iniţiativa Şcolii de ingineri hotarnici a lui Asachi? Nu
deranjăm? Cum să deranjăm, domnule profesor? Cu cât
coborâmmai clar în istorie cu atât urcămmaimult din prezent
spre mai departe. De ce să nu ne adjudecăm valorile, dacă
avem acte, documente? Iar exemplele sunt nenumărate. Nu te
apleci ca să te apleci, ci te apleci citind, studiind, câştigând un
cuvenit orgoliu acolo unde istoria te ajută.

-Acumulăm mai ales ”nu se poate”,”de ce eu?”,
plictiseală, plictiseli. De ce nu un concurs zonal sau naţional
de eseu în relaţie cu soţii Cuza? Şi cum stăm cu respectul
orgolios pentru zona identitară, pentru contribuţiile
marcante ale românilor la dezvoltarea civilizaţiei? Nu
deveniţi enervantă cu această cascadă de evenimente? Că
unul sau altul transferă calp politicul în cultură şi se-ntreabă
ce urmăriţi, unde vreţi să ajungeţi.

-Kogălniceanu propunea înfiinţarea micilor industrii
săteşti. E actual, pe fondul unor pariuri tembele cu
agricultura de acum. Prima lege a invenţiilor a fost redactată
sub Alexandru Ioan I. Are vreo importanţă? Din nefericire,
manualele de istorie rezumativă dau imagini dar n-au nervi,
structură cerebrală, repere.

-Intrăm spre amar, un miros necum indus de semnele
florale ale primăverii. Şi mă refer la salarizarea de
supravieţuire a muzeografului, acest prietenos însoţitor în
cunoaştere. Muzeografia - o ştiinţă nobilă pe nedrept
maculată, apăsată de cei care întocmesc grilele pe raportul
muncă/ştiinţă - venit. Spectacolul istoriei, dacă nu este
susţinut de o persoană potrivită acestui rol complex, induce
plictisul, devine o plimbare prin magaziile din spatele
prăvăliei. La Palatul Unirii, muzeograful este amfitrionul,
este - într-o subliminală formă - însuşi Cuza sau doamna
Elena, eroi asumaţi, integraţi propriei stări de spirit. Meserie
nobilă - ciorapul cârpit. Şi cred că, în momentul în care
muzeograful va fi descoperit ca o personalitate, însăşi
societatea s-a însănătoşit. Repet: cred că suntem în fals
vorbind despre revenirea şi continuarea perioadei
interbelice. Trebuie să refacem firul istoric, cel în fapt, în

voinţă, de laAlexandru Ioan I.
-Sigur, într-un dialog, fiecare are

dreptatea sa. În parte vă înţeleg, dar cine
alege să fie muzeograf, unul adevărat, îşi
asumă toate reliefurile, în plus sau în
scădere pe relaţia socială. Când am intrat
în acest domeniu, doamnaMariaVoicum-
a avertizat: nu trebuie niciodată să ai
ciorapul rupt; o bluză modestă dacă ai, să
fie spălată de două ori şi călcată
ireproşabil, să îţi asumi lumină. Şi spunea
asta, văd că reluaţi ideea, fiindcă eu numă

reprezint, ci aproape că întruchipez, într-un fel, un personaj
istoric asumat. În plus, comunicarea, arta de a vorbi exact în
relieful necesar unui grup sau altul, mereu diferit, cu o altă
educaţie, pregătire sau dorinţă de a recepta, de a face parte din
spectacol.
Am primit, ofer celorlalţi, personalului din muzeu. Nu

apărem de după un mobilier de secol XIX distorsionat, altfel
decât se cuvine. Ce blugi erau în secolul acela? Facem parte
din aura de mister, din taina întipărită în lucruri, în obiecte, în
reproducerile picturale. Nu noi suntem vizitatorii. Apoi, este
obligatoriu profesional să ştii, să alcătuieşti o cartelă a
grupului: de unde vin, din ce localitate, ce profesie au, ce
încărcătură de interes sau de lehamite duc în acel moment.
Comunicarea, prezentarea are un suport eseistic. Scoţi,
etalezi din miile de pagini studiate, cercetate, acelea care se
potrivesc unui grup sau altuia. Firesc, senin, fără distorsiunile
care ar fi scuzabile dacă există evenimente personale mai
puţin plăcute.
Da, împrumutăm ceva din arta actorului până la un punct,

până acolo unde simţim că ne împiedicăm în artificial, în
compromis. Casa noastră te obligă la eleganţă. Şi vreau să
ştiţi că atunci când, la finalul vizitei, a circuitului muzeistic,
după două ore, eşti întrebat, apostrofat într-un fel: ”Cum, e
gata? S-a terminat deja?” - atunci, dincolo de urma de uşoară
suspiciune, devii fericită. A fost perfect. Vor reveni. Şi multe
persoane revin, cu noi însoţitori. Vor să împărtăşească şi
celorlalţi starea lor de la prima vizită. Mă bucur, iarăşi, când
vizitatorii doresc amănunte, date legate de un obiect sau altul,
de funcţionalitatea lui. Înseamnă că am făcut o bună
spaţializare de interes. Înseamnă că l-am captat în poveştile
proprii fiecărui obiect. Iar reflexia continuă aDoamnei Elena,
a Domnitorului, în locuinţa lor, întâmplările, confruntările,
toate se aşează într-un alt registru, de multe ori colocvial
chiar. Spre exemplu, câţi cunosc aventura, traseul moaştelor
domnitorului în primul războimondial?Alte şi alte întâmplări
care reduc rigiditatea, căderea în plictis, în vetust.

-Obiectele au o pulsaţie aparte. Uitaţi, cărţile pe care
doamna Elena le primea de la Paris. În doar trei zile, cartea-
eveniment, cartea de care aflase, ajungea aici, sub ochii săi.
Apoi, salonul demuzică, lucrul la broderii...

-Da, uneori e greu să redevii omul de pe stradă. Vrei să te
întorci în Palat. De ce? Este presiunea gândului moştenirii.
Avem, încă avemcemoşteni.
- Noi ce lăsăm în urmă? În cemuzeu vom fi aşezaţi?

-Obiectele...

-Respirând zi de zi timpul, spaţiul, nu aveţi sindromul unei
teleportări, a ieşirii din realitateamomentului?

Aurel BRUMÃ în dialog cu Aurica ICHIM, coordonatoarea Muzeului Unirii din Ia iş

”Facem parte din aura de mister,
din taina întipărită în lucruri,

în obiecte, în reproducerile picturale...”
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Născută în 1945 în localitateaMelingoi (din regiunea Dodonei), unde şi-a petrecut copilăria, s-a
stabilit ulterior la Ioannina.A studiat la Universitatea din Salonic, devenind apoi consilier preşcolar.
Dedicându-se în acelaşi timp şi poeziei, pe care o cultivă de la vârsta de 17 ani, raţiunea ei de a fi s-a
împărţit între lumea copiilor şi literatură. Colaborează constant la reviste ca “Vatra Epirului”,”Caiete
delfice”,”Jurnal Epirot”. Creaţia sa lirică reprezintă un amalgam de prelungite şi netulburate reverii
şi de calme contemplări. Impresionând prin creionarea spaţiilor, a stărilor sufleteşti şi a trăirilor, în
poezia sa se simt vibraţiile valurilor - molcome sau vijelioase -, intensitatea sentimentelor şi a
viziunilor nostalgice. Din consistenta sa producţie literară, amintimvolumele: (1981),
(1986), (1992), (1994),

(2002), (2007), (2012). A
scris, de asemenea, şi opere inspirate din universul copiilor:

(1992), (1999), (2000). I s-au
decernat importante premii, în Grecia şi peste hotarele ei, dintre care: Premiul Special al Centrului de Cultură “Pelle di Luna” - Roma 1986,
Premiul I pentru poezie al Centrului de cultură de la Moshato, 1992. Notabile sunt şi alte distincţii, diplome şi premii din partea unor antologii
poetice internaţionale. Operele ei au fost traduse în numeroase limbi, Între care italiană, franceză, poloneză, română, albaneză. Este membră a
unor asociaţii şi uniuni literar-artistice dinGrecia şi din străinătate.

Particule Nu!
Spre a zbura deschide-vom fereastra Albastrul lunii Şi vestmântul aruncat

în lături Primit-ai episolele mele? De-a lungul nopţilor, din trup să fii
Deschide-vom fereastra şi zborul ni-l

vom lua A fost odată o mică Lună Nu te ascunde, căci te voi găsi

Iota PARTHENIOU

Prezentare şi traduceri din limba neogreacă -
Valeriu MARDARE

Se oglindesc
de-a-ndoaselea ciclişti

Şi a venit iunie, şi iulie
Cu bicicleta lui. Se oglindesc
De-a-ndoaselea ciclişti.
- Îţi voi sfâşia peisajul, iunie -
Cu dâre, roţi de biciclete
Mişcare veşnic curgătoare
Efebi pescăruşi.

- Unde te duci, copile Iunie
Pe Înaripata
Cale

A auritei

Pamvotide.

Nekyia1

„Gata cu vorbele”
Paşi de dănţuitor
Pe-ntunecat fundal.

Cunună

Nekyia.

Puteai asculta muzică
Lui Beboulis

Şi a sosit o corăbioară
De unde-o fi pornit, nimeni nu ştie.
Cu antenele deschise.
Puteai asculta muzică
„Din lumină şi din indigo”
Ca o înnebunită
Felină ameţită
De iutea schimbare
A imaginilor ei
- Până-n oglindă -

Îţi voi vorbi

Până în zori şi mai încolo.

Aşternutu-s-au imaculate aripi

Dar ce-om fi căutând noi, suflete al meu
Şi tu şi eu în acest peisaj?
Aşternutu-s-au aripi
Imaculate.

Ale lui Aheron .

Precum neaua.

2

În acea oră

Iar noi, nimic
Nu izbuteam să facem
În acea oră.
Doar legam tifoane
Şi altele, şi iar
Adânc

În trupul nostru

Geamăt.

Căutătura jivinei

Te uiţi la mine ţintă-n ochi
Perisabilul materiei pătrunzându-l
În trupul tău dă-n freamăt
Dalba lumină. Un pic trandafirie
Un pic azurie ce-a lăsat-o
Trăgându-se-ndărăt
Curcubeul.
Depărtată jivină a vârstei de copil
Ivitu-te-ai - Şi te dezvălui -
Dintr-odată
Ochilor mei, în faţă-mi.
Cu totul trăitoare.
Câte prăpăstii ai străbătut
Stânci lucitoare şi
Umbrite hăuri
Până să ne-ntâlnim
Imaculată, neatinsă
Căutătură a jivinei

- Neprihănită -

A Athamaniei muntoase.3

Precum o roşie caramelă pentru
copii

Ei, cocoşelule
Ce faci acolo-n şură
Lângă piciorul
Vechiului scaun
De mult uitat de vreme
Şi aprinzi
Parcă o roşie caramelă pentru copii

Lumina

Zilei.

Jocuri grafice
I

Însă aceşti micuţi nestăpâniţi
Drăcuşori „tic-tic” joacă jocul
Albei, albastrei, rozei
Crete ce bate-n verde
Ce bate-n mov „tic-tic” Alfa, Beta

„Anna iată mingea”

„Ro… ro… Râul.”

Inside
III

Doar că aceste litere
Se înscriu. Se înfing
Până la marginile degetelor
Până în spatele umerilor

Până la mamelon

Înăuntru.

Şi plecă

Picta. Înălţa copaci
În preajma Lacului
Lua corăbioarele
Le prindea de crengi.
Fremătă un mic val
Copaci, corăbioare
Huţa-huţa.

„Nu”, se auzi

Şi băiatul luă pasărea

Şi plecă.

Tânărul zugrav de sfinţi de pe
strada Kydathinaion

Zugrăvea cununi de lumină
Marine Pelaghii
Ce-n zbor înalţă
Saltul
În val

Al delfinilor.

Sfinţi pe iconostas

Corăbiile

Sunt un copac.
În ramurile mele câţi flămânzesc.
Câţi însetează.
Cei care fură
Apă
Pâine

Sfinţi

Pe iconostas.

Şi vorbele-s gesturi
În scenica lor
Făptuire.

Toată noaptea
Mă chinuiau corăbiile
Neliniştea ce urma
Se goleau cuvintele

Şi poemul.

Vorbele

1

2

3

În antichitate, se referea, fie la o jertfă sau libaţie
în onoarea morţilor, fie la invocarea unor spirite,
cerându-li-se date despre evenimente viitoare. (n. trad.)
Aheron este denumireamaimultor râuri (unul fiinţând şi
în Epir). În mitologie, pe el erau duse sufletele către
Infern. (n. trad.)
Athamania este o regiunemuntoasă dinEpir. (n. tr.)

nékyia

(Din volumul POEME, în curs de apariţie la
Editura OMONIA)
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A publicat, discret, în România şi India (unde a predat româna la Universitatea Delhi, 1977-1984, 2002-2003), zeci de
volume de poezie, proză, traduceri, eseuri etc. Cu un doctorat Baudelaire, stagii italiene sau indiene, o carieră în media şi
bibliotecă (20 de ani, director al Bibliotecii Pedagogice Naţionale), s-ar spune că s-a neglijat ca scriitor, sau chiar ca
indianist. Criticul Marian Popa, însă, într-un târziu, a teoretizat dodiile şi hinduitatea acestuia în monografia Anca,
publicată în 2013 la Târgovişte - Bibliotheca, şi republicată la Iaşi - TipoMoldova, împreună cu antologiile, în colecţia
Opera Omnia, Dodii pe viaţă (poezie) şi Barba lui Hegel (proză). Nici jurnalele din India nu şi-au căutat pagina de hârtie
sau online, până acum, deloc învechite, dimpotrivă, fixând ca pentru totdeauna, în corespondenţă, la propriu, cu Eliade, o
iniţiere.

Partid de ahă ş

George ANCA

27octombrie 1977,Delhi

28.X.77

Sosiremarţi seara, după ora 10.Aşteptat deGâdea şi transportat
la Casa de oaspeţi aUniversităţii, camera 20.Adoua zi, la ora 8 -
ore cu grupa începătoare (11 studenţi - 6 prezenţi), două ore.
Discuţie la registrar, stabilirea condiţiilor de casă şi salariu
(maxima pentru lector, 1600 rupii, pe motivul doctoratului,
cărţilor, antecedentelor culturale). Vizită la Casa de oaspeţi,
mutare la camera 10. Dimineaţă, prezentări - lectori polonez,
maghiar, rus, bulgăroaică, rfg-ist, indieni (franceză).
Prima călătorie, pe jos, în Delhi (poate 20 de kilometri) -
labirintul viezuresc al vechiului bazar încleştat de moschee şi
Fort, departe, în contrast, Connaught Place, librării, telegramă
Rodicăi (ghidat, pe 5 rupii, de un student din Bombay).Azi am
completat acte la şeful facultăţii, dus acasă de şoferul lui.

Aseară am adormit, spre ziuă, Mitică Pricop manevra macheta
unui bloc, îi spun să nu se mai legene, el insistă, blocul se
răstoarnă, dar, manevrat cu fală, îşi revine, iar Mitică nu-şi mai
încăpea în piele, nu se potoleşte, se buşeşte din nou,mă gândesc
că, fiind în vis, să se întâmple dimpotrivă. Sorin Stratilat s-a ivit
şi el oniric, pe stradă, cuVirgilMazilescu.
Un bătrân sichit îmi arăta semnele de pe faţă în care îmi poate
ghici, acum aştept ceva prea exact şi n-am nevoie de viitor,
altădată, m-am scuzat. Eram la Jantar Mantar (zilele-ferestre,
ceasul solar, turnul lunii, 76 trepte), trecându-mi prin minte
cum, pentru publicitate, cineva s-ar arunca de sus, şi uite că,mai
târziu, m-am împiedicat de am umflată laba piciorului drept,
clătinându-mă caMitică.
Altfel, ieri am intrat la cinema Regal, ca jurnalist - priveam ca
un belfer reclamele şi aşteptam filmul, când, pe întuneric,
băiatul cu lanternă intră printre privitori şi mă întreabă de bilet -
sunt ziarist, mi s-a permis să intru. Nu vrea, şi ies, fără regret,
afară, discut cu managerul care şi el îi dă cu biletul. Eu mă
explic în două feluri - vreau să scriu despre festivalul filmului
afro-asiatic, dar nu vreu să risc vizionarea, mai şi plătind, dacă
nu înţeleg nimic. Mi-a scris adresaMinisterului informaţiilor şi
culturii, spunându-mi că mă înţelege (de-aia mi-o fi apărut şi
Sorin).
Am reuşit să ţin my class, dar în jurul prânzului era o grevă a
personalului. Le-am arătat studenţilor fotografii de scriitori
români editate deMuzeul Literaturii, ei asemuindu-i pe Gherea
cu guru-ul Indirei Gandhi, pe Sadoveanu cu actualul ministru
de externe al lor, pe Cocea cu mine (dar eu n-am chelie).
Pronunţând Liviu Rebreanu, unul a scris numelemic Leave you
sau Live you. Data trecută le aproximasem şi eu numele unora
cuVăduva,Aurora, sauVina (Miss.Mistake).
Sociologul Paul Stirling, de laUniversitatea dinKent, în trecere
pe aici, se întoarce din Noua Zeelandă. Nici în Anglia
sociologia n-ar fi la mare cinste, plus că este împărţită în
marxistă şi antimarxistă. Am vorbit cu fason în italiană - el
învăţase latină în colegiu şi-i făcea plăcere să afle că româna e o
limbă latină.
Vina, din anul II, aşteptându-mă cu două fete de liceu, în galben,
vrea . I-am dat , după ce i-am citit şi
tradus primul paragraf; n-a ştiut să-mi traducă motto-ul
bengalez. Să vedem câţi se vor înfiinţa mâine aici pentru
proiecţii.
Lectorul german predă, împreună cu 3 colegi indieni, la 200 de
studenţi. Ardouin, născut francez, naturalizat indian de 25 de
ani, apare oarecum bănuitor. De la italiană, Aluwalia, de 62 de
ani, cu turban roz şi mustaţă albă, vede posibilă invitarea lui
MirceaEliade,mai ales la o universitate religioasă.

Modern Romanian Maytreyi

Scontând antropologic pe inteligenţa celuilalt (?), lectorul
polonez găseşte că locurile româneşti au nume minunate, de
exemplu, Valea Florilor. Apoi şi-a depănat o lungă teorie după
care oamenii de la munte - din România, Punjab ori Himalaia -
sunt închişi, neprieteni, brutali până la crimă nu o dată. Ne
înfierbântasem, am plecat cu polonezul, care mă invitase
dinainte să-i văd casa. Avea să se întoarcă peste 6 săptămâni în
Polonia.
Ne-am întâlnit pe drum cu o doamnă dinAustralia, sociolog - n-
avea o părere grozavă despre Stirling -, soţul ei indian este tot
sociolog, marele Oberoy, au trei copii. A auzit de Eliade şi
Brâncuşi. Polonezul: Eliade, în cărţile lui, îl citează pe Levy-
Strauss, dar Levy-Strauss nu-l citează pe Eliade. Nici
australiancei nu-i plăceaStrauss.
Fiica lui Artur, Magdalena, are zece ani, este tăcută. Asemeni
mamei ei, Alina - rupe italiană (a fost cu zece ani în urmă în
Italia pentru zece zile). La îndemnul şi pentru liniştea luiArtur,
îmi traduce în italiană ceea ce înţelesesem în engleză. Masiva
rezidenţă colonială este ocupată pe din două de lectorul
maghiar, cu 3 copii, şi de familia luiArtur.
Disputam idei fixe asupra comunicării, prieteniei, răbdării,
cunoaşterii Indiei - s-o vezi, nu s-o observi, ca diplomaţii, spune
el insistând asupra gunoiului, sărăciei sau bolii (cea dintâi boală
ne-o fi chiar India), a religiei, morţii, politicii, ştiinţei
antropologice. Selecţia negativă pentru lectoratul meu, ca şi
pentru al lui, mă obligă să fiu nu numai lector de română, dar şi
de cultură în general, să explic ce e Europa, lumea, să fiu un
adevărat guru.
33 de ani (ai mei) este vârsta lui Hristos, când ai devenit bărbat,
vârsta retragerii (din tinereţe), sau a unei mari schimbări în
viaţă, ca o boală, nuntă sau moarte. Cel mai turbulent student al
meu i-a fost şi lui: penultimul în grupă. I-am spus că eu suntmai
optimist, combin ştiinţa, cunoaşterea apofatică şi poetică.Nu că
nu i-aş crede inteligenţi pe indieni, dimpotrivă, cred că au un
complex de superioritate. El, în replică, a insistat asupra
inculturii, lipsei de cărţi în case - doar 2-3 şi alea poliţiste sau
porno, deşi sunt ieftine, deşi, săraci fiind, pentru filme de câteva
ori pe săptămână găsesc banimai toţi -, lipsei profesioniştilor în
teatru şi chiar balet, a operei, cu o compensaţie în ce priveşte
viaţamuzicală, asupra culturii orale, nu vizuale - vezi lectură.
Începusem prin a valida influenţele ca probe de originalitate -
oare Mickievicz n-a fost influenţat de indieni? De o fantezie a
Indiei, subiectivă, nu de o călătorie sau lectură. (Turwid?)Ar fi
vorba de surse de mâna a doua; pentru mine, însă, toate sursele
rămân de cunoscut, dacă nu-s false, şi chiar false, trebuie ştiut
dacă sunt sau nu false. El descoperea continuu marile
modalităţi, eu rămâneam exuberant, gata de deziluzie: îi
mărturisisem în amănunt că Eminescu îi respecta pe polonezi,
deci şi eu, ne dădusem amici, şi totuşi încrâncenatul lui mod de
a insista asupra participării, realismului sau răbdării didactice
mă făcea să cred că are ciudate îndoieli şi în ce mă priveşte pe
mine, dar şi pe el.
Prieteni are mai mulţi aici ca în Polonia. Iubeşte cam în taină.
Nu poate, cum nu poate nimeni, să devină indian, rămâne
polonez, cum voi rămâne eu român, după patru ani, ştiind mai
mult despre mine, despre India şi România. În fond el e sincer
pasionat de toată experienţa, ştie hindi, urdu şi engleză, se teme,
oare, că i-ar fura cineva dinmisterioasa lui lăcomie de a fi?Doar
seamănă a viitor savant, ticăit şi pisălog, exact şi răvăşit de
umbre bizare.
Ceva i se pare că, în lume, vrea să se despartă de viaţa lui.
Păcătuieşte de iubire de sine şi deodată se teme că nu va mai
putea iubi, ori nu şi-a plăcut niciodată? Ciudat om, doar i-am
vorbit de Petru Carp, om bogat şi faimos. Nu, el însuşi nu e nici

bogat, nici faimos. A început cu 1300 de rupii, acum are 1600
(dar ce casă!). Eu trebuie să insist să fiu trecut conferenţiar,
măcar după un an. Dar de ce nu mă exprim în propoziţii scurte:
subiect, predicat, complement? La ce bun adjective? Să citesc
în engleză, ca el, o carte poliţistă pe zi şi ziare.
Era clar că vorbimmult, dar întru ajutor, ca şi cum ceva avea să
ne lipsească oricând şi era bine să păstrăm conştiinţa acelei
despărţiri neştiut violente de o situaţie inefabilă a spiritului
nostru. O, dacă n-aş privi cu aceiaşi ochi şi bucuria ta şi pe a
celorlalţi şi de n-ar fi acesta cuvântul sufletului meu în ecou,
mi-aş închipui că e prea uşor, deodată, să fii şi să nu fii în acelaşi
timp, să păcătuieşti sau să plângi şi gata, or ştim fiecare cum
stau vieţile în copacul timpului, frunzele şi neamurile, abia de-
am mai trecut un veac şi ne-am mai deromantizat - ah, ce mult
se va mai zbura cu avionul o mie de ani de aici înainte, iar noi
vom aştepta pulbere în fundul pământului să ne împotrivim
ezitărilor de odinioară.
Dactilograful-asistentul-secretarul lui Mukarjee, şeful
departamentului, mi-a dat modelul de întrebări pentru examen,
al predării ruse, pentru 100 de puncte. Ce jocuri îmi plac, mă
întreabă unul din cei doi (din anul II) care vor da examen. Ping
pong şi înot. Pentru cărţile româneşti va exista o secţie română
în biblioteca facultăţii. Un tablou, dacă am, îl pot expune în
camera de franceză (ce tablou, Nansi, mâine vom vorbi la
telefon, după o săptămână de la despărţire.Ai primit telegrama?
Dar scrisoarea? Nu-ţi dau amănunte, le vei descoperi însăţi
curând.Voi vorbi repede ca fulgerul, să nu te electrocutez.)
„Our number doesn't reply”. M-am consolat cu anticipaţie - ce
cald - ce era să fac - am lucrat - mă aşteptau studenţii la ora 14 şi
am stat de vorbă până seara, apoi am citit, a doua zi am reluat
cursurile la ora 8 - am văzut prima donaţie a universităţii din
Bucureşti de o sută de cărţi, m-am bucurat la unele titluri şi
autori. Seara am lucrat până târziu - am avut un vis ciudat că era
ministru al educaţiei Petru Comarnescu (mi-am amintit pe ziuă
că emort).
Cărţi citite: Harjett Singh Gull,
Patialla, 1977; R. K. Narayan: ,
Delhi, s. d.; Diwan Jarmani / Rakesh Bhan Dass: ,
Delhi, 1973:

, 1976; (dodie?)
Nu-midorisemdinpasăre zborul
din grăuntele-i din guşă fiinţa
parcăm-aş fi pregătit de sinucidere
fără să ştiu că sunt otrăvitor
înghiţindu-mă cu umilinţa foamei

M-am lăsat iar de tutun, din motive de economii. Visez că
mama şi „mamaia” Rina au murit în aceeaşi noapte; de fapt,
numai tanti Rina murise, mormântul mamei trebuia doar
schimbat, se năruise.Mergeam cuNansi şi cu soră-mea Noana,
parcă, ori când cu una când cu alta, că am rămas singur, degeaba
am strigat după ele şi am mai şi căzut ca în gropile dintre dune
(în ), tocmai când şeful de catedră îmi spunea că s-a
rezolvat problema x de schemă, ştiind că voi pleca în India şi,
vraşc! pocnitori (cele de la Universitate, de ieri, au apărut azi în
ziar,TheTimesof India).
Şi astă-noapte amavut vise apăsătoare. Citisempână după ora 1
ziare româneşti, cu un fel de înfierbântare - mai devreme
discutasem cu cei de la ambasadă, precum şi cu profesori tineri
indieni, unul din Assam şi altul din Bihar. Privisem şi news la
închiderea emisiunii la 9.30 (când vorbea Carter, studenţii îşi
întrerupseseră ping-pong-ul). Insatisfacţiile te urmăresc
matematic în vis. Spusesem, de exemplu, studenţilor că eu nu
fac romane şi deci nu e nevoie să merg la Divali în oraş, pentru
descrieri. Simbolul îmi e de ajuns. Ei îmi povesteau despre
bucuria poporului la întoarcerea lui Rama, dar şi despre
Lakshmi, Krishna, Vishnu - feţele mumeroase ale bunului
Dumnezeu.
Pentru că vreau să nu fumez să nu ucid
Mă sting aproape chiar deDivali
Visez hârtoapele grozave când adorm
Şi îmi aştept iubita fără somn
Va fi şi drumul celor din lumină
Mânat de un destin că vrând-nevrând
Se bucură deodată şi pe viaţă
Iar euprivesc posomorâte chipuri
Iar euposomorându-mă simt vremea.

A Phulkari from Bhatinda -
Lawley Road and other Stories

Maharani
Northern Lights. Fairy Tales of the Peoples of the

North Delhi văzut din automobil

LailaMajnu

Divali, 10.11.77

(va urma)



21cronica veche

CRONICA MERIDIANE

Stăpân absolut al Pământului armonia sferelor ca
pe un fagure/ De naiuri din care lumii îi naisam vecii
ziua de logodnă a războiului şi dementelor năzuinţe

sau trupul mucenicei trase roată zeu ce urlă în cuşcă

, peste
, dar

şi
, un ,

menit să biruie, să cucerească, să domine, să supună, visul slav
din totdeauna, creator de geniu, polivalent novator şi vizionar
rus de început de secol 20, Velimir Hlebnikov a trăit
incandescent şi puţin (1885-1922), fără să-şi poată finaliza în
totalitate fascinantele proiecte ştiinţifice şi literare.
Născut într-o tabără din judeţul Cernoiarsk, guberniaAstrahan,
în stepa calmucilor nomazi, adepţi ai lamaismului, într-o
familie de autentici intelectuali (tatăl - om de ştiinţă, ornitolog,
primul director al Rezervaţiei Naţionale Astrahan; mama -
absolventă a unei facultăţi de Istorie, desăvârşită pianistă,
iubitoare de literatură şi pictură; fratele tatălui - renumit
profesor chirurg, academician; sora-pictoriţă talentată), Velimir
citeşte de la 4 ani în rusă şi franceză, scrie foarte curând poezii,
urmându-şi familia în desele-i peregrinări. După ce îşi termină
studiile liceale la Kazan, începe un slalom universitar, trecând
dintr-un oraş în altul, de la o facultate la alta, când laMatematică
şi Fizică, când la Orientalistică, Sanscrită, când la Istorie,
Slavistică, Filologie, nu obţinerea vreunei diplome interesându-
l, ci informaţia ştiinţifică capabilă să-i
susţină propriile-i concepţii filozofico-
estetice, creaţia sa singulară, de o
recunoscută noutate.
Frecventează, pentru scurt timp, cercuri
literare simboliste, cunoaşte scriitori
nonconformişti ca A. Block, A. Ahmatova
ş.a. Imprevizibil ca întotdeauna, publică, în
acelaşi an, un ciclu de poezii într-un
almanah, dar şi studiul „Observaţii
ornitologice din rezervaţia Pavdinsk”
(împreună cu fratele său), după care, în 1911,
trimite unui ministru o „Schiţă asupra
modelului de prezicere a viitorului”, în care
prevede „o cădere de stat” pentru 1917. Se
referă, desigur, la Imperiul ţarist rus. Se
implică în publicarea celebrului manifest al
futurismului rus „O palmă dată gustului public”, iar, în 1912, îi
apare prima sa carte, , apoi încă două.
Înrolat, ajunge la Ţariţin. Se îmbolnăveşte şi, în 1917, este
demobilizat. În acelaşi an, la Rostov pe Don, i se joacă piesa

. Urmează un frenetic du-te-vino, din care nu
lipsesc Persia şi Caucazul sau Ucraina. În timp ce, să nu uităm,
războiul civil îşi trăia cele mai cumplite zile, când foamea şi
boala stăpâneau mulţimile mamei Rusia. Velimir călătoreşte pe
acoperişuri de vagoane, îşi petrece nopţile în stepă, prin barăci.
Se îmbolnăveşte de două ori de tifos, albii şi roşii îl arestează pe
rând, acuzându-l de spionaj. Poate faţa de pernă, purtată
permanent cu sine, albitură îndesată cu manuscrise, bucăţi mai
mici sau mai mari de hârtie de tot felul, schiţe şi proiecte,
întâmplătoare versuri, l-a salvat din ghearele obişnuitului,
atunci, ordin „Treci la zid!”, ajuns şi în versurile sale. La început
a privit cu simpatie şi speranţă haotica nouă ordine impusă de
puterea gloanţelor folosite într-o desăvârşită devălmăşie, dar
curând este asaltat de inevitabile întrebări. Confruntat cu
violenţe de neînchipuit, cu anarhice răsturnări de situaţie,
romanticul său utopism se clatină, topindu-se în ceaţa îndoielii.
Nelămurit, confuz încă, în 1921, cu totul surprinzător, se
îndreaptă spre Persia, ca ataşat al Statului Major al Armatei
Roşii! În acelaşi timp, la Praga, în volumul

i se rezervă prima parte în întregime, considerat

Magistrul şi discipolul

Greşeala morţii

Poezia rusă
contemporană

fiind un deschizător de căi în poezia rusă contemporană şi nu
numai. Definitivează un îndrăzneţ proiect, .
Un viitor care îl pasiona, îl obseda. Îl interesa nu numai evoluţia
construcţiilor, a transportului, cu oameni călătorind în cabine de
sticlă mobile pe pereţii zgârie-norilor, dar mai cu seamă
democratizarea cunoaşterii, difuzată prin radio sau afişată pe
display-cărţi. De aici până la întrezărirea internetului doar
câţiva paşi mai sunt:

.
.

Totul se precipită apoi, grăbind, sau chemând parcă, sfârşitul.
Considerând limba la nivel de simbolism al sunetelor
primordiale, un limbaj transraţional de fapt, adică o sumă între
„limba poetică universală”, „limba păsărilor” şi limba astrelor,
publică, în 1922, volumul , urmat de supranuvela

i. Scrisă parţial în limbile născocite de zei sau de păsări,
volumul cumulează întregul său sistem estetic, teoretic şi
experimental, deschizător de ascunse cărări în fascinanta junglă
a Artei. Pe care Velimir o părăseşte mult prea curând, în iunie
1922. Se stinge undeva, lângă Nijni-Novgorod, iar pe piatra
mormântului său din satul Ruci, graficianul Piotr Miturici, bun
prieten, inscripţionează: „ Velimir Hlebnikov preşedintele
globului pământesc”. Dincolo de patosul lor, exagerat pentru
noi, cei de azi, cuvintele acestea mărturisesc fără echivoc
aprecierea de care se bucura scriitorul-omul de ştiinţă-filozoful
VelimirHlebnikov într-o vremede răsturnare a tuturor valorilor.

Considerat iniţiator al modernismului rus
în literatură, „Rege al poeziei ruse”,
decretase prietenul său Maiakovski, lui
Hlebnikov i se publică o ediţie de în
cinci volume, între 1928 şi 1933, urmată, în
1940, de o alta, de .

. După care, fapt mai
puţin obişnuit, în 1977, un astronom
sovietic îşi botează mica sa planetă, abia
descoperită, . Considerat
unul dintre marii poeţi ruşi ai secolului 20,
a fost tradus aproape în toate limbile
europene, în momentul de faţă existând
aproape două mii de cărţi şi articole
referitoare la caleidoscopica sa creaţie.
Format la confluenţa dintre rigoarea
Ştiinţei şi armonia Artei, Velimir

Hlebnikov racordeazămagistral poezia rusă, prin căile deschise
de el, avangardei lirice universale. Convins de importanţa
simbolismului sunetului, experimentează continuu, născoceşte
un mare număr de neologisme, devenind „întemeietor al unui
sistem periodic al cuvintelor”. Motiv pentru care, pus în faţa
versurilor sale, un traducător, oricât de abil cunoscător al limbii
ruse ar fi, are de trecut un extremde dificil examen, notat doar de
specialişti, de serioşi exegeţi ai creaţiei luiHlebnikov. În 2014, a
apărut, şi la noi, volumul de poeme de
VelimirHlebnikov, la EdituraAlfa, în colecţia ,
versiunea românească, prefaţă, tabel cronologic şi note semnate
de cunoscutul scriitor basarabean , o carte aducând,
sau readucând, în atenţia cititorilor, legendara personalitate a
unui creator de geniu.
Prieten al lui Maiakovski şi Esenin, să nu uităm detaliul când îi
citim incendiara biografie sau insolitele versuri, Hlebnikov a
teoretizat, şi abordat, cuvântul sub triplul său raport: sonor,
raţional, dar şi ca purtător al căii destinului, numerologia
căpătând o serioasă importanţă în preocupările sale de ordin
lingvistic. Cercetează cuvintele până în lava miezului lor
fierbinte, străvechi, până când, observă în aplicata sa prefaţă Leo
Butnaru, „poetul-savantul-filozoful le dislocă, le afânează, le
fertilizează cu o uimitoare şi, banal epitezând, inegalabilă,
nemaiîntâlnită ingeniozitate, derivând, în mod ...arhaico-

Radioul viitorului

Zaum
Zanghez

Opere

Opere nepublicate
Poeme şi versuri
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Legea scrânciobului

O, vânt al oraşului mişcă egal/ Năvodul de
celule şi reţele, / Iar fila cărţii de sticlă -/ Aici cu acele axelor, /
Aici cu pădurea severelor secţiuni / Palate-file, palate-cărţi, /
Cărţi de sticlă, deschise / Întregul oraş filă de geamuri

Sublima carmina

Leo Butnaru

neologistico-inovator,
sute de noţiuni „radiante”
din nucleul uneia şi
ace le i a ş i r ădăc in i ”
(p.10).Ajungând astfel la
a ş a n u m i t a
”verbocreaţie”, făurirea
d e n o i c u v i n t e :

(ştiucă),
( raţă) ,
sau alăturându-se unor

adjective sau verbe provenite din substantive (
). Apelează şi la ciudate combinaţii, ca în vrăji şi

descântece, cuvintele, eliberate sunând aromit:

! ( sau
etc. Susţinând astfel muzicalitatea versului, dar

forţând şi interpretarea cititorului, invitat să recreeze, împreună
cu poetul, o lume nouă în necuprinsa-i diversitate. Crescut de o
mamă iubitoare a artelor, poetul îşi manifestă şi nemărturisite
valenţe picturale, obsedat de ochiul creator, de cuvinte-ochi (

sau
sau

.) Dar, mai
presus de orice, laudă puterea creatoare, ziditoare, a Cuvântului
omnipotent

. Deşi aflat
mereu „Pe margini de abis” , unde „e util şi instructiv” „să te
preocupi de cifre”, rigoarea ştiinţifică legănându-se în
aproximitate artistică, Poetul se întoarce cu o seninătate străină
spiritului său neliniştit şi învolburat, rătăcit prin universuri, spre
o sălbatică natură, minunată, cu patimă iubită, tundra, taigaua şi
stepele „Rusiei-pasăre” adăpostind extraordinare întâmplări cu
flori, cu personaje legendare. Nici dragostea nu îi este străină, o
vede ca pe o vrăjită înfruntare cu amazoane călare, în bătălii
sfârşite în valuri de chemătoare fericire. Care lesne se poate
obţine: trebui?! /

Versurile scrise de fondatorul, alături de Maiakovski,
futurismului rus nu sunt uşor de tradus. Dar nici de decriptat,
cititorului impunându-i-se o lectură interactivă, obligat fiind de
multitudinea de trimiteri către mitologie, istorie, numerologie,
matematică etc. : /

! / etc. ,
etc. Iubind Asia cu patimă, stăpânindu-i legendele toate,
zeităţile adunate în vers, vede cum

. Şi astfel Iunona europeană ca şi Quetzalcoatl să aibă
fericitul răgaz de a admira pânzele lui Corregio, ale lui Murillo,
într-un timp în care pâlpâie ,
cumpără vechituri, dar şi regi, totul
„Şurum-burum”, într-un hohotitor talmeş-balmeş al istoriei
silite să accepte o gravă răsturnare de sensuri, sub steagul
democraţiei şi libertăţii defilând de fapt anarhia unui întreg
popor, stăpânit de iluzoria cădere a tuturor lanţurilor.

un volum necesar iubitorilor de
literatură, creaţie a unui îndrăgostit fascinat de magia
Cuvântului atotputernic, încrezător în puterea lui de a făuri
Omul, Poetul nefiind ,

un volum care se înscrie,
cudeplină legitimitate, înmomentul liric actual.

a r i p a t ş o v ă i t o a re a ,
z i l e n o p ţ i l e ,
g h i m p o v ă z ă t o r ,
egaldinţata
vi i tormoţata
fecioarovulturite cronoclonţosul

zăpăpdoşi,
împăsări

Rusalcele
(cântă) ta io ţolc/ Ţio na paţo!/ Pit paţo! Pit paţo! / Io ia ţolc! /
Zânga, zânga zânga Şagadam, magadam, vikadam./
Cuih, cuih, cuih

Ra
văzându-şi ochii în ruginiu-sângeria apă (...) / O Volgă de ochi,
/ Puzderie de ochi privesc spre el, mii de zări şi sori: Ra şi Razin
Un negru rac pe o tipsie albă/ Culege spice de secară-

albastră Marea se plimbă printre noi, / Înveştmântată în
albăstrimi inexpresive./ Ziua-i ca o tulpină de arbore retezat,
prelingându-şi seva/ printr-o închipuire de vad

: Ah, învoiţi-mă să susur/ Cuvântul în semn de
huzur! / Mă-ndrept spre el cu pas elegant, fără cusur

Cât mi-ar Doar, poate, / O fărâmă de pâine, /
Un stropde lapte. /Dar şi norii volnici, / Şi cerurile toate!

Nocturn conac, genghishan (eşte)! Freamătă
mestecăniş albastru! / Fumurie zare, zarathustr(eşte) ! / Iar tu-
nstelată boltă, mozart(eşte) Norule înamurgit, fii Goya!

unitatea Asiei o plăsmuiesc
minţile

flacăra duşmăniei tătarul mondial
Pe la geamuri, pe la uşi

decât o scriitură Palidă, abia citeaţă, pe/
Graalul altor spaţii, altor suferinţe,

Legea Scrânciobului-

VELIMIR HLEBNIKOV
prin veac „Fluturoaripându- i auroscrisul”ş
Cu bisturiu de foc lumea am modelat
Pe buze potrivindu-i zâmbet înflorit,
Prin văi înseninare am cădelniţat
Şi zilelor de ieri jertfă le-am înălţat.

Virginia BURDUJA

...un sfat pus în practică de H. Mathieu, ziaristă franceză, care
le-a propus unor delincvente recidiviste, adolescente între 14
şi 17 ani, care trăiesc într-un centru de reeducare închis, să-şi
rememoreze, în scris, momente fericite din existenţa lor.
Ajutându-le astfel să descopere ce au bun în ele, încercând o
posibilă cale de vindecare a maladiei secolului, inoculată lor
deja, violenţa. Au rezultat pagini bulversante, multe
neaşteptate, violenţa manifestându-se, dincolo de gratii, şi la
nivel de limbaj. Cutremurătoare poveşti ale unor fiinţe
condamnate, de familie sau societate, să trăiască haotic, de azi
pe mâine, căzând tot mai jos. Şi totuşi ele visează, doresc să
respire liber, în normalitatea celor pe care i-au minţit, i-au
înşelat sau lovit, i-au furat. Chloe şi-a părăsit casa părintească
la 12 ani. De ce? Pentru a trăi cu un om violent pe care şi-a

închipuit că îl iubeşte. Ce îşi doreşte de fapt? Să fie o femeie
liniştită, o mamă atentă în fiecare clipă, prezentă oricând
lângă copii atunci când vor avea nevoie de ea. Lăsând să se
întrevadă serioasa privaţiune afectivă care i-a marcat
copilăria, ea scrie că va fi o mamă severă pentru ca, mai
târziu, copiii să-i mulţumească. Bella, specializată în furt de
buzunare, se gândeşte că ar putea să obţină un bacalaureat,
să muncească cinstit, să conducă un BMV, să câştige mai
mult de 1700 de euro pe lună. După ce au terminat
“mărturisirea”, fetele au fost invitate să citească ceea ce au
scris. Au aplaudat, în bucuria lor amestecându-se uneori un
strop de mândrie, uite că şi eu pot scrie!, alteori lacrimi, ivite
în ochii celor, incredibil! într-un asemeneamediu, timide.Au
existat şi refuzuri, întemeiate de altfel: „este prea dur să-ţi
aminteşti de ceva bun când te afli aici”. Adică în acel centru
de reeducare închis, structură alternativă pentru închisoare,
rezervat adolescenţilor de 13-18 ani, delincvenţi
multirecidivişti.(V.B)

Scrie i te vindeci...ş
infobook
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Aşadar, după ce vreo trei ani, am vânturat visător
pulberile vechiului fort otoman şi ale satelor
romane Vicus Celeris sau Quintionis, adormite

prea multă vreme, sub tăpşanul de loess şi de calcar jurasic,
prin care podişul dobrogean se prăvăleşte în valuri spre
mare, am încercat să-mi imaginez tărâmul acela copleşit de
semnele destrămate ale aşezărilor de odinioară, aşa cum va
fi arătat el în vremurile îndepărtate din golul istoric, când
fluviul devastator al migraţiilor asiatice a ridicat voaluri
grele de pulberi şi de umbre enigmatice asupra avatarurilor
noastre prin timp.
Astfel, din însemnările italianului Giovanni Maria

Angiollelo, vistiernic al Cuceritorului Constantinopolului
şi martor ocular al campaniei acestuia împotriva lui Ştefan
celMare (1476), aflăm că oştirea otomană a trecut un braţ al
Dunării şi a pătruns în ţinutul (o coruptelă a
numelui Dobrogea, desigur), un ţinut pustiu şi secetos,
îndreptându-se spre Babadagul lui Sari Saltîk, cea mai
îndepărtată localitate otomană din fosta Scythia Minor.
Satele, cele mai multe ale ghiaurilor, erau rare, fântânile
scobite-adânc în piatră erau şi mai rare, iar iarba deasă ca
peria se aşternea aspră, sărată, amară şi năpădită de melci.
De aceea, la întoarcere, preaslăvitul Mehmed al II-lea a
ales drumul de pe faleza de est, urmând să străbată, cu mare
haraiman, pe dunga dintre mare şi podiş, mai toate
localităţile prietenoase de la Kara Harman, la Yeni Sale şi
Isaccea.
Dar cetatea Karaharman şi castelul fortificat (
), menite să apere portul şi legendarul braţ sudic al

Dunării ( ) au fost înălţate, la porunca
sultanului, abia după ce raidurile piratereşti ale şeicilor
căzăceşti s-au înteţit îngrijorător şi au devenit tot mai
îndrăzneţe; mai ales că aceştia încercaseră de câteva ori să
pătrundă în Razelm, ca să jefuiască oraşul Babadag sau,
prin Dunavăţ, chiar Tulcea, culminând în 1598 cu un atac
violent asupra portului Karaharman, devenit un port
(schilă) foarte important după colmatarea golfului histriot.
Dar ostilităţile n-au încetat nici după tratatul de vasalitate,
încheiat de Mahomed al II-lea cu polonezii, atingând
punctul culminant în 1625, când, după o crâncenă bătălie
navală, purtată în dreptul Portiţei, la 20 de mile nord de
Karaharman, amiralul (kapudan-paşa ) Redjep-Paşa
reuşeşte să-i alunge pe piraţii cazaci din zona grindului
Kituc.
Ca urmare, la 1626, a fost zidită o fortificaţie

patrulateră, cu mari turnuri rotunde la colţuri, denumită
Cara Arman, după numele localităţii întemeiate de
agricultorii lui Sari Saltâk care-şi treierau pe-aici recoltele
de cereale. Cetatea, cu circumferinţa de peste o mie de paşi,
dispunea de o sută de tunuri mai mari sau mai mici şi
adăpostea un castel din şisturi granitice întunecate, protejat
de şanţuri cu apă, căci acolo se afla locuinţa comandantului
şi depozitul de armament. La care s-a adăugat, mai târziu
moscheea Murat-Sultan, al cărei minaret alb străjuise cerul
geto-dacic, până la cutremurul din 1940, când s-a prăvălit
vuind în ţărâna din cotul drumului principal al satuluiVadu,
întemeiat de coloniştii români de la Cadrilater, în praful şi
pulberea cetăţii de-odinioară.
Căpătând caracterul de fortăreaţă, chiar la începutul

secolului al XVII-lea, la Craharman s-a aflat multă vreme o
gardă permanentă, adăugată celor vreo cinzeci de familii
musulmane şi creştine, care trăiau de veacuri, într-o tacită
înţelegere.
Prin anii 1970, când am ajuns eu acolo,mai dăinuia doar

necropola de la sud-vest de cetatea străveche, întrucât peste
ruinele bănuite ale fortăreţei se construise, din ordinul lui
Ceauşescu, o foarte costisitoare şi secretă Întreprindere de
Metale Rare. În vreme ce peste cimitirul otoman, protejat
discret de consulatul turc, crescuse o neobişnuit de deasă
pădurice de salcâmi perfect drepţi şi perfect cilindrici, ca o
uriaşă plantaţie de bambus cernit, unde cuibăreau cu mare
hărmălaie vreo mie de ciori cufurite, veşnic arţăgoase şi
veşnic flămânde. Pietrele funerare, selectate, rând pe rând,
dintre ruinele anticelor cetăţi greceşti şi romane îşi
pierduseră demult orice semn de-aducere aminte. Dar tot
mai vegheau încâlcite de-o furtună nevăzută, aplecându-se
în toate părţile deodată; gros năpădite de muşchi verde, de
ciuperci otrăvite şi demelci văruiţi.
Cutreierat necontenit de umbrele ciorilor, cimitirul pe

jumătate scufundat sub noianul de frunze uscate părea încă
din lumea aceasta. Mai ales că respiraţia sufocată a mării
plutea pretutindeni, ca o infinită agonie absentă.
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scrisori întredeschise

Bonuri de via ...ţă

Mircea FILIP

Iubite prietene Nick,
În sfârşit, cele două babe slute, cu cârji de ulm uscat, au ieşit

pe uşă iar eu am trântit-o furios: Viroza şi Boala au plecat. Ducă-
se pe pustii! Mai mult de zece zile, în „chibuţul” nostru a fost tuse
şi febră, slăbiciune perfidă şi nici măcar un pic de poftă de
mâncare. Inapetenţă de zile mari! Totală şi fără scăpare.
Închipuie-şi oricine furia şi dezgustul cu care am trăit! Căci,
doamne iartă-mă, câte bonuri de viaţă mi-au mai rămas, încât să
lemai şi risipesc?
Într-o povestire fantastică franţuzească, fenomenul devine

general, la scara întregii societăţi şi evident se ajunge la trafic cu
bonuri de viaţă: se joacă la Bursă, se negociază, se vând şi se
cumpără la negru, comerţul înfloreşte iar unii chiar fac averi.
Dar au loc şi întâmplări nedorite: cuiva i se termină bonurile de
viaţă taman pe când se afla în... patul unui drag prieten,
consolându-i soţia. Nu-ţi spun ce stare de perplexitate trăieşte şi
amantul şi bărbatul înşelat. „De aia, meditează acesta, i-a spus
nevastă-mea ăluia : „Vecine, a plecat bărbatu-meu la slujbă. Are
plenară.Ce-ai zice de-ungin la gheaţă?”
Te invit la un joc ce nu poate fi practicat decât de condeieri.

Închipuie-ţi c-am primit drept materie primă pentru creaţie, ce
consemnează Inventarul demai jos.
Ce-avem aici ? Un spaţiu social obişnuit. Personaje - un hoţ

ieşit la pradă, când se crapă de 3 dimineaţa şi care stă în faţa
unei bănci comerciale straşnic zăvorâte, cu un tratat sub braţ
intitulat „Cum se jefuieşte o bancă”. Îl consultă din când în când,
trăind clipe de mare tensiune. Plictisit, Poliţistul trece de mai
mule ori pe lângă ingeniosul infractor şi-odată îl şi întreabă:
„Nu ştiţi cât e ora?” Apoi se reculege, e în misiune, şi mormăie:
„Circulaţi!”
Ora fatală : spărgătorul de bănci şi-a consultat încă o dată

ceasul, apoi îşi trage cagula neagră peste faţă (de fapt e o mască
de schior), şi intră urlând în holul Băncii: -„Ăsta e un jaf armat.
Jos, toată lumea la pământ. Dacă numişcă nimeni nu va fi nici un
rănit. Unde-i directorul Băncii?!”
Un grăsan se-apropie de bandit, tremurând de groază, şi-i

întinde cheile seifului. „ A-a-a-veţi aici şi cifrul secret, vă rog
frumos: Furaţi cu grijă, banca noastră n-amai fost devalizată. N-
avemexperienţă!”
După alarmele asurzitoare, zecile de maşini ale poliţiei,

agitaţia dementă a marelui cartier cu reşedinţe de miliardari, se
lasă liniştea. Voce din off, un gigafon cu timbru de fagot răcit:
„Domnule director, ce sumă vi s-a sutras din seif?” „Doi dolari,
domnule comisar!”Comment?!
Dar azi, XY martie, ce se petrecu? Nimic decât o

binecuvântată de la Cel de Sus - zi de sănătate. Au revenit toate în
făgaşul lor. Doamne, ce bună-i normalitatea! Ce dulce-i să spui:
bine mă simt, frate. Eu îs de-aici, colo e casa mea. Ia mai toarnă-
un păhărel... că de Sfinţii Mucenici se beau câte 40 de pahare. Eu
zic că-s preamulte: să le-mpărţim şi la săraci.

ă altă veselă întâmplare. Poate eşti
mâhnit, vreau să-ţi descreţesc fruntea. Aşadar, într-o vizită prin
saloanele unui celebru spital de neuropsihiatrie din Londra,
delegaţia oficială a României ajunge şi la directorul instituţiei, şi
el un celebru psihiatru.
„- Majestatea Sa Maria, regina României !” o prezintă şeful

delegaţiei.
Directorul (amuzat) : - Şi de când se crede regină?
Dar eu cu cem-amocupat, în afară de a tuşi temeinic, pe toate

corzile vocale? Da, cunosc, i se mai zice tuse „neproductivă”, de
parcă am vorbi de munca unui lucrător ce ţine un atelier de
fabricatmănuşi.MihaiUrsachi: „nu ţinemmănuşi pentru cai !”
Ei bine, n-am vegetat, ci m-am gândit la vechi probleme ale

vieţii noastre literare, dar ştii, vechi! vechi de când lumea. A fost
un gest inutil sau fandoseală de literat bolnav. Şi una şi alta. Căci
nu se poate face nimic temeinic câtă vreme ţi s-a rupt căruţa-n
drum.
Acelaşi ucenic se întreabă mirat : „De ce numărul criticilor

depăşeşte numărul poeţilor?” şi imediat, mai nedumerit:
„Revistele literare sunt scrise în proporţie de 90% de critici. Ei
da, cam tristă situaţia căci unii scriitori ajung să publice în
propriile reviste ale uniunii de breaslă „doar la date festive”. Ei
da, şi semai face loc şi pentru câte un ferpar frumos.
Dragă amice, dar ce critic de direcţie îmi orienta mie în acei

ani (16-17 ani), atât de fragezi, drumul prin nemărginita
împărăţie a literaturii? Ce citeam? Ce scria „Gazeta literară”?
Mă„şcolea” sau îmi băga prostii în cap!? Şi ce găseampe piaţă?
Doar cărţi pe care le uram: „MitreaCocor”, „Bărăgan”, „Pâine
albă”, „Brazdă înfrăţită”.
Pas demişcă în front. Un publicist rătăcit prin acele vremi, îşi

permitea să zâmbească a râde: „Tălmăcirile şi adaptările făcute
pentru România conservau până şi behăitul berbecilor”. Cu
toate că încă nu eram nici măcar eclozat din oul dogmatic,
trebuia deja să mărşăluiesc în frontul ideologic împotriva
influenţelor imperialiste, împotriva atitudinii admirative în faţa
culturii în putrefacţie din ţările capitaliste. Dar eu nu-mi doream
asta! Şi acasă, pe furiş, rupeam lista de lecturi obligatorii pentru
şcoală, dictată de profa de română, care începea cu „Cetatea de
foc” şi „Minerii din Maramureş” şi scoteam de sub saltea
„Aventurile lui Tom Sawyer”, sau - ca să râd în demenţă - „Trei

Helàs ! Uite c -mi amintii o

într-o barcă fără a mai socoti şi câinele” (Montgomery). Dar cu
ce friguri, ca de baltă, am parcurs „Punct Contrapunct” de
Aldous Huxley ori „Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai
tânăr”deC.S. Lewis.
Auzeam colegii vorbind pe la colţuri de „Elevul Dima dintr-a

7-a” sau, alţii. de „Cămaşa lui Hristos”. În mare secret se citeau
şi „Aventurile submarinului Dox”. Ce gândea puştanul M.F. în
acest răstimp? Nimic. Avea doar dispreţ pentru gusturile
colegilor şi se simţea în al nouălea cer acasă, urcat în nucul
bătrân din grădină, cu „Rusoaica” sub braţ. Şimă rugam să nu se
termine„Cuore”prea curând.
Adolescenţa este rebelă şi adesea se burică cu curaj împotriva

a ceea ce i se oferă în silă: suc în două cu otravă. Păcălitu-m-au la
acea vreme cărţi ca acelea? Dar pentru lecţia la zi am înghiţit
oare acele texte inscripţionate cu oţel inoxidabil ca: „Decadenţa
artei burgheze” - texte privite de oficialitate cu mai multă pietate
decât scripturile sfinte?
Am pomenit cumplitul an 1956! Da, era octombrie-noiembrie

şi de peste Tisa veneau ştiri înspăimântătoare. Ba şi o „carte
albă” carem-a cutremurat. Avea pe copertă o revistă „Komunist”
cu un pumnal înfipt în mijlocul ei şi care îşi termina „cursa” într-
un piept de securist. Şi-n acele zile şi nopţi de oţel, adolescentul
M.F. simţea cum îl mănâncă spinarea, comentând pe la colţuri cu
colegi mai slobozi la gură, evenimentele, cam prea liber. „Ei bine,
se duce naibii şandramaua!” era concluzia. Dar asta până ce
înţeleptul Andropov a făcut un gest inconfundabil: „Invazia!” Ce
cumplit sună în ruseşte: „Tarjenie!”
Cum, oare, mă întreb, hrănit cu nutreţ murat în Răsărit, n-am

devenit un patruped, e o taină. Se prelucrau în acele zile ale
Revoluţiei din Ungaria, la noi, cu de-amănuntul şi peste tot
faptele celor ce spuseseră deodată NU. Desigur că, fiind liderul
Organizaţiei elevilor pe şcoală, aveam sarcina dură şi severă de a
conduce aceste „dezbateri” şi a înfiera cu fierul roşu al
învăţăturii mx.-len. „contrarevoluţia”. Se vede treaba că n-am
făcut-o cum cerea tipicul, cu vehemenţă şi ură de clasă şi repede-
am zburat din funcţie. „Ce-ai făcut, toar'şu? Asta-i organizare? A
plecat lumea bombănind.V-aţi situat în coada maselor. Dacă am
face toţi aşa,mâine amavea şi noi contrarevoluţie.Asta doriţi?”
Să mă-ntorc la condiţia mea de elev, nici bun nici prost, dar

care am luat bac-ul până la urmă. Lucrarea scrisă? Oho! Ce temă
generoasă, ce posbilităţi de a-ţi arăta întinsele parcele ale culturii
generale: „Eroul comunist din literatura română”. Am debutat
frenetic: „Şoseaua Nordului” este unul dintre cele mai cunoscute
romane consacrate rezistenţei antifasciste şi activităţii
comuniştilor în ilegalitate pentru pregătirea insurecţiei din
August.
Şi tot aşa până am luat 10. O notă pe care o văd, peste ani,

murdară.
Dar ce puteam eu să fac, câtă vreme citeam, tremurând de

emoţii, „Crimă şi pedeapsă”, ”Idiotul”, „Romanul lui Mirel”,
„Întâmplări în irealitatea imediată”, „Putregai”, ”Ciuma”...
Nici azi nu ştiu cine mi-a lăsat la poarta casei, într-o zi din
vacanţa mare, o carte în franceză, cu două piese de teatru:
„Rinocerii” şi „Regele moare”. Şi doar mi s-a spus: „Nimic nu e
de valoare în arta din Occident sau de dincolo de ocean, unde
totul e de vânzare la kilogram.Pornografie şi lipsa valorii.”
Bine, vei întreba, atunci cum de-am luat admiterea la

Filologie şi încă într-o perioadă în care s-au făcut şi „progrese”?
Atenţie, nu venise încă mult trâmbiţata „Deschidere”. La Filo am
intrat „la braţ cu Călinescu”. Bine, vei spune, dar Şcoala ieşeană
de Litere, de atunci, nu-l aproba pe Călinescu, ca să nu-l
jignească. Nu-l explica, pentru că acest lucru revenea unor
specialişti combativi şi imparţiali care, probabil, abia erau pe
cale să se nască. Hai s-o spunem pe aia românească: era un
personaj pe care critica dogmatică îl simţea cape un spin în gât.
Iubite amice, afară e o primăvară superbă, atâta soare n-am

mai văzut demulte luni de zile, iar eu am
ieşit din negurile otrăvite ale bolii abia păşind, îngrozitor de

slab, şi încă nu ştiu încotro s-o iau. Epe-aproapede
amiază, somnul „de frumuseţe” mi l-am făcut, aştept

provincia.
Şi-uite-aşa, încalec pe-o şa (confecţionată în strada Şelari), şi

mă duc în treaba mea. Dar oare ce mi-a mai rămas de făcut, să
schimb camera de lucru ori măsuţa mea de lemn? Nu ! E un
Moment înălţător de viaţă: a venit vremea să-mi scriu memoriile.
Doamne, dar cine ar avea nevoie de ele? Şi care e principiul care
să stea la baza unei asemenea scrieri?Uite că citesc „Însemnările
zilnice” ale reginei Maria şi le găsesc decente, curate, sincere.
Mărturisirile merg până aproape de nota intimă, aflu ce mânca
Majestatea Sa, cum se spăla pe cap, cum primea diferiţi
demnitari, ce relaţii avea cu fetiţele ei ajunse prinţese şi apoi
regine. Ba avea timp şi de joacă liberă şi voiosă cu câinii Măriei
Sale. Printre picături - doar necazuri provocate de nesăbuitul
Carol.
UltimaOră! Telefon de senzaţie de la Cassian: a apărut, după

doi ani de aşteptare, „commediola di Julien Ospitalierul” -
fragmente inedite dintr-o piesă arhaică după Brumaru
(„Cântecele naive”, 1976).
„S-au întors machina lumii / s-a întors cu susu-n jos / şi merg

toate dimpotrivă, /anapoda şi pe dos.”
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Ce bine că eu apar rar, pe micul ecran! Că văd că pe-ăştia de-
apar des, îi arestează! Consolarea mea, de om fără funcţii
importante, rămîne aceea că n-ammulţi bani, dar nici nu stau, ca
Mazăre, cu bocceluţa pregătită pentru pîrnaie, lîngă pat... Cum
o fi să te trezeşti dimineaţa şi să te-ntrebi dacă intră mascaţii pe
uşă?Cumplit! Ce sumămerită stresul ăsta?...
L-am văzut pe Copos, ieşit din închisoare: arăta ca unul care-i
la... ultima strigare!Doamne fereşte, prunciimoşului!

*
Văzui o ştire amară rău, telemani dvs.: o americancă prinse, de-
a lungul anilor, 46 de buchete demireasă!
Degeaba. E tot nemăritată...Mai lasă-le să scape, fată!

*
Revăd, pe Tvh, . Film incredibil de prost!
Culmea, în regia lui Jean Georgescu, ăl de făcu

- o capodoperă.
Ştim că şi Homer mai moţăie, uneori, dar aici a adormit...
scandalos de profund!
Chiar Ioana Pavelescu-şi pierduse, parcă, frumuseţea!

*
Un binevenit documentar despre Tudor Muşatescu
(reprogramare, desigur): autori - Lucia Hossu şi Dan Necşulea.
Eu, camuscelean (mama era din Cîmpulung), am pentru
neaTudorică!
Nu toţi ştiu că după 1948,Muşatescu n-amai scris teatru.De-aia
dramaturgia sa emereu jucabilă. Cîţi dramaturgi au avut puterea
asta?!

!
*

O reporteră tv, pre numele ei Ursu, a transmis o ştire. Pînă aici,
nimic neobişnuit.
Numai că-n ştire era vorba despre o femeiemuşcată... de un urs!
Ce potriveală!
N-ar fi rău ca şi pe viitor să se asorteze subiectul, la
onomastică...

*
De la o vreme apare, des, o reclamă la o Bancă, în care Marcel
Iureş ne informează că pune suflet în fiecare rol: sufletul lui.
Şi? Ce-i neobişnuit aici? Orice actor cu nume face asta. Poate
Banca nu ştie... de fapt, îi de pun suflet numerg laBănci!

*
„Dorul de ceva inexistent!” (dintr-un film). Cum o fi ăla? Voi l-
aţi simţit?
Eu, parcă, da!...

*
O admir pe Elena Udrea pentru că are nervii tari! Mereu,
zîmbitoare!
Fac parte din categoria atipică a celor care nu jubilează cînd văd
femei arestate. Rămîn cavaler, în orice ocazie, fraţi căuzaşi...

*
Un judecător, recent arestat, a primit, pe lîngă alte obiecte tip
mită, un... cozonac!
Faţă de caltaboşii şi palinca lui Remeş, e un pas înapoi!
Dar (ca şi procuror intrat la zdup) nu este un
oximoron? Sau numai este, că nu-i singurul!?

*
Cătălin Moroşanu a devenit Regele Junglei. Felicitări (mai ales
că-i ieşean de-al nostru!)! A mîncat gîndaci, scorpioni şi rîme,
dar ameritat! Inteligentă emisiune! Bine că s-a terminat...
Asociaţia pentru protecţia animalelor nu zice nimic? Să stresezi
şerpi, lilieci, crocodili şi şobolani, nu-i de colea!

*
Dintr-o emisiune dedicată regretatului Marcel Dragomir, aflu
cu uimire că Angela Similea i-a interpretat... 120 de melodii!
Asta da, colaborare!

*
La au existat nepermis de multe gafe. Nu ştiu cine a
ales mulţii prezentatori, dar majoritatea au fost penibili! Şi pe
EugeniaBosînceanu nu omai puteau scoate din scenă!
Naşpa! M-a consolat faptul că Nae Caranfil a luat cîteva premii
importante. De două decenii spun că este cel mai echilibrat
regizor de film al nostru! Îi ies, toate!

*
Cvasi/amuzant: laTimişoara au fost divorţaţi doi soţi, împotriva
voinţei lor! Hm!... Acum trebuie să se căsătorească, din nou;
numai să nu vor să divorţeze, din nou!Greu e să numai vrei să te
desparţi, şi să te trezeşti despărţit!
S-o iei de la capăt?Mai poţi?...

*
Oaze de prost gust, în ultima vreme, la .
Păcat! Era o emisiune bună.

Pantoful Cenuşăresei
Noaptea

furtunoasă

feeling

Chapeau

judecător arestat

Gala Gopo

Cronica Cîrcotaşilor
sprijin
proiectul

ă

cronicaveche

De-ale televiziunii

IOANA DIACONESCU

ŞOTII PAPALE?

publică o selecţie
din textele interceptărilor, turnătoriilor şi
sintezelor Securităţii, urmăritul fiind nimeni
altul decât Marin Preda (

Bucureşti,
2015). Aflăm despre orisipă enormă de forţe
umane şi de mijloace tehnice ale Securităţii:
se asculta continuu, în trei schimburi

filaje, interceptări
ale corespondenţei, sumedenie de planuri de
măsuri, percheziţii secrete, sesizări la
Consiliul Culturii şi CC al PCR - tot tacâmul.
Cu ce rezultate? Se pare că avem de a face cu
o primă probă de reală înfrângere a
Securităţii! Se întrevedea în cazul Dorin
Tudoran, care nu a putut fi „anihilat” în
pofida unor stăruitoare eforturi, dar
„obiectivul” a trebuie să suporte un lung
cortegiu de mizerii şi şicanări. S-a întâmplat,
dar nu până la capăt, şi-n cazul Preda - şi asta
datorită coliziunii între sârguinţa „organelor”
şi reala intangibilitate pe care şi-o dobândise
Preda înmentalul naţiei. Prin operă în primul
rând, dar şi în general prin rectitudine. Care
erau „armele” Securităţii? Blocarea carierei
profesionale, excluderea din aria politicului,
interdicţia de publicare, neacordarea
acceptului pentru ieşirea din ţară - numai că,
acum, Securitatea putea doar să propună, nu
şi să dispună. Cu „Moromete” nu le-a mers:
scriitorul a publicat tot ce a avut de publicat,
cu reeditări şi consistente continuări de tiraj,
a rămas, până la moarte, directorul celei mai
importante edituri de literatură din România,
şi, chiar ne-membru de partid, a fost
promovat politic, devenind deputat înMarea
Adunare Naţională. A călătorit adeseori în
Apus, împreună cu soţia. De altfel, unul
dintre coloneii ce evaluau rapoartele aşează,
la un moment dat, o rezoluţie interogativă de
tipul „

?” N-avea! Sigur că sentimentul
continuei urmăriri, pe care Preda nu se putea
să nu-l aibă, i-a umbrit şi acrit zilele, dar
„Moromete” s-a dovedit până la urmă mai
tare, învingândSecuritatea... din pix!

Pontificatul lui Francisc a
intrat în cel de al treilea an. Ultimele lui
revelaţii, rod, după cum declară Suveranul
Pontif, al „umilinţei, cercetării sufletului şi
meditaţiei prin rugăciune” au fost primite cu
îngăduinţă de unii (nu lipsesc nici
entuziaştii), cu consternare de alţii şi

„Marin Preda, un
portret în arhivele Securităţii”,

(„noaptea a fost linişte”),

mai are rost să-i ascultăm pe Preda şi
Gafiţa

întâmpinate cu indignare de câţiva cardinali,
da r ş i de comuni tă ţ i ca to l ice de
pretutindeni.Teza principală: „adevărul
religios evoluează şi se schimbă, adevărul nu
este absolut şi nu este predominant”, drept
pentru care „Dumnezeu se schimbă şi
evoluează la fel ca şi noi, deoareceDumnezeu
trăieşte în noi şi în inimile noastre”. „Biblia
este o carte sfântă frumoasă, dar, ca toate
cărţile vechi importante, unele pasaje sunt
depăşite. Unele chiar ne îndeamnă la
intoleranţă şi prejudecăţi”. Conform
convingerilor sale, focul iadului nu există.
Iadul este o metaforă, un procedeu literar:
„Dumnezeu nu condamnă, ci caută să
îmbrăţişeze, nu este un judecător, ci un
prieten.Adam şi Eva n-au existat în realitate”,
„toate religiile sunt adevărate, pentru că sunt
adevărate în inimile celor ce cred în ele”, iar
„biserica noastră este destul de mare pentru a
putea cuprinde şi heterosexuali, şi
homosexuali”. „Atunci când citim despre
creaţie în „Geneza”, riscăm să ne imaginăm
că Dumnezeu este un magician cu o baghetă
magică cu care poate face orice. Dar nu e aşa”.
Papa Francisc anunţă că dreptul preoţilor
catolici la căsătorie „este o problemă pe
agenda sa”: celibatul ar fi un dar pentru
biserică, nu o dogmă, şi-i o chestiune
„arhaică”. Unul dintre cei mai reputaţi
comentatori ai fenomenului religios, Marco

Politi, consideră, mai întâi, că „Revenirea la
unPapă iconic, doctrinar,monarh absolut, nu
va fi niciodată posibilă fără o pierdere
dramatică a legăturilor cu societatea
contemporană , cu cred incioş i i ş i
necredincioşii”, iar Papa Francisc este „un
personaj paradoxal, oscilând între o
charismă populară enormă şi nemulţumirea
anumitor grupuri religioase.” Drept pentru
care Papa se confesează: „Am senzaţia că
pontificatul meu va fi scurt: patru sau cinci
ani, nu ştiu, poate doi sau trei. Doi deja au
trecut (...) Simt că Domnul m-a pus aici
pentru scurt timp”.
„ A lexand ru
Lăpuşneanu!”, se „dezvinovăţeşte” Dana
Konya Petrişor, reprezentantă a ilustrei
familii moldovene a Negruzz-iştilor,
copleşită de atenţia celor ce au aplaudat-o la
lansarea cărţii ei „De pemalurile Prutului, pe
malul Senei” (Junimea). Festivitatea s-a
petrecut în casa memorială Negruzzi de la
Hermeziu şi a avut, apoi, un moment mai
aparte: scriitorii din Iaşi, Galaţi, Cluj,
Bucureşti au fost duşi să vadă... Prutul. Iată-i
înşiraţi tăcuţi pe dig, dincoace de fâşia arată a
grănicerilor şi iată Prutul, adânc şi misterios,
curgând către Dunăre într-o linişte ciudată:
nici un clipocit, râul depărţeniei românilor
strecurându-se parcă ruşinat de misia ce i-a
menit-o ingrata istorie. Tot aşa privea cândva
peste râu, dar din celălalt „dincolo”, copilul
GrigoreVieru,la Pererâta. Cum va spunemai
târziu, nu visa, ca toţi copiii, călătorii astrale,
ci-şi dorea atât: să treacăPrutul...

include
cartea printre produsele de tot vicioase
(alcoolul, tutunul) împotriva cărora
omenirea luptă de secole făr-de succes, ori
printre cele de lux. Motivaţia introducerii
accizelor are o componentă strict financiară
(încasări la bugetul statului) şi o alta, să-i
spunem astfel, morală: jugularea viciilor - un
preţ ridicat la băuturi ar descuraja
alcoolismul, scumpirea ţigărilor poate
reduce fumatul. A doua grupă de produse
accizate sunt mărfurile de lux, în ideea „de
aici se poate lua fără primejdia protestului
social”. Vrând-nevrând, introducerea unei
accize (un leu de fiecare exemplar)
instalează cartea ori printre diseminatorii de
vicii, ori printre obiectele de lux - amândouă
ipostazele departe de locul şi rolul adevărat
al cărţii în societatea veacului XXI.
Adevărat, noţiunea de „lux” este interpretată
felurit: în Franţa, se accizează sub această
etichetare apa minerală, în Germania, ceaiul.
Nicăieri, însă, cartea!

NU EU AM SCRIS

ACCIZA NOU INSTITUITĂ

(N. Irimescu)

PLASTICIANASUBLACKWELL s-a născut în 1975, la Sheffield,Anglia, a obţinut
un masterat la Royal College ofArt din Londra,expune lucrări deosebite, sculpturi din
hârtie, în toată lumea bucurându-se de un binemeritat succes. Ilustrează cărţi pentru
copii, lucrează şi în publicitate şi în teatru, unde foloseşte de asemenea hârtia în
scenografie. Ilustrăm prezentul număr al revistei noastre cu reproduceri după seria
carte-sculptură, în care Su Blackwell a dorit să exprime puritatea dar şi vulnerabilitatea
copilăriei, dorinţa de a păstra starea de linişte uimită în faţa culorilor subtile, delicateţea
materialului folosit reflectând precaritatea vieţii noastre, fragilitatea ei. (V.B.)

Lansare Ioan Ţicalo
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” din
Suceava a găzduit în ziua de joi, 16 aprilie
2015, o frumoasă întâlnire scriitoricească
prilejuită de lansarea ultimei cărţi a
prozatorului şi publicistului Ioan Ţicalo de la
Râşca, o interesantă transpunere în
actualitate prin parafrază inteligentă a
romanului , sub titlul ...
Fiindcă, în aceeaşi zi, autorul a rotunjit o
vârstă seniorială (70 de ani), prezentatorii
noii creaţii (Nicolae Cârlan, L. D. Clement,
Alexandru Ovidiu Vintilă) şi editorul, Ion
Filipciuc, au elogiat atât arta unui povestitor
î n b u n a t r a d i ţ i e
moldovenească, precum
şi personalitatea unui om
dedicat scrisului şi
profesie i didact ice ,
vocaţii susţinute în egală
măsură prin capacitatea
de a sluji frumosul şi
binele. Darul cel mai
preţios pentru sărbătorit
a f o s t v o l u m u l

Baltagul Altă lume

Primăverile seniorului, o selecţie amplă,
cuprinzând 320 de pagini, din cronicile
literare de întâmpinare publicate de Ioan
Ţicalo între anii 2006-2014, culegere
pregătită cu devotament filial şi competenţă
critică de Mihaela Grădinariu şi tipărită de
harnicul Ion Filipciuc la editura sa „Mioriţa”
din Câmpulung Moldovenesc. Grupul
folcloric de reputaţie naţională „Flori deMăr”
din Râşca, dirijat de fiica scriitorului, a dat
culoarea şi tonul potrivite unui moment fast şi
festiv. A moderat întâlnirea Carmen Veronica
Steiciuc şi au aplaudat fără moderaţie
numeroşii participanţi, prieteni, colegi,
scriitori şi admiratori.




	!pg. 001 Cronica VECHE august..
	!pg. 02-3 Cronica VECHE - act..
	!pg. 04-05 Cronica VECHE - ac..
	!pg. 06-07 Cronica VECHE - li..
	!pg. 08-09 Artelor ILISEI bis..
	!pg. 10-11 Cronica VECHE - li..
	!pg. 12-13 Cronica VECHE - ar..
	!pg. 14-15 Cronica VECHE - ar..
	!pg. 16-17 Cronica VECHE - ar..
	!pg. 18 Cronica VECHE - artel..
	!pg. 19 Cronica Greaca
	!pg. 20-21 Cronica VECHE - me..
	!pg. 22 - meridiane
	!pg. 23 Cronica VECHE - momen..
	!pg. 24 Cronica VECHE august ..

