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SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENE*

„Citiţi-l pe Eminescu!” e mai degrabă o figură de stil menită să dovedească constanta preţuire a
naţiei, iar apelul în sine, floricică gazetărească. Motiv pentru care reproducem în cele ce
urmează un text pur şi simplu formidabil, ce pare a fi scris de Eminescu azi.Aapărut în ianuarie
1879, adică acum136de ani:
„... Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul, că puterea productivă a naţiei
româneşti n-a crescut, n-a putut să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus
formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara noastră…Clasele productive au dat
îndărăt; proprietarii mari şi ţăranii au sărăcit; industria de casă şi meşteşugurile s-au stins cu
desăvârşire iar clasele improductive, oamenii ce încurcă două buchii pe hârtie şi aspiră a
deveni deputaţi şi miniştri, advocaţii, s-au înmulţit cu asupră de măsură, dau tonul, conduc
opinia publică. Am admis legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie,
pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al
universului… Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă
moare… Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale: control, suveranitatea poporului,
consilii judeţene şi comunale.
Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu se potriveau cu
starea noastră de cultură, cu suma puterilor muncitoare de care dispunem, cu calitatea muncii
noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a întreţine aparatul costisitor al statului
modern. Cestiunea economică la noi nu e numai o cestiune a mişcării bunurilor; ea e mai
adâncă, e socială şi morală. Fărămuncă şi fără capitalizarea ei, adică fără economie, nu există
libertate. Celui care n-are nimic şi nu ştie să se apuce de nici un meşteşug dă-i toate libertăţile
posibile, tot rob e, robul nevoilor lui, robul celui dintâi care ţine o bucată de pâine în mână. Nu

există alt izvor de avuţie decât sau munca, fie actuală, fie capitalizată, sau sustragerea, furtul.
Când vedem milionari făcând avere fără muncă şi fără capital nu mai e îndoială că ceea ce au
ei, a pierdut cineva. Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele
cele mai de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii… Oameni care au
comis crime grave se plimbă pe strade, ocupă funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la
puşcărie… Funcţiunile publice sunt, adesea, în mâinile unor oameni stricaţi, loviţi de sentinţe
judecătoreşti. Acei ce compun grosul acestei armate de flibustieri politici sunt bugetofagii,
gheşeftarii de toată mâna, care, în schimbul foloaselor lor individuale, dau conducătorilor lor
o supunere mai mult decât oarbă. Elemente economice nesănătoase, jucători la bursă şi
întreprinzători şarlatani se urcă, cu repejune, în clasele superioare ale societăţii omeneşti…
Justiţia, subordonată politicii, a devenit o ficţiune (...). Partidele, la noi, nu sunt partide de
principii, ci de interese personale, care calcă făgăduielile făcute naţiei în ajunul alegerilor şi
trec, totuşi, drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… Cauza acestei organizări
stricte e interesul bănesc, nu comunitatea de idei, organizare egală cu aceea a partidei ilustre
Mafia şi Camorra, care miroase de departe a puşcărie. Vom avea de-acum înainte dominaţia
banului internaţional, impusă de străini; libertatea demuncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe
picior în aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă învinge cel pentru care orice
mijloc de câştig e bun. Urmare ei, capitalul, care ar trebui să fie şi să rămână ceea ce este prin
natura lui, adică un rezultat al muncii şi, totodată, un instrument al ei, e, adesea, ca posesiune
individuală, rezultatul unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi
hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii. Peste tot credinţele vechi mor, un
materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor lucrătoare,
ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine. Shakespeare cedează în faţa
bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul alungă pe Beethoven, ideile mari
asfinţesc, zeiimor.”

Eminescu: „...ceea ce au ei, a pierdut cineva”
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2 cronica veche

CRONICA ACTUALITĂŢI

Am fost/suntem un grup
de entuzia ti...ş

Ideea s-a născut la ”Bolta Rece”,
în 2010, de ziua mea. Numămai întâlnisem cu
foştii colegi de la ”Cronica” , ne

despărţisem camdemultişor, iar revista intrase pe o
altă filieră. Şi uite, chiar îmi pare rău că nu l-am
invitat aici pe ultimul fost actual redactor şef al
unei reviste care nu mai există. Poate îl voi invita
cu altă ocazie. Revenind, atunci am avut intenţia să
scoatem un singur număr aniversar şi am şi început
să-l gândim, cu prelungire de întâlniri în spaţiul
"Galeriei Dana", generos pus la dispoziţie de
dl.ing. Mihai Pascal. Am avut câţiva entuziaşti
care, dincolo de primul număr, cel aniversar, au
vibrat la faptul că putem continua această revistă.
Oricum, eu n-am crezut că vor urma 4 ani, că vom
rezista cu această revistă timp de 4 ani, revistă-
revistă, pe hârtie şi nu virtuală, cum apar
sumedenie on-line, iar unele, culmea, sunt şi
finanţate de la buget...
Revista a fost construită de un grup, iar primul şi
cel mai entuziast a fost regretatul Adrian Neculau
care, la 4-5 luni de la apariţie, a publicat în "Ziarul
de Iaşi" un articol despre semnificaţia grupului,
făcând nişte distingeri în legătură cu modul în care
încearcă să se armonizeze oameni cu orientări
culturale, politice, oarecum diferite, cu un trecut
diferit. Însă ceea ce ne aduna era faptul că am lucrat
la .
Primul demers de a ni se alătura a fost făcut pe
lângă acad. Alexandru Zub. Iar domnia sa cred că
este singurul dintre noi care a colaborat continuu,
număr de număr, fiind totodată primul care trimite
la redacţie articolul, eseul...
Au existat şi oponenţi, cu oralitate sau furie în scris
dar, destul de repede, unii şi-au revizuit opiniile
hazardante, mai ales în condiţiile în care, la
vedere, s-a demonstrat că nu avem revendicări şi
reticenţe faţă de redacţia în care am fost mai
înainte, iar oponenţii, înţelegând în fapt parcursul
valoric dorit de noi, între timp, ne-au devenit
colaboratori.
În 2016 ne vom întâlni la jubileul celor V - 50 de
ani de la înfiinţarea revistei -

. Va fi un prilej minunat de a
vorbi despre redactori, colaboratori, nume aşezate
în memoria activă a acestei jumătăţi de veac.
Fiecare dintre noi, seniorii şi ceilalţi, vom oferi
paginile necesare apariţiei unei Istoriimonografice
a revistei, o evocare a tuturor colaboratorilor,
redactorilor, amintiri de utilitate istorico-literară.

Cronicii vechi

Cronica veche
Cronica

princeps

Cronica dintâi

princeps

Nicolae TURTUREANU:

Vocaţia unei reviste
La sfârşit de februarie, a intrat în cel de-al cincilea an de existenţă neîntreruptă,
moment „punctat” de o reuniune cu public, desfăşurată, după obicei, în ospitaliera Galerie de Artă
„Dana”, din strada Profesor Cujbă. Cu acelaşi prilej, am „marcat” şi cei 49 de ani care au trecut de la
apariţia „Cronicii” princeps, căreia cei mai vechi dintre noi i-am fost multă vreme... cronicari. A
participat un public select şi fidel, mulţi dintre ei prieteni statornici, colaboratori şi/sau degustători ai
revistei. Atmosfera a fost, evident, destinsă, colocvială, sim/patetică. Cum scripta manent, vorbele
noastre, ce s-ar fi disipat în eter, au fost adunate şi iarăşi la lume date graţie devoţiunii luiAurel Brumă,
care aavut răbdareade a le transcrie de pe bandămagnetică. Leprezentămaici, în compendiu. ( .)

Cronica veche

Cr.V

Alexandru ZUB:

O atmosferă colegială,
stimulativă...

Colaborareamea la datează cam de
la începuturi, în orice caz din 1967, iar
intermediarul acestei prime colaborări a

fost domnulEugenSimion, care, după câte ştiu, şi-
a făcut veacul în Franţa, ca editor - mi se pare. În
orice caz, el a insistat pentru un text almeu legat de

, cred. Era un număr
rotund de ani de la săvârşirea acestui act şi el a
insistat. Evident, nu s-a putut tipări cu numelemeu
dedesubt, şi, poate vămai amintiţi, am semnat acel
text cu numele , parte fiind
prenumele tatălui meu. Sigur, l-am mai folosit în
câteva rânduri, în ocazii, cum să spun, aşa, de jenă
auctoricească sau auctorială, dacă există aşa ceva,
când, având două texte în acelaşi volum, a trebuit
să semnez diferit pentru a nu fi acelaşi autor.
A fost o colaborare motivată de atmosfera
colegială, camaraderească şi stimulativă care
exista la . Eu treceam prea rapid pentru a
putea lua notă de ce se întâmpla la masa cu şahul,
dar eram bine primit de toţi şi deAurel Leon care,
după cum ştiţi, avea vocaţia întreţinerii unor
legături cordiale cu lumea cealaltă şi cu lumea
ceva mai tânără şi această colaborare a durat până
la sfârşitul regimului de dictatură şi chiar puţin

Cronica

Cronica

Războiul de Independenţă

Al. Constantin

după aceasta.
Primele mele texte de reacţie la schimbările
produse au fost publicate în revista unde
erauAl. Călinescu şi alţii dar, în orice caz erau texte
de reacţie din care, o parte, le-am grupat într-un
volum care se numeşte , cu un
subtitlu ”An de răspântie în România post-
comunistă” sau aşa ceva, scos la ”Junimea”. În
orice caz era vorba de câteva texte scoase din
recolta acelui prim an în care eu încercam să
definesc chipul de reacţie al unui profesionist al
istoriei faţă de schimbările în curs, care se
produceau şi care zăpăceau pe mulţi, fiindcă era
greu să descifrezi sensul lucrurilor, sensul
schimbărilor.
De ce am acroşat la proiectul celor câţiva care s-au
regăsit din vechea garnitură a ? Pentru că
eu credeam că orice iniţiativă care merge în direcţia
stimulării actului creator şi a unei atmosfere
cordiale în sfera culturii, atunci când existau atâtea
semne de dezacorduri şi de polemici sterile şi de
căutări fără noimă, direcţii în faşă, am crezut că
acest grup de comportament cărturăresc şi civic
deopotrivă merită să fie asistat şi de un istoric ca
mine. Ajunsesem la o anumită vârstă, în care
dispuneam de o anumită autoritate profesională şi
credeam că nu este abuziv dacă fac apel deopotrivă
la acest depozit profesional dar şi la propria
memorie, pentru a defini acele câteva

la care am făcut referinţă în cele câteva zeci
de numere care s-au adunat până acuma.
Sper să continuăm această colaborare şi să avem şi
alte ocazii de a ne regăsi.

Cronica,

Chemarea istoriei

Cronicii

întâlniri de
destin

Revista-i ca o domnitoare...
Nicolae PANAITE:

Anul V - 50 va fi şi prilejul de a acorda,
pentru prima oară, cu susţinerea
sponsorilor, a Premiilor Revistei
.

Am fost invitat la când a ajuns la
numărul 1000. Şi pe două pagini, când deschideai
revista la mijloc, era o droaie, o grămadă de poeţi.
Şi mi-am zis: dacă m-au invitat înseamnă că m-au
luat în seamă. Mai înainte citisem un interviu în
revista ”Steaua” sau ”România literară”, interviu
acordat de A.E.Bakonsky, strălucitul poet şi
traducător. Şi el spunea aşa: Dacă ai zece ani de
când ai început să scrii, ideea este că trebuie să te iei
în serios. Iar atunci aveam zece ani de scris, m-am
luat în serios şi în serios mă iau şi acum. Şi acum
am să vă spun un gând din zorii zilei, un gând rimat
şi ritmat, o strofă în şapte versuri.Astfel de versuri a
scris Isabela, soţia regeluiAhab, un rege cumplit al
iudeilor. Iar Isabela era frumoasă, cuceritoare,
posesivă. Aşadar o strofă în şapte versuri pentru
dumneavoastră, în care eu vă dau cheia. Indiferent
dacă Nicolae se opune, Raluca se opune, dl.
Iacoban şi dl. Oprea se opun, Mihaela se opune,
Mircea Ciubotaru se opune, eu vă dau cheia cum să
o cuceriţi, fiind de genul feminin, revista :
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Revista-i ca o domnitoare/în mult doritul
sarafan/purtat în zi de sărbătoare./De vrei s-
admiri al ei prim plan/şi gleznele-i scânteietoare,/
sărută-i trupul dram cu dram/din cap şi până la
picioare.

Raluca SOFIAN-OLTEANU:

Am o grămadă de întrebări

Ieri, când am luat-o peAntonia de la şcoală, amauzit din întâmplare un dialog haios între o
mamă şi fiul ei care era probabil la clasa

pregătitoare. Îi ia ghiozdanul şi-l întreabă: Cum a
fost astăzi, dragul meu? Ţi-a plăcut învăţătoarea?
Aţi studiat bine azi, ai fost curajos, ai ridicat mâna,
ai răspuns? La care el, foarte sincer şi deconectat
spune: NU, şi văzând privirea intrigată a mamei a
adăugat: Dar am pus o grămadă de întrebări! Cam
aşa aş putea rezuma aceşti doi ani oficiali, care sunt
patru şi am să spun şi de ce. Nu ştiu câte răspunsuri
am oferit, dar cu siguranţă am ridicat mâna şi am
pus o grămadă de întrebări.
Vinovat de venirea mea la Cronica este domnul

Ştefan Oprea. "Estetica golului" a fost prima mea
cronică plastică apărută în revistă şi legată de
pictura lui Manuel Mânăstireanu, pictură
descoperită de dl. Oprea în Galeria ”Dana” de pe
Lăpuşneanu. Ca urmare, mi s-a propus
colaborarea, care a început chiar din primul an al
acestei Cronici noi (sic!). Interesantă a fost
participarea la prima şedinţă de redacţie. Mă
aşteptam la ceva foarte oficial, mai ales că aveam
de-a face cu oameni foarte serioşi, oameni de
litere. N-am dormit noaptea premergătoare. Mă
gândeam ce-o să spun, cum o să spun fără să creez
interpretări posibile, cum să păstrez o anumită
postură. Am ajuns şi primul contact a fost cu
motanul redacţiei, Spartacus, care mi-a sărit în
braţe, pentru a urmări împreună ce urmează: o
”bârfă” despre literatura română, despre Marin
Preda, Otilia Cazimir, despre Sadoveanu, despre
GelluNaum, într-o ciudată intimitate a contactelor
cu aceştia. Pentru o tânără de vârsta mea a fost o a
doua şcoală de literatură şi una care mi-a folosit de
două ori mai mult decât cea clasică. Am multiple
motive pentru care aş putea să mulţumesc
fiecăruia, dar trecem la cadourile pregătite de fiica
mea, Antonia, statuetele redacţionalilor, o şansă
garantată de a intra în Marele Muzeu al
Personalităţilor…dinPlastilină.

Jurnal de front (comun)
Mihaela GRĂDINARIU:

Ianuarie 2013, Iaşi

Ştefan
Oprea

Convorbiri Literare

24 ianuarie 2013, Iaşi.

Dana

Dana

. Dragă Jurnalule, azi am
păşit pentru prima dată în Galeriile Dana, la
şedinţa de redacţie. Cu stângul, ca o zăpăcită

ce îs, dar cu dreptul, ca o norocoasă ce eram să fiu.
Bineînţeles că îi ştiam pe toţi după (re)nume, dar
nu cunoşteam pe nimeni, după chipul şi
asemănarea fotografică, în afară de şef. Care şef…
a întârziat. După obiceiul şi faima şefilor. Aşa că
am fost nevoită, ca să pot scrie nişte dedicaţii pe
cărţi, să-l întreb pe un domn cu ţinută imperială,
dar deloc imperialistă, cum îl cheamă.

, a zis, dar s-a uitat aşa la mine, ca la o
rătăcită arătare, ce-i drept, animal cu două
picioare, fără pene şi cu unghii late. Ca la omul din
definiţia lui Diogene. Sigur că ştiam cine e Ştefan
Oprea, dar fotografia din e în
alb-negru, iar omul, extrem de colorat… în
gesturi, expresie şi... cravată.
O doamnă firavă şi finuţă, luînd chipul norocului
din acea zi de cumpănă a destinului meu
redacţional, mi-a şoptit, mai apoi, numele
celorlalţi, care apăreau prin zonă, la intervale
aleatorii, fără vreo constrîngere englezească, nici
măcar a generosului fus orar. Toţi au fost
satisfăcuţi de proba notorietăţii lor în conştiinţa
anonimă a novicei ce se încumeta să devină...
colegă. Şedinţa? Totul a fost bine, până când două
locomotive cu aburi şi fum au început să
pufăiască, una ţigări şi alta pipă. Şi m-au băgat în
ceaţă… A fost minunat, dar nu am devenit
fumătoare.
Apoi a început o adevărată bătălie între două ape:
Jijia şi Stavnicul. Mai ceva ca între Don şi Volga.
N-am înţeles eu prea bine de ce una trebuia să fie
mai cu... debit verbal decât cealaltă, la concurenţă
cu alte poveşti pescăreşti, vânătoreşti şi
ciuperceşti. Una peste alta, am ieşit năucă de cap
de acolo. Dar mai învăţată, căci ştiu ce înseamnă
să fii năuc pe ruseşte. Prea multe isprăvi pentru o
singură zi.

În drum spre Muzeul
Unirii, facemo oprire de tragere a sufletului, dar şi
de dare a sufletului la Galeriile , eu şi cei 30
de... plăieşi, adică grupul „Flori de măr”. Cântăm,
că altceva nu ştim să facem. E bine că sîntem la
galerii şi nu la Galerele , acolo unde lunar

vâslim cu nădejde ca să ajungem la limanul datei de
întâlnire cu tipografia. Am citit emoţie pe câteva
chipuri în sală. Şi asta mi-a luminat ziua şi mi-a
scurtat noaptea.

Surpriză uriaşă. M-am
trezit la Rîşca cu aproape toată redacţia , başca
vreo jumătate de şi vreo patru
editori. Lansarea . Ştiam că vor
fi de faţă doar vreo doi din ei. Noroc că s-a îndurat
cineva să mă sune de pe drum, anunţînd încă o
maşină grea de oameni grei, altfel făceam infarct de
bună surpriză. Se poate muri şi de inimă bună. Cred
că de aceea mor laureaţii premiilor Nobel. Toţi! E
drept, nu chiar în ziua în care încasează cecul şi
primesc certificatul. Oleacă mai încolo. Nici acum
nu-mi vine să cred că nu a fost doar o... fascinaţie,
căci eram doar o debutantă. Şi nu numai că au venit,
dar au şi vorbit. Încurajator şi prieteneşte. Ne-am
îngrămădit apoi, la urmă, în casă, umăr lângă umăr.
Lapropriu şi la figurat.

Avem o colegă nouă, Raluca.
Ştiu, din prima, că o să ne înţelegem foarte bine. E
drept că prin redacţie s-a mai perindat ceva lume.
Bună, desigur, dar cam... grăbită să plece. Ea sigur
va rămâne. Eu? M-am obişnuit cu şedinţele, cu
înţepăturile, cu bucuriile şi supărările. Şi cu
scrisul... planificat!

Revista merge bine. Primesc
semnale din multe locuri. E citită şi electronic şi pe
hârtie. Şi da, e grozav aici. Oamenii ăştia sunt
extraordinari, fiecare în felul său. Trebuie doar să ai
răbdare să-i cunoşti. Şi scriu…

Dragă Jurnalule, mă uit în
jurul meu şi sunt fericită, înconjurată de oameni
puternici şi amărui, aproape ca în reclama TV de
gust garantat, care cred în ceea ce fac. Care ştiu că
această revistă e o parte importantă într-un război
de uzură cu impostura, non-valoarea, cu incultura şi
uniformizarea, cu plafonarea şi alte plăgi originale,
de-ale noastre, fără marca , care ne
pândesc zi de zi. Care cred în fascinaţia cuvântului
scris cu migală şi iubire, în seducţia mătăsoasă a
dantelei de idei şi hârtie, în fermecătura rochiei de
cerneală.
Dragă Jurnalule, îi recunoşti, nu-i aşa?

: cea care ne cheamă la ordine şi
disciplină, îndrăgostită de scris şi de revistă, mereu
gata să lase totul şi să aranjeze pagini peste pagini,
luptându-se cu texte, fotografii, şi cu noi, câteodată.
Şi totdeauna biruieşte.

: numai ochi şi sensibilitate, vibrând
la tot ce înseamnă frumos, îmbrăcându-şi sufletul în
culori şi lumină, şi, pe deasupra, mamaAntoniei, o
prinţesă înminiatură.Mama e...macro.

: calm şi cald, bun ca o pâine
abia scoasă din cuptor, cu nostalgii care-i bântuie
sufletul, mereu sedus de actori, actriţe (desigur!),
scene, spectacole, cărţi şi cântece. Sedus, dar nu
abandonat!Căci nici el nu abandonează.

s-au spus atâtea lucruri frumoase despre el
vinerea trecută, încât e greu de găsit ceva
neredundant. Să mai căutăm totuşi: băiet pufăitor
de tiutiun de cel mai bun, nu-i totuşi... turc, dacă îi
soliciţi ceva, numai pe drumuri de zi şi de sară, cu
flori de câmp în braţe şi idei în cap măcar pentru o
însemnare în jurnal, pe care îl deschide doar
noaptea, unde ne încondeiază frumuşel pe toţi, căci,
nu-i aşa, noaptea e un sfetnic bun. Unii riscăm să
ajungem ca ouăle încondeiate, în vitrină de muzeu
al literaturii!
: întotdeauna sub aripa îngerului protector

Rafa. Poet al imaginii, al cuvintelor crude-coapte,
poet al . Când o ia la... vale, pune întrebări
vrute şi nevrute. Daţi-i un microfon, şi-l va
transforma într-o harpă, într-un descântec sau într-
un lan cu grâu şi cumaci.

şi redactor-şef al
revistei, adicătelea dumnealui vel logofăt

24 februarie 2013, Rîşca.
CrV

Bucovină literară
Bisericii de cuvinte

Martie 2013, Iaşi.

Iunie 2014, Iaşi.

27 februarie 2015, Iaşi.
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3cronica veche

Într-un Iaşi în care lumea culturală, profunddivizată pe interese de grup, atârnă sustentată de
baloanele bugetare ale unor proiecte de zbor

spre împărţind
fluturaşi electorali cu vieţuire minimă, revista
Cronica veche dovedeşte număr de număr valorile
reale din acest spaţiu fără a negocia, a cere ceva de
la cineva, voluntariatul fiind esenţa unei
comuniuni de spirit acceptate de redactori, de
colaboratori, fiind, în sine, un dat asumat în
prelungire din spiritul vechii .
Este a doua oară când, tras de mânecă, prietenul
Nicolae Turtureanu mi-a impus modificări
esenţiale de traseu, de viaţă. Prima oară oferta
amanetării a 35 de ani de viaţă pentru amocul
microfonului şi, la sfârşit de 2011, cronicăria pe un
teritoriu alunecos mie, cel al quadraţilor,
coloanelor şi celelalte capcane imposibile din
presa scrisă. Pe total, mă simt bine în acest
laborator de testare a valorilor culturale, sociale,
literare din România de astăzi, aerul de liberalism
academic fiind rar şi intâmplător poluat de curenţi
nepotriviţi. Între senatori de drept ai culturii,
oameni cu operă solid fundamentată şi tinerii,
tinerele condeie cu o presiune valorică în creştere,
mă simtmie însumi important prin ceilalţi.

Iaşi - Capitală Europeană 2021,

Cronici princeps

CRONICA ACTUALITĂŢI

Esen a unei comuniuni de
spirit

ţ
Aurel BRUMĂ:Martor i p rta la ambele

lans ri...
ş ă ş

ă

Ştefan OPREA:

Panaite Păr-Negru

MECANICUL LOCOMOTIVEI

Cronicii vechi

-
Nicolae Turtureanu

(încă!), face, drege şi culege
cuvinte. Mai rar laude. Cam secretos, pregăteşte o
secetă cumplită, dar omcu carele poţi să te cauţi de
orice rană (sufletească. De cele trupeşti nu
garantez). Vindecă de orice bănuială, de gastrită
literară, de oftică scriitoricească.

, dar şi şef de
staţi(onar)e la gara de unde se încarcă marfa bună
a şi controlor de bilete de trecere
spre capătul de linie al râvnei scriitoriceşti,
îndelung-răbdător, comandant şi condamnat la
scris pe viaţă, cu scrisul preste toate călcând, dar
niciodată peste cadavre ale rateului literar

.
Ce spui, Jurnalule? Am folosit prea multe
adjective?Mi s-amai reproşat…Însă cumaltfel aş
putea să povestesc întâmplări de pe frontul unei
reviste, parte din viaţa mea, a noastră, a tuturor
celor care semnăm, lună de lună, câte-n lună şi-n
stele, pentru domniile voastre, cei care ne citiţi şi
ne iubiţi? Lamulţi ani, CRONICAVECHE!

Eu am avut şansa, spre bucuria mea, să
particip, până acum, la două mari
evenimente culturale. Primul s-a petrecut

în februarie 1966, când a apărut Cronica
Amavut norocul să fiu printre cei care au participat
la edificarea revistei, de la primul număr.Al doilea
eveniment s-a petrecut într-un februarie din
decembrie, de ziua lui Nicolae, când ne-am hotărât
să reluăm vechea noastră profesiune şi pasiune şi
dragoste, sărbătorind, într-un fel, 45 de ani de la
apariţia revistei străvechi. Şi tot la o trecere de
patru ani, în 1970, am făcut o mare sărbătorire.
Tocmai se mutase redacţia din Palat în clădirea din
centrul oraşului, acolo unde-i acum Starea Civilă.
Similitudini la dubla aniversare a Cronicii. Nici
acum, nici atunci, revista Cronica nu a primit nici o
finanţare de la oficialităţi. Şi mi-aduc aminte de
atmosfera de atunci, de numeroase inscripţii gen
"loc liber", că venea un nou redactor şef, şamd, iar
sus, cu scris mare, o lozincă: "4 ani - fără bani!" Iar
oficialul-oficialilor, secretarul Mâlcomete, s-a
făcut foc văzând înscrisul. Şi a trebuit să-i explic
traseele noastre după reclame, publicitate de
salam, rulmenţi (semai făceau, ba chiar cu export -
că numai reclama noastră nu le trebuia). Ca să fiu
exact, mai intervenea partidul strecurând un
îndemn pe ici pe colo: Daţi-le ceva pe publicitate şi
nenorociţilor ăstora de laCronica.
Dacă există astăzi această revistă

, există pentru că a existat cealaltă.
Ammai rămas doi dintre întemeietori: eu şiMircea
Radu Iacoban (care nu m-a pomenit printre
iniţiatori, nefiind în conducere. Or cei din zisele

princeps.

Cronica veche - o
revistă nouă

IACOBAN - 75

În Sala Mare a Primăriei Municipiului Iaşi, prozatorul, dramaturgul şi publicistul ieşean Mircea Radu
Iacoban a fost sărbătorit cuocazia împlinirii celor 75 de ani.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a peste 100 de personalităţi ale administraţiei locale, ale vieţii
culturale şi academice ieşene şi basarabene. Primarul Gheorghe Nichita i-a oferit sărbătoritului placheta
Municipiului Iaşi şi Trofeul În această ambianţă a fost lansat volumul
(Jurnal 2004-2014) deMircea Radu Iacoban, prezentat de LucianVasiliu, directorul Editurii „Junimea”,
Florin Cântic, directorul Arhivelor Naţionale Iaşi, Ioan Holban, directorul Teatrului „Luceafărul”,
ŞtefanOprea, redactor şef-adjunct al revistei ”Cronica veche”.
Au rostit cuvinte omagiale acad.AlexandruZub, acad.ValeriuCotea, acad.MihaiCimpoi, acad.Nicolae
Dabija, Cassian Maria Spiridon, preşedintele Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor, Virgil Băbîi, directorul
Direcţiei pentru cultură şi culte Iaşi.
„Îimulţumesc cât se poate de sincer oraşului Iaşi.Aicim-amnăscut, aicim-amşcolit, aici ammuncitmai
bine de cincizeci de ani. Consider că este un oraş cu un destin cu totul şi cu totul remarcabil, deosebit, în
istoria veche şi contemporană a românilor. Dacă n-aş fi fost ieşean, nu aş fi putut face ce am făcut în
viaţă”, amărturisitMirceaRadu Iacoban.
A fost prezentat un film documentar realizat la TVR Iaşi de Vasile Arhire şi Violeta Gorgos. La finele
manifestării, PrimăriaMunicipiului Iaşi a oferit un cocteil.

Excelsior. Trăim o singură dată

(Cronicar)

conduceri au stat câte un an, un an jumate şi s-au tot
dus, iar eu am rămas, din conducere-neconducere,
30 de ani la Cronica! Ca rememorare, în chenarul
unde era colegiul de redacţie se aflau vreo 30, abia
încăpeau, sigur, oameni aleşi ai Iaşului, dar unii nu
au reuşit să afle măcar o dată unde se afla redacţia.
Iar în chenarul acela noi, cei care făceam revista, nu
figuram. Cronica Princeps a beneficiat de prezenţa
unor oameni demare valoare: profesorulGheorghe
Platon - redactor, un altul, profesor universitar la
Economie, alţii şi alţii. Văzând însă cât de trudnică
este profesiunea de redactor s-au dus unde le era
mai bine, la catedre, desigur.Au rămas să lucreze în
redacţie domnul Alexandru Andriescu, Mihai
Drăgan, Dumnezeu să-i odihnească; amândoi
formau secţia literară.Avenit la aceeaşi secţie Dan
Laurenţiu, Laurenţiu Ciobanu - cum se numea
atunci, poet şi eseist excepţional. La secţia deArtă
a fost numit şef, la început, Corneliu Sturzu, iar eu
eram şeful secţiei de Ştiinţă şi-l aveam subordonat
pe bădiaAurel Leon, foc de supărat de surplusul de
prioritate al tinereţii mele. (…) Oameni buni, vă
mulţumesc că sunteţi aici, cu noi, înseamnă că ne
mai urmăriţi, ne citiţi în continuare.

IAŞI, 5 martie 2015,
MUZEUL UNIRII,

"SALA DUBLEI ALEGERI",
LANSAREA CĂRŢILOR

"DEALUL" şi "MĂRTURISITORII”
de Aurel BRUMĂ

Dealul
”Verbul, scriitura sunt de cele mai multe ori nu doar reuşite ci exemplare. Nu e locul meu ca profesor, ca
prefaţator, dar dintre dv. sunt oameni mult mai inspiraţi, mai potriviţi, să aleagă fragmente din roman, să
le prezinte, să le citească şi în felul acesta să vă convingă, să vă provoace pe fiecare dintre dv., să citiţi
această carte fie pentru frumuseţea verbului, pentru reuşita scriiturii, fie (el o şi spune, o şi scrie), pentru
ingeniozitate, pentru creativitate, fie pentru a ne readuce în atenţie anumite provocări de ordin spiritual şi
religios, aşa cummi-ampermis eu să citesc acest roman”.

”Cei ispitiţi deAurel Brumă în această carte suntmărturisitorii , sunt acei oameni care ştiu
să dezvolte vinovăţii superbe şi care, printre noi, îşi poartă statuile. Statui pe care nu le vedem dar care, cu
ajutorul acestor întrebări ispititoare ni se relevă într-o lumină anume, la un moment dat al existenţei
noastre”.

”(...) sensul întrebării: oare cele două cărţi nu sunt una, m-a bucurat şi eu zic că da, pentru că şi acestea, şi
cea de dinainte, şi alta care se adaugă, sunt tot una, adică omul, gândul, stilul - toate laolaltă. Şi având toate
acestea laolaltă eu mă gândesc la noima pe care o transmite prin gândurile, întrebările, şi răspunsurile
implicit formulate şi care este aceea ca noi toţi, oamenimuritori, să devenim cumva nemuritori.Nu numai
prin ceea ce facemci şi prin datul de a fi aşa”.

Nicu GAVRILUŢĂ

Mihaela GRĂDINARIU

Traian D. STĂNCIULESCU

”Eu am citit cartea lui Aurel Brumă şi fără nici o exagerare şi fără nici o intenţie de a-l flata, am citit
această carte cu aceeaşi încântare şi cu aceeaşi preţuire pentru ficţiunea care trezeşte în cititor sentimentul
ataşamentului la acest pământ, la această ţară, la istoria ei, la limba ei, la cultura ei, la valorile ei”.

Nicolae CREŢU
M rturisitoriiă

existenţei în viu

Prea iubite, M rturisitor de Deal,ă

Nu sunt din păcate (şi poate teamă de
ce-aş putea afla) genul care ţine un
jurnal. Dar, dacă aş fi avut unul, la

pagina zilei aş fi notat: Martie 5 / Zi de
primăvară, la ceas de seară.
Am fost un invitat întârziat. Asta deşi m-am
grăbit spre locul stabilit cu pasul mai alert
decât inima. PoartaMuzeului ("Unirii") a fost
în seara aceasta graniţa. Izolând îndărătul său
un soi de stat în stat. Din fericire, literar.
Afară, stradela Lăpuşneanu răscolită într-un

de modernizare spontan. (Mă tem că
aerul de Centru Vechi va dispare odată cu
incendiu l băt rânulu i c inematograf
"Tineretului” ). Sau, poate că lucrările se vor
dovedi un câştig real. Rezonabil oricum, dacă
vor evita obscenităţi estetice, în genul tablei
de tinichea, proţăpite pe Palat. Înăuntru însă,
oamenii şi ideile par deja să se fi familiarizat.
Cu tact. Găsesc un loc. Îndeajuns de camuflat
încât să pot în voie, cu coada ochiului,
cerceta. Mă aşteptam la un public mai puţin
egal în elan. Din experienţa altor

ar fi trebuit să existe un echilibru
rutinat între farmec şi ...căscat.Dar nu, ciudat,
iată excepţia! Am văzut doar chipuri cu aer
hipnotizat, captate de Mărturisitori mai
înainte de-a li se propune a lua cu asalt şi
Dealul parabolizat. Cuvântătorii s-au
succedat. Cuvintele lor, pline de miez şi
emoţie tactilă, nu neant, mi-au dat după o
lungă vreme senzaţia că au fost mânuite
înadins a ţinti sufletul, nu, doar, pelicula
operatorului. Cel agitat şi de fiecare unghi
interesat.

hei rup

de bon gout
soiree

Am fost învăţată (de viaţă, nu de acasă) că e
uşor patetic să vorbeşti despre iubire cu gura
toată. Poate de aceea am acum senzaţia că am
trăit sub acest aspect, o situaţie "iritantă".
Omul serii, colegul-arhanghel de brumă, cum
îmi place să mă gândesc la dânsul câteodată,
posedă o mulinetă harică perfect funcţională.
Când o lansează, momeala e atât de tentantă,
încât nu poţi decât să accepţi, cu plăcere,
statutul de pradă. Atipicul devenirii sale,
sinergia valorii ca delict, e desigur fascinantă.
Pentru mine e dincolo de asta însă, o lecţie
umană învăţată.
Omul acesta de- un bun simţ şi calm devenite
tabu în lumea în care trăim eu şi el şi tu, care
face interviuri fără a pune decât arareori
prestabilite întrebări, care a convins fără
"semnături orgolioase" exacerbat de ochioase,
care susţine că e de ajuns să ai inima deschisă
şi simţurile ascuţite spre a vedea că, aproape în
fiecare ceas, îţi e dat a primi câte un dar (când
eu decretasem viceversa, că de fapt, ceilalţi te
vor folosi dacă-i laşi, după bunul lor plac),
omul acesta care a intuit c-am avea fiecare un
deal personal, o Golgotă intimă de urcat şi că
în spatele unei cruci strâmbe (sau nedrepte) stă
un om drept, cu surle surde înscăunat, m-a
puţin, schimbat.
Se cere o răsplată. Şi propun, fără judecată şi
nici o posibilitate de contestare în instanţă, să
fie condamnat pe viaţă la afecţiune nealterată.
Nicimăcar de-aDealului extra-terestră piatră.
Încă în căutarea unei stări de graţie speciale,
încă din vale, dar clar! cu ochii spreDeal,

RALUCA

Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei,
Centrul Cultural Italo-Român din
Milano a organizat, pe 21 martie, la

sediul Consulatului General al României din
Milano, un
cu tema

. Din partea română au
participat: poetul şi traducătorul Marius
Chelaru, redactor la revista ”Convorbiri
l i terare” , ar t is ta plast ică Daniela
Nenciulescu, poeta Florentina Niţă, redactor
al revistei ”Cronica veche”. Italienii au fost

Dialog poetic româno-italian,
Clasic, modern şi vizual în poezia

contemporană

reprezentaţi de poeta Paola Pennecchi,
scriitorul şi publicistul Menotti Lerro, poetul
şi publicistul Alessandro Villa. Este pentru al
treilea an consecutiv când Centrul Cultural
Italo-Român promovează această iniţiativă,
propunându-şi realizarea unui schimb de idei
şi opinii, în numele valorilor comune ce îi
animă pe italieni şi pe români. Tema aleasă în
acest an a oferit invitaţilor un cadru propice
pentru a-şi expune proiectele artistice şi a-şi
prezenta cele mai recente realizări. Vom
reveni.(Fl.N)

Dialog poetic româno-italian

Consemnări

Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări
de Vincent Van GOGH (1853-1880)
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Privind în jur eşti tentat să-ţi spui, cu o paradoxal de optimistă fatalitate, că te integrezi, fără şansa de a păstra, pierdută în buzunar, vreo clauză de
evadare, într-o societate trecută prin şi împăcată cu, deja (de) toate. Dacă e sau nu aşa, în ciuda unor inevitabile revolte identitare, dacă e vorba de
aparenţă, permanenţă sau/ şi stranie ciclicitate, a fost interesant de aflat, fie şi parţial, printr-o nouă provocare. Una ce-a vizat o sperăm autentică
vânătoare, nu de vrăjitoare, ci de tabu-uri mai mult sau mai puţin contemporane. Le-am dorit în rază, pe toate: religioase sau ataşate "instinctelor
primare", istorice (mult sau prea puţin devoalate), culturale, grele sau aparent banale (precum cele casnico-matrimoniale), alimentare, autohtone
sau importate, recente sau seculare.
Şi am poftit peste poate şi la o mostră de tabuuri camuflate, dintr-acelea care, deşi oficial volatizate, tot te surprind frontal, ieşind de sub pat,
la un moment dat. Nu ne-am speriat nici dacă s-au întrupat variat în idei, reacţii, pasaje sau, de ce nu?, personaje. Ce-am aflat, spre final, o
dată evaluată „prada”? Că tabu-ul face piruete pe un teritoriu într-atât de vast, încât s-a lăsat mereu cu...Va urma!

Desenul, caricatura şi-o
împuşcătură-n cap

În societăţile primitive, tabu înseamnă ointerdicţie cu caracter religios referitoare la
atingerea unor obiecte, pronunţarea

anumitor cuvinte. Evitarea, din superstiţie sau
pudoare, a folosirii unui cuvînt…Tabu este un
cuvînt de origine polineziană, simbol al
interdicţiei, al lucrului oprit. Este condiţia
obiectelor sau persoanelor izolate sau interzise
din pricina pericolului la care expune atingerea
lor…Tot ce este sacru, oprit, incestuos, de rău
augur, primejdios…De-a lungul istoriei
omenirii, tabu-urile şi-au pierdut, adesea,
importanţa coborînd de pe „piedestale” fără a
mai produce teamă. După ce, secole întregi,
zeii fură de neatins, au apărut îndrăzneţi
( c r e a t o r i ) c a r e au î n c epu t s ă l e
găsească….defecte. Erau şi zeii vajnici
băutori de vin, iubitori de femei (şi de
bărbaţi…), chiar şi de nevinovate copile (şi
băieţei), incestioşi, răzbunători, curmînd vieţi
fără ezitări, distrugînd cetăţi, inundînd ţinuturi
pline de viaţă, bîrfind, complotînd etc. (

, iată un perforant titlu
de piesă de teatru…). Sexul a fost şi el, bună
vreme, un subiect tabu. Iar exemplele pot
continua, dar nu amaceastă intenţie.
Cazul a produs o avalanşă de
comentarii.Absolut firesc, doar avem libertate
de exprimare. Încă…La noi această libertate e
crudă,momentan nu i s-a găsit o definiţie cît de
cît clară. Comunismul e o boală, se pare că în
multe familii, transmisibilă din generaţie în
generaţie. În cazul Charlie lucrurile sînt foarte
clare şi fără urme de ambiguităţi. Doi indivizi
adoptaţi, crescuţi, educaţi şi hrăniţi frumos în
ţara numită Franţa au fost, în ascuns, bine
antrenaţi să devină terorişti şi să ucidă fără să
clipească. Totul fu premeditat.Actul lor nu are
nimic de a face cu vreo reacţie „viscerală”,
vreo isterizare necontrolată datorită unei
jigniri apocaliptice! Nu. Comparaţia cu cîinele
care este hîrjonit cu băţul prin gard pînă devine
agresiv, este infantilă. Ca la grădiniţă:m-ai tras
de cozi, îţi dau o palmă, mi-ai scos limba, îţi
dau un ghiont, îmi arăţi bucile, te spun fratelui
mai mare care o să vină cu kalaşnikovul şi o să
vă împuşte pe toţi, în frunte cu educatoarea!
Pe poliţistul căzut pe caldarîm, incapabil să
mai riposteze, l-au împuşcat şi în cap,
împrăştiindu-i creierii pe trotuar, de parcă ar fi
răsturnat un coş banal cu zarzavaturi. Oare şi
poliţistul desena caricaturi? Poate acasă, în
familie, copiilor…Atunci hai să-i zburăm
creierii!
În cazul Charlie, nu poţi fi decît de o parte a
„baricadei”. Ambiguităţile sînt periculoase.
Aici nu există loc pentru cuvîntul …!
Atunci am putea exclama, cu aceleaşi accente
de fariseism în glas: oh, ah, vai! Da, nu a fost
frumos din partea tătucului Stalin să-i împuşte
pe scriitorii aceia ( Babel, Pilnjak, Kolţov
etcetcetc…) dar şi ei au cam exagerat, l-au tot
provocat cu scrierile lor pînă l-au scos din
sărite! Şi-a început să…muşte! Cei care
folosesc cuvîntul în cazul Charlie,
insinuează, sub o falsă pudoare, cum că
criminalii ar avea o oarecare scuză!
Halucinant! Alţii, la fel de halucinant (ca să
folosesc un cuvînt drag doamnei în negru de la
Master Chef…) fac propuneri uluitoare. Cică,
ar trebui să existe nişte limite (a limita = a

Să-l
împuşcăm pe Aristofan

Charlie

dar

dar,

Radu ŢUCULESCU:

(Mai) exist sau nu subiecte tabu?ă

Raluca Sofian-OLTEANU
îngrădi) în libertatea de exprimare! Şi,mai zice
careva, n-ar fi rău să fie şi nişte experţi!! care să
vadă ce şi cum! Experţi, adică cenzori, măi

mai vechi orimai noi?Mi-am amintit
de „experţii” de pe vremuri , de la judeţeana de
partid, care veneau să vizioneze spectacolele,
să citească materialele revistei ori să asculte
emisiunile înregistrate înainte de a fi toate
acestea oferite publicului. Care-ţi perorau
despre „limitele” libertăţii de exprimare într-o
societate multilateral dezvoltată. Un subiect
tabu în acele vremuri era cuplul prezidenţial
Nicu şi Elena, de exemplu…Experţi care tăiau
şi spînzurau după bunul lor plac. E cineva
nostalgic după astfel de vremuri? Se pare că
da, din păcate.

tovarăşi

Bogdan G. STOIAN:

Savante

Mai acu’nu ştiu câte zeci de ani, nişte
savanţi au făcut un experiment prin
nu ştiu ce junglă. Au învăţat o

maimuţă să-şi spele nuca de cocos înainte s-o
mănânce. Imediat, după aceea, şi alte
maimuţe, din aria înconjurătoare, au început
să-şi spele şi ele nucile de cocos, înainte să le
mănânce. Şi, ulterior, în toată jungla
respectivă, specia maimuţei respective, a
început să-şi spele nucile. După nici un an, şi
maimuţele din alte jungle, de pe alte
continente, îşi spălau conştiincios nucile,
înainte să lemănânce.
Ideea e că atunci când un individ al unei specii
face un pas înspre evoluţie, mai devreme sau
mai târziu, şi alţi indivizi ai speciei respective
îl preiau. Ei, fix cum au învăţat-o pe maimuţa
respectivă, oamenii respectivi, să-şi spele
nucile înainte să le mănânce, şi pe mine m-au
învăţat nişte entităţi din planurile superioare,
niste chestii deştepte. Mi-au dat seminţele
şmecheriei, cum ar veni, şi, practic, în prezent,
sunt mai evoluat decât Papa, Împărăteasa
Common Wealth-ului, toţi Preşedinţii Lumii
şamd şamd la un loc, din punct de vedere
spiritual. De-aceea poporul român este în
avantaj faţă de restul popoarelor. El, conform
dictonului "cei din urmă vor fi cei dintâi", este
fix înmomentul dinainte de a deveni cel dintâi.
În perioada imediat următoare, acest popor va
deveni atât de inteligent şi de evoluat spiritual
încât toţi oamenii lumii îşi vor dori să fie
români.
Vom face o Românie planetară, oricât de
incredibil sună acum asta. Ca atare, române,
românco, începândde-acumeşti conştient/ă că
inteligenţa şi nivelul tău spiritual sunt în
ascensiune.
Prin anii şaptezeci un alt savant de nu ştiu ce
origine lansa, la nu ştiu ce reuniune a
savanţilor internaţionali, ideea că realitatea/
universul este un program de calculator. Sigur,
nu de calculator din ăsta de care are toata
lumea, ci de supercalculator. Evident că
savanţii care îl asistau, l-au privit ca pe un
nebun. Tot timpul când cineva vine cu o idee,
care sparge tiparele, respectivul este privit ca
un nebun. Ăsta e efectul prostiei, asta e reacţia
naturală a proştilor, aceea de-a privi geniile ca
pe nebuni, ba şi mai rău, de-a le agresa în fel şi
chip.
Să nu uităm că pe Iisus l-au bătut în cuie. Ideea
savantului respectiv este conformă cu ideile
înţelepţilor tuturor timpurilor, idee conform
căreia, în acest plan, dar şi în altele inferioare şi
superioare, noi, oamenii, ne pregătim pentru
adevărata viaţă, pentru viaţa de omnipotenţi,
ne amplificăm lumina, care e noi înşine. Gen
dacă ne iubimnecondiţionat, atât pe noi înşine,

cât şi pe semenii noştri umani sau animali,
(căci iubirea este cea mai şmecheră energie),
dacă ne comportăm unii cu alţii în virtutea
acestei iubiri necondiţionate, şi nu altfel,
trecem clasa, trecem planul, depăşim
programul de simulare actual şi ajungem în
unul mai uşor, mai puţin dens, adică în alt trup
mult mai şmecher, sau poate chiar în realitatea
adevărată. Dacă nu, ori ne întoarcem într-un
trup mai mult sau mai puţin ca cel actual, cu o
inteligenţă mai mare sau mai mică decât cea
actuală, or în unul inferior, gen bolnavi
mintali, oligofreni, or şi mai nasol, în unul de
animal, în funcţie de faptele noastre mai bune,
mai rele sau de-a dreptul abominabile.
Prin practicarea religiei adevărate, căci religia
e o ştiinţă practică, corpul se luminează, tu te
luminezi, şi uşor usor te transformi în lumină.
Se spune că îngerii, care sunt regnul superior
celui uman, sunt fiinţe de lumină. Lumina, aşa
cum se ştie, are şi ea diferite densităţi, iar cea
mai pură, nu are bariere. Eu unul vin în mod
sigur dintr-un plan superior sau, dacă nu vin
de-acolo, sigur am ars-o în planul ăsta atât de
mult încât n-am altă variantă decât să-l
depăşesc. Am şi cunoaşterea necesară, şi
voinţa, şi-s şi sătul până peste cap să stau
printre proşti. Mai ales că religia nu-mi
permite să-i agresez, să-i înlătur din cale, ci-
mi spune că trebuie să-i iubesc ca să trec clasa.
Daca stai bine să te gândeşti, ce rost au toate
astea dacă nu unul evolutiv? Adică vezi şi
tu...cu cât eşti mai egoist, mai rău, mai
duşmănos, mai negativ, cu-atât eşti mai
nefericit, mai urât, mai degenerat, mai singur,
pe când cu cât eştimai pozitiv,mai iubitor,mai
bun, mai simţit, cu-atât eşti mai rege, mai
luminescent. Şi, după, eşti înger.

Carmen EBERHAT:

Subiecte suspendate

Cuvintele sînt la îndemîna tuturor. La fel şi
subiectele. Cînd, unde, cu cine le împărtăşim
ţine însă demodul nostru de a vedea lumea, de
deschiderea pe care o avem, de mentalitate, de
educaţie, de credinţe.
Cuvintele se pot întrupa şi le poţi pipăi cu
repeziciunea minţii. Cui le spui sau cînd le
spui ţine însă de cît îţi e de la îndemînă s-o faci.
Cumcîntărimşi cît cîntărim....
Cît demult e preamult?
Subiectele nu sînt tabu sau n-ar trebui să fie.
Pentru mine, nu există subiect despre care să
nu pot vorbi şi de care să nu pot rîde. Pot spune
orice despre viaţă, cum pot spune şi despre
moarte, despre oameni dragi şi sfinţi, ca şi
despre oameni nesuferiţi şi fără căpătîi. Şi sînt
convinsă că pînă şi Dumnezeu are simţul
umorului, chiar dacă mi s-a întîmplat adesea
să spun bancuri ce aduceau atingere celor
sfinte şi să rîd numai eu. Situaţie în care
interlocutorul mă privea adesea uimit, de
parcă îmi făcusem cruce cu stînga sau
scuipasemvreo icoană în biserică.
Tabu-uri sînt peste tot. Sînt subiecte pe care nu
le deschidem pentru că ne interzice bunul simţ
sau simţul comun. Sînt subiecte pe care nu le
abordăm pentru că nu vrem să jignim, să
lezăm. Sînt subiecte care ne fac să roşim sau să
reacţionăm nepotrivit.Aşa că ele devin treptat
tabu-uri.Tabu-uri personale.
Mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care nu
există tabu-uri, dar în realitatea de acum ele te
întîmpină la orice pas sau te aşteaptă după
vreun colţ.
Bunăoară, de la cutiuţa în care am fost
ambalaţi cînd ne-am născut, trupul nostru,
pînă la mintea, emoţiile şi credinţele pe care le

avem, construim sau ţinem cu dinţii de tabu-
uri atîta vreme cît trăim. Şi, cu cît înaintăm în
vîrstă cu atît numărăm din ce în ce mai multe
tabu-uri. Nu vorbeşti deschis despre sex cu un
copil, nu-i spui prietenei supraponderale că e
grasă şi, oh, atîtea nu sînt “politically
correct”...
Adică alte interdicţii, alte subiecte închise sau
puse între limite, analizate, suspectate de rea-
intenţie. Nu ai voie să-ţi exprimi gîndurile
precum îţi vin, mai gîndeşte-te o dată dacă vrei
să caricaturizezi personaje religioase,mai bine
uită să faci glume ce ţin de religie sau de rasă,
de naţie etc.
Interdicţiile, tabu-urile vin de la oameni, nu de
la subiecte. Cuvîntul e liber. Omul e încorsetat,
e limitat, şi-a fixat nişte graniţe pentru zona lui
de confort. Tabu-urile aparţin oamenilor, nu
subiectelor.
La început a fost Cuvîntul. Şi apoi omul a
început să-l întoarcă pe toate părţile, pînă l-a
golit de toate înţelesurile...

George G. ASZTALOS:

Mere de Cehia

În ţărişoara noastră dragă un subiect tabu emafia gipsy-comunistă care mai dăinuie în
ciuda aşa-ziselor reforme şi căreia nu-i va

scoate ochii nimeni (nu curând în orice caz)
pentru că are imunitate sporită şi pare veşnică
precum babele lui Blaga stând la portiţa lor din
sat. Despre ea nu scrie nimeni. Nici direct şi
nici cu date concrete, de teamă că nu mai vede
ziua de mâine. Ziariştii se fac că nu există şi
când se fac că există e vorba de răposaţi.
Scriitorii se fac că le spun personaje de romanţ
mioritic şi cu asta dorm cu conştiinţa împăcată
încă un an.Apropo…Dacă vă era dor demuncă
patriotică gen comunist aveţi ocazia să o
repracticaţi în Cehia. La cules de mere. Acolo
ai şanse să tragi tare doar pentru banii de
mâncare.Acolo serviţi mostra de coşmar cât se
poate de real. Şi uite cum devine treaba mai
exact, dacă ţii neapărat să-ţi iei câmpii la
muncă, în Străinezia. Oportunităţile sunt en-
gros, e drept, dar exclusiv în sectoarele cele
mai grele sau infecte. Chiar şi acolo e mare
aventură şi cheltuială să ajungi. Unde nu pare
că e, unde e prea cu zorzoane ca să fie adevărat,
e clar că e ţeapă. Una pe faţă în ţara sau una pe
dos, la sosire, afară. Porneşti cu un transport pe
50de euro sau chiar "gratuit" până la destinaţie,
în Cehia de Est. Undeva la sute de kilometri de
nicăieri. Cazare gratuită, transport la livezi
gratuit, 10 euro pe un palet de mere culese,
opţiunea de a lucra în depozit la sortare şi
ambalare etc. Toate minciuni turnate grămadă
la un număr de mobil, luat de pe net şi menit să
te ţină informat. Doamna de la celălalt capăt te
asigură că totul e legal şi cu floricele.
Pleci după ce microbuzul întârzie cam două
ore, timp în care cei ce-l aşteaptă sunt filaţi
discret, ca gealaţii să se asigure că nu-i saltă
poliţia.Ajuns la destinaţie după un drum feeric
de-o zi şi-o noapte, eşti ţinut la uşa cazării, din
nou, vreo trei ore. Timp în care afli povestea
spusă peun alt glas, de la cei deja implicaţi.
"Afacerea" îi vizează pe cei fără nici un ban şi
care pot fi fără probleme transformaţi în sclavi
moderni. Majoritatea n-au primit niciun ban
două luni, după care, le-au "scos ochii" cu nişte
mărunţiş. În fine eşti cazat la grămadă, femei,
bărbaţi (ce mai contează?) la dependinţe
comune şi pat de fier, tip cazarmă. Pe urmă, se
deranjează directoarea firmei Z, cu faţa ei de
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(Mai) exist sau nu subiecte tabu?(II)ă

alcoolică nereuşită, să vă viziteze. Afli
stupefiat că datorezi deja 5000 de coroane
cehe (180 de euro) pentru transportul
România-Cehia. Dar, adaugă, ea e
înţelegătoare şi va admite să ţi se reţină suma
din salariu. Care salariu apropo, nu va fi nici el
de 10 euro, ci a dracu neînţelegere!, 110
coroane cehe, pe un palet demere. Bonus ţi se
vor reţine din salariu 40% pentru chirie şi
utilităţi, 10%pentru transportul, de la chirie la
locul demunca sau supermarket, plus banii de
mâncare, pe care o să-i primeşti săptămânal în
avans.
Bun. 110 coroane echivalează cam la 2 euro.
Diferenţa între realitate şi promisiuni e
criminală. Doamna directoare susţine că a
plătit intermediarului transportator din ţară,
câte 5000 de coroane de persoană. Voi aţi
venit la munca 14 persoane, care au plătit câte
50 de euro taxă de transport, înainte de
plecare. , spune doamna,

. Ăla, băiat subţire,
ne-a taxat şi pe noi şi pe ea, sau aşa au aranjat
sămeargă treaba.
După cearta inevitabilă şi feţele noastre
resemnate, directoarea devine brusc
generoasă şi ne oferă bani de mâncare, câte
1000 de coroane de căciulă. Unul dintre noi se
hotărăşte să plece înapoi, chiar a doua zi.
Ameninţă ca va "interveni la ambasadă", să-i
facă directoarei şi să-i dreagă. Chiar pleacă
individul cu noaptea în cap, ca să nu îlmiroasă
ţiganii, special instruiţi de mafia locală, "să
dea în gât" pe oricine clachează.Adoua zi afli
că unuia i-au dispărut banii de mâncare. A
avut grijă individul evadat de ei, evident.
De muncă nu e pentru că, momentan, nu sunt
paleţi. Aşa că afli toată nenorocirea cu lux de
amănunte. Se lucrează non stop câte 10 ore pe
zi, de dimineaţa la 5 înghesuiţi în dube
jerpelite, gata să cedeze pe drum, până seara,
când dubele se miluiesc să te aducă, pe la 19,
acasă. Şi după tot travaliul te alegi cu mai
nimic, nici nu-ţi ajung banii să fugi. Toţi ar
fugi a doua zi, dar nu au bani. Asta în
condiţiile în care firma încasează 50 la 80 de
euro pe un palet de mere, vândute şi tu culegi
lunar cam 100 de paleţi. Mai afli că oamenii
care "evadează" pe jos de acolo sunt prinşi şi
întorşi la muncă forţat. Că unii care nu şi-au
ţinut gura au fost bătuţi şi ameninţaţi cu un
cuţit de şeful mafiei, un turc-ţigan.
Teroarea e la ordinea zilei şi dacă ai intrat în
cloaca asta va fi greu sau imposibil să scapi.
Ţi se pare halucinant. Te uiţi pe geam, în
curtea casei, unde tronează un munte de
gunoaie. În sfârşit începi să înţelegi. Pe
podeaua camerei, o cutie de tinichea cu un
carton lipicios înăuntru. Legată discret, cu un
lanţ de un cui bătut în perete. E probabil o
cursă de şoareci a secolului 21. Pe carton sunt
câteva muşte defuncte, înţepenite acolo, din
propria naivitate şi prostia vânătorească a
omului...

Dacă aţi plătit
reglaţi-vă conturile cu el, eu va trebui să-mi
recuperez de la voi banii

Aliona DRONIC:

Tabu-uri sexiste

Tabu-urile au fost, sunt şi vor fi
întotdeauna fenomene construite
social. Înseamnă că pot fi la fel de bine

demolate? Poate! Cum? A deveni conştienţi
de existenţa lor, e doar primul pas. Secondat
de un lung şir de alte gânduri care vor încerca a
contura influenţa pe care o au asupra noastră,
limitările iraţionale pe care le impun, propria
atitudine dezvoltată vizavi de ele şi uneori
direcţiile pe care putem să le alegem, pentru ca
acestea să numai stea în cele din urmă în calea
împlinirii noastre viitoare.
În prezent, tabu-urile clasice, tradiţionale sunt
pe cale de dispariţie cedând ceremonios locul
unor tabu-uri ceva mai sofisticate, mai
sensibile, mai supuse dilemelor morale şi
etice, conforme, cum altfel?, timpurilor
moderne pe care le trăim odată cu progresul
ştiinţei. Totuşi există o serie de tabu-uri care

ţintesc în mod predilect femeile şi după toate
aparenţele ştiinţa aceasta nu s-a demonetizat.
Recent am citit un articol al autoarei LeslieBell,
cea care invoca un tabumenţionat şi în cartea sa

(2013). Grup ţintă? Femeile tinere
(pînă în 30 de ani). Ele experimentează, se pare,
ceea ce scriitoarea numea drept

. Desigur
devine un subiect

problemă doar atunci când nu te simţi definită
de rolul, să îi zicem tradiţional, feminin. Numai
în acest caz fenomenul înseamnă o francă
renegare a mişcarii feministe şi a tuturor
realizărilor sale, înseamnă un act de trădare
vizavi de educaţia şi realizările tale. Multe
dintre femeile intervievate de Bell se simţeau
afectate de acest tabu. În multe dintre cazuri,
fuseseră pe cale parentală deja clasic avertizate:

” Prietenii interveneau la rându-
le: „

.
Se pare că atâtea sute de ani de dependenţă ne-
au făcut să fim într-atât de avide de libertatea de
opinie, încât refuzăm să vedem şi să
experimentăm „calea demijloc”.
E adevărat şi că Anxietatea apărută vine la
pachet este dificil de tolerat. Fiind confuze în
legătură cu propriile dorinţe, unele tinere femei
aleg să îşi împartă opţiunile mult prea radical:
independenţă, putere, siguranţă, control şi
carieră versus conexiune, vulnerabilitate,
dorinţă, nevoie afectivă şi relaţii.
Se pare că un atare pact între cele două extreme
s-ar dovedi în lumea de azi o găselniţă
revoluţionară.
Ce face Bell? Îndeamnă femeile tinere care îşi
asumă multiple riscuri (inclusiv conjugale)
pentru a dezvolta o carieră, să trăiască şi
experienţe care pot părea la prima vedere în
contradicţie cu independenţa şi progresul
automat ales. O femeie de succes implicată într-
o relaţie intimă este total diferită de o femeie de
succes care tânjeşte după o relaţie intimă. Ea se
acceptă cu adevărat, cu toate dorinţele şi nevoile
sale.
Interesant este că după vârsta de 30 de ani, tabu-
ul dispare ca prin magie sau dintr-un motiv
oarecare, doar se inversează factorii: familie -
carieră. Din acest moment tabu-ul este
prioritizarea carierei faţă de familie. Femeia de
30 de ani trebuie să îşi asume rolurile de soţie şi
mamă în detrimentul celui de vrednică
„carieristă”. Ceea ce nu este atît de simplu dar
nici grav, din punctul meu de vedere. Dilema
mea e de altă natură. Ce se întâmplă dacă vreau
să am copii, dar nu vreau să trec prin experienţa
gravidităţii, dacă aleg să apelez la o mamă
surogat? Pentru că, în pofida, credinţei care se
vehiculează că amdreptul să aleg ce se întâmplă
cu corpul meu, m-am confruntat cu unul dintre
cele mai puternice tabu-uri legate de
maternitate. Comentariile aspre au variat de la
eticheta de egoistă şi centrată doar pe sine, la
frica de Dumnezeu şi la răul pe care i l-aş putea
face copilului. Însă cel mai puternic argument
invocat era legătura mamă-copil care se
formează şi instinctul matern care se
„activează” adecvat doar în timpul sarcinii.
Sunt conştientă că toate criticile ar fi dispărut ca
prin minune dacă aş fi adăugat că nu pot
biologic susţine o sarcină. Această condiţie
atenuantă mi-ar fi legitimat dreptul de avea o
mamă surogat. Dar fiind tânără, sănătoasă,
ideea mea a fost considerată, deja, un fapt clar
imoral. Revenind la cel mai vehement
argument, legătura mamă-copil şi „activarea”
instinctului matern, ar fi de menţionat (m-am
interesat) că nu există dovezi ştiinţifice
riguroase care să le coreleze cu perioada
sarcinii. În caz contrar, am putea susţine că
femeile care au adoptat copii, care au apelat la
mame surogat (din motive de sănătate,
bineînţeles) sau mai nou cuplurile de
homosexuali (un alt tabu de luat la puricat) nu
au sentimente de afecţiune ci doar se prefac.
Fără a milita neapărat pentru mamele surogat,

Hard to Get

prioritizarea
relaţiei faţă de carieră să prioritizezi
relaţia în faţa carierei

„Tu chiar vrei să te aşezi la casa ta atît de
devreme? Eşti pregătită să pierzi atât de multe
oportunităţi?
De unde ştii ce îţi place şi ce vrei dacă nu

experimentezi? Eşti prea tânără pentru a avea
obligaţii şi responsabilităţi. Acum este timpul
să explorezi, nu vei mai avea niciodată această
ocazie”

vreau să am dreptul de a alege. Şi de-a nu fi
discriminată. Ori cele mai multe dintre tabu-
uri camasta fac.

Marius Cătălin DIACONESCU:

Tabu-ul eşti tu

Gata, totul s-a schimbat! Dumnezeu a
devenit un Creator printre alţii, cu
calitatea de a fi Divin cu D mare.

Soarta a devenit karmă. Bine şi rău nu există.
Orice e permis. Gata cu morala, principiile,
reperele, valorile.
Iubire? Un substantiv care merită oricând
repetat şi, eventual, susţinut cu fapte
doveditoare. Cât mai doveditoare. Dacă nu ne
împlinim în viaţă, nu e un capăt de lume, avem
în faţă omulţime devieţi viitoare.
Deşi, viitor şi trecut nu există. Nu tu rădăcini,
identitate, nu tu vise, speranţă, idealuri. Pa,
viitor!
Fericire? Da. Se obţine simplu: trăind
clipa.Totul e planetar. Nimic nu ne deosebeşte,
nimic nu ne aparţine. Ce nu e planetar, e
cosmic: entităţi, mesaje, frăţietăţi... Cult.
Tehnologii. Viteză. Comunicare. Vacarm.
Strigăm şi nu ne auzim. O clipă dacă ne oprim,
valul ne iamai departe.
Dezvoltare personală, vibraţii, energii,
trecerea în alte (multiple, superioare)
dimensiuni, când noi habar n-avem de noi
înşine.
Cunoaştere? Înţelegere? Lumină? Pentru toate,
lumină spectrală, puternică, orbitoare. Gândim
pozitiv. Greutăţi? Nu, am învăţat să vedem
partea plină a paharului. Lipsuri, nevoi, ducă-
se. Am învăţat să f im ferici ţ i , să
supravieţuim...sămurim cu un fel de zâmbet pe
buze.Devii.

Adrian SÎRBU:

Triada de pe P mânt c tre
Cer
ă ă

În calitate de cântăreţ bisericesc, întotdeaunam-am întrebat dacă, personal, aş avea la fel
de multă răbdare să ascult o slujbă într-o

biserică parohială oarecare, fără să cânt la
strană, aşa cum am fost obişnuit de mai bine de
17 ani. Ideea de a-mi „proba” răbdarea la o
slujbă, stând în picioare ore în şir, fără să scot
un sunet m-a provocat îndeajuns încât să mă
pun realmente în postura creştinului din
biserică. Oare aşa trebuie să decurgă o slujbă,
fără ca cei din biserică să nu cânte nimic,
urmărind în tăcere un şir de gesturi ritualice şi
cântări ale căror însemnătate şi simbolistică
rămân, câteodată, un cod nedescifrat şi greoi?
Invitat fiind în calitate de interpret de muzică
bizantină să adresez câteva cuvinte
credincioşilor prezenţi la o Sfântă Liturghie,
am încercat să explic ideea de plenitudine a
slujbei liturgice, prin asemănarea dintre
comunitatea creştinilor prezenţi la slujbă şi
Sfânta Treime, ca şi cum modelul treimic s-ar
imprima în însuşi modul de concepere a
rugăciunilor şi de organizare a slujbelor. Ideea
în sine nu s-a dorit o simplă analogie, ci
sublinierea importanţei participării active a
tuturor celor implicaţi în actul liturgic şi, pentru
ca, slujba să fie pentru cei prezenţi un
moment mult aşteptat de implicare şi bucurie
înălţătoare.
Astfel, altarul prin preoţii slujitori, ar
reprezenta, la nivel simbolic, pe Dumnezeu
Tatăl. El întruchipează Sfânta Sfintelor din
Templul lui Solomon, el este locul de unde
izvorăşte binecuvântarea peste noi toţi, locul
de jertfă, izvor al păcii şi indemn la rugăciune.
Slujitorii altarului sunt „bunii vestitori” ai
mesajului evanghelic, cei care lecturează
majoritatea textelor sfinte şi cei care rostesc
îndemnurile la rugăciune pentru „toată
suflarea”.
Strana, ce simbolizează pe Dumnezeu Fiul,
este cea care răspunde prin imne liturgice
rugăciunilor altarului. Persoanele care şi-au

toţi

dedicat viaţa acestei chemări înalte a cântării la
strană nu sunt doar interpreţi ai cântului
bisericesc, ci fac parte, la modul ideal, din
clerul inferior, fiind investiţi în această treaptă
clericală printr-o rugăciune specială.
Şi, aşa cum Fiul întrupat nu are doar o singură
fire ci două, una dumnezeiască şi una
omenească, tot aşa şi cântăreţii sunt împărţiţi în
două strane care, prin intervenţiile lor,
formează un captivant şi antrenant dialog în stil
antifonal. Toată imnografia Sfinţilor Părinţi a
fost concepută şi organizată pentru cele două
coruri, iar dialogul dintre acestea imprimă
slujbelor un dinamism aparte, un spectacol
liturgic deosebit, nu doar prin textele cântate ci
şi prinmultitudinea deglasuri, tacturi, tempouri
şi genuri abordate.
Să mai spunem şi faptul că psalţii, reprezentaţi
de către protopsalt şi lampadar, alături de care
stau, după o ierarhie bine definită, domesticii,
isonarii, canonarhul şi tipicarul, sunt cei care,
de la o săptămână la alta, schimbă repertoriul
liturgic, interpretând cântările aferente glasului
de rând. Astfel, într-un ciclu de opt săptămâni,
imnografia cântată se schimbă în funcţie de cele
opt glasuri, simboluri ale celor opt ethosuri ale
octoihiei şi care simbolizează, prin numărul lor
starea eshatonului, a veşniciei, a zilei a opta.
Credincioşii din biserică simbolizează, la
rândul lor, pe Duhul Sfânt, şi sunt cei fără de
care cântarea liturgică este incompletă,
amputată, sărăcită de această plenitudine a
treimii de forţe coroborate în săvârşirea actului
rugăciunii. Deveniţi, demulte ori, doar rugători
pasivi din punct de vedere muzical, cu toate
acestea, credincioşii deţin un rol fundamental
în asigurarea cadrului muzical complet, prin
stilul responsorial de cântare, în dialog cu
preotul sau psaltul.
Credincioşii trebuie să fie acei participanţi
activi care să răspundă de fiecare dată la
ecfonezele preotului cu încuviinţarea sau
la cererile invocate de către diaconi cu
binecunoscutele rugăciuni

etc.. Doar intonând
aceste scurte răspunsuri, credincioşii devin
automat implicaţi activ într-o considerabilă
parte a slujbei bisericeşti.
Iar dacă vorbim de Sfânta Liturghie, cea mai
importantă rugăciune şi momentul central în
viaţa oricărui creştin, atunci trebuie să
subliniem din nou faptul că rolul muzical
principal revine tot credincioşilor, care,
împreună cu cele două strane, pot ajunge,
printr-o educaţie muzicală consecventă, să
intoneze , cea mai mare
parte a cântărilor liturghiei duminicale, ale
căror melodii rămân neschimbate. Singurele
excepţii, ce revin stranelor, reprezintă cântările
ce îşi schimbă melodiile în funcţie de glasul
săptămânii: cu troparele aferente,

, şi
(şi, eventual, ).

Astfel, aşa cum liturghia îşi potenţează în chip
desăvârşit efectul purificator atunci când,
alături de preotul slujitor, se împărtăşesc şi
creştinii prezenţi la slujbă, tot aşa şi ipostaza
noastră, ca imitatori ai modelului treimic,
devine plenară doar prin participarea, la nivel
muzical liturgic, după rânduiala lăsată de
Sfinţii Părinţi, a tuturor celor implicaţi: altarul,
cele două strane şi credincioşii.
Doar înţelegând cu adevărat această
interdependenţă şi unitate a comunităţii
liturgice (altar-strană-popor), vom ajunge la
convingerea că suntem Biserica lui Hristos,
noi toţi suntem reprezentanţii ei, fiecare după
menirea noastră, şi suntem chemaţi să o
împodobim, ridicaţi de frumosul care va birui
lumea, la îndemnul evanghelic văzut, acum,
aici, din prisma psaltului:

să
audă cântările voastre

Amin,

Doamne miluieşte,
Dă Doamne, Ţie Doamne

corect, după tradiţie

Fericirile
Prochimenul Apostolului Heruvicul
Chinonicul Axionul

noi

Aşa să lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât

cele bune şi să slăvească
pe Tatăl vostruCel din ceruri.
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Ne-a părăsit, la 23 februarie a.c., nu fără preaviz decelabil, o
personalitate de frunte a noastre, istoricul

. Un telefon matinal, de la confratele Ioan-
Aurel Pop, mi-a adus vestea, punându-mă în situaţia de a mă asocia
doliului arborat de comunitatea academică, nu doar locală, printr-un
mesaj personal. Adaug aici, în chip de , înainte de a putea
reveni mai analitic, unele reflecţii despre eminentul istoric, scrise cu
alt prilej, însă valabile şi în clipa de faţă. Le reproduc, anume,
socotind că ele îşimenţin actualitatea .
Să-mi fie permis a evoca mai întâi, fără abuz ego-istoric, câteva
elemente de natură mai personală, acele întâlniri pe calea scrisului
sau faţă către faţă, care au avut pentru mine o certă semnificaţie. La
început a fost Cuvântul, s-ar putea spune din nou. Înainte de a-l
cunoaşte direct sau de a-i fi citit lucrările, profesorul Camil
Mureşanu se anunţa, în mediul academic, ca un dascăl de aleasă
vocaţie, ale cărui expuneri, de o limpezime clasică, se bucurau de
elogii unanime. Un coleg de facultate,M. Brudiu, a avut norocul să-l
asculte, în toamna lui 1956, şi s-a întors la Iaşi cu impresia că
întâlnise unmare dascăl, cu ogândire diamantină şi o expresie demnă
de invidiat. Am putut verifica această opinie, în primăvara lui 1957,
când mi-a fost dat să iau parte eu însumi la sesiunea pe ţară a
cercurilor studenţeşti, la Cluj. I-am audiat atunci un curs făcut anume
pentru oaspeţi. Expunerea mi s-a părut a fi deopotrivă erudită,
sistematică şi elegantă, cu o demnitate a stilului rareori întâlnită.
Aveam să regăsesc asemenea calităţi în scrisul istoricului, fiindcă în
acelaşi an, 1957, a publicat lucrarea , la cinci
secole de la moartea eroului.Aurmat, pentru mine, o lungă „tăcere“,
pe linie profesională, graţie unei împrejurări ce nu comportă interes
momentan.
Abia în 1964, am avut ocazia să urmăresc, în scris, activitatea
profesorului clujean, a cărui amintire o păstram vie înminte. L-am şi
întâlnit de câteva ori, în ocazii oficiale, la nişte colocvii organizate în
Cluj şi la un altul în Germania de Vest, dar fără posibilitatea unui
dialog efectiv. Studiile tipărite mă edificau însă asupra unui vast
proiect ştiinţific, foarte personal şi bine condus, care nu a făcut decât
să întărească impresia iniţială.
După schimbarea de regim, ocaziile de a ne întâlni au devenit mai
dese şi oarecum instituţionale, în cadrul Academiei Române. Venea
de la Cluj, între două trenuri, pentru a răspunde obligaţiilor asumate,
rostind mereu un cuvânt autorizat, parcă definitiv, în chestiunile cu
care ne confruntam. La 23 noiembrie 2001, şi-a rostit discursul de
recepţie, glosând pe tema , iar la 27 ianuarie
2006 l-a întâmpinat pe semnatarul acestor rânduri în hemiciclu,
făcând unele consideraţii de ordin istoriografic ce denota o vastă
deschidere în domeniu şi o pilduitoare generozitate .
Convingerea că istoria se reînnoieşte mereu, că întrebările puse
trecutului privesc totodată şi prezentul , se degajă din ansamblul
acestei opere. Domină viziunea raţionalistă şi critică, cu nuanţe ce s-

umanioarelor
Camil Mureşanu

memento

Ioan de Hunedoara
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au impus pe parcurs. Cum să ne ferim de clişee, exagerări,
distorsiuni? „Nunumai sentimentul comun, dar nicimăcar activitatea
critică a istoricului avizat nu se poate feri totdeauna şi pe de-a-ntregul
de clişeul «trecutului glorios». Însoţit de stridenţa unor adjective,
trecutul devine suspect şi discutabil. Dacă i se atribuie însă doar
funcţia de depozitar neutru al experienţei umane, totale, indistincte,
abia atunci multe înfăptuiri omeneşti se văd înălţându-se din el, ca
nişte coloane de sprijin pentru gândul şi actul posterităţii “. Am
reprodus anume acest pasaj, fiindcă el îndrumă spre o exegeză
capabilă să asigure coerenţa ansamblului.
Tema esenţială a proiectului său pare a fi geneza şi evoluţia lumii
moderne, pe care a tratat-o în secvenţe definitorii, dar şi eseistic, în
sensul bun al cuvântului, care permite o anume libertate de analiză şi
de expresie. ,
e de altfel titlul unei cărţi cu sens paradigmatic, în care se regăsesc
mai toate ideile şi obsesiile sale, dincolo de orice conotaţii negative.
Se explică aici noţiunea însăşi de modernitate, cu sugestii utile oricui
şi oricând. Doctrine, evenimente, figuri, situaţii se perindă în acest
discurs asupra Europei moderne, pe care istoricul o aşează (sugestie
clasică) sub semnul faptei , al echilibrului dinamic , al schimbării
intempestive , al naţiunii ca expresie a creativităţii obşteşti , al
expansiunii coloniale , al marilor conflicte geopolitice , al spiritului
prometeic, invocat pe urmele lui Goethe, Spengler, Vianu ş.a. , al
interogaţiei necontenite .
Tema naţiunii, complexă, a făcut obiectul unui volum special, poate
cel mai consistent, în care se regăsesc studii şi analize ce preocupă
lumeamodernă, cel puţin de laRevoluţia franceză. Însă şi aici autorul
află loc pentru texte complementare, de ,

, ultimele două secţiuni prezentând un interes deosebit sub
unghi istoriografic. Analizele bilanţiere, ca şi cele de ordin tematic,
chiar dacă mai mult ocazionale, se cuvin luate în seamă când e vorba
de mişcarea ideilor în acest domeniu, urmărită de autor cu o clară
voinţă integrativă.
Analizele secvenţiale se prelungesc, din când în când, în expozeuri
teoretice, eminentul istoric fiind preocupat însă mereu de această
dimensiune, după cum rezultă cu evidenţă din palmaresul său
ştiinţific. Textul cel mai dens şi mai cuprinzător, sub latura ce ne
preocupă acum, e desigur , prezentat ca discurs
de recepţie la Academia Română , text având ca motto o reflecţie
nietzscheană: „Du bist der Lehrer der ewigen Wiederkunft“, eşti
dascălul eternei reveniri. Istoria ca discurs înseamnă un apel continuu
la experienţa trecutului, pe care autorul o pune la lucru pe linia
autocunoaşterii treptate. îşi dezvăluie feţele multiple ,
misiunea istoricului e în fond una tragică, imposibilă, ca în reflecţia
luiHesse, la care autorul face undeva apel.
Specialist în medievistică, iniţial, Camil Mureşanu şi-a extins aria de
studiu spre timpurile mai noi, abordând chestiuni variate din epoca
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restituiri confluenţe, repere,
reflecţii
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Alexandru ZUB

Acad. Camil Mureşanu -
in memoriam

modernă şi din cea
c o n t e m p o r a n ă .
Diviziunile rigide,
născute din ideologia
dominantă a epocii, i-
au displăcut, ca şi
s c h e m a t i s m u l
interpretărilor impuse
de mater ia l i smul
istoric.
F e n o m e n u l
modernizării l-a interesat mereu, definindu-i o bună parte din
opţiunile ştiinţifice, pe tărâmul istoriei universale, ca şi în spaţiul
românesc.Amploarea documentării şi siguranţa analizei se unesc în
discursul său cu temeinicia construcţiei şi demnitatea stilului,
calităţi ce fac din istoric o figură aparte, în aulă, ca şi în scrisul oficiat
cu atâta grijă pentru „dicţia“ academică. I-au fost remarcate deja
„erudiţia şi măsura“, ca trăsături distincte, ca şi abilitatea de a înnoi
discret discursul istoric, fără a brusca tradiţia şi fără a fi ostentativ .
Scrisul îi oferă o „plăcere învecinată cu cea estetică“ , pe linia unei
istoriografii care a ştiut să fie şi artă. Un asemenea discurs nu a
părăsit nicicând spaţiul universalităţii, însă a cunoscut, în ultima
parte a carierei, un spor de altitudine ideatică . Ne vom întoarce la el
mereu cu profit, unul cognitiv şi deontologic în egalămăsură.
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Discursuri de recepţie

În templul lui Janus. Studii şi gânduri despre trecut şi viitor

Cuvânt de răspuns Istorie şi cunoaştere
Vieţi, fapte, gânduri
Profesorul Camil Mureşanu la 70 de ani Steaua

Vieţi, fapte, gânduri Steaua
Istorici români de azi

Discours de reception à l'Académie Française

O construcţie intertextuală
Calea regală a zidirii, a înfăptuirilor, este, cred, aceea în

care implicaţii, în cazul de faţă redactorul / redactorii, au,
şi nu spun cuvinte mari, vocaţia jertfei de sine. După

DEX, revista literară este o publicaţie periodică ce cuprinde
articole, studii, dări de seamă, note din domenii variate sau dintr-
o anumită specialitate. Ea mai cuprinde un summum de emoţii,
sentimente, de trăiri şi de noime despre existenţă şi imaginaţie.
Mijloacele prin care se pune în operă acest univers diferă de la un
semnatar la altul. Aici dimensiunea talentului este cea care îşi
exercită prioritatea. În creaţia literară, spunea poetul şi
traducătorul Alexandru Philippide, „talentul ocupă un loc
primordial, dar talentul, fără cultură, muncă şi spirit critic, se
închirceşte şi moare”. Acum, cei la decodificare şi
ctitorii trebuie să aibă în vedere - ca o icoană a scrisului lor -
slujirea şimărturisirea adevărului.
Pentru scriitorul-redactor - şi cei de la ştiu lucrul
acesta - adevărul are patru feţe, dar înlăuntru lor se zbat şapte,
cum afirma un cunoscut moralist. Atunci când reazemul nostru
este adevărul, indiferent de conjunctură, pacea şi echilibrul ne
vor însoţi. „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”.
Aşadar, să nu ascundemmolii într-o flanelă din lână nouă.
Abraham Lincoln, poate cel mai bun, drept şi iubit preşedinte al
Americii, şi-a clădit cariera pe adevăr şi respect faţă de semeni.
Aceasta i-a fost credinţa până la capăt. Într-un discurs transmis
naţiunii a spus: „Nu suntem duşmani ci prieteni. Nu trebuie să
fim duşmani... firele mistice ale memoriei, care se întind de la
fiecare câmp de bătălie, de la fiecare mormânt de patriot, până la
fiecare inimă şi până la fiecare piatră de temelie de pe tot acest
mare pământ, vor înălţa din nou corul uniunii, când vor fi din nou
atinse, şi sigur vor fi, de îngerii cei buni ai naturii noastre”.Acest
mare om, luminat şi iluminat, poate fi un excelent model pentru
cine doreşte. A fost un prototip al adevărului şi moralei,
indiferent devicisitudinile vieţii.
Întorcându-mă la revista , trebuie spus că am
abordat cu maturitate, responsabilitate şi profesionalism temele

chemaţi
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ce fac obiectul textelor avizate spre publicare; este de dorit ca
materialele să satisfacă într-o cât mai mare mare proporţie
aşteptările cititorilor. Poţi să scrii despre o călătorie la Polul Nord,
despre faţetele socialului şi moralului, altfel zis într-un cuvânt:
căderea în lume. Dar foarte bine poţi să scrii, filozofând searbăd şi
anacronic, şi despre naufragiul pe vârful unui ac! Cred că este
oportun şi constructiv ca toate categoriile de cititori să găsească în
paginile acele subiecte care le frământă viaţa şi
sufletul într-un apreciabil procent.
Am făcut un modus vivendi din comunicatele de presă, lansările
itinerante fiecărui număr, în prezenţa a cât mai mulţi cititori,
susţinători şi simpatizanţi ai revistei. S-au prez în media
sumarul fiecărui număr, precum şi titlurile articolelor predominante
ce le conţine, în funcţie de domeniul abordat şi de tematica revistei.
Semnăturile calificate şi reprezentative informează corect şi
pertinent implicaţiile în social ale obiectivelor majore, sensibile şi
futuriste etc. ce se găsesc în plan regional, naţional şi universal.Am
luat şi vom lua în calcul propunerile benefice şi constructive primite,
pentruo câtmai bunăprezentare şi reflecţie.
Aşteptăm ca impactul să fie măcar de două treimi, pe o scară de la
unu la zece. Acest lucru poate fi realizat în funcţie şi de susţinerea
cititorilor: cei care te înalţă, dar care te pot şi coborî. Aşadar,
suveranul nostru este Măria Sa - Cititorul! Este adevărat că fiecare
dintre noi reprezintă un text, redactorii revistei sunt o sumă de texte,
ce alcătuiesc cartea „Cronicii vechi”. Fiecare cumpărător o deschide
pentru lectură la pagina dorită. La rândul lui, cititorul însuşi este un
text. Textele semnatarilor în confluenţă cu textele cititorilor
realizează o construcţie intertextuală. Ecoul va fi funcţie de cât de
bine şi atent amsemănat, de vibraţiile sufletului şi de aşteptări.
Fundamentele şi structura unei culturi nu se nasc peste noapte.
Valorilor cunoscute ale spaţiului spiritual şi artistic ce alcătuiesc
istoria unei naţiuni, li se adaugă, evident, prin opera lor, cele actuale.
Noi încercăm punerea lor în oglindă. Fiecare le priveşte, determinat
fiind de vocaţie şi tendinţă, ca un summumdeconstrucţii ce definesc
şi susţin pe verticală anvergura şi diversitatea unei culturi.

Cronicii vechi

entat

A vorbi despre scris este ca şi cum ai exista într-o naştere
continuă; evident, este vorba despre naşterea celui predestinat
pentru arta cuvântului.
Durerile facerii sunt binefăcătoare şi aduc meritate împliniri, dar
vămuiesc, până la sânge, fiinţa.
Avorbi despre scriitor cred că este şi mai greu, aşa cum cineva de
rang voievodal ţi-ar da să desţeleneşti un pământ nemuncit de la
facerea lumii.
A vorbi despre redactorii-scriitori, pentru mine este o povară
reconfortantă. Este ca şi cum aş vorbi despre un tainic hrisov, din
vremea cronicarilor, descoperit într-unvechi castel.
Redactorul este, aproape toată viaţa, într-o slujire a logosului cu
statut de excelenţă. Oficierea slujbelor în saţiul primejdiilor
nebănuite ale cuvintelor cere vocaţie, răbdare, îndelungă răbdare,
renunţare la sine, aşadar sacrificiu. Sub pana scriitorului foaia
capătă greutate, se extrage greu. Talanţii înzestrării şi-au
imprimat înfăţişările avândveşnice semne.
Redactorul cu har este cel care caută, cercetează, scrie, rescrie,
citeşte, reciteşte, corectează, apoi o ia de la capăt, neodihna
obligându-l la o amânare. A doua zi, iar lecturează, adaugă,
îndreaptă, într-o exigentă critică şi autocritică, până când foile
cerneluite cu altitudinea esteticului se adaugă una peste alta,
înfăptuindu-se, astfel, revista. Ea este victoria obţinută, pe merit,
după zile, luni de zile, ani şi ani, prin văile şi înălţimile cuvintelor.
Personalitatea unei culturi este alcătuită din elementele ei
durabile, din sintezele pe care le făptuieşte în planul ideilor şi
imaginilor pe verticala existenţei.
Toţi marii scriitori români au resimţit deopotrivă nevoia de a fi ai
timpului lor şi de a fi universali şi eterni căci „...cine nu este al
timpului său, nu este, de fapt, al nici unui timp”.
De aici şi nevoia de modern şi modernitate, respectiv nevoia
sincronizării cu cultura universală la scară europeană. George
Ivaşcu spunea: „Cultura română este o catedrală la care au lucrat
zeci de generaţii, adăugând fiecare, dar şi având fiecare
sentimentul trainic al unei puternice temelii. Ceea ce o epocă
dobândeşte devinepunct de plecare pentru epocaurmătoare...”
Credem că aceşti patru ani de la apariţia (serie
nouă), adăugaţi la cei 45 ai , vor însuma în 2016,
de vom ajunge, 50 de ani de existenţă neîntreruptă ai acestei
reviste. are un loc bine conturat şi, avem
convingerea, unul determinant în coagularea valorilor regionale,
naţionale şi europene.

Cronicii vechi
Cronicii princeps

Cronica veche

întâlniri de destin
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Tocmai intrasem în stresul vadelei acestei dări de seamă
despre unele păcate benigne ale strămoşilor, când un
cititor împătimit al „Cronicii vechi” (dintre cei cu

abonament, desigur) mă somează telefonic, nerăbdător şi
panicat să nu piardă ocazia, să-i spun repede şi exact unde are
loc. Ce? întreb nedumerit. Păi, spectacolul anunţat luna trecută,
zice, am în mână invitaţia . Înţeleg
preocuparea omului şi mi se pare că recunosc vocea celui care
îmi reproşase prin toamnă că l-am dezbrăcat pe Gavril Buzatul
de mantaua sa roşie (o mică tâlhărie demitizantă, cum ar veni),
că nu-i bine să denigrez spiritul de dreptate al naţiunii şi
moştenirea dispreţului de moarte de la geţii noştri (nu ai lor) şi
alte asemenea. Geaba îi explic profesoral că era vorba doar de
devoalarea (ce frumos sună!) unormistere toponimice ieşene, că
veacul înaintează, că populul suveran a hotărât prin
reprezentanţii săi din capitală abolirea pedepsei capitale, că în
democraţie (tocmai cu sânge dobândită) nu mai sunt permise
violenţele şi execuţiile publice (numai cele domestice şi private
se bucură încă de susţinere, ce-i drept alcoolică şi legislativă), că
acum este bine să fie promovate (prin diverse promoţii şi mai
puţin prin promovarea claselor şi bacalaureatului) doar linşajul
mediatic, datul la gioale pe stadioane, înjunghiatul pe la spate la
DNA, spargerea capetelor în comisiile juridice, pentru găsirea
portiţelor la care diverşii viitori corupţi să numai stea ca viţeii la
poartă nouă, şi numai la nevoie să se mai admită o strangulare
pasională, o bombiţă de
putere mică sub maşină, o
descărcare de armă din
greşală sau în legitimă
apărare. Vorbă lungă, slabe
rezultate. Cred că am mai
pierdut un cititor. Nu-i bai,
îmi zic, deja am devenit
incorrect politic, aşa că
schimb foaia (şi stilul) şi trec
la corvezile şi havalelele
documentar-etimologice.
Că bunii străbuni erau cam...
silvatici, nu-i descoperirea
mea. Şi nici vina lor, ci a
vremurilor şi năravurilor
(bune scuze generale pentru
păcate individuale, valabile
şi astăzi. Şi scuzele, şi păcatele.). Michel de Montaigne credea
că e viceversa, adică sălbaticii erau mai buni, ca tot ce e mai
naturel, ecologic. Pe vremea vremurilor moartea de rană
înjunghiată şi de măciucă la partea gânditoare a trestiei, de
ciumă şi de mumă, de ştreang şi de rang (mai ales boieresc), de
foame şi de duşegubine / deşugubine pentru stricare de fecioare
(care nu ne-au făcut mai pudici, ci şugubeţi, prin compensaţie)
era o... prezenţă, pretutindeni, deci şi (sau, poate, mai ales) la
Eşi. La centru, adică. Hronicile sunt pline de mărturii. Ştefan
Tomşa (al doilea în cronologie şi primul în barbarie), cel
reabilitat şi recondiţionat de Mihail Sadoveanu, în

, cu oleacă de coloare romantică şi cu multă
antipatie pentru boieri şi polaci, dar şi cu subit amor pentru tătari
(apoi şi pentru delicaţii cazaci), jubila şi juisa când călăul său
ţigan (o fi mai potrivit, oare, să scriu aici rrom?) îl anunţa că s-au
cam îngrăşat berbecii boiereşti, numai buni de junghiet. De
altfel, se continua o bună tradiţie. Pe Alexandru Lăpuşneanul îl
ştiu şi liceenii (aceia care mai citesc), mai înainte Ştefăniţă-
vodă, cam nebunatic, nu scăpa ocazia, ba chiar o inventa, iar de
bunicul său numai zic nimic, căci acum eSfânt. Raţiunile de stat
şi bisericeşti scuză mijloacele. Vărsarea sângelui (albastru, de
preferinţă) era nobilă, dovadă de vitejie. Ştreangul, o biată
frânghie plebee, era infamant. Bun pentru tâlhari, ucigaşi de
rând, chiar şi pentru sătenii din Buciumi, ameninţaţi tocmai de
CostandinMavrocordat, în 1741 (Ioan Caproşu, DIOI, V, p. 67),
că îi va spânzura pe cei ce nu vor lucra şase zile pe an pentru
egumenul mănăstirii Danco. Va să zică domnul anticipa
eliberarea vecinilor (în 1749) cu tentanta promisiune de mai
sus, fără ca părinţelul să şoptească în barbă: Piei, Satana! Ba din
contra. Şi aveau de ce se teme buciumenii, mai ales că o
spânzurătoare era bună şi pentru spectacol, mai ieftin şi cu
expunere mai lungă, după voia ciorilor şi corbilor, fără atâtea
unelte, pregătiri şi chiar mofturi, ca pentru o descăpâţânare. Şi,
mai ales, era aproape, colea sub nas. CândConstantinMoruzi, în
1778, a poruncit ca spătarul Ioniţă Cuza şi vornicul Bogdan să
fie decapitaţi, s-a constatat un deficit de dotare cu gealat, drept
care un căpitan întemniţat şimoftangiu a trebuit dopat cu holercă
şi câteva măciuci, pentru a executa misia chiar la beci, fără
spectatori. Capetele complotiştilor au fost apoi frumos expuse în
poarta Curţii, spre ţinere de minte. Floare la ureche faţă de
păţania din 1796 a lui Toader Pujuntică, un calic, după ce l-a
înjunghiat pe mitropolitul Iacob Stamati chiar în Curtea
domnească (

, un corpus editat de Ioan Caproşu şi Elena Chiaburu,
III, 2009, p. 5). A fost tranşat în cinci bucăţi, expuse după
pretenţia şi gustul privitorilor, capul pe Uliţa Mare, iar celelalte

la spânzurătoare

Neamul
Şoimăreştilor

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara
Moldovei

Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilorş (X)
Florin FAIFER

Au trecut nişte ani de atunci... Într-o după-amiază ca
toate celelalte am primit pe neaşteptate un telefon. O
voce de bărbat obosită, cu timbru voalat, o voce

tristă, de om deprimat, mi se adresa. Îi apăruse o carte şi şi-ar
fi dorit să i-o citesc. Am promis, bineînţeles, şi nu doar din
politeţe.
Poate ar fi trebuit să încep cu o lămurire, cu o prezentare ce
dădea conversaţiei cu acel necunoscut o vibraţie specială. Îl
chema Mircea Palaghiu, iar eu eram căsătorit cu o Palaghiu,
Cornelia, fiica părintelui Petru şi a preotesei Lidia („mama
Lica”) din Ionăşeni. Cu alte cuvinte, eram rude, fie şi prin
alianţă. Asta, fireşte, îmi stârnea cu atât mai mult
curiozitatea.
Din păcate, nu am ajuns să îl cunosc pe acest Palaghiu. Nici
figura nu i-o ştiu, din vreo fotografie. Din câte am înţeles, s-a
îmbolnăvit, apoi a trebuit să suporte o operaţie cu urmări
chinuitoare, a îndurat greu, când a fost să fie, singurătatea.
Norocul nu i-a prisosit rubedeniei mele din acea vreme. A
suferit şi o arestare din pricina, se pare, a literaturii pe care o
scria şi gândurile negre l-au tot împresurat până când,
nemaiputând suporta ceea ce se întâmpla rău în viaţa lui,
Mircea Palaghiu s-a hotărât să treacă în ceea lume, în „lumea
albastră”, cumzicea „mamaLica”.
Vă daţi seama ce sarcasm amar e într-un titlu precum

(1974)! Singuratecului i se aude,
parcă, oftatul. Nopţile lui nu au fost cu lună. Surâsul,
strecurat în colţul gurii, e acela al unui satiric.
De un umor special, doar aparent ingenuu, sunt prozele, cu
aer lunatec, ale lui Mircea Palaghiu. Scriitorul practică un
gen de comic (excesiv) elaborat, combinând cu meşteşugită
migală efectele, căutând să stârnească hazul fără a schiţa, el
însuşi, măcar un zâmbet. Povestirile, cu noima lor secretă,
alunecând în vis sau încercate de nostalgia zadarnică a
copilăriei, sunt depănate pe un ton imperturbabil, aproape
solemn, cu o maliţie ascunsă sub false candori, autorul
prefăcându-se că ia în serios fapte pe care, de fapt, le
ironizează fin. Dincolo de „inocenţa” puţin zănatecă a
naraţiunii, se conturează, uneori discretă, alteori gonflată (de
unde apelul frecvent la hiperbolă), o parodie. Exprimându-
se, de pildă, cât mai „literar”, cu imagini desfăşurate, ample,
eventual mitologice, cu repetiţii insistente şi interogaţii
retorice, Mircea Palaghiu discreditează un mod livresc de a
scrie, el subminează ingenios, pe îndelete, clişee de gândire
sau de exprimare.
O altă sursă de comic provine din acumulare - îngrămădirea
de-a valma, ca într-un „bric-á-brac”, a tot felul de
„elemente”, mai abstracte sau mai concrete, obişnuite sau
extravagante, din diferite sfere şi domenii. Totul, într-un
amalgam năstruşnic, contrariant, care cochetează cu
absurdul, senzaţie provocată de o anume, studiată,
dezarticulare logică a frazei (ori a naraţiunii), câteodată
gratuită, mai adesea disimulând însă nişte tâlcuri. Căci
„jocul” hâtru, sub o mască impasibilă, al prozatorului, joc în
care, la confluenţa dintre real şi imaginar (fantastic, adică) se
strecoară şi o undă de melancolie, nu e, desigur, fără miez.
Dispoziţia reflexivă, ca şi darul observaţiei minuţioase şi
uşor paradoxale vădesc un moralist , înţelept şi, la
prima vedere, şugubăţ, amuzându-se de tot soiul de patimi şi
vanităţi groteşti scrutate prin aburul unei imagerii
caleidoscopice, ce-i drept, cam fantomatică. Mustăcind,
naratorul relatează grav, cu morgă, despre pitoreşti nimicuri,
folosind cuvinte pompoase pentru întâmplări derizorii sau,
dimpotrivă, un stil „elevat” în situaţii înadins inadecvate.Din
această ruptură între gest şi semnificaţie (ca şi din
schimbarea bruscă, şocantă, de registre: din cel „poetic” în
cel banal, prozaic) rezultă un alt tip de comic, un comic de
contrast.
În acelaşi spirit parodic e redactat „jurnalul secret al doamnei
Lidia”, unde, cu inflexiuni parcă din Teodor Mazilu, sunt
surprinse cu ochi care nu iartă înclinaţia, atât de feminină,
către mistificarea sentimentală, limbuţia spornică,
voluptatea cancanieră, irepresibila pornire erotică, dospită
sub efuziuni romanţioase - totul cu o detaşare care nu
trădează însă un misogin. Detaşarea aceasta, ironică şi
ceremonioasă, constituie timbrul dominant al prozei lui
Mircea Palaghiu.

Eram
fericit în noaptea cu lună

in petto

Î n t r - o după - am i a z ă ,
o voce . . .

părţi la Cerdacul lui Frenţău, în Păcurar şi laAlbineţ. Tătărăşănii
s-au simţit discriminaţi şi au solicitat şi ei o halcă, să li priiască.
Mitropolia nu se încurca atunci în chestiuni minore, privind mila
creştinească şi drepturile omului. Toată lumea era convinsă de
puterea... exemplului. Şimai crede şi astăzi.
Pentru spânzuraţi, copaci şi crengi la îndemână, nu duce lipsă
Moldova de locuri numite (ca la Bârlad) şi
( . (E drept, unele toponime ca acesta desemnează
doar coaste de deal mai abrupte, spânzurate). C. Cihodaru credea
că şi numele satului Zlodica, de lângăCotnar, ar grăi despre un loc
cu spânzurătoare, de pe vremea slavilor. (Eu nu cred, dar nu
contează acum). Dar în capitală nu prea erau copaci buni de
legănat în vânt trupuri de păcătoşi înalt calificaţi.Azi emai rău, de
când cu tăierea teilor din faţa Curţii domnului Nikita, e chiar o
problemă, la o adică. Dar totdeauna se găsesc soluţii. În ianuarie
1717, când cu desantul ratat al cătanelor lui Ferenţ, vodă Mihai
Racoviţă l-a atârnat pe spătarul Dumitraşcu Cuza de furca
scrânciobului aflat chiar în poarta Curţii, ca să ştie nepotul Ioniţă
ce-l aşteaptă. Şi acela nu a ştiut sau nu a ţinut minte. Dar cine mai
ţine? Festivalul berii şi cel al literaturii (FILIT) tocmai acolo se
încing, cum s-ar zice, la vremuri noi, spectacole noi.
Cu timpul, dar şi după hirea celor ce ştiau a porunci, circul pentru

s-a mutat mai la marginea târgului, la iarmaroc, loc bun de
privală, încât făptaşul „să fie văzut şi cunoscut şi de alţii spre
părăsire şi altor răi, asămine făcători de răli” (anul 1800). Ştirile

încep din veacul al XVIII-
l e a . L a B u c u r e ş t i ,
spânzurătoarea era în Târgul
de Afară, Oborul de mai
târziu, unde se ţ inea
iarmaroc de două ori pe
s ă p t ă m â n ă ş i u n d e
condamnaţii erau duşi cu
alai şi îndemnaţi de femeile
ieşite de prin crâşme să bea
vin (drogul epocii), ca să
îndure mai uşor supliciul,
după relatarea lui Anton
Maria del Chiaro (1718). La
I a ş i , s pec t a co lu l e r a
asemănător, dar mai detaliat
în descriere. Pentru curioşi,
recomand documentele

publicate de Gh. Ungureanu sub titlul

(1931), unde găsim faptele şi (re)numele câtorva spânzuraţi la
locul faptei lor, pe margini de drumuri, sau în Iaşi, dar şi ale
gealaţilor sau călăilor (Dediul Craiovan, la 1803, Vasile Baciu, la
1804,MihalacheHuluba, la 1828, şi, ultimul pe listă, cu voia... sa,
Gavril Masalagiu zis Buzatul, ales la 1834 şi aflat în foncţie la
execuţia fraţilor Cuciuc, în ziua iarmarocului de Sf. Teodor din
anul 1847, relatată de George Sion în
(1888).

u cititorul ieşean de astăzi, să pornim în căutarea locului
spânzurătorilor (două în cazul Cuciuc), aşezate pe două
moviliţe, care se mai vedeau încă în ianuarie 1888, când

memorialistul evoca această întâmplare de neuitat. Plecăm cu
convoiul obişnuit din curtea Criminalului, aflat atunci în clădirea
existentă şi astăzi, corpul E al Universităţii „Alexandu Ioan
Cuza” din Păcurari, vizavi de Biblioteca Centrală, unde se
canonesc acum un alt soi de condamnaţi, la învăţătură.
Spectacolul era de zile mari, dată fiind crima de paricid,
completată cu uciderea unui ţigan, precum şi condiţia socială a
condamnaţilor, unul militar. Mai mult, execuţia publică avea să
fie ultima din Moldova, dar nimeni nu ştia asta atunci. În
octombrie 1834, se hotărâse modul „convoerisirii” cu astfel de
ocazii, totuşi destul de rare în perioada Regulamentului Organic:
vel armaşul şi al doilea armaş în frunte, toţi armăşeii de slujbă în
acea zi, 12 redavoi din straja pământească (oştirea nou înfiinţată)
cu un unter ofiţer, 12 slujitori ai Departamentului pricinelor din
lăuntru (poliţia de mai târziu) şi un duhovnic. Acum, garda era
mai numeroasă, după cei 12 soldaţi care băteau tobele urmând
100 de soldaţi străjuind pe două laturi pe fraţii Cuciuc, precedaţi
de un preot şi urmaţi de Gavril Buzatul, acesta purtând două
ştreanguri pe umăr şi uniforma stabilită tot în 1834: „spenţer [o
tunică], pantaloni de postav roşu, o căciulă în cap cu fundul roşu şi
pe dânsa omarcă de tiniche scriind pe ea : , un bici
pe umăr” ( ..., p. 12). Dau aceste detalii
pentru a lua iarăşi de pe umerii călăului presupusa mantă roşie şi,
odată cu ea, amai disloca înţepenita legendă a toponimului

(pentru care trimit la episodul VII al acestui serial
publicistic). Convoiul va fi străbătut acelaşi traseu ca şi altădată,
adică pe Uliţa Mare şi pe uliţa Podului Roş (strada Palat, azi), a
traversat podul de peste Bahlui şi, pe Podul Lung, a ajuns la
destinaţia legiuită, în iarmaroc. Ajunşi aici, spaţiul tipografic al
acestui episod fiind epuizat, păstrez suspansul toponimic pentru
luna viitoare. Fapta în sine, cea relatată, s-a încheiat şi ea cu o sus-
pendare.

Dealul Spânzurătorii
La) Spânzurata

plebs

Pedepsele în Moldova la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea

Suvenire contimpurane

Călăul temniţei
Pedepsele în Moldova

Manta
Roşie

C
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Titlul cu care începem această cronică nu este al vreunui
studiu despre natură care porneşte cu o splendidă
metaforă, nici al unui tratat eseistic despre teoria

culorilor sau arta profană, este chiar titlul unui volum de
versuri. Aurel Istrati ne oferă surpriza unei ipostaze la care
sinceri să fim nu ne aşteptam. Îl ştiam de pictor cunoscut, de
muzeograf, critic de artă, mare iubitor de frumos, vara uneori
pierdut în cântece de chitară fără să se gândească prea mult la
venirea toamnei târzii şi a viforului iernii. În comentariile sale
despre arta penelului face trimiteri probabil şi la spusele lui
Brâncuşi, rămase celebre: arta este o taină şi o credinţă, iar când
se face după vreo teorie, este falsă. Acum, Aurel Istrati s-a
aplecat asupra tainei versului (ne întrebăm de ce aşa târziu?).
Citindu-i (Ed. Danaster, Iaşi, 2012)
realizăm că şi-a descoperit şi alte izvoare, plecând de la nişte
sfere ale realităţii ce nu prea se lasă captate de cunoaşterea
empirică. Poetul are revelaţia funcţiilor cuvântului, profită cu
talent de ele, recurge la construcţia etajată a metaforelor,
exprimând trăiri şi modificări ale stărilor de spirit, neaşteptate
întorsături de idei, în fond sensibilităţi care intră în vocile
sonore ale poeziei.
Versurile lui Aurel Istrati comunică într-un mod natural,
digresiv şi totuşi răscolitor, meditativ, profund. O carte,
indiferent de genul ei, se lasă descifrată şi desluşită prin propria
înţelegere a cititorului, acesta nu caută neapărat esenţele, aşa
cum încearcă un critic de profesie, ci se lasă condus doar de
puterea sa de analiză şi interpretare. „Izgonită din carnea sacră /
a pietrei, / De gura flămândă a dălţii, / tortură sublimă... / Ea,
nenăscuta... / Trezită în ţipăt ascuţit de metal / Fiinţa... /
Regăsire a formei primordiale / În palma ta, în care rămâne /
Doar urma grea / a picăturii de sânge...” ( ), sunt
versuri care ne trimit la actul de creaţie ca fapt primordial.
Impactul cuvântului scris asupra înţelegerii noastre, dincolo de
sensul lui obişnuit, este de netăgăduit, el se poate extinde
printr-o ramificaţie cu influenţe şi efecte nebănuite, o
arborescenţă precum crengile copacului cu prelungirile lor în
puzderia de frunze. Vom întâlni în versurile lui Aurel Istrati
multă cunoaştere şi multă iubire, dar şi multă singurătate în
marea trecere şi „petrecere” a vieţii, a destinului: „Ce gând îmi
ascunde / Foaia aceasta întristată, / Îngălbenită sub mâna mea /
Trecătoare...? / E înlăuntrul ei destinul meu, / al tău, / Nescris
încă...!”.
Imaginea eului poetic se răsfrânge în însăşi forţa trăirii care se
loveşte de cealaltă forţă, a dramaticului, a supraeului ieşit din
eu şi sine. Debutul întârziat al poetului se datorează probabil şi
„eului” său reţinut, mult prea timid de a ieşi în lume, nepregătit
încă să demonstreze scrisul matur şi în interiorul lui miracolul
regăsirii. Cum se întâmplă în , el a
preferat singurătatea şi se întreabă: Cum s-o mai alungi? şi
Unde să mai plece şi Încotro!?: „Clipele se scurg / Printre
degete / Limbile ceasului aleargă fără oprire / Numai e timp de
întoarcere, / Nu mai e timp de iubire / Drumul meu nu are
semne indicatoare / Şi-mi pare că nici capăt nu are. / Aşa că, a
merge înainte. / Poate însemna la fel cu a merge înapoi... / Cum
voi afla eu atunci oare încotro mă îndrept?”
Asistăm la un fel de autoanaliză a vieţii, sugerată prin versuri
precum cele din

etc. Ieşirea din sine şi
proiectarea gândurilor în peisaje ale naturii, în artă, în cultură -
toate-i sunt apropiate şi înţelese. Vom întâlni, fireşte, iubirea,
transcrisă în registre de sensibilitate, ca într-un joc subtil, altfel
un univers halucinant şi incert. În , o
poezie «tulburătoare, unde îşi ademeneşte iubita în „straie
curate pe inimă”, când „se aud îngânându-se depărtate glasuri
de clopot”, într-o asemenea zi de duminică natura e în
jubilaţie», cum bine observă Constantin Parascan în prefaţa
volumului. Sensibilitatea reflexivă proiectează iubirea, temă
fundamentală a vieţii, într-o dimensiune a universalului,
asociere a planului terestru cu cel cosmic: „... Pe cerul înalt
zugrăvit în smalţuri de albastru / Demâna dibace a unui meşter
neştiut, / Plutesc nesfârşite cohorte de îngeri...”
Câtă vreme autorul îşi caută identitatea, oglindită în cele din
urmă şi-n vocaţia lirică, starea care i-a fost dată să fie, se poate
considera pe calea împlinirii. Zbaterile împreună adunate au
ajuns la fulgerul de emoţie, la „lumina depărtată înnoptând pe
umărul meu de gând”, la „lacrima uscată pe obrazul
nemângâiat al iubitei” sau la întrebarea „Ce este, ce-a fost, ce
va mai fi?”. Câmpul semantic al universului poematic, cu cei
doi poli caracteristici poetului - singurătatea şi tăcerea - e de
nuanţă blagiană şi bacoviană. Versurile din
sunt imagini secvenţiale ale vieţii trăite, ca într-un larg almării,
acolo unde valurilemaimult se ondulează decât se sparg, acolo
unde vocea vine de nu se ştie unde, poate dintr-o angelică
tăcere, unde spiritul este aplecat mai mult spre
comprehensivitate şi ascetism. Poezia lui Aurel Istrati este
meditativă, profundă, etică şi estetică, în măsura în care,
dintotdeauna, e numai poezia adevărată. De remarcat
personalizatele ilustraţii purtând semnătura unui pictor de talia
lui Constantin Tofan, precum şi versiunea în limba engleză, a
Adinei Berneagă.

Vreme de Albastru

Ea, nenăscuta...

Întoarce-ne Doamne!

(Încotro!?).

Semne pe inimă, Şi tu, şi eu, doi călători,
Toamna, Vorbesc de unul singur

Scrisoare de... duminică

Vreme de Albastru

aperto libro

Nicolae BUSUIOC

Vreme de Albastru
În peisajul criticii actuale, în continuă extincţie, încărcat deapariţii cu greutate sau orgolios-efemere,AdrianDinu Rachieru
face o figură aparte. Nu doar prin numeroasele volume de

minuţioasă analiză, abordând o multitudine de subiecte din
spectrul literaturii române, nu doar prin valoroasele contribuţii de
sociologie a culturii, prin premiile naţionale şi internaţionale, prin
pasiunile mai puţin ştiute (cea de cronicar sportiv, de exemplu),
prinmult prea puţin cunoscutul talent de prozator, prin
calitatea de antologator al celor două volume dedicate
poeţilor din Bucovina (1996) şi Basarabia (2010) sau
prin recenziile răspândite, lună de lună, în principalele
reviste literare ale ţării. Omul de cultură bucovinean,
greu aclimatizat într-o Timişoară nu întotdeauna
primitoare cu cei veniţi din alte colţuri de ţară (în ciuda
mult-trâmbiţatului caracter multicultural al urbei) se
detaşează, în discursul scris sau rostit, prin
profesionalismul abordării textuale, subtilităţi şi
nuanţări ale analizei, prin recunoscute abilităţi
hermeneutice şi un orizont lărgit de lectură.
Scrisă cu stil propriu şi cu un inconfundabil curaj al
opiniei personale, (

, Editura Ideea Europeană, Bucureşti 2014) e
încă o acumulare de studii înspre proiectul de
anvergură al unei

. O carte a paradoxurilor, a reaşezării valorilor, văzute nu
doar prin lentila deformantă a epocii care, înmodmiraculos, a avut
puterea şi şansa de a coagula ogeneraţie irepetabilă.
Între şi întrebarea de final de carte:

, autorul analizează o serie de personalităţi
creatoare, aşezate în concretul timpului lor, realizând o galerie de
portrete sintetizatoare, după formula consacrată, eliptică, ce
surprinde în două-trei cuvinte un întreg destin literar. Exponenţii
acestei generaţii au în comun ,

Pe lângă Nicolae Labiş, cel care a reuşit să eludeze canoanele
momentului, în atenţia lui Adrian Dinu Rachieru se situează alţi
poeţi care seduc prin distincţia şi individualizarea perimetrelor de
creaţie:A. E. Baconsky ( ), Ion Brad (surprins în

), Florin Mugur (învăţând pe ),
Alexandru Andriţoiu ( ), Aurel Rău (filosofia
ochiului), Ion Miloş (trăind, multiplicat, drama identităţii), Ion
Horea (oferindu-ne reverii intertextuale), Gheorghe Tomozei (un
peregrin valah), Ion Gheorghe (mereu atras de căderea în timp),
Petre Stoica (recitând, fără capăt, monologul amurgului), Grigore
Vieru (risipit în biblioteca de rouă), Horia Zilieru (măiestru
orfevru), Vasile Leviţchi (tăinuindu-şi patriotismul în versuri),
Nichita Stănescu (demiurgul care a zidit lumi în joacă), Cezar
Baltag (invitându-ne la descifrarea ), Ilie
Constantin ( ), Anghel Dumbrăveanu (sub

), Florenţa Albu (ambasadoare a ),
Grigore Hagiu (seducându-ne cu ), Constanţa
Buzea (sau ), Radu Cârneci ( prin
excelenţă), Ioan Alexandru ( ,
transsubstanţiindu-ne pe toţi),Marin Sorescu (inegalabil în

), Ana Blandiana (traversând mereu punţi
), Ştefan Augustin Doinaş (urcând într-un perpetuu

), ConstantinAbăluţă (rătăcitor în căutarea
), Gabriela Melinescu (feminină ), Adrian

Păunescu ( ).
Ipotezele de lucru de la care pleacă demersul de cercetare în
redimensionarea percepţiei asupra primului val al poeţilor
şaizecişti sunt dublate de o alianţă de sisteme de lectură aplicată
operei (psihologică, sociologică, stilistică, semiotică). Privind
senin, prin cultură, criticul se distanţează de falsele şi stufoasele
etichetări, deoarece, pentru o corectă şi completă analiză, contează
doar superioritatea valorică,motivată estetic, probată în timp.
Însuşi termenul de este abordat cu meticulozitate şi
consecvenţă în sesizarea pârghiilor unui mecanism care, iată, în
anul 2015 tinde să fractureze, mai mult ca oricând, teritorii de
creaţie (exemplare, în acest sens, sunt bulversantele discuţii din
jurul şi din interorul USR…):

Atenţia se concentrează asupra reacţiilor critice, văzute ca un
continuum valorizant (sau devalorizant), opinii simultane sau
succesive (primii care s-au ocupat de au fost
Mircea Martin şi Ion Pop), iar afirmaţiile sunt verificate prin
recurgerea la ieşirea din labirintul textului, având ca reper

Generaţia orfelină Mitografii
lirice

Istorii politice a literaturii române
postbelice

Cuvântul prevenitor Generaţia
Labiş (mai) există?

vitregele condiţii formative au fost
modelaţi de interdicţii (lecturi clandestine, maeştri „ascunşi”,
biblioteci epurate), provocând o reacţie polemică (ruptura) şi
promovând, astfel, la start, un program negativ. Dar, în acelaşi
timp, este o generaţie aurorală, cu rol de verigă, redescoperind -
euforic - tradiţia, definind o stare de spirit, angajându-se, prin
combustie creatoare, la o lucrare comună, recuperatoare, fecundă,
susţinută, prin propulsie adjectivală, de o critică solidară…

un pedagog literar
toamna clasică alfabetul fricii

un estetizant

lirismului criptografic
un poeta artifex pecetea

melancoliei liricii non-elegiacă
lirismul pulsatoriu

cenzura lucidităţii omul cultural
un poet transfigurat

spiritul
parodic de la jubilaţie la
interogaţie
pelerinaj la verb poeziei
obiectuale amazoană

unpoetmediatic

generaţie

Deşi o istorie literară divizată pe
generaţii nu avem, termenul e intens folosit în discuţiile literaţilor
şi, negreşit, ajută intenţiilor clasificatorii; ideea că, în cuprinsul
literaturii noastre postbelice, generaţiile literare au fost abundente
n-a făcut decât să compromită noţiunea, înlăturând pe moment
ipoteza productivă a unor valuri literare succesive înmarele flux al
literaturii române.

contingentul creator

conştiinţa de sine a societăţii: Încercăm să răspundem, verificând
dacă întâmpinarea sărbătorească, abundenta exegeză (cheltuind
superlative) ori rezervele formulate cu tenacitate se confirmă.
Sprijinindu-ne pe opiniile care, în timp, le-au însoţit cărţile. Ştiind
prea bine că „obsesia virginităţii” e o himeră. Iar o percepţie

sociologică e interesată, cu deosebire, de fluctuaţia recepţiei
critice, în relaţia ombilicală text / context.

ca moment de fixare a unei noi concepţii asupra artei, avatarurile
epocii dogmatice prezintă deformările sociologiste ale
unei critici scolastice, cu judecăţi inapelabile, în
numele unuimaniheismcenu se încurca în nuanţe.

Generaţia Labiş a existat şi a discuta despre
începuturile ei înseamnă a interoga epoca. A ocoli
pudic perioada, a o expune caricat ori confecţionându-
i un eroism spălat de toate păcatele înseamnă a ne
priva în continuare de sintezele credibile de care avem
nevoie.

în drum spre altceva ne
ispiteşte prin biografism Ales drept
blazon, plătind inerentul tribut, sfidând apoi

prescripţiile obtuze impuse de „copoii” sistemului, cerea ca
„raţiunea trează” să prindă sensul lumii, trăgând „cugetarea din
teacă”.

supoziţia asasinatului
politic, bucurându-se de „certitudine folclorică”, încă rezistă.

refuzând a practica poezia de reţetă
stalinistă, a fost obligat să ia calea exilului (în Suedia), simţindu-se
străin pretutindeni (dar mai cu seamă în „patria spirituală”,
România), Cel care „în trei
limbi” s-a bătut cu destinul condensează o dramă existenţială şi
intelectuală; străin de regia culiselor, bucurându-se, în schimb, de
obişnuita (la noi) ingratitudine a contemporanilor, Ion Miloş nu
este un învins. (…) Pornit în căutarea identităţii pe suportul
meditaţiei morale, lansând aspre rechizitorii, el se dovedeşte
mereu bătăios, robust, clamându-şi însingurarea ca un disperat
strigăt existenţial, fără a capitula însă.

Durerea de a fi
român. Convorbiri

mare colecţionar de
premii şi diplome, scoţându-şi volumele la edituri fără vizibilitate,
în tiraje confidenţiale, Ion Miloş, temperând egoismul creatorului
prin osârdia traducătorului, este un poet fără impact…

Generaţia orfelină

portret de
grup cu Robinsoni solitari, în care, prin pluralismul vocilor, prin
viziuni şi formule de creaţie deosebitoare, împărtăşind efortul
individuaţiei, „robinsoniada”a izbândit, triumfând în creaţie.

Dezinteresul pentru interogarea contextului socio-politic este
întotdeauna păgubitor, ne avertizează autorul, iar istoria culturii
confirmă cu asupră de măsură aceasta, în toate treptele ei de
evoluţie. Nu altfel s-a întâmplat în discutata perioadă, atunci când,

După asocieri surprinzătoare, mereu proaspete, cu
declarata intenţie de a aduce o lumină nouă asupra unei
epoci bulversate şi bulversante, cu rigoare ştiinţifică şi
obiectivare (ca asumare a subiectivităţii), autorul
conchide:

Cap de zimbru al generaţiei sale, Nicolae Labiş, mereu
, e creatorul care şi astăzi
. Un simbol (

) şi, totodată, un sacrificiu cu noimă, Labiş îşi frânge
traiectoria printr-o moarte simbolică, iar

Nu lipsit de interes este şi cazul lui Ion Miloş, prezentat cu
luciditate şi îndreptăţită amărăciune, o veritabilă lecţie de
verticalitate. Un autor ce,

în mod paradoxal, nu dezertează…

Exilul ca şcoală a discernământului determinămetamorfotice lecţii
de scepticism şi supravieţuire, o formă de rezistenţă continuă prin şi
pentru cultură, în care compromisul e o graniţă niciodată trecută.
Stă mărturie, în acest sens, şi cartea de dialoguri

(Editura Semne, Bucureşti 2010), unde Ion
Miloş (traducătorul a peste două sute de poeţi români în suedeză)
are puterea de a recunoaşte dez-mărginirea prin scris. Din păcate,
constată cu mâhnire Adrian Dinu Rachieru,

Istoria literară, cercetată în ramă generaţionistă, solicită un
veritabil efort integrator, iar căutarea motivaţiilor plauzibile
implică, din partea autorului, distilarea exegetică a unui volum
uriaş de date. sparge forme şi formule inerţiale
şi închistante preluate de-a valma de o parte a criticii actuale,
deschizând porţi largi pentru comprehensiunea unui

Lipsit de complexul marginii, cu abia bănuite nostalgii,
demonstrând preocupări diverse, abordate din unghiuri neobtuze,
Adrian Dinu Rachieru confirmă, cu fiecare carte apărută, o vocaţie
a excelenţei creatoare.

Vocaţia spiritului critic
în formula ADR

Mihaela GRĂDINARIU
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Horia ZILIERU

AMANŢII DIN BIZANŢ

Damnatul Cuplu traversează spaţii
erotice eclipse. Telescoape
transmit imagini cosmice: etape
din viaţa mea light flashing. Radiaţiii

testează cordul simulând agape
şi cavalcada cupelor, vibraţii
la gongul sânilor iar inspiraţii
hiroşimează rimele satrape

voltajul energia prohibită
viteză şi impuls periseleniu.
Domniţă, floarea cuielor nu doare?

Cu ochii bufniţei doar Pann excită
duelul între coapsele/ focare
apocalipsa------- amorsatul geniu.

FleMePe, oniricul

1.Era frumos, aerian, literă cuneiformă, plutind ca
diapazoNourii:
„Pătruns de solitudinea splendidă/ Ce mă-nconjoară
binefăcătoare/ Cu graţie solemnăde hlamidă/ Şi-austeritate
de sancturare”.
2.Privirea-i, scăpătare a asfinţitului, staminiza
gravitaţionala fatmăAmaltheea:
„Dar mânile mele aievea promit/ Mângâieri ce-alină şi-
nalţă ca un mit,/ Distrată de mine te-apropii… Incaşii/
Pândind un duşman nu umblau mai lin/ Decât îţi lunecă ţie
pe lespede paşii/ În linişte lucind ca două flori de crin.”
3.Aseleniza cromosfera metaforei, tâlcuind slova a patru
limbi şi nu fu poreclit „poliglot amator”:
„Pe-un pod ce-ntrece Brooklyn şi cel din San Francisco/ În
majestoase-lent viteze/ Cu toate farurile treze/ trec toate
maşinile din America.// Lincoln, Buick, Cadillac,
Plymouth,/ Ford/ Şi line Rolls Royce-uri venind de la nord/
Alunecări lungi de Crysler imperial/ Ultimele modele val
după val,/ Opel Olimpia, Fiat, Lancia, Olds Mobil/
Limpezi unduind ca lotuşii pe Nil// Alai de limuzine
inocent şi gingaş/ Studebacker,Renault,Mercedes,Willis/
Nash/ Ca facle de oţel şi de neon ard/Alfa Romeo, Bugatti,
Citröen, Packard/ Fiinţeminunate cu paşii moi de pâslă/ Ca
nimfele-n oceanemânuind o vâslă.”
4.Timpul monospectral îi ţine neodihna în diezii captivi ai
memorieimele.
5.Mai ierialaltăieri, întru oroarea acelora ce umplu suveniri
cu pietre, îi transcriam, cu voce tare, să mă auză, din
rezerva E-8 (nu antonpannescul spitaliu al amoriului): „…
Izvorul poeziei care/ văzând ceasul oprit, zice,/ S-a oprit
ceasul acela// ce ieri ticăia aşa frumos?/ şi aude sunetul apei
lacului/ clipocind - acum împietrit” (William Carlos
Williams).

Florin Mihai PETRESCU
(31 martie 1930 - 6 aprilie 1977)

UNUI PRIETEN
La poartă un cireş s-a scuturat…
Abia acum o taină-i deslegată:
La tine-n casă-i miros de curat;
O ştiu, în primăvara fermecată.

Să nu vorbim de florile sfioase
Ce-ar demonstra ce am simţit mai sus.
Aceste clipe sînt mult prea frumoase
Şi decît florile sînt mai presus.

Pluteşte liniştit în încăpere
O-ntrepătrundere de gînduri şi simţiri
Precum tîrziu, în suflet şi tăcere
Aromele uitate-n amintiri.

Şi scunda odăiţă-i înălţată
De cărţile-agăţate pe pereţi.
În ei - ca-ntr-o iubire e gravată
Imaginea iubiţilor poeţi.

Şi clipele se scurg… şi stau în vreme…
Precum aici aş vrea să mai rămîn
În pîlpîirea marilor poeme
Pe care eşti şi-ai să rămîi stăpîn.

Tătăraşi, primăvara, 1959

În sfârşit, o intervenţie consistentă şi hotărâtoare în bizarachestiune a „asasinării” lui Eminescu: sub prestigioasa
coordonare a acad. Eugen Simion a apărut culegerea

în care câţiva dintre cei mai cunoscuţi şi
autorizaţi medici introduc într-o animată dezbatere (nelipsită,
în presă, de episoade amatoristice) seriozitatea nepărtinitoare a
probei ştiinţifice. Încep cu concluziile: Eminescu
n-a suferit de lues, ci de aşa numitul T.A.B. -
tulburare afectivă bipolară. Într-un singur punct
opiniile somităţilor lumii medicale converg cu
acelea ale susţinătorilor tezei conspiraţionismului
şi asasinatului: „tratamentul cu mercur a dăunat
grav sănătăţii poetului, în bună măsură
determinându-i sfârşitul”. Cât priveşte boala ca
atare, şi medicii, şi vehemenţii acuzatori ai
cabalei susţin aceeaşi idee, dar cu intenţii
concluzive net diferite. În vreme ce specialiştii
validează vechea diagnosticare a „rătăcirii”
poetului, atribuindu-i, însă, altă origine decât
luesul, cei ce acuză „asasinarea” pusă la cale de
Carol I şi Maiorescu (!!) neagă sifilisul doar
pentru a-i nega şi consecinţa - suferinţa psihică, pe care o văd
„inventată” din raţiuni malefice. „Ar fi de plâns dacă n-ar fi de
râs” - scrie, în prefaţă, acad. Eugen Simion - „şi totuşi, aberaţia
se lăţeşte şi face carieră, într-o cultură a suspiciunii şi
comploturilor, începând cu cel mitic (complotul mioritic).Aşa
se face că în spatele morţii oricărei personalităţi eminente se
profilează totdeauna doi ciobani abisali care vor să-l lichideze
pe cel de al treilea, logodit cu o mireasă cosmică.” Este ceea ce
am susţinut şi noi de câţiva ani încoace (vezi volumele

precum şi articolele publicate inclusiv în această revistă), însă
bolovanul a luat-o decis la vale şi, dacă nici cartea datorată
elitei universitarilor medicinişti n-o să-i oprească rostogolirea,
se pare că nu-i nimic de făcut: fantazarea naiv-poliţistă,
întemeiată pe „probe” nici măcar circumstanţiale, va continua
să se instaleze în mentalul naţiei. De remarcat că mai toate
referirile bibliografice din carte menţionează lucrarea din 1972
a lui Ion Nica, medic la Spitalul militar din Iaşi, primul care a
demonstrat inconsistenţa vechiului diagnostic. Au trebuit să
treacă mai bine de patru decenii şi să apară diversiunea
„asasinării” pentru ca merituoasei cercetări a ieşeanului Nica
să i se recunoască, fie şi indirect, calitatea (şi rangul) de primă
contribuţie la elucidarea unei delicate chestiuni de istorie
literară. În culegerea acad.V.Voicu îşi
propune să răspundă la întrebarea „A contribuit intoxicaţia
iatrogenă (cu mercur, n.n.) la patografia lui Eminescu?”
Concluzia: „Erorile de diagnostic şi, implicit, tratamentul de
lungă durată cu mercur pentru un presupus lues a supraadăugat
sindromului maniaco-depresiv o componentă neuro-toxică cu
o agravare a depresiei şi apariţia altor simptome psihice,
neurologice şi organice.” Şi totuşi, nimic malefic în cura cu
mercur: ăsta era tratamentul veacului! Nu trebuie uitat că
agentul patogen al sifilisului a fost identificat abia în 1905, la
16 ani după moartea poetului, iar prima diagnosticare certă s-a
izbutit abia în 1906! După ce prof. Oct. Buda examinează
amănunţit „Patografia - între biografie şi medicină”, prof. dr.
Dan Prelipceanu cercetează boala psihică a poetului din
perspectiva psihiatriei actuale, luând în consideraţie şi
„încărcătura familială a poetului” (doi fraţi s-au sinucis,
Henrietta avea depresii şi tendinţe suicidare, Matei a avut
episoade maniaco-depresive, Aglaia, basedoviană, a avut un
copil alienat), spre a susţine, argumentat, că Eminescu suferea
de o „tulburare afectivă bipolară tip I, cu episoade maniacale
acute, cu factori psihotici congruenţi cu dispoziţia, alternate cu
perioade sub-clinice depresive, cu remisiuni parţiale
interfazice”. De notat şi citarea unor studii ale specialiştilor de
la Universitatea din Iowa, potrivit cărora se poate vorbi despre
o puternică asociere între creativitate şi tulburări ale
afectivităţii, între care şi T.A.B. Reamintesc constatarea din
teza de doctorat a ieşeanului B.C.S. Pârvu (despre care scriam
în din iulie 2014): dintre cei 53 de poeţi
români dispăruţi luaţi în calcul, 81,54% ar fi acuzat anumite
suferinţe psihice. Ceea ce ne-a prilejuit supoziţia că scriitorul
este una dintre cele mai sensibile antene de percepere a
realităţii, şi acuitatea rezonanţei, totdeauna intens vibrantă,
poate aduce subiectul creator până în pragul dureros al
patologiei psihice.
Este ori nu este infamant diagnosticul de lues?Astăzi, poate că
da, câtă vreme există mijloace de protecţie, maladia este
vindecabilă şi cazurile de evoluţie până la exitus foarte rare. În
epocă însă, reprezenta adevărată fatalitate şi printre victime s-
au numărat personalităţi marcante, supuse, mai toate, aceluiaşi
tratament de-a dreptul criminal cu mercur: Nietzche, Lenau,
Maupassant, Van Gogh, Luchian, Lautrec, Grigorescu ş.m.a.
Cei nouă medici autori ai cărţii

Maladia lui Eminescu şi maladiile imaginare ale
eminescologilor,

Printre
cărţi, Printre alte cărţi, Căminarul, Trăim o singură dată,

Maladia lui Eminescu...,

„Cronica veche”

Maladia lui Eminescu şi

maladiile imaginare ale eminescologilor

„Trăind în cercul vostru
strâmt / Norocul vă petrece / Ci eu în lumea mea mă simt /
Nemuritor şi rece”.

procedează simplu şi
eficient, trecând în revistă, potrivit domeniului în care fiecare
este specializat, simptomatologia şi modificările organice
produse de lues, într-un grăitor vizavi cu patologia cazului
Eminescu. Concluziile nu îndreptăţesc acuzarea luesului, dar
lasă deschisă şi eventualitatea altor diagnostice: dr. Sarafoleanu
vorbeşte despre cunoscuta otită, ce putea determina o

meningită, prof. dr. Apetrei întrevede un posibil
proces aterosclerotic - în vreme ce Călinescu, se
ştie, lua în considerare un anevrism aortic
(considerat imposibil încă de dr. Nica). Toţi cei
nouă medici demare prestigiu în breaslă refuză cât
se poate de motivat să ia în considerare
diagnosticul de lues şi acuză vehement intoxicaţia
cu mercur care „a supra-adăugat sindromului
maniaco-depresiv o componentă neurotoxică”
(acad. V. Voicu). Din coroborarea tuturor datelor
rezultă convingerea cvasi-unanimă că se poate
vorbi cu îndreptăţire despre „tulburarea afectivă
bipolară” - sindromul T.A.B. Model de abordare
multi-disciplinară, cartea coordonată de acad.
Eugen Simion o consider fundamentală şi

definitivă; era necesară şi este binevenită. (Şi dacă tot vorbim
despre psihic, o amuzantă corectură ce arată lucrarea...
subconştientului: ministrul Instrucţiunii era Maiorescu şi nu...
Manolescu - pag.31).
Am lăsat la urmă capitolul cel mai interesant, redactat de prof.
dr. Vladimir Beliş, fiind vorba despre un cunoscut şi apreciat
specialist în domeniul medicinii legale, iar discutabila autopsie
a poetului continuă să lase loc unor interpretări prea... diverse.
De altfel, dr. Beliş consideră că „nu se poate, sub nici o formă,
pune bază pe raportul de autopsie întocmit de dr. Sutzu şi cu atât
mai puţin pe sumarul examen asupra creierului făcut de prof. dr.
Gh.Marinescu (foarte tânăr pe atunci - 26 de ani, n.n.), după ce
organul intrase în autoliză şi putrefacţie, ambele descrieri
conducând spre un diagnostic eronat, acesta ne putând fi
susţinut nici măcar prin cunoştinţele de specialitate ale epocii
respective.” (Mămir cum de susţinătorii tezei asasinatului n-au
speculat faptul că autopsia a fost cerută de Maiorescu, ce putea
fi interesat de o examinare incompletă, menită, nu-i aşa, să
confirme diagnosticarea anterioară!). Pentru a ilustra
precaritatea investigaţiei medico-legale din 1889, dr. Beliş
reproduce un raport de autopsie executată deMinaMinovici în
aproximativ aceeaşi perioadă. Dincolo de ilaritatea ce-o poate
produce propoziţia introductivă („Cadavrul a fost găsit mort
într-o casă”...) raportul constituie un adevărat model în materie
şi se situează la enormă distanţă de improvizaţia din 1889
datorată medicilor Sutzu şi Alexianu. De altfel, se putea, mai
simplu, reproduce pasajul ce conţine regulile privitoare la
autopsierea craniului (Mina Minovici, „Tratat de medicină
legală”, 1928, pag. 400-401), imediat observându-se că
majoritatea cerinţelor - unele, chiar elementare - n-au fost
respectate. Iar examinarea creierului o zi mai târziu, după ce... a
fost uitat în soare pe pervazul unei ferestre şi a intrat în autoliză,
nici nu mai poate fi luată în consideraţie. Important este faptul
că dr. Beliş constată absenţa modificărilor organice generale
menite să justifice diagnosticarea luesului, precizând şi că „...
astăzi se ştie că alterările sifilitice”... etc. etc. Îmi iau îngăduinţa
să observ că şi atunci, la sfârşitul secolului XIX, se ştia, câtă
vreme frazele cu pricina figurează aproape cuvânt cu cuvânt în
Tratatul lui Minovici (pag. 436). Subscriu însă, fără nici o
rezervă, interogaţiei finale: „... nu văd de ce suntem avansaţi
dacă hotărâm sau nu că Eminescu a fost bolnav, când acesta a
lăsat în urmă opera sa nemuritoare, care azi, în treacăt fie spus, a
ajuns chiar să fie ponegrită de persoane cu veleităţi de critici
literari. Această întrebare poate că şi-o pune şi poetul acolo
unde se află, dar tot el îşi dă răspunsul:

Demenţionat că, astăzi, T.A.B. este o afecţiunevindecabilă...

Mircea Radu IACOBAN

Maladii i conspira ii imaginare.
Un diagnostic (definitiv?)

ş ţ Mnemosyne

Câmp cu chiparoşi
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Până la realizarea frumosului său vis „justiţiar” (sper să nu
devină, cum se mai întâmplă cu ambiţioasele proiecte
de anvergură, un coşmar) al unei cam neglijate istorii

generale a poeziei noastre contemporane, preludată, de altfel,
de excelentul volum din 2008 dedicat „hieroglifelor” lirice
postmoderne, Emanuela Ilie, conferenţiară la Universitatea
„Al.I. Cuza”, îşi face mâna prin investigarea unei configuraţii
cartografice limitată spaţial, dar solidă, densă, intim-familiară
autoarei, într-un, din nou, uşor polemic şi reparator dicţionar
critic al poeziei ieşene contemporane, apărut la editura Timpul
în 2011, reluat în 2013 la Institutul European, într-o a doua
ediţie, „revizuită şi adăugită”, căci terenul e, fireşte, în continuă
mişcare. Să remarcăm de la început că scrierea unui astfel de
dicţionar e un demers diferit de acela al realizării unei istorii
literare, dificil, mai ales când te înhami la o astfel de treabă de
unul singur şi când vrei să realizezi mai mult decât un simplu
repertoar de nume şi titluri. N-ai aici, precum în cazul istoriei
literare, ideologie, teze, finalităţi şi metode de analiză mai clar
asumate, strategii şi facilităţi narative de argumentare şi de
captivare a cititorului, criterii, nu numai cronologice, mai
coerente de abordare, direcţii călăuzitoare, deci, mai uşor de
urmărit. Într-un dicţionar care se vrea într-adevăr critic, eşti
nevoit să sari de la unele registre şi strategii poetice la altele, să
parcurgi universuri poetice specifice, de asemenea diferite de
la un poet la altul. Observaţii interesante în această privinţă
( ) ne oferă tânăra Teodora Dumitru,
redactor la revista „Cultura”, cu ocazia apariţiei în 2012 a

. După opinia sa, balanţa ar
înclina în favoarea dicţionarului, privit ca un demers de echipă,
cu posibilităţi mai mari de adunare şi de filtrare, nu doar printr-
o singură raţiune, a informaţiei, mai puţin hazardat, căci e ferit
de „patosul şi ficţiunea marilor naraţiuni”, mai bine ancorat,
printr-o unitate de perspectivă autoimpusă desigur, în
stringenta actualitate; faţă de o istorie literară, tributară unei
singure viziuni critice, un dicţionar, prin antrenarea unui număr
mai mare de specialişti,

Iată că Emanuela Ilie încearcă să demonstreze că
şi un bun dicţionar literar este posibil, în ciuda
dificultăţilor enumerate mai sus. Să precizăm la începutul
demersului nostru că, din aceleaşi motive, nici lectura unui
astfel de dicţionar de la un capăt la altul nu e tocmai uşoară, cum
nici o analiză critică precumse doreşte aceasta de faţă.
Prin forma de organizare a materialului (succinte date
biografice, activitate literară, judecăţi critice, bibliografie
selectivă), dicţionarul Ilie aspiră să fie înainte de toate o carte-
ghid, oferind facilităţi de informare pentru categorii largi de
cititori, chiar dacă referinţele şi analizele de text cer o minimă
familiarizare filologică a acestora. Dar, dincolo de aceasta,
miza dicţionarului este mult mai mare, căci el este şi un
instrument de evaluare şi de selecţie, într-o descendenţă
manolesciană asumată de autoare şi sublinată de recenzenţi (Al.
Cistelecan). Un reprezintă astfel un calm
manifest critic (în accepţia braşovencei Alexandra Roxana
Lazăr întreaga lucrare e un „dicţionar-manifest”), prezentând
deziderate de bun simţ: operaţia de selecţie şi de sistematizare
nu poate fi decât „axiologică” şi trebuie să respecte, măcar la
nivelul intenţiei, criteriul sacrosanct al obiectivităţii. O primă
ţintă a lucrării bate către proxima grădină, ieşeană, şi are în
vedere fenomenul inflaţiei poetice şi al abuzului editorial.
Sigur, la o analiză oricât de sumară, Iaşul poetic contemporan
apare nedreptăţit de către cartografii mai de soi ori topografii de
ocazie. Nici cinci-şase nume mari la care se limitează aceştia,
dar nici trei sute, câţi autori de poeme sunt înregistraţi ca atare
în ultimele câteva zeci de ani, din care vreo două sute răsuflă,
încă în viaţă.Autoarea taie aşadar în carne vie şi selectează doar
cincizeci şi trei dintre aceştia, dând astfel dovadă demare curaj.
Să intri în stupina ieşeană şi să alegi doar un sfert din albinele
lucrătoare, mai mult sau mai puţin lirice, e o întreprindere de
mare risc din care, totuşi, Emanuela Ilie a scăpat cu bine, cele
câteva înţepături, suportabile, venind mai degrabă din afara
ariei geografice de cercetare. Poeţii ieşeni stau, deocamdată, în
expectativă. Nici instanţele critice ale urbei nu s-au arătat mai
locvace.
Cercetând lista poeţilor acceptaţi, constatăm că aria de
cuprindere a dicţionarului Emanuelei Ilie e generos extinsă:
locul naşterii e hotărâtor, dar sunt primite şi personalităţi venite
din alte spaţii geografice al căror destin s-a legat într-un fel sau
altul (mai ales prin studii sau profesii) de urbea ieşeană; intră
aici scriitori originari din Neamţ, Suceava, Vaslui, Bucureşti,
Botoşani, Sibiu, Năsăud, Olt, Galaţi,Argeş şi chiar dinTighina.
Unii dintre aceştia pot fi revendicaţi şi de alte dicţionare literare
locale. În contrapartidă, după acelaşi criteriu, apare normală
includerea în recentul dicţionar biobibliografic

de Silvia Lazarovici, a lui Mihai
Ursachi, născut la Strunga, dar cu studii primare, gimnaziale şi
liceale în oraşul luiEminescu.

Istorie versus dicţionar

Dicţionarului compendiu Simion

„reflectă metodologia de cercetare a
epocii în datele ei primare, în <<mediocritatea>> ei în sens
nepeiorativ”.

de autor

cuvânt-înainte

Scriitori şi
publicişti botoşăneni

Unul dintre criteriile importante de selecţie şi ierarhizare
(păstrat pe cât posibil şi în interiorul lucrării, prin numărul de
pagini acordate poeţilor) e acela al calităţii în detrimentul
cantităţii. Există totuşi o limită cantitativă: cel puţin două
volume de poezie devin, ca şi în cazul marelui dicţionar
academic al literaturii, o condiţie a atribuirii cardului de acces.
Dar autoarea îşi permite, ca şi realizatorii aceluia, o depăşire a
dogmatismului fundamentalist, încălcând în câteva rânduri
regula autoimpusă a celor două cărţi publicate. Dicţionarul se
deschide chiar cu o astfel de excepţie: autorul unei cărţi din
1995, „absolut remarcabilă”, . În acest caz
demersul propriu e oarecum dictat de realitatea orizontului
general de aşteptare:

Emanuela Ilie îi rezervă şi ea
acestuia, cu argumente pertinente, un loc meritat în „loja de
onoare” a poeziei noastre contemporane; e un demers prin care
şi ţinta polemică se mută discret în exterior. Recurgem în acest
sens la un instrument etalon,

, coordonat de acadamicianul Eugen Simion şi
constatăm că, numai la prima literă a alfabetului, din zece poeţi
ieşeni contemporani prezenţi în , şase, deşi
autori de volume validate de critică, nu şi-au găsit locul acolo:
pe lîngă citatul Acosmei, Ştefan Amariţei, Liviu Apetroaie,
Petru Aruştei, Michael Astner, Şerban Axinte. Pentru cei
admişi în dicţionarul academic, cele câteva rânduri ce li se
atribuie lui Radu Andriescu ori lui Liviu Antonesei sună mai
degrabă a desconsiderare şi mă şi mir că, pe cît îi ştiu de
năbădăioşi, nu şi-au cerut demisia din paginile acestuia. Nu
suntem chiar singurii care, fără a vedea cine ştie ce mari
conspiraţii, reproşează „centrului” o poziţie oarecum
reducţionist-exclusivistă faţă de „margini”. Un fan declarat al
Dicţionarului academic „central”, reputatul critic şi profesor
orădean Ion Simuţ, el însuşi co-autor al unor lucrări similare
(precum dicţionarele coordonate deMircea Zaciu), observa, cu
ocazia apariţiei celor două volume ale

, în 2012, că, în pofida pretenţiei de a recupera „o bună
parte din literatura afirmată din 1990 încoace”, şi în acesta
„mulţi, foarte mulţi <<provinciali>> sînt absenţi”, de unde o
avalanşă de „bătălii” şi revendicări în dicţionarele locale,
zonale ori judeţene. Fără a-şi numi direct preopinenţii, doamna
Ilie iniţiază şi ea o astfel de confruntare, pe care o bănuim în
verdictele mai apăsate cum e cel referitor la regretatul pictor-
poet Petru Aruştei, autor al volumului postum

. Dincolo de superlativele lui Cezar
Ivănescu, susceptibile până la urmă de o „supralicitare prin
hiperbolizare afectivă”, singurul adevăr care contează, susţine
autoarea noastră, este acela că PetruAruştei e un mare poet”.
În aceeaşi ordine de idei, ultimul volum editat de ŞerbanAxinte
( ) este

. Altă mare absentă din
mai sus-pomenitul dicţionar, Carmelia Leonte, este, ne atrage
luarea aminte Emanuela Ilie,

.
Să remarcăm totuşi că, deşi avansate de pe o poziţie oarecum
partizană, judecăţile de valoare şi sentinţele critice din
dicţionarul ieşean sunt, constant, judicios-echilibrate; autoarea
ţine bine cumpăna dreaptă, nu abuzează, cum recomanda
recent şi Eugen Simion cu ocazia lansării la Focşani a

, de cuvântul „mare”, e
zgârcită în general în superlative. Când recurge la ele, acestea
sunt sprijinite pe text şi demonstrate cu argumente. Ele apar
firesc în articolul despre Cezar Ivănescu în care dă glas unei
adevărate efuziuni lirice generate de unicitatea poetului:

Un anume aer al dicţionarului e
dat, desigur, de implicarea autoarei lui ca ,
vorba lui Geo Bogza, la viaţa artistic-literară a Iaşilor, de
angajarea sa curentă în zona criticii de întâmpinare şi de
însoţire (majoritatea covârşitoare a poeţilor prezentaţi au
beneficiat de una saumai multe cronici şi recenzii ale domniei-
sale în revistele ieşene de specialitate). Dar angajându-se într-
un demers dificil şi obositor de sinteză, sistematizare şi,
implicit, de ierarhizare, autoarea se plasează, programatic,
dincolo de idiosincrazii, frustrări sau orgolii, proprii sau ale
altora, într-un plan fatal subiectiv din care fac parte şi laudele,
dar şi rezervele, obiecţiile critice, exprimate cu mai multe sau
mai puţine menajamente, blând, cu umor, sau cu destulă
severitate. Ele sunt departe de prezentarea cam birocratică,
otova, neutră, albă, din dicţionarele de gen similare. N-aş zice
că „indulgenţa critică”, „fardul valoric”, izvorâte din
„patriotism local” (cum observa cu mărinimoasă solidaritate
feminină Gabriela Gheorghişor) i se pot reproşa dicţionarului
poetic ieşean. (

Jucăria mortului

Dicţionarul general al literaturii
române

Moarte şi
renaştere. Supravieţuire

Păpădia electrică

Dicţionarului scriitorilor vrînceni

Vaurma)

„Puţini sunt poeţii care - cu un unic
volum, ce-i drept editat demai multe ori - au făcut să curgă atât
de multă cerneală critică, atâtea efluvii admirativ-uluite
precum Constantin Acosmei”.

Dicţionarul Ilie

Dicţionarului esenţial
Simion

„

„una dintre cele mai clare dovezi că,
la Iaşi, poezia are într-adevăr viitor”

„cu siguranţă una din cele mai
valoroase voci prin care se exprimă Iaşul poetic actual”

„Sfâşietoarea voluptate cu care îşi cântă, fără preget, sfârşitul
încă mai conservă acestui Frumos efeb mort o strălucire până
acum neegalată”. de familie

martor şi participant

Care vine după mine

Este aceea care vine după mine. Ea, care aduce
zăpadă, o străină - vine de la pol?
Alo! Ninge prea des, îmi scoate ochii, mai răreşte-o
un pic, nu auzi? Ninge
prea repede! Mai încet, nu văd
nimic… Ea îmi trimite gândul inimii cel bun. E
îndrăgostită. Îmi deplânge
lipsa de inspiraţie - îi iert măgăria. Acum
dă drumul la grauri. Sunt

grauri flămânzi, alungaţi până aici de viscol,
stoluri, stoluri. Ea le face semne
într-una, nepotrivite - că avusese o vedenie, că
o ciugulesc. Domniţă, mai lasă
dracului vedenia asta cu
grauri, a nins destul, opreşte-o! Nu, zău. Aş opri-o
eu, dar nu pot, zăpada ţâşneşte din inimă,
e o maşinărie. E în direct.

Ea este aceea care vine după mine la spital, să
mă recupereze.

Liviu Ioan STOICIU

În urmărire

Trecute vremi, cu mustrările lor… Ce-au mai rămas din
cafeaua nebăută din ceaşcă, mucegăită şi
din săpunul de lux, o coajă, şi din halatul pătat
şi din părul tău lung, tăiat fiindcă-i
acoperea lui faţa când făceaţi dragoste şi-l gâdila? Au
mai rămas sudoarea, scursă vara pe

jgheabul comun, gemetele ei şi respiraţia lui întretăiată,
„îţi place” şi semnalele scurtcircuitate,
electrice, emise de creier… Până să fi ajuns să te trezeşti
la realitate şi să vezi cum de pe tine coboară un
individ bizar, rece, fără puls,
cu o panglică de pirat la ochi şi cu baston în mână, care
provoacă un mic lanţ de evenimente
stranii - nu are decât, numai să nu mă spintece până la
urmă!

Că a fost o nebunie să locuiţi împreună în
casa de odihnă plutitoare, porniţi amândoi în urmărirea
evadaţilor de pe lumea cealaltă, opusă,
pe capul cărora a fost pusă o recompensă uriaşă - tocmai
aici? Ce simptom de uscăciune a inimii...

Tocmai aici, unde e capătul
stării de dezolare? Unde drumul neluminat din faţa
noastră
este viitorul.

Doru SCĂRLĂTESCU

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

ţ ţ
ş ă

Terasa din Arles
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Născut la 16 iulie 1936 în comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi,
decedat pe 27 februarie 2015, Bacău.Tatăl preot (Teodor Adam),
mama (Ana Popovici), casnică, până în 1952, când, datorită
dificultăţilor materiale din familie, devine muncitoare la
întreprinderea "23 August" (secţia "Plăpumi") din Bacău.
Absolvent al Liceului Internat "C.Negruzzi” şi al Facultăţii de
Filologie - Secţia română-istorie, Universitatea "Al.I.Cuza", Iaşi.
Redactor (din 1964), apoi redactor şef (1990-2000) al revistei

. Autor al volumelor: (versuri), Editura
"Eminescu", 1971; (Istorie şi artă medievală
moldovenească), Editura "Sport-Turism",1976;
(roman), "Junimea",1976; (versuri), "Junimea",1976;

(roman),"Cartea Românească", 1984;
esă (versuri),"Cartea Românească",1987;

(versuri), "Junimea", 1994;
(roman), "Cartea Românească", 2000

(versuri, antologie), Editura "Eminescu", 2001.

Ateneu Ţara de lut
Ctitorii muşatine

Iarna, departe
Gravuri

Chipuri şi voci Peisaj cu
prinţ Scrisori din ţara
cocorilor albi Moartea avea ochii
verzi ; Scrisori din ţara
cocorilor albi

sădire de greieri." ( ,
, vol.I, , Editura "Eminescu",1995

"Deosebit de discret şi de o rară negrăbire editorială, SergiuAdam e un liric ce se simte
ca un Gulliver copil într-o lume de uriaşi, făptură neînsemnată şi singuratecă, nu însă
într-atât de complexată de această insignifianţă la scară cosmică încât să nu-şi
îngăduie orgoliul de a asculta muzica sferelor sub un minuscul clopot de cristal fin ori
de a prinde vastitatea de frescă a unor sentimente şi gânduri mari.(...) Sentimental cu
simţ al peisajului colindat deseori de cei trei îngeri cu goarne ai bacovianismului:
singurătatea, pustiul şi târziul, ultimii doi, de fapt, sosii ale primului cu localizare în
spaţiu, respectiv în timp, poetul întreţine la lumina lor selenară iluzia unei dimineţi
solare şi fremătătoare şi melodioase ca pentru a opune plictisului crescător o amânare -
cum inspirat zice - Literatura română
contemporană Poezia

Laurenţiu Ulici)

Cântec de leagăn

Toamnă

Elegie

Baladă

Hai lui-lui,hai lui-lui

Pe uitate cărărui
In adânc demunţi silhui
Trece-un dor al nimănui

Hai lui-lui, hai lui-lui

Ampus stelele în cui
Şi-amaprins în ferestrui
Luna-n calea orişicui

Hai lui-lui, hai lui-lui

Într-o zi am sămă sui
Tocma-n vârful cerului
Unde-s nourii rărui

Hai lui-lui, hai lui-lui

Tu atunci la cap să-mi pui
Floarea câmpului şi-un pui
De luceafăr amărui

Hai lui-lui, hai lui-lui

In seara curată,
Când luna, gălbuia,
Cudale de aur pava cărăruia,
DuduiaGutuia
Umbla cu căţuia
prin frunza-n risipă
Cântând aleluia...

Domniţă blondă, soare-almeu captiv,
Tu, tânără planetă-ndrăgostită,
Însingurăriimele scut şi leac,
Tu, caremă aştepţi până departe
Şi-adormi târziu în patulmeu sărac,
Când sufletul e-o oază de nelinişti
Ce stăruie sub stele nemişcate
Şimoare-ncet frângându-se în sine
De-atata spaţiu şi singurătate,
Alungă îndoiala să se ducă
În cercuri rotitoare peste casă
Şi-n somnplutind, ca nuferii pe ape,
Revino-n ziua nouămai frumoasă.

Trecu-ntr-o zi pe-acolo un străin,
Frumos ne-nchipuit şi demodat,
Prea visător să poată fi crezut
Simult prea blând să fie-adevărat.

Umbla cântând prin târguri levantine,
Uimindu-se cum florile se sting,
Cumgâzelemăruntemor prin iarbă,
În plasa-ntinsă-anumede-un paing.

Ori cum spre iarnă,când se-asmute vântul
Năpraznic peste drumuri lungi de ţară
Semeţii arbori gem şi plâng în taină
Şi frunţile-şi apleacă, să nu piară.

Astfel trecea cântând,dar într-o zi
Căzu în plasa-ntinsă ce-1 pândea
Şi-ncetmuri îmbrăţişând paingul,
Uimindu-se de ce i se-ntâmpla.

LuiLaurenţiuUlici

Otiliei

Sergiu ADAM
(1936-2015)

...Poveste veche, trecător amară,
Cum luna peste ţărmuri trecătoare
Şi numele-i obscur acoperindu-1
Cu zilele, zăpezile polare

Noiembrie,
Umblă omână străină
Prin ramuri,
Prin frunza puţină,
Departe, sub steauaCanopus,
Zăpezile-aşteaptă un semn
Iar tu,
Ca-ntr-o veche gravură,visând,
Viaţameao-mpleteşti
Cu andrele de lună.

Şarlatani în pieţele publice
Ronţăiau vorbelemari si-apoi le scuipau
Cape seminţele de dovleac
Lamarilemanifestaţii sportive.

Curând apăreau clowni lefegii,
Neîntrecuţimaeştri în ceremonii halucinante,
Cu surle şi facle-ndemnând
Mulţimea flămândă să urle
Cântărimincinoase.

O, ne însemnatule Elie,
Astfel petreceau trăitorii
Acelor ţinuturi amnezice,
Veselemult erau zilele lor
Iar nopţile curgeau prin pliscul cucuvelei.

Ianuarie bate la uşă, iubito!
InEuropaCentrală e iarnă statornică,
Ninge până şi în vecheaEladă,
Noi ne amintim zăpada din fotografii.
Fluvii de aer polar
Vor străbate, în următoarele trei zile,
Ţara de la un capăt la altul,
În unele ţinuturi va ninge,
În altele va cădea lapoviţă,
Nu se ştie precis în care anume,
Cine poate să priceapă
Capricioasa fire a naturii?
Apoi, la sfârşitul intervalului,
Masivemase de aer cald
Vor veni dinspre ecuator-
Trecere bruscă dintr-o extremă în alta,
Nouri de cenuşă, ceaţă groasă,
Vreme prielnică reumatismelor,
Deraierii sentimentelor, guturaiului,
Exceselor de nostalgie,
Viziunilor exotice, amenzilor la intersecţii,
Poleiului, angoaselor,
Furiei fărămotiv
Şimicrobilor de tot felul.
Ai grijă,deci,iubito,
Ocroteşte-te, rogu-te,
Vezi bine, din necunoscut
Intemperiile cu ochi de hienă pândesc.

Sub steaua Canopus

Preistorie

Elegie dupăbuletinulmeteorologic

Undeva, într-un colţ de provincie,
Timpul visează în albumedemodă
Iar doamne emancipate afirmă ca are
Magnifica policromie a penelor de păun,
Dumineca soldaţii cuceresc străzile,
Micile scuaruri, berăria,
Toni frizerul - poreclitMandolină,
Altădată fantele galant al cartierului,
Joacă table de unul singur
Si întotdeauna câştigă celălalt,
MadamEsmeralda,
Abulica văduvă de la parter,
Cântă împreună cu televizorul
"O, solemio..."
Apoi plânge la telefonul public
Până inundă cabina cu lacrimi,
Pe la opt şi ceva postmeridian,
Tocmai când poetul local,
Care scrie de ani şi ani
Un foarte duios poemdespre provincie,
Îşi începe plimbarea profesională
Apare instantaneumaşina salubrităţii
Şi şterge
Metafizica toamnei de pe trotuare,
Semnele trecerii, vocile.

Contemplu, ascult,memorez
Şi viaţameapâlpâie stins
Cao lumânare veghind,
Noaptea pe deal,
Taina unuimormânt

Acolo iarna-imai lungă, vorba ceţoasă,
Albastrul repede, luna verde, vara,
Cai leneşi duc doruri de fugă
În verdea lor coamă
Iar fetele se pierd cumirii lor prin alte sate
Fără să ştie-adesea cum îi cheamă.

Timpul curge peste oameni ca ploaia,
Până la oase pătrunde inert,
Dumineca-n crâşmele scunde se cântă şi-i
zgomot
Şi ţuica se bea cu pahare de-un sfert.

Miloasă lumeamult cultivă sfinţi
In ţarc prea strâmt de rugă şi poveţe
Iar peştii la soroace se-nmulţesc
Şimor apoi târziu de bătrâneţe.

Solitudine

Ţara de lut

Femieile-mping viaţa-nainte
In fiece an zămislind câte-un suflet în
casă,
Bărbaţiimor simplu, fără gesturi inutile,
Cum cade, spre exemplu, iarba sub
coasă.

Pâinea e aur acolo, pururi cu viaţa
plătită,
Puţinul se-adună încet, n-are vreme s-
ajungă comoară,
Cândmi-amintesc pun ţărână pe rană,
Curând să se vindece, să nu mă mai
doară.

In centrul oraşului
O formăbizară
Din oţel inoxidabil.

Ţăranii se uită,
Se uită...

Ce poate să fie?

Floare?
Nici vorbă.
Femeie?Pasăre?
Moară de vânt?

Şi neînţelegând
Îşi scot cu respect pălăria,
Ca la biserică

Si zise drumeţul străin:
"O,voi cei aleşi să fiţi singuri
întotdeauna
Şi nebăgaţi în seamă
Asemenea pulberii îndepărtatelor stele,
Voi cei fără izbândă în lucrul vostru,
Cei care nu vă rostiţi până la capăt
Întocmirea gândurilor,
Cei care aşteptaţi iluzorii întoarceri
In porturi deşarte,
Cei surghiuniţi în primejdii,
Cei bolnavi de spaimă,
Cei înstrăinaţi de voi înşivă
Si demorţii din care vă trageţi sămânţa,
Cei slabi,cei vicleni,
Cei înşelaţi de femeile voastre
Aici ori departe,
N-am nici un leac pentru voi".

Despre ţărani

Şi zise drumeţul...
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Alex Vasiliu

AlexaVisarion

- Ce declic, ce explozie v-a deschis drumul spre artele
vizuale?Adică spre artele scenice. S-a întâmplat în copilărie?

- Cred că au fost maimulte. În primul rând, a fost un
context familial care a creat o tensiune şi o rezistenţă la un anumit tip
de opresiune a vieţii împotriva mea, copil, şi a mamei mele. A
comenta, a vorbi despre, era şi unmod de salvare, de rezistenţă. Tatăl
meu era deţinut politic, m-am născut când el era la canal, şi-atunci,
mama şi cu mine am creat un cuplu. Un cuplu al unei femei tinere cu
un copil ce trebuia declarat “din flori” pentru ca să-şi păstreze
serviciul. Şi atunci, erau poveştile pe care mi le spunea, oamenii (nu
ştiam atunci că aveau fantezie) vorbeau despre o realitate care
cuprindea elemente magice, fantasme.Această “realitate” m-a făcut
să intru într-un joc: eram convins atunci, cartofii pai se fac cu paie,
pentru că de acolo le venea denumirea! Apoi, a fost contactul cu o
lume a oraşelor de provincie, Rădăuţi, Dărmăneşti, Botoşani, dar şi
cu o lume a satului. M-am născut la Buzeni, în casa bunicului din
partea mamei, care era agronom. Satele erau pline de mister, aveau
tăceri ascunse, aveau ecourile unor suferinţe. Toate astea rezonau în
sufletul meu de copil, şi mă făceau să caut,
inconştient, bineînţeles, un anumit tip de
expresie a ceea ce trăiam. Inventam jocuri.
Inventam jocuri şi din cauza sărăciei, dar şi din
cauză că jocurile întreţineau un anumit tip de
voie bună care o înseninau pemamamea.
-

- Înainte de difuzor a fost contactul direct cu
realitatea. Difuzorul a apărut mai târziu, când
aveam vreo şapte-opt ani. Ne conecta la lume,
auzeam piese de teatru radiofonic, imitam
interpretări celebre ale actorilor Critico,
Giugaru, Beligan, imitam aşa cum ştia un
copil, un elev care a început şcoala scriind pe
tăbliţă. Dar cel mai important pentru mine a
fost că, în formarea mea de copil, în locul

Aveaţi/nu aveaţi radio, pe vremea aceea
existau şi în sate, dar mai ales la oraş,
difuzoare. Aţi căutat vreodată, copil fiind,
actorii, personajele în spatele difuzorului?

acela, la Botoşani, era Eminescu. Am început să învăţ poeziile lui
Eminescu, am început să trăiesc ajutându-mă de universul
eminescian, inventând ceea ce era dejá inventat şi dus la un nivel înalt
de artă în poezia lui.

- a avut importanţă… de mărturisire şi de taină. Eu nu
puteam să folosesc nici în copilărie (mi-a rămas această traumă până
în ziua de azi, la bătrâneţe) toate cuvintele. Nu puteai să vorbeşti
despre libertate, nu puteai să vorbeşti despre detenţie, nu puteai să
vorbeşti despre fericire, că n-aveai. Dar puteai să vorbeşti despre
viaţă, în care propoziţiile cuprindeau, prin ecou, şi cuvintele pe care
n-aveai voie să le spui.Astam-a ajutat în teatru!

- La început, am vrut să mă fac inginer silvic. Visam să umblu prin
păduri, visam sămă întâlnesc cu haiducul Pantelimon, visamcu ochii
deschişi…

-Da, auzind poveşti în familie că buniculmeu se întâlnise cu celebrul
Coroiu, o să mă întâlnesc şi eu măcar cu cineva din familia
haiducilor. Visam..., de fapt nu era visare, era un mod de a amesteca
realitatea cu imaginaţia. Natura mea, fiinţa mea primeau imaginaţia
ca parte a realităţii. De aceea, trăiam şi dimensiunea imediată, dar şi
cealaltă, din spate.

- ...Atracţie e mult spus. Dar stăteam înconjurat de oameni atât de
diferiţi şi ei făceau parte din contextul meu existenţial, încât
varietatea exista de la sine.

- Ştiu, numai că aş vrea să spun aici, la Iaşi, în Moldova mea, nu
lucruri interesante despre mine, ci lucruri adevărate. Care pot să
cuprindă, la unmoment dat, şi zone ce ar trebui, poate, mărturisite de
mine, să intereseze pe cineva. Deci, inginer silvic. După aceea, am
vrut să mă fac profesor de poezie, şi la un moment dat a intrat în
discuţie ceea ce se numeşte “aventura”. Îmi imaginam că plecam din
oraşul Botoşani, doi prieteni, undeva, în Pădurea Raiului, şi căutam
locuri prin care, spuneam noi, a trecut haiducul Pantelimon.
Mergeam cu o sacoşă cu cartofi, să facem un foc, să-i punem în
spuză, să mâncăm cartofi copţi de noi în pădure. Era nevoia de a ieşi,
de a . Spunea RăzvanVasilescu de curând, înainte de premiera
filmului „Ana”, că “

” Da, a fost tot timpul nevoia de a
mă..., de a fugi de ceva imediat, de a fugi de acasă.

- Da, sunt atras şi acum de aventură. Din păcate, aventura pe care o
simt acum are şi o finalitate. Aventura continuă, dar eu nu o mai pot
continua... Pentru că există etape în care luciditatea trebuie să aibă o
pondere importantă.Mă joc şi acum, dar joaca are o tristeţe...

-Mie nu-mi place chipul meu oglindit în apă. Cândmă uit în oglindă,
văd un copil. Un copil încercănat. Un copil care, în timp ce zâmbeşte,
transmite o anumită nelinişte, o anumită tristeţe. Viaţa mea e făcută
din contraste.Viaţamea s-a susţinut pe contraste.Viaţamea a evoluat
înăuntrul contrastelor.

- Când le-am făcut, n-am ştiut ce am aflat mai târziu în Statele Unite,
că Orson Welles a spus: “Poţi să faci filme oricum, ele pot să fie şi
bune, pot fi realizate din punct de vedere tehnic impecabil, dar dacă
n-au poezie, n-au nimic.”

- ...Nu se vede tot. În primul rând, nu sunt eu capabil să transmit tot ce

-Ce importanţă a avut pentru dumneavoastră cuvântul?

- Ce aţi fi putut face foarte bine în afară de regie de teatru, de film,
de radio?

-Probabil că “băiet fiind, păduri cutreieraţi”…

- V-auatras chipurile oamenilor?

- Nu întâmplător v-am întrebat dacă au avut importanţă pentru
dumneavoastră cuvântul şi chipul, pentru că aceste două elemente
sunt foarte importante pentruun regizor.

- Înseamnă că aţi fost deschis spre aventură...

- E frumos spus, dar credeţi că afirmaţiile acestea atât de tranşante
sunt pe deplin adevărate? „Numai pot continua aventura”... Nu se
ştie ce veţi facemâine.

- Aţi spus foarte bine “profesor de poezie”, pentru că multe din
filmele dumneavoastră auo stare poetică.

- Tot ce aţi vrut să spuneţi, se vede pe peliculă?

Cuvântul…

evada
Alexa Visarion nu navighează niciodată pe

lângă ţărm, caută depărtările.

simt. Doi: într-o artă de comuniune, împarţi şi cu ceilalţi. Şi trei: am
făcut filme şi înainte de '89, care, mai puţin sau mai mult, au suferit
tăieturile obligatorii ale cenzurii ideologice. Dar, în ansamblu, cred
că filmele mele vorbesc despre ceva care e al meu, vorbesc despre
teme care m-au marcat, mă marchează şi cred că trebuie mărturisite:
singurătatea, nedreptatea, speranţa, aşteptarea...

- Sunt ale tuturor. Numai că eu le-am trăit şi le trăiesc. Şi nu le
primesc la nivel intelectual, ci direct, în contactul cu viaţa de zi cu zi.
După aceea, s-au rafinat, s-au aşezat, s-au deschis, s-au îmbogăţit.

- Sunt şi un om organizat. Sunt Fecioară, vedeţi, nimic nu e
întâmplător în timp ce trăim o întâmplare, a acestei discuţii. Sunt
născut la 11 septembrie. N-am ştiut că la 11 septembrie se vor da jos
Gemenii. Iubeam aceste clădiri, şi prima dată când am ajuns la New
York, m-am urcat pe unul dintre aceste blocuri-turn. Dar, ... 11
septembrie, . Sunt Fecioară , căci după 10
septembrie, Fecioarele sunt . Fecioarele în general sunt foarte

- Sunt ale dumneavoastră, dar, de fapt, sunt ale tuturor.

- Sunteţi un omorganizat?

nine eleven Nebună
nebune

organizate... Sunt tipicar... În acelaşi timp, e vie şi “ ”. Există
un anumit raport între rigoare şi exces. Între rigoare şi dilatarea
stărilor. Există căderi, fluctuaţii de tensiune lăuntrică.Astamăajută.

- Distinse domnuleVasiliu,
Reuşesc să o ignor pentru că aşa e felul meu

de a lucra. Niciodată ceea ce e fixat nu e rigid, dogmatic impus.
Profesorul meu, Radu Penciulescu, spunea ceva frumos, care nu e
valabil doar pentru mine, e o definiţie valabilă prin ea însăşi: „Alexa
lucrează prin constrângere şi eliberare.” Deci, amândouă sunt la fel
de valabile. Da, sunt şi riguros, sunt un om care se pregăteşte, dar, în
acelaşi timp, dacă simt ceva, schimb totul! Sunt în stare să renunţ la
lucruri care mi-au plăcut, dar nu au ieşit aşa cum am crezut, sau cum
ar fi trebuit să iasă acele lucruri. Şi pot să revin la temele-teme: am
pus în scenă “Unchiul Vania” în cinci variante, în România de trei
ori, în StateleUnite şi în Suedia.

- Nu, nu sunt un tip pentru care pregătirea împiedică, într-un fel,
libertatea.Deloc.

- Am lucrat. Şi în filmul “Ana” lucrez cu un copil, un tânăr, un
adolescent care suferă de un sever handicap locomotor, un copil care
arată de 12-14 ani dar în realitate are 18, nu se poate deplasa ca noi
toţi şi e socotit, în acte, aşa a scris medicul, debil mintal. M-am
înţeles la filmare cu el ca şi cumar fi fost un profesionist. Puteam să-i
dau indicaţii, el neuitându-se la mine, că nu trebuia să mă vadă pe
mine ci partenerul, şi eu spunându-i: “Ionuţ, deschide uşor gura,
uşor, mişcă limba peste buza de jos, atât, te rog, întoarce capul,
mulţumesc.” Toată lumea din echipă, secretara din platou,
operatorul, asistentul de imagine spuneau: “Parcă e o vrajă.” Era
ceva care se lega de suflet, pentru că există şi o inteligenţă care se
bazează pe suflet.

- Trebuie să vă spun că eu iubesc actorii. Fac teatru şi film tocmai
pentru că vreau să ofer, dincolo de iubire, dincolo demesaj, sau, cum
se mai spune într-un comentariu analitic, vreau să ofer actorilor
întâlnirea cu un anumit tip de caracter, cu un anumit tip de personaj.
Am scris pentru actori, am scris pentru George Constantin rolul
Colonelului Măruţă din “Înghiţitorul de săbii”.Am gândit rolulAnei
din “Înainte de tăcere” pentru Valeria Seciu. Am lucrat cu Florin
Zamfirescu în teatru şi film, gândindu-mă la el şi cultivându-l atât în
roluri tragice cât şi în roluri comice.

- ...ştiţi, se spunea la unmoment dat că George Constantin poate să o
joace şi peOfelia!

- Da, acolo era şi un anumit tip de gândire polemică. În primul rând,
acţiunea se petrece în mediul rural, iar eu n-am vrut să construiesc
personajul unei ţărănci. Am vrut să aduc în discuţie un personaj
straniu în care feminitatea e parte a tainei. Personajul straniu poate

nebunia

sunt şi pregătit, dar pregătirea… reuşesc
să o sfidez de multe ori.

- V-am întrebat despre organizare, despre ordine, pentru că vreau
să ştiu dacă în spectacolele dumneavoastră de cinema, de teatru
sau radiofonice, totul este minuţios pregătit, dacă acordaţi
importanţă improvizaţiei, elementului aleatoric.

-Deci, nu sfidaţi ideea care vă vine pemoment.

-Aţi lucrat cu interpreţi care nu erauactori profesionişti?

- Cum vă alegeţi actorii? În funcţie de roluri foarte bune realizate
în teatru sau în film?

- Dacă i-am lua ca exemplu pe aceşti doi mari actori, pe George
Constantin şi Valeria Seciu, cred că în cazul luiGeorgeConstantin
poate că a fost mai uşor să-l vedeţi într-un anumit rol, pentru că a
fost capabil să întruchipeze o varietate deuimitoare depersonaje...

- ...pe când, Valeria Seciu este un cu totul alt tip de actor, o apariţie
inefabilă, am văzut-o de atâtea ori interpretând personaje
introvertite, cu o viaţă interioară zbuciumată. E-adevărat că rolul
Veta din “O noapte furtunoasă“, montată la televiziune în 1984, a
fost o surpriză, şi tot o reuşită actoricească, dar tipul ei de personaj
a fost diferit de cel imaginat de Caragiale. Chiar dumneavostră aţi
subliniat ieri această idee la Universitatea de Arte din Iaşi
prezentând filmul “Înainte de tăcere”. Urmărind-o minute bune,
nu am văzut-o potrivită pentru rolul soţiei hangiului. Evident, e o
impresie pur personală.

exista şi la munte, şi la mare, şi la ţară, şi la oraş, în România şi
oriunde. Personajul straniu poate crea un anumit tip de anxietate,
într-un anumitmediu, anxietate pe care o suportă şi el însuşi.

- Valeria Seciu avea această stranietate, şi mai avea , care era
important, şi o făcea în film: nu era la locul ei în acea lume!Anu fi la
locul tău şi a da o dimensiune intensă acţiunii - iată susţinerea
construcţiei scenariului. O femeie între doi bărbaţi, doi fraţi, foarte
diferiţi, o femeie care în timp ce era a lor, era singură. Dacă vă aduceţi
aminte, există cadre în care Valeria Seciu e îmbătrânită şi urâtă, şi
există cadre ulterioare ca evoluţie, unde apare fizic îmbătrânită, dar e
frumoasă, e cuceritoare. Deci, am inventat în acel film o anumită
feminitate, pe careValeria Seciu a îndeplinit structurile... de atingere
ale personajului şi nu structurile de compoziţie directă. Eu cred că
arta, am preluat aceste idei de la Cehov, de la Caragiale, de la
Buchner, nu propovăduieşte nimic. Ea nu trimite, de asta am spus cu
o anumită ironie, mesaje. Ea vorbeşte despre o stare. O stare care
cuprinde şimesaje...

- ... şi spectatorul.
ceva

- ...arta nu învaţă, dar educă.

- ...sau începe să ne educe.

- Când aţi absolvit Institutul, aţi resimţit
revolta împotriva clasicilor? A regizorilor
clasici dinRomânia.

- ... sau ne lasă să devenim educaţi, dacă avem
înţelegere.

-

.

- Nu. Din educaţie, şi din felul de a fi am crezut
că e important să iei nu numai de la generaţia
ta, nu numai de la un anumit tip de regizori.Mi-
a plăcut şi am reuşit ca această plăcere să fie
înnobilată, să mă îndrăgostesc de arta
celorlalţi. Să-l iubesc pe Ciulei, să-l iubesc pe
Pintilie, să-l iubesc pe Penciulescu, să cred în
arta lui Andrei Şerban... Deveniseră clasici în

Arta, aşa cum încerc eu, cu puterile mele, cu
modestie, să o fac, să o deschid, să o ofer, este
arta care are mai multe întrebări decât
răspunsuri

anii '60, când eram student, eraumari regizori.M-amuitat cu plăcere
la spectacolele lui SicăAlexandrescu, dacă el înseamnă “clasici”…

- N-am avut revoltă, cel mult am avut... un moment în care mi-am
spus: “da, aşa a fost, de acum trebuie altfel.”

- Da… alt drum, dar, revoltă, să neg, să spun “nu se face aşa”, n-am
avut. Şi nu pentru că n-ar fi existat în interiorul meu, din când în
când, senzaţia asta, ci, pur şi simplu,mi se părea nefiresc, brutal.

-Nu prin concurenţămi-am făcut profesia.

. Am reuşit să scriu într-un articol care s-a publicat în Franţa
ideea că sunt implicat într-un proces, fiind judecător şi în acelaşi
timpmartor şi inculpat. În aceste responsabilităţi contrarii trebuie să
se desfăşoare mea. Deci, eu trebuie să aflu ce susţin toate
părţile. Arta mea nu e părtinitoare, e explozivă, are curajul

...

-Un filmde stare...

- ... (după o ezitare)Nu ştiu dacă e poetic, nu ştiu dacă e realist... E un
film de stare. Şi orice stare cuprinde, pe de o parte poezie, pe de altă
parte realitate, pe de altă parte imaginaţie. Filmele pe care le-am
făcut cuprind un univers ce se manifestă cumijloacele unei prezenţe
umane aflată într-un anumitmoment de impas.

. Înăuntrul răspântiei. Când se poate
merge la stânga, la dreapta, înainte sau înapoi.

-Da, eu nu ştiu... (râde)

- Domnule Vasiliu, sunt un om la 67 de ani. Ştiu să mă feresc de
lucrurile care ar aduce în discuţie o anumită infatuare. Nu mă feresc
de autoironie, nu mă feresc de dispută, de polemică. Dar cred că

.

- Am avut şansa să văd lumea când trebuia. De la lumea bogată a
copilăriei, drumurile din Moldova, din Bucovina, am ajuns la
Bucureşti într-un oraş care vibra de energie, dar şi de . De
balcanism.Numi-a fost nici uşor, numi-a fost nici comod.Dar ştiam
ceva: că acolo, la Bucureşti, încep studiile mele profesionale. Am
avut această relaţie cu actorii, colegi.Adebutat Găitan cu mine şi eu
cu el, Mircea Diaconu şi eu cu el, Liviu Rozorea. Dar n-am avut
niciodată gândul ăsta, „nu lucrez decât cu actorii tineri”. Am lucrat
cu actori care mi se păreau bătrâni atunci, aveau 47 de ani, am avut
acelaşi credit şi la actori cunoscuţi, la actorii mari, la actorii vedete.
Am lucrat cu aceeaşi pasiune, m-am oferit, George Constantin
spunea la unmoment dat “luiAlexa îi ies aburi din cap când repetă”.
M-am oferit şi, la un moment dat, datorită profesiei, cu toate că
mediul, cu toate că dosarul spuneau că am o limită (nu m-au lăsat
niciodată să ajung nici pionier, nu m-au lăsat să ajung membru de
partid că nu aveam dosar, nu m-au lăsat să fac armata ca orice
absolvent cu studii universitare şi m-au trimis la trupă, că nu puteam
să devin cu dosarul meu, locotenent în armata română), totuşi,
făcând spectacole bune, am plecat prima data la Londra. Deci, exista
în acea societate de la mijlocul anilor '60 şi şansa ca oamenii să se
dezvolte. În urma spectacolelor de la Arad şi

de la Târgu Mureş am fost trimis la Londra împreună cu
Vittorio Holtier într-o călătorie de documentare acordată de The
BritishCouncil.

- ...exact la elmăgândeam.

- ...se poate şi altfel.

- Nu m-am referit la revoltă ca la o negare totală, radicală, ci la o
re-evaluare, “ia să văd dacă nu se poate spune povestea asta, sau
oricare alta, şi altfel.”

- Şi nici la concurenţă num-am referit.

- Cumeste filmul dumneavoastră?...

-Deci, nuun film realist.Un filmpoetic?

-Daţi-mi voie să vă spuncă filmele dumneavoastră sunt şi poetice.

- Încănu ştiţi? Încănu le simţiţi că ar fi şi poetice?

-Ce v-au spusnou Islanda, Suedia, înmaterie de teatru?

- Am încercat, încerc şi acum, să caut întrebările adevărate, şi nu pot
să aflu mai multe despre mine decât mărturisind, şi mărturisindu-
mă

spusa

strigătului

Filmelemele vorbesc
despre o situaţie în răspântie

şi
Narcis, când priveşte în apă, nu este fascinat de el însuşi, ci îl caută
pe celălalt pe care vrea să-l pătrundă şi să-l cunoască

miticism

Unchiul Vanea
Procurorul

Dacă are în faţă publicul sau interlocutorul cu “buzunarele” pline de întrebări, Alexa Visarion
“semnează” un eseu, o analiză spontană a unui personaj, a unei stări existenţiale, a unei epoci, a unui actor.
Te încrezi bănuielii că discursul a fost pregătit, dar confesiunile improvizate din studioul tv sting orice
“prezumţie de vinovăţie”. Alexa Visarion are, şi el, tot timpul în “buzunar” idei, metafore, frânturi de
texte.Totul se converteşte într-o poveste cumeandre şi descrieri şi o „morală a fabulei”.Creaţiile sale sunt
stări în care aşteptarea, incertitudinea, violenţa, echivocul, tensiunea, puritatea sunt, ori se convertesc
până la urmă, în stări de graţie. Şi astfel, filmele luiAlexaVisarion devin poeme lirice pe care trebuie să le
“citeşti” cu atenţie şi răbdare. Impresia finală e covârşitoare.

A l exa VISARION în d ia l o g cu A l e x VASIL IU

“Fac teatru şi film pentru că vreau să ofer...”
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- Trebuie ca un actor, un regizor aflat la vârsta primului început,
când îi cunoaşte din filmele şi spectacolele văzute, din auzite, din
citite, pemarii actori şi regizori, să aibă o anumită frică de ei? Spre
exemplu, actorul englez Paul Scofield a putut fi văzut la Bucureşti
exact înanii '60, anii tinereţii dumneavoastră.

- ...evident, numă refer la frica inhibantă, ci la o primă reţinere pe
care cred că e normal să o ai când eşti foarte tânăr, gândindu-te la
valoarea unui artist cu o mare experienţă. Mă refer la teama care
poate să-ţi stimuleze evoluţia.

- Ştiţi că s-au tot folosit de-a lungul deceniilor sintagmele “teatrul
românesc”, “muzica românească”, “filmul românesc”. Acum, în
plină explozie a informaţiei, când circulaţia ideilor, a imaginii face
să dispară graniţele, credeţi că formula “teatru românesc” mai
este actuală?

- Da, e adevărat, Shakespeare e al nostru, al tuturor, dar Ana din
filmul dumneavoastră poate fi şi a unei actriţe din Islanda?

-De a emula.

- Şi cât credeţi că va mai dura acest destin comod dar nefericit al
celui care copie?

- Regizorii, actorii, criticii de teatru sau de film pe care i-aţi
cunoscut în ţările unde aţi lucrat s-au arătat vreodată interesaţi,
explicit sau discret, să cunoască specificul locului de unde
veneaţi? Saunu-i interesa?

- Aţi realizat, ca regizor, şi spectacole de teatru radiofonic. Pentru
un creator al spectacolului vizual, pe scenă şi pe ecran, radioul nu
restrânge posibilităţile?

- E de observat în filmele româneşti realizate după 1989 de “valul”
de regizori încă tineri stilul de filmare cu cadre lungi, la fel ca în
filmele sovietice din deceniile demult trecute, pe care le-am evocat.
Mă atrăgeau şi încă mă atrag acele cadre statice prelungi
înfăţişând ori un peisaj foarte expresiv, pictural, ori chipul în gros-

- Eu n-amavut frică...

- Da, eu cunosc frica cealaltă, care dă spaime... Împotriva căreia
trebuie să lupţi. În sensul acesta, am avut o tentaţie...

. Dacă e un spectacol prost, sunt stingher. Când
nu-mi place, nu ştiu ce să fac. Legat de marele spectacol pe care îl
văzusem şi în România, “Regele Lear” al lui Peter Brook, cu
Scofield, de care vorbeaţi,

.Afost o atracţie, o tentaţie, o dorinţă de
a atinge acel univers. Şi am avut şansa să cunosc o parte din aceşti
oameni, să văd spectacole la Londra, după aceea în Italia l-am
cunoscut pe Strehler, l-am cunoscut peBrook, am avut şansa sămerg
în America, am câştigat două burse Fulbright, l-am cunoscut pe
AnthonyQuinn. Deci, am avut şansa, exact când trebuia, în perioada
în care eram viu dar încă nefinisat, arta mea nu se rafinase, să am
contactele necesare. Contacte cu oameni, câteodată vii, câteodată cu
opera lor, câteodată cu personalităţi care marcau destinul meu deşi
scriseseră în alte perioade, caBüchner, caDostoievski.

- E obligatoriu. Nu putem fi integraţi decât dacă existăm. Nu putem
aparţine lumii decât dacă avem o ţarăNu putem vorbi despre o artă
universală (care este, şi trebuie să fie universală) decât dacă ea are şi
identitate. Identitatea vine din suma identităţilor.Nu putem ignora
ceea ce înseamnă etape în evoluţia civilizaţiilor. Shakespeare e al
nostru, al tuturor, dar aparţineMarii Britanii.

- (după o scurtă ezitare) Vedeţi dumneavoastră…, ar trebui să se
poată (râde). Dar nu se poate! Nu se poate, şi ne întoarcem de unde
am început discuţia. Eminescu e cel mai mare poet român, poetul
naţional. Din păcate, nu e cunoscut nici măcar ca Puşkin. Şi aici
intervine ceva: decalajul. Eminescu a făcut pentru noi tot, în timp ce
a creat şi limba română.Dacă limba era creată înainte de el, ar fi făcut
mai mult. Noi venim totdeauna după… Noi construiam formaţii
statale, iar polonezii la Cracovia aveau Universitatea Iagelonă.
Venim după, şi venim cu forţă, venim cu energie. Dar venim şi cu o
tentativă lăuntrică…

-Da, da.

- Va dura atât timp cât România va fi partener, şi nu România! Cât
timp va trebui să intre, pentru a evolua în diverse structuri europene
şi naţionale, şi nu va impune în aceste structuri. Va dura până când
Bucureştiul va reprezenta nu oraşul cu contraste, ci oraşul care
cheamă.Deocamdată, România cheamăprin ceva care nu e al nostru,
al românilor, ci al teritoriului românesc!

- Uitaţi…Andrei Şerban pe care l-am văzut într-o emisiune a
dumneavoastră, Andrei Şerban a făcut această carieră extraordinară
la nivel internaţional pentru că a avut har, iar harul lui era românesc!
Ceea ce a interesat acolo, şi el nu amai făcut spectacole româneşti, ci
a făcut teatru. Care a interesat.Afost tocmai această distincţie.Afost
diferit de cel care gândea teatru înAmerica.Afost diferit.Americanii
m-au luat pe mine după ce au văzut spectacolul, nu pentru că m-a
propusMinisterul Culturii, care num-a propus. Din contră, a propus
pe altcineva. Au văzut “Năpasta”, “O noapte furtunoasă” şi
“Woyzeck”. Şi au zis “trebuie să vii înAmerica”. Pe drumpână acolo
mă tot gândeam cum trebuie să fac altceva ca să placă americanilor.
Şi răspunsul a fost că nu trebuie să fac altceva decât sunt eu! De asta
m-au chemat americanii. E adevărat că Statele Unite sunt o ţară cu
totul specială, pentru că te acceptă şi te integrează. Am un băiat
regizor, Felix Alexa, şi un băiat artist vizual, Cristian Alexa,
directorul unei galerii din New York. Se simte acasă şi acolo. A
vândut de curând la Londra, pentru galeria sa, tablouri în valoare de
1.500.000 de dolari. Mi-a spus “fac marketing în America cu
experienţa dinRomânia!”, ciudat nu?

- Vasile Manta, care lucrează la radio din copilărie, este regizor
tehnic, şi-a dat doctoratul cu mine despre imaginile sonore. La
Cehov. Deci, radio-ul e un specific, nu o restricţie. Un specific ce te
ajută să evoluezi în munca ta. O evoluţie pe două planuri: un plan de
gândire, scrii adaptări, scenarii radiofonice, şi un plan de realizare.A
mai fost ceva în cazul meu ca regizor de teatru radiofonic: dorinţa de
a atinge cu sufletul, cu gândul, cu fapta ceea ce auzisem în copilărie
la difuzor. E fantastică experienţa asta, că te poţi întâlni cu Radu
Beligan care înregistrează într-o cabină, şi tu înregistrezi în cealaltă!
Beligan, pe care îl auzeampe vremuri la difuzorulmeu de laArghira,
în familia anticarului. Deci, radioul a însemnat o experienţă bogată
pentrumine, necesară, pe care nu am interupt-o niciodată. Şi nu o voi
întrerupe.

Eu mă duc şi
acum la teatru când ştiu că e un spectacol bun, pentru că mă bucură
şi ştiu că mă inspiră

a fost ca şi cum cineva mi-a dat voie să
pătrund şi eu înCalea Lactee

plan şi jocul actorului, cadre care durează (în cazul prezenţei
personajului) minute întregi. Aproape teatru filmat. Ceea ce nu se
întâmplă acum, când personajele se mişcă, încăperea e goală, iar
cadrul lung nu îmi spunemare lucru. Poate că explicaţia este că în
filmele sovietice era, şi mă refer în special la ecranizări, la
secvenţele cu caracter de introspecţie, de confesiune, un joc
explicit teatral, al actorilor care jucau mult pe scenă. Poate că o
altă explicaţie ar fi diferenţa de stil a interpreţilor de acum,
“dezlegată” de teatru. Sper cănu sunt paseist...

- Aţi marcat o concluzie uşor tristă… La una din întâlnirile
dumneavoastră cu studenţii facultăţii de teatru a Universităţii de
Arte din Iaşi aţi făcut o afirmaţie radicală: “nu şcoala te învaţă”.

- Poţi să ajungi un bun regizor ca autodidact? Dar nu învăţând în
şcoală.

- Aţi întâlnit oameni de teatru şi de film care v-au descurajat? Ori
au încercat să vă descurajeze?

- Şi cum reacţionaţi?

- Sunteţi încăpăţânat?

-Obişnuiţi să văurmăriţi filmele şi spectacolele din anii trecuţi?

-De ce?

- V-am întrebat pentru că alţii spun “niciodată nu mă uit în urmă,

- În diferite colţuri ale lumii, în diferite perioade se nasc încercări,
aşa cum în alte colţuri ale lumii se perfecţionează anumite invenţii.
Şi în Est, şi în Vest, arta a avut maeştri sau epigoni. Vedeţi, ceea ce
spuneţi dumneavoastră a existat şi la ruşi, a existat şi la Bunuel, la
Bergman, Wajda… altfel. Cel mai important lucru este că acest val
de regizori români, care nu mai sunt tineri, sunt maturi, sunt buni,
foarte buni. Au făcut filme de mare valoare, apreciate şi primite în
străinătate tocmai pentru că aveau o gândire românească! Era ceva
inedit. Inedit nu prin ceea ce gândirea limitá, ci prin felul cum
gândirea pătrundea într-un mediu necunoscut în afară, sau cunoscut
formal prin filme de propagandă. Sau prin filme obişnuite care nu
aveau un sprijin îm profunzime. Dar, orice se uzează. Liviu Ciulei
spunea la un moment dat că originalitatea este ceea ce s-a uitat, şi
revine. Cred că sunt regizori care n-au bănuit niciodată că se va face
filmul “Dogville”. Că va fi pe un platou, ca la teatru. Dar nu e teatru,
e film. Şi reprezintă, în acelaşi timp, evoluţia mijloacelor teatrale
înspre filmicitate. Ceea ce s-a mai făcut, Renoir a făcut “Regula
jocului” care e o capodoperă, dar un film teatral, Kurosawa în
“Tronul însângerat” foloseşte elemente de teatralitate pentru a
inventa o prospeţime a filmicităţii. Deci, totdeauna există realizări,
şi există opere. Noi suntem în faza de realizări (zâmbeşte)…

ealtceva!

-Nu, şcoala îţi dă voie să înveţi!Nu şcoala te învaţă, şcoala trebuie să
fie locul unde ai posibilitatea, prin diversitate, să te dezvolţi. Deci,
şcoala şi profesorii buni cultivă .

.

- Da. Da. Poţi. Până la urmă, şcoala nu face decât să perfecţioneze
ceea ce ai. Şcoala nu-ţi dă nici harul, nici talentul, nici vocaţia.
Şcoala îţi perfecţionează chemarea.

-Da, întâlnesc şi acum.

- Înăuntrul meu, cu durere, primesc o lovitură. În afară cu un zâmbet
şi cu încercarea (cât reuşesc, nu ştiu) de a-i înţelege că nu pot mai
mult.

- Probabil că sunt şi încăpăţânat. Dar o încăpăţânare care nu mă
domină. Calitatea mea, dacă ar exista una, ar fi că îmi pot da seama
când greşesc.

-Da.

-Dinmultemotive. Unul fiind că le văd cu , acum. Privesc şi
văd…“uite, aici e o prostie, asta trebuia făcută altfel, uite, aici e bine,
merge”.Mă simt bine în anturajul a ceea ce am făcut.

Opera…

via negativa A nu învăţa ce nu
trebuie să înveţi pentru a învăţa ceea ce trebuie

distanţă

la ce am făcut, vreau să privesc numai înainte, la ce voi face.”

- Credeţi că actorul este de cele mai multe ori un învingător? Mă
refer la filmele artistice de propagandă realizate şi la noi, în
România, până în 1989, o grămadă, sau la piesele de teatru, tot de
acest tip, montate la televiziune. Acele producţii erau salvate de
actoriimari.

-De ce numai avem?

- Dacă ţinem cont că suntem pe Pământ, Pământul e rotund, şi înainte
înseamnă, de fapt, că o luăm de la capăt, nu-i cred că spun adevărul.
Eu mă uit înainte, în tinereţe mergeam la fiecare spectacol şi îl
urmăream, ba repetam şi după fiecare spectacol, dacă eram
nemulţumit. La filmele mele mă uit cu plăcere, dar nu ca un maniac,
sunt clipe când mă plictisesc de ceea ce văd şi las de-o parte. Dar mă
interesează ce am făcut nu din alt punct de vedere, ci pentru că acolo,
în acele imagini, în acele cadre, în acele scene sunt eu care nu mai
sunt acum!

- Iubesc actorii, pentru că actorii sunt viaţa. Ei sunt viaţa, viul,
adevărul, restul… idei despre viaţă, concepte, sensuri, munca
regizorului. Dar actorul e viaţă. (şi nu mai avem actori
mari pentru că ne-au părăsit… au rămas puţini, foarte puţini)

. Jocul lui are mai
multe subtexte simultan. Actorul profesionist joacă un subtext, iar
actorulmediocru joacă textul…şi atât.Numai avemmari actori…

- Pentru că nu se mai cultivă arta lor. Talente avem, dar nu se mai
cultivă dimensiunea şi amplitudinea acestor talente. Acum, actorul
este luat pentru ceea ce , şi se vinde în rol. Ăsta-i termenul,

Actorul mare
e cel

care cuprinde mai multe sensuri în acelaşi timp

e el

vânzarea în rol.

- Păi, poate şi din cauza asta a căzut regimul! Glumesc, dar e o glumă
cu substanţă. Noi confundăm de multe ori, chiar şi în discuţii
teoretice, când dorim ca dicuţia să aibă valoare, confundămcariera cu
profesia. Profesia o fac toţi, cariera o fac numai unii. A face carieră
înseamnă altceva. E ca diferenţa între operă şi realizări importante.

- Rebenciuc este unul dintre actorii care s-a ocupat de el însuşi. Nu s-a
lăsat călcat în picioare, de la demnitatea umană până la demnitatea
profesională. S-a născut într-o generaţie în care toţi aveau talent. El a
încercat să nu-şi risipească talentul. El spune cu modestie dar şi cu
atitudine corectă faţă de propria muncă: “sunt unul dintre actorii
importanţi ai ţării ăsteia. Unul dintre cei zece.” Nu l-a interesat să fie
primul, nu l-a interesat ierarhia, înţelegeţi?Actorii mari nu se ocupau
cu asta. Şi se respectau între ei. I-amcunoscut, se respectau!

-Am scris o adaptare a piesei lui Cehov „Cântecul lebedei” pentru un
spectacol intitulat “Noaptea bufonilor”, pe care vreau să-l fac în vara
care vine cu Ilie Gheorghe şi Marian Râlea la Teatrul Naţional “Radu
Stanca” din Sibiu tocmai pentru că managerul Constantin Chiriac a
făcut din acest teatru o emblemă internaţională. Vreau să fac un film
“Week-end”, pe un scenariu almeu, pe care să-l filmez iarna…în care
să vorbesc despre confuzia în viaţa personală. Despre intersecţia
dintre sublim şi ridicol, dintre tragic şi comic. Un film duios, trist şi
violent. Despre viaţă. Încerc, am acest scenariu în cap, urmează să-l
pun pe hârtie, poate o să am şi şansa să-l fac. Discut cu un tânăr
scenarist din Iaşi, Ioan Antoci, două proiecte, „Gardianul şi doamna
fantomă” şi “Pogon”, scenarii care mă interesează. În rest, mă
gândesc să aştern, într-o nouă carte, noi amintiri care semărturisesc.

- Prin profesie.

- Mie nu-mi place regia.

-Ammai spus-o, în diferite locuri.

- Da. Nu-mi place regia când se referă la dominaţie, la verdicte. Mie
îmi place teatrul, îmi place filmul...

- (după o ezitare)Nu încerc asta, dar se pare că da.Teatrul e o întâlnire
între scenă şi sală, iniţiată de dramaturg, construită de regizor. Dar
realizată de actori! Şi de public. În sensul ăsta nu-mi place regia. Unul
care spune “uite, eu asta vreau, asta cred”.Am avut şi şansa să lucrez
în diferite locuri din lume, în Germania, în Suedia, în Islanda, şi mi-
am dat seama că

!

- Am avut experienţa asta, am văzut spectacole de teatru, şi filme în
limbi pe care nu le cunoşteam. Dar le-am înţeles. Poate le-am înţeles
mai bine decât cei care le făcuseră, pentru că totdeauna participi şi tu,
care priveşti. Şi le-am înţeles. Se
mirau unii, când discutam, “interesant ce mi-ai spus despre
spectacol”. Problema e dacă vrei chiar să-l vezi. Că dacă te uiţi numai
la scenă, aşa, şi eşti doar prezent...

- (după o clipă de gândire) Cred căm-aţi întrebat ce aş fi vrut şi eu.Aş
spune ceva, care nu e un răspuns la o întrebare, ci o completare la ce
discutam mai înainte despre regizorii clasici. Ştiţi care e şansa
extraordinară a artei?Că artiştii mor!Dar că operele rămân. Pentru că
dacă artiştii ar trăi veşnic, şi ar fi buni, n-ar mai veni nimeni să-i vadă.
Deci, aduc în discuţie o întrebare pe care nici nu aveaţi cum să mi-o
adresaţi: pertenerul meu, plin de seducţie, a fost, din copilărie,
moartea!Moartea ca o prezenţă care te obligă. Discuţia noastră poate
să fie ultima, eu n-am voie să o ratez. Poate să fie ultima repetiţie,
poate să fie ultimul film. De asta, trebuie să arzi până la capăt.

!

- ...
. Dar dacă vreau să-l seduc

numai pe el, s-ar putea să fie în van.

-Nu ştiu un singur cuvânt, dar o să spun câteva versuri dinEminescu:

- De ce credeţi cămulţi actori buni şi foarte buni erau obligaţi, până
în 1989, mă refer la film, să intre într-un şablon? De ce nu vedeam
un actor exceptional făcând roluri diferite? Contra-argumentele
sunt puţine:GeorgeConstantin,AmzaPellea,GheorgheDinică…

-George Constantin, l-am evocat împreună demaimulte ori, putea
fi orice, oricine. Victor Rebenciuc a putut fi oricine, îi cunoaştem
rolurile.

- Ce subiecte, ce teme aţi vrea să atingeţi într-un viitor film, sau
spectacol de teatru?Pe carenu le-aţi atins pânăacum.

- Da, sunteţi un om, un artist cu un discurs volubil, interesant, vă
mărturisiţi, aşa v-am văzut şi pe parcursul întâlnirilor de la
Universitatea de Arte, scrieţi foarte bine. Nu toţi comunică şi prin
cuvinte, nu toţi comunică şi prin texte, sau nu vor asta, ci numai
prinmijloacele stricte ale teatrului şi filmului.

-Dumneavoastră sunteţi un fericit.

- Şi acumo spuneţi?...

- Şi omai spuneţi?...

-Dominaţi actorii ca regizor?

- Nu credeţi că ideal ar fi pentru un actor, sau pentru un regizor
român, şi pentruun spectator, pentrumine să vădun film realizat în
Islanda, fără traducere titrată, să înţeleg o parte din ceea ce vrea să
spună regizorul, restul rămânându-mi să înţeleg singur?

- Ce nu v-am întrebat până acum, pentru că nu mai avem timp sau
num-amgândit, şi aţi fi vrut să vă întreb?

- Prin creaţia dumneavoastră de film sau de teatru aţi simţit
dorinţa, v-aţi gândit sau aţi încercat vreodată să seduceţi
spectatorul?

- Şi ultima întrebare: cum v-aţi putea caracteriza într-un singur
cuvânt?

- Pentru a vă da replica, pentru a vă contrazice că s-ar putea să fie
ultimul film sau ultima discuţie, am să reproduc şi eu câteva
stihuri, din “Shakespeare al nostru”:

suntem o familie. O familie în care se vorbesc limbi
diferite, dar până la urmă, e una dintre ultimele familii cu nobleţe
reală.Avem idealuri

Publicul trebuie să aibă talent!

Arzi
până la capăt

Dacă eu cred în ceea ce fac, şi dacă reuşesc să mă seduc pe mine
însumi, s-ar putea să mai fie sedus cineva

“Să smulg un sunet din trecutul vieţii / Să fac, o, suflet, ca din nou să
tremuri / Cu mâna mea în van pe liră lunec; / Pierdut e totu-n zarea
tinereţii/ Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri, / Iar timpul creşte-n
urmamea…mă-ntunec!”

“Piesa-i gata, trag oblonul. / Hei, ce ploaie e afară! / Dacă v-a plăcut
bufonul, /Mai poftiţi şi-n altă seară.”

Cadru din filmul “Ana”

Fragment din volumul de interviuri n curs de apariî ţie la Editura Junimea
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În prima zi de primăvară a acestui an, Teatrul pentru copii şitineret „Luceafărul” din Iaşi a oferit entuziaştilor săi
spectatori de toate vârstele un mărţişor special - invitaţia la

o aniversare, mai precis spus la sărbătorirea a 65 de ani de
existenţă şi de neîntreruptă activitate. N-am văzut niciodată o
pregătire atât de inspirată: toată clădirea - începând cu faţada,
continuând cu holurile şi cu cele două săli de spectacole - spunea,
în imagini, povestea fascinantă a unei evoluţii. Fotografii,
montaje, proiecţii, expoziţii (de păpuşi, costume, decoraţii etc.),
vitrine cu cărţi,asociate cu decorurile gata pentru spectacole pe
ambele scene făceau publicul să simtă că vine la o sărbătoare
aleasă. Şi aşa a şi fost: o sărbătoare, o bucurie a celor de acum, o
evocare şi un omagiu celor care au fost, care s-au risipit generos
întru afirmarea şi prosperarea unei arte destinate copiilor şi
tinerilor.
Nu s-au ţinut discursuri - doar scurte cuvinte de bun venit

pentru public, felicitări şi urări de la mulţi ani pentru membrii
trupei şi câteva distincţii pentru seniorii / veteranii Constantin
Brehnescu, Simona şi IonAgachi. Toţi cei de faţă lumea - artişti şi
spectatori - au avut sentimentul de şi de ,
în ciuda faptului că lumea teatrului este una a iluziei, umbrei şi
efemeridelor.
Despre istoricul, despre apariţia şi devenirea acestui teatru am

scris de multe ori de-a lungul vremii, iar actuala directoare
artistică Oltiţa Cîntec, cu talentul şi spiritul întreprinzător atât de
bine cunoscute, a publicat - printre nu puţinele ei cărţi de estetică
teatrală - şi două volume închinate instituţiei: „Luceafărul 50, o
istorie evenimenţială” (Ed. Cronica, 2000) şi „60 de stagiuni -

certitudine durabilitate

Anotimpurile de Vivaldi (Opera Na ional Rom n Ia i)ţ ă â ă ş

„ L U C E A F R U L ” - 6 5Ă
Monografia Teatrului Iaşi” (Ed. Timpul, 2010). La
începutul începuturilor au fost soţii Iosif şi Iulia Lighetti (Ligeti),
el - regizor la Teatrul Naţional „VasileAlecsandri”, ea - pasionată
de păpuşi. Într-o săliţă de pe strada Vasile Alecsandri sau în sala
Policlinicii nr. 1 au început să dea spectacole cu ,
adaptare de Iosif Lighetti după basmul lui A.S. Puşkin. Trupa era
alcătuită din diletanţi, doar doi dintre membrii ei (Teodor
Brădescu şi Ionel Păieşanu) fiind absolvenţi ai Institutului de
teatru din Iaşi. După doi ani, la conducerea Teatrului de păpuşi a
venit regizorul Manole Al. Foca. Lui i se datorează formarea şi
profesionalizarea trupei de păpuşari, talentul şi experienţa sa
didactică fiind decisive în acest sens (a fost profesor la Institutul
ieşean de teatru, printre foştii săi elevi numărându-se actorii
cunoscuţi Tamara Buciuceanu, Mihai Pălădescu, Octavian
Cotescu, Petrică Gheorghiu, Emanoil Petruţ ş.a.). Sub
supravegherea sa au apărut şi s-au afirmat o seamă de păpuşari
dintre care unii s-au aflat de faţă şi la sărbătorirea de la 1 martie
2015. Teatrul de păpuşi a devenit o realitate fascinantă în viaţa
copiilor Iaşului. După circa două decenii de frumoase afirmări,
membrii trupei mereu înnoite simţeau nevoia unor schimbări, a
unor diversificări stilistice şi tematice.Aşa s-a ajuns, în anii '70, la
transformarea scenei de păpuşi în unamai complexă, deschisă atât
păpuşilor şi marionetelor, cât şi teatrului de proză, cu actorii la
vedere. Natalia Dănăilă, fostă secretară literară şi acum directoare
(din 1972) a iniţiat şi implementat un întreg proiect în acest sens;
ea a reorientat activitatea trupei, i-a diversificat stilul, realizând (şi
în calitate de regizoare, alături de Constantin Brehnescu)
spectacole adresate unor categorii mai largi de spectatori.

Luceafărul

Peştişorul de aur

Ştefan OPREA Repertoriul a fost regândit, au fost atraşi colaboratori noi, actorii
au fost scoşi de după liliputanul paravan, oferindu-li-se pentru joc
spaţiul larg al scenei mari, unde evoluau alături de păpuşi şi
marionete - acestea, la rândul lor, fiind redimensionate. Au fost
realizate spectacole complexe îmbinând arta mânuirii cu dansul,
cu pantomima, cumăştile etc. Teatrul a început să iasă în lume, să
străbată meridianele - din Germania până în India, din Austria
până în Siria, din Franţa şi Italia până în SUAetc. etc., a început să
fie invitat şi premiat la importante festivaluri internaţionale,
ajungând astăzi să realizeze el însuşi unul dintre cele mai
prestigioase festivaluri (internaţionale, fireşte), desfăşurat în
sediul său impozant - unul dintre cele mai moderne din Europa
pentru teatrele de copii şi tineret.
Am amintit toate aceste aspecte ale evoluţiei şi devenirii junei

instituţii socotind că, acum, la aniversară, Teatrul „Luceafărul”
merită să revină în atenţia lumii teatrale cu tot ce a însemnat el şi
oamenii care îl slujesc; am făcut-o şi cu speranţa că tinerii actori
asimilaţi de trupă în ultimii ani vor avea curiozitatea să afle a
fost înaintea lor, au făcut şi au făcut, pentru ca nu cumva
să creadă că totul începe cu ei.
Pentru publicul care a umplut cele două săli ale Teatrului, au

fost prezentate spectacolele (sala mică, cu
Doina Iarcuczewicz şi Liviu Smântânică, spectacol socotit
„fondator” şi păstrat de multă vreme în repertoriu, prin noi
reluări) şi , după Ion Creangă. Scenariul
lui Constantin Brehnescu (ca şi regia) foloseşte motivul din titlu
doar ca pretext de referinţă şi ca reper sau ca „nod de cale ferată”
prin care trec „trenurile” altor poveşti ale genialului humuleştean.
Pitoreştile personaje ale poveştilor şi „Amintirilor...” sunt aduse
în scenă şi puse în situaţii pline de un umor suculent şi de un
dinamism (adesea dansant) care antrenează publicul şi îl
binedispune. Spectacolul are o tentă populară, tradiţionalistă,
uneori cu îngroşări în portretizarea personajelor, în rostire,
mişcare, gestică etc. Evoluează actorii: Toma Hogea, Viorel
Vârlan, Gigi Şfaiţer, Cătălin Cucu, Ionuţ Gânju, Cristian
Gheorghiu, Paul Sobolevschi, Doina Iarcuczewicz, Iulia Deloiu-
Trif, Raluca Pintilie, Ionela Arvinte, Carmen Mihalache.
Scenografia:VioricaPerju.Muzica:RaduŞtefan.

cine
ce cum

Peştişorul de aur

Povestea unui om leneş

LENE UL (F R ' ) DE POVESTEŞ Ă
Într-un sezon prelungit, al dramatizărilor adaptate cu oricepreţ şi cel mai adesea fără adresă, cei 65 de ani de existenţă
pasionată, ce fac din Teatrul pentru Copii şi Tineret un
instituţional predilect, sunt sărbătoriţi la un alt nivel.

Fireşte, în privinţa avangardismelor scenice de orice fel,
situaţia devine versatilă. Dacă scenariul şi viziunea regizorală e
una modernistă şi adeseori minimalistă, din start, atunci, desigur
că ticluirea sub cortină a variante ale aceluiaşi "concept" e nu
doar binevenită, dar imperios necesară, pentru a convinge opinia
publică de o atare şi (poate)mai greu recognoscibilă, calitate rară.
Tot astfel cum există din fericire nume de care emai bine să nu

te atingi. Cu greu traductibilul Creangă, de pildă, e relativ uşor să
te frigi. Când sub aspect literar fondul e pur şi simplu unul
substanţial, orice (supra)detentă regizorală în creionarea formei
de expresie cere o anume doză de intelectuală uzură, suflet şi
măsură. Atribute pe care, după jumătate de secol de teatrală
aventură, maestrul le posedă şi mânuie,
cumaltfel decât, cu dezinvoltură.
" " cea mai recentă premieră a sa,

propusă a primi botezul scenei la ceas aniversar, invocă acelaşi
crez artistic, familiar, pe care pare amiza şi astăzi fără hotar.Acela
că în teatrul pentru copii totul poate fi permis dar, nu oricum, ci cu
dichis. E o lume în sine, un tărâm cu aripi întinse, unde poţi jongla
cu asocieri atractive, vise şi finaluri deschise. Totul e să găseşti un
echilibru, un fir roşu carismatic între actorie, păpuşi, cadre,
costume, fondmuzical şi eventualii paşi de dans.
Pe l-am vizionat nu o dată ci de două ori, într un foarte

scurt interval. Te cucereşte uşor şi are după cum veţi constata
ingredientele necesare unui spectacol-festival. Culmea e că deşi
"păcatul" adaptării e vădit, rezultatul e unul cât se poate de inedit.
În mare pentru că nu pierzi nici o secundă ideea din vechea
poveste, deşi, haioase mixaje ale prezentului, te surprind iar şi iar
şi îţi joacă, fără veste, feste. E prototipul perfect al spectacolului-
dar, o cutie şi muzicală, şi cu surprize, uneori vădite, alteori
subtile (ca pentru suflete fine).
Primul aspect în spatele căruia se anunţă o provocare e însăşi

punctul său de plecare. Numele, ales pentru a bifa un spaţiu lipsă
într-un proiect-repertoriu de altfel deja impresionant (Integrala
Creangă) se dovedeşte a fi doar un indiciu, nu vreun element
central. Funcţionează însă, dacă mă întrebaţi, pentru că te duci
fixat pe impresia că o să fie o istorie scurtă, expandată mai mult
decât ar fi necesar şi ...alta constaţi.
Brehnescu îţi serveşte lenea la pachet cu prostia (omenească,

fireşte) şi cele două fac, cum lesne se poate bănui, un melanj
savuros şi năucitor de actual.
Până la interpretare şi poveste însă, oferta scenografică e una

pe care am salutat-o ca fiind una de excepţie. Prea des graniţa
aceasta între real şi miraj scenic, liantul vizual, detaliul
responsabil cu stare, e bagatelizat. Sub semnătura Vioricăi Perju
eşti ca spectator fericit infiltrat în satul tradiţional. Ai un fundal
pictat manual, cu uliţă, crâng şi deal. Ai cergi autentice şi din
pânză de in, verosimile deci, costume populare, care dau prin
simpla prezenţă un surplus de culoare. Un car fără boi, unde-şi
face leneşul veacul, case stilizate şi o poartă de vrednică
gospodărie ţărănească. Ai până şi-o sperietoare de ciori, o căpiţă
şi-un fir dintr-a Soarelui Floare, numai bun de sămânţă şi pentru
şezătoare.
Adaugă decorului ales, graiul neaoş moldovenesc şi scenele

curg deja, firesc.Vorbe spuse apăsat precum:
sau expresii care îţi rămân pe inimă,

Luceafăr

n

Leneş

preumblare, oboroc,
bordei, scârbă, jbuf, ţăpoi

Constantin Brehnescu

Povestea unui om leneş

precum cea scăpată cu năduf de mire )
, te binedispun instant şi te aduc în punctul în

care nu poţi să temai desprinzi de jocul scenic pân' la final.
Frumuseţea derivă din simplitatea şi firescul viziunii.

Contemporaneitatea nu e forţată, ci sugerată. Bunăoară, de
nevasta certăreaţă ( ) sau de soacra (

) adesea bârfitoare-n poartă, semn că şi azi trasul cu
urechea şi dusul cu vorba sunt probe ale aceluiaşi sport naţional, în
timp ce autoritatea bărbatului a mai ..cedat. Cel puţin în ochii
nevestei ce ştie, nu şagă!, a da din gură, evident substrat al
convingerii că cel ce strigămai tare are şi şanse de câştigmaimari.
Munca, pusul pe treabă dis de dimineaţă, vezi tânăra mireasă
( ) ce iese la scuturat, în timp ce oala de sarmale
fierbe deja e considerat de surate un lucru nemaivăzut, ciudat,
când se ştie clar că " ", nu vine altcumva.
În altă ordine de idei, înţeleptul Gâtlan ( ) nu e

nevoit să bată lumea în lung şi lat. Şi "proştii" şi "leneşii" sunt uşor
de identificat printre consătenii priviţi peste gard. Secvenţe ca
suitul nucilor în pod cu furca, sau cea a prinderii soarelui cu
oborocul şi desigur, vestita situaţie a copilului fals periclitat de
drobul de sare, se succed şi se întrepătrund nesperat de articulat,
cu realitatea leneşului ce zace în tot acest timp ca împănat.
"Mintea îngustă" dar şi stratagema facerii pe prostul sunt
surprinse natural pe răbojul scenic imaginat.
Deşi ţine numele piesei, leneşul nu e nici o clipă personaj

principal. Inutilitatea-i accentuată prin plasarea în carul fără boi
(unul dintre cele mai importante obiecte dintr-o gospodărie
ţărănească lăsat fără scop), e redirecţionată. Prezenţa lui e pretext,
pentru celelalte întâmplări şi personaje ce gravitează în juru-i. De
altfel, leneşul e singura păpuşă din spectacol. Un detaliu asumat
ce închide cel puţin două dileme intuitive: rolul (vegetativ) nu
impunea jocul unui actor şi doi, intenţia
aducerii lui pe acelaşi plan cu o
marionetă. Este uşor de manipulat,
asemeni personajelor din teatrul de
păpuşi condus, jucat şi purtat în turneu
prin sat de inegalabilii: Modorogea
( ), Dănilă (

) ori Zaharia- fluierar (
) personaje şablon ale hâtrului

humuleştean. Strategia aceasta a
teatrului în teatru, poate cea mai
condimentată găselniţă a spectacolului,
vine să se alăture (re)surselor de
bunădispoziţie şi devine în plus poartă
deschisă spre alte scrieri preluate de
această dată din manualul de citire a
dascălului Creangă, precum Albina şi
porumbiţa, Acul şi barosul sau
povestioara ce ilustrează proverbul cu

(Cătălin Cucu

Carmen Mihalache Doina
Iarcuczewicz

Ionela Arvinte

Viorel Vârlan

Ionuţ Gânju Cristian
Gheorghiu Gigi
Şfaiţer

"ţi-oi mânji
una peste pupătură"

fericirea e fructul jafului

doi se ceartă (adeseori pe lucruri de nimic) iar al treilea câştigă.
Această ad-hoc caravană teatrală e o alegere minunată nu doar
prin nota evident didactico-moralizatoare, adresată publicului
tânăr, dar şi prin micile detalii pline de creativitate, care stârnesc
nedisimulat râsul. Dacă am aminti doar folosirea unei străchini cu
apă pe post de baltă, sau a unei ciori ciufulite pe post de porumbiţă,
precum şi stângăcia lui Dănilă în rolul de moderator (

) şi tot ar fi îndeajuns.
Coloana sonoră a spectacolului semnată de Radu Ştefan

aliniază o horă, o bătută dar şi o zicere aievea din fluier, toate
alegeri care întrupează fluidul ce leagă toată această compilaţie de
întâmplări şi personaje împrumutate. E la rându-i un excelent
mobil de stare, într-atât de bine ales încât chiar şi pe scaun fiind,
tot te surprinzi dând ritmic din picioare.
Un spectacol de un comic calculat. Pentru cine are urechi să

audă i se desconspiră şi o doză de râs amar pe undeva. Ţi-e etalat
vestitul haz de necaz. Decizia surprinzătoare din final, abandonul
spânzurătorii şi scoaterea Leneşului din peisaj (din poveste
aşadar), se înscrie perfect în acest areal. Parul în care Leneşul e
atârnat nu e doar un indicator vizual ci şi un stâlp al infamiei,
stilizat. Un soi de etichetă cu "de evitat" şi "înlăturat" nu
"stimulat" pentru că zice un personaj

.
Plecat din sală, continui a zâmbi involuntar. Rămâi cu toate

cele de mai sus, plus bănuiala că, în urma atâtor ziceri şi vorbe de
duh, ai putea scrie la rându-ţi, alene, un studiu comparativ despre
prostie şi lene. Sau iată!, ia cu tine descântecul părintelui; cel
repetat "nociv" în timp ce aghezmuieşte (foarte activ), satul, scena
şi întreaga suflare vie: "

"Salutare
popor!"

Cerşitul, măi băieţi, e mai
rău ca lenea

Să nemântuie Domnul de păcate, invidie
şi de lepra numită ipocrizie".

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

Să tot fie vreo jumătate de ceas, de când le privesc pe cele
din prima anticameră şi mi-e greu să mă desprind fie şi
cu un pas. N-o fac pentru că încă sunt departe de a-mi fi

clarificat starea. Ceva mai devreme, înainte să calc pragul
Galeriei „Dana", am dat replica cuiva ce s-a străduit, la o cafea, să
mă iniţieze în probleme de aură. Desigur, umană. Acum lucrările
semnate Cristian Diaconescu, par că, nucleic şi fară ramă,
concentrază starea aceea, fie ea şi accidentală. Faptul că, în plus,
demersul expoziţional poartă titulatura de e, la urma
urmei, o altă coincidenţă uşor bizară. Dar fericită, fără îndoială,
prin cazuistică şi, desigur, plasticu-i flagrant.
Pe fundalul închis, de-un gri abis, al galeriei, siluetele

desprinse din culoare vie, caldă, au o dimensiune irizantă.
Aproape spectrală. Contrastul e de-a dreptul fascinant prin efectul
vizual astfel creat.Ai putea jura că, în spatele lor, pânzele ascund o
sursă proprie de lumină, ba chiar, eschivată, o formă proprie de
viaţă. Expoziţia aceasta e, la urma urmei, un carusel de chipuri
pândite de transă. E o poveste de stare, resimţită preferenţial, la
trecut, cândva în plină vâltoare sau perfect plauzibilă în vreo vară
viitoare. Sentimentele, unele sustrase propriului eu transformat în
obiect de studiu, altele experimentate prin derivare sunt pe un
atare piedestal etalate. Recunoşti pe pânze arderi pasionale şi
l(at)ente, melancolii ce nu pot fi învinse, pline de evlavie vise,
semibucurii mixte, nefericiri de-un veac sau de-o clipă şi, mai
presus de orice, demult suflet risipă.
Pânză cu pânză, ansamblul te, aproape, vrăjeşte. Le cauţi

mesajul cu sete. Şi descoperi treptat mici sentinţe în care crezi
orbeşte. Uneori, eşti personajul din umbră, urmăritorul ce priveşte
cu ciudă, afectul îndrăgostiţilor ce nu ştiu să se ascundă.Acuzi cu
inexplicabil nesaţ contopirea dintre albastrul supramasculinizat şi
forma ei nudă.
După, arunci însă o privire "propovăduitorului de iubire". Îţi

serveşte o inimă stilizată dar caldă, nu din palmă, ci din vârful
treime a degetelor împreunate, ca pentru semn de închinare, spre
iubirea-icoană.
Ochii sunt în pictura lui Cristian Diaconescu un miraj

suspendat. Creionaţi diferit , văduviţi de similaritatea formei sau
culorii, devin un barometru de stare. Sunt, desigur, simbolul
predilect al fiinţei umane, duale. Unul râde alb, altul plânge roşu.
Într-unul e furtună gri, într-altul senin turcoaz, celest pavaj ce face
din prezumţia de fericire, un caz.
Deşi aparent non formal sugerate, uşor fără contur, uşor

voalate precum subiectul unei fotografii, aflat în mişcare,
chipurile tânărului plastician denotă, mai mult încă decât siluetele
sale, stări umane. Esenţiale, vii, aflate acum şi aici în plină

Uman
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derulare. Forma gurii, de pildă, e un indiciu cumultiplicare. Poate
sugera orice dar nu nepăsare. Dacă îţi iei libertatea de-a construi
un context, acest simplu cerc e pe rând, şi asta cât se poate de
firesc: strigăt, exaltare,mirare, şoc sau fascinaţie.
La polul opus stau lucrările meditaţie. Autoportretul pe fond

roşu e un tumult fără graniţe. Strânse cu sau fără voie în braţe de
mâini defensiv încrucişate, în el par să se fi cumulat toate celelalte
stări de graţie. Fie că vorbim de aplecarea spre Divinitate, trădată
uneori de forma corporală triunghiulară sau de penitenţa
conştiinţei, sugerată de micile cruci încrustate în veşmânt şi
amintind parcă de spiritualele, dar cu atât mai grelele ocale, a
câtorva cicatrici ...decizionale. O nouă escapadă prin ambivalenţa
umană, prin ying şi yang-ul predefinit, e remarcabil redată prin
ataşarea unor braţe în contrast.Mâna neagră, mâna albă. Una care
acuză, loveşte, prăbuşeşte, alta care vine să binecuvânteze, să
mângâie şi să apere orbeşte. Una dăruieşte, cealaltă cere. Orice
troc e binevenit pentru că, prin fire, punctul ochit se cere nimerit.

Brăţara mătanie numără secundele întoarcerii spre sine. Sau
eschivarea unui moment, în fine. Căutările sunt, se simt febrile şi
într-un caz şi în celălalt. Chiar şi în ipostaza gânditorului ce
savurează absent o cană cu ceai se simte doar o doză de calm
contextual. În ciuda culorilor calde, pacea cu sine s-a volatizat.
Abia portretul turcoaz are menirea de poartă spre un personaj

eliberat (temporar) de pământene derive, şi deci spiritualizat. El e
transcenderea.
M-a, recunosc, contrariat, prezenţa repetată a unei plante, a

firului vegetal. E etalat uneori în mâna, alteori în colţul gurii unui
personaj. Prezenţa lui a câştigat abia spre final de periplu vizual,
virtuţi de mesaj. După ce, urcând pe scara personajelor dinspre
foarte pământ înspremult cer, creşti şi te priveşti cu ochi oneşti.
E, cred, un mesaj despre nevoia de rod, despre sămânţa din

parabola biblică şi pământul pe care ea rătăceşte. Ideal ar fi ca şi
vorba şi fapta să ne fie rod ce creşte. Poate că reuşita aceasta ne-ar
aduce mai aproape de varianta "iluminat". (Aşa am convenit cu
mine însămi să numesc silueta transparentă ce dă senzaţia că s-ar
materializa din aer şi ţine braţul uşor ridicat ca pentru
binecuvântare, sau personajul în ton, dar cu aură, ce aminteşte
cumva deSfântulAnton.
În fond, e vorba despre căutare.Viaţa e un canon despre cădere

şi înălţare. Despre spirituală exaltare. Despre cum faci să
converteşti eternul Uman, adică nimic altceva decât un teren de
luptă, fără foarte precise reguli ofertate, la start. De la pământ la
cer, de la erotism la sfinţenie, omul are de pătimit şi cucerit pentru
a afla vreun rost, un teritoriu deloc anost.
Treptele devenirii se ascund uneori în afecţiunea dăruită de

prieteni şi familie. (Căsătoria e un caz aparte, studiat în pânza ce
declamă că instituţia aceasta ar fi dincolo de iubire, doar pironire
împreună şi izvor de teamă.) Că cele două, să admitem a le numi
constante, sunt oferte de echilibru, dar şi surse de har, e un fapt clar
sugerat prin serafimul, e drept ascuns, dar imprimat pe veşmântul
unui personaj, dintr-un tablou colectiv, la unmoment dat.
Ideea că oamenii aduşi în viaţa ta se prea poate să-ţi fie (şi nu

din greşeală) complementari, mi-a plăcut la nebunie. Trio-ul
familial, de pildă, în care părinţii sunt umbre ce ocrotesc copilul
rază, te lasă copleşit şi fără eficiente cuvinte. Acum sunt sigură că
amintirile sunt nimic altceva decât amprente-mărturie a lucrurilor
şi oamenilor ce-au fost trimişi să-nvie ceva în tine. Alteori, tot
ansamblul acesta colectiv în care trăim devine din şansă, zgomot
obsesiv.Mâinile la urechi, sugerează această dorinţă inevitabilă, la
unmoment dat, de a stăvili glasuri,măşti şi veşti care te smintesc.
Pentru transcendere şi altfel devenire, pentru deschiderea a noi

şi nu de carne ochi, e nevoie de autoconvertire în şi cu sine. Planul
real e comod, dar fiind în fond doar o convenţie socială, atrage şi
ideea de autocenzură personală. Aşadar, singurătatea e poate,
preţul ce vine, odată ce te-ai hotărât să plăteşti Cerului, tot ce (i) se
cuvine.

În urmă cu mai bine de un an, în drum spre Petroşaniunde mergeam pentru a vedea şi apoi a scrie despre
spectacolul cu piesa

, mă întrebam cât de actuală mai
poate fi scrierea luiMateiVişniec.
O lucrare strict legată de eveniment, scrisă sub semnul

urgenţei. Una dintre acele piese care îl confirmă mai apăsat
decât altele pe Shakespeare atunci când acesta emitea celebra-i
sentinţă despre teatru ca oglindă a lumii. Mă întrebam dacă
această puternică, dorită, în cazul acela chiar reuşită conexiune
cu realitatea nu expune piesa unei rapide perisabilităţi. Cu atât
mai mult cu cât- slavă Domnului!- în Bosnia, în fosta
Iugoslavie, lucrurile s-au calmat. De actualitate mai sunt doar
sentimentele antiamericane, antioccidentale. Temerile mele
aveau să se dovedească nefondate, piesa încă „ţinea” căci viol
şi violenţă avem la tot pasul. Ţinea şi spectacolul.
Lucrurile stau la fel şi în cazul piesei a

macedoneanului Dejan Dukovski. Scrisă de acesta cu puţin
înainte ca războiul să înceapă, atunci când semnele răului doar
pluteau ori se simţeau în aer. Şi nu doar în aer. În localuri, în
micile cârciumi de cartier, în trenuri, în autobuze, în disputele
între îndrăgostiţii ce nu se mai certau doar ca să se împace, în
locurile rău famate, în celulele din închisori.
Când, cu mulţi ani în urmă, am văzut prima versiune

scenică românească a piesei lui Dejan Dukovski, versiune
datorată regizorului Cristi Juncu, scenografului Cosmin
Ardeleanu şi actorilor Teatrului „Sică Alexandrescu” din
Braşov, cred că războiul mai era de actualitate.Am receptat-o,
aşadar, ca o uvertură a acestuia. Aşa cum era, de altfel. Ca o
premoniţie a conflagraţiei.Acum, când văd ,
piesă în şapte secvenţe plus un epilog, într-un spectacolmontat
la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti de regizorul
Felix Alexa, scrierea mi se pare pe mai departe una despre
actualitate. Căci, din nefericire, violenţa şi gustul pentru
aceasta, nu au devenit amintire odată cu încheierea războiului
din Balcani. Şi nu stă doar în specificul popoarelor ceva mai

Despre sexul femeii ca un câmp de
luptă în războiul din Bosnia

Butoiul cu pulbere

Butoiul cu pulbere

sangvinice de acolo. Şi la noi, pe meleaguri mioritice, violenţa
sau jocul de-a violenţa sunt la mare preţ şi lamare căutare. Şi la
noi, jocul acesta scapă foarte adesea de sub control şi se termină
tragic, aşa după cum se termină el şi în cele opt tablouri ale
piesei, transferate ca atare în spectacolul bucureştean.
Când spun „transferate ca atare”, mă gândesc la faptul că

FelixAlexa nu şi-a propus să mute munţii din loc în momentul
în care a început să lucreze la viitorul său spectacol. Nu a operat
spectaculoase modificări de dramaturgie, nu a făcut nici un fel
de demonstraţie de prestidigitaţie regizorală.A fost, în schimb,
preocupat să alcătuiască o bună distribuţie. Lucrul i-a reuşit
bine, nu excepţional, nu fără cusur. Fără doar şi poate,

nu e chiar cel mai bun spectacol al lui Felix Alexa,
dar nici unul prost nu e. Fiecare dintre interpreţi a fost ales şi i s-
au repartizat rolul sau rolurile, unii joacă două câte două, alţii
joacă acelaşi personaj ce revine într-o altă secvenţă a
spectacolului în funcţie de ceea ce se cheamă
Mai departe, regizorul a avut grijă să lucreze minuţios cu

actorii. Rezultatele cele mai bune le-a obţinut în cea mai
realizată secvenţă a montării. În scena consumată în autobuzul
care numai pleacă. Secvenţă ce nu concentrează în economia ei
doar un minirecital, foarte reuşit, de altfel, al actorului Marius
Manole. Foarte buni sunt şi Victoria Dicu care creează un
veritabil model despre felul policrom în care poate fi jucat un
personaj secundar, şi Crina Semciuc, şi Andrei Finţi, şi
Marcelo S. Cobzariu. În alte secvenţe se evidenţiază Răzvan
Vasilescu, Mihai Călin şi Istvan Teglaş, acesta din urmă
semnând o evoluţie meritorie în rolul Ghiore, mult mai palidă
însă în personajul numit Kosta . De altfel, secvenţa în care
apare sus-menţionatul personaj e şi ceamai fragilă din punct de
vedere dramaturgic, fapt ce nu o avantajează deloc pe actriţa
Florentina Ţilea. Care, fără doar şi poate, merita mai mult.
Marius Bodochi a redus ul la autocitare în vreme ce
Alexandra Poiană trece aproape neobservată. Din păcate,
puţinele vorbe pe care le are de spus actriţa sunt şi foarte greu
de auzit.

Butoiul
cu pulbere

emploi.

emploi-

Slujindu-se de multiplele avantaje ale scenei turnante,
AndradaChiriac a creat o scenografie cu geometrie variabilă ce
nu doar că individualizează fiecare secvenţă în parte, ci are şi
darul de a sugera atmosfera încărcată, apăsătoare ale fiecăruia
din cele 7 plus unu episoadedin care e compus spectacolul.
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti -

BUTOIUL CU PULBERE de Dejan Dukovski; Traducerea:
Felix Alexa; Regia şi ilustraţia muzicală: Felix Alexa;
Scenografia: Andrada Chiriac; Lighting design: Felix Alexa;
Video: Neil Coltofeanu; Cu: Răzvan Vasilescu, Marius
Manole, Mihai Călin, Marius Bodochi, Andrei Finţi, István
Teglaş, Marcelo S. Cobzariu, Crina Semciuc, Florentina Ţilea,
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Aurel Brumă

Virgil Băbîi

: - Desenul
palmar - amprenta unei
persoane. Dar ce desen palmar,
ce amprentă de identitate are un
o r a ş c um e s t e I a ş u l ?
Complicat, fiindcă între
persoane şi personalităţi,
arhitecturi diferenţiate în
etalon cultural, clădirile dau în
dublu, în triplu, în măsuri
coborând până în neolitic
adevărata înfăţişare, duhul

burgului. De aici aproape imposibila decelare în tot a obiectului de
care răspunde o instituţie dedicată duhului, spiritului locului:
Direcţia Judeţeană pentru Cultură. Inginerul Virgil Băbîi, director,
smuls din teancurile de dosare, schiţe, releveuri tresare din primul
gândvocalizat. Ce armai fi Iaşul fără patrimoniu?

: - Toate-s împreună, imposibil de despărţit, fiindcă
patrimoniul oraşului, ca parte a patrimoniului
naţional, cuprinde şi oameni şi clădiri şi rodul
orelor lor astrale - artă, creaţie ştiinţifică,
tehnică, cărţi, reviste, muzee, timp şi timpuri.
Iaşul este un oraş complex. Nu cred că există o
formă a culturii care să lipsească aici. În
necesarul rigorii termenilor de definire,
trebuie să spun că instituţia noastră este una
pur birocratică, şi
nu cultură, genitoare de act creativ. Acest

ne defineşte cu exactitate.

pentru a servi sfera culturii
de

pentru
-Vă ascult şi rememorez discursul unei
doamne la Tg. Neamţ. Noi, spunea cu oarece
îndârjire, suntem casă de cultură şi nu casă pentru cultură. Emitem,
creăm, atragem valorile, le dedicăm şansa de a evolua. Din păcate
alţii, la alte instituţii din sistem, au devenit procesatori de pseudo-
evenimente, cu precădere nunţi şi cumetrii, discoteci, atârnaţi de
cuponul de bilete sau facturi. Şi mă înspăimântă încărcătura de
sensuri a lui ”de”, a lui ”pentru”.

-Monumentele, bătrânii insuficient sprijiniţi de cârja interesului
celor din jur, prea repede uitaţi, insuportabili că nu pot alerga după
ritmul şi ritmurile tale. Că s-a mai prăbuşit o casă veche, una scrisă
în cartea de istorie a patrimoniului, cât şi pentru câţi contează?

-Văd biserici, monumente ale istoriei, intrate în restaurare prin
fonduri guvernamentale. Foarte bine. Dar de ce nu este aceeaşi
măsură şi pentru casele de epocă, cele locuite de oameni fără
venituri sau de chiriaşi la limita neputinţei? Sunt bani pentru
izolarea termică a unor blocuri din cenuşiul epocii comuniste, nu-i
rău, dar încă nu s-a emis o ordonanţă de interes pentru păstrătoarele
arhitecturii vechi. Poate nu-i treabadumneavoastră.

-CasaBaşotă din Sărărie...

-Dar birocraţia de care vorbeam relevă esenţa activităţii profunde,
aceea de etalare, arbitrare şi susţinere legislativă a valorilor reale, a
proiectelor de conservare şi restaurare, de menţinere a matricei de
stil, amplasare, respiraţie a obiectului de patrimoniu, fie acesta o
statuie, un palat sau o casă de sfârşit de secol. Nu avem un buget din
care să atribuim bani şi poate că, într-un fel, e bine. În schimb suntem
vizibili, tot mai vizibili ca parteneri în zona de duh, de care vorbeaţi,
prin susţinerea evenimentelor culturale, generic însumând şi
restaurarea şi înfiinţarea demuzee dar şi vernisajele, concertele...

-Aşa este. Intervenţiile asupra monumentelor, asupra zonelor de
protecţie, au fost şi sunt dureroase. Ireparabile, uneori. Or, asta a
început încă din sfârşitul de secol 19, când Lecomte du Nouy a
intervenit pe două bijuterii arhitectonice: Biserica Trei Ierarhi şi
Biserica Sf. Nicolae Domnesc. Acesta este motivul pentru care
respectivele monumente nu au putut intra în fondul UNESCO.
Aceste intervenţii distructive se mai fac şi astăzi. Nu sunt consultaţi
specialiştii restauratori, puţinii arhitecţi dedicaţi domeniului, nu
suntem contactaţi, cum ar fi firesc şi obligatoriu, pentru a discuta
condiţiile, etapele de urmat pe parcursul obţinerii unei avizări din
partea noastră. Neconvenabil este şi faptul că majoritatea
specialiştilor restauratori sunt la o vârstă înaintată şi puţini, foarte
puţini tineri se consacră acestui domeniu. Mă înâlnesc cu arhitecţi
tineri şi le spun: uite, aveţi o deschidere unică în restaurarea
monumentelor istorice, aveţi cu cine lucra, de la cine învăţa pentru a
obţine un atestat. Încă mai aveţi de la cine. Şi uite că anul trecut am
avut o pierdere de neînlocuit, conf. dr. ing. Ionel Gosav, unul din cei
mai buni specialişti la consolidarea monumentelor istorice, membru
alComisiei zonale aMonumentelor Istorice.

-Hai să pornim de la Legea protejării monumentelor istorice 422.
Ultimamodificare la lege s-a făcut în noiembrie 2006, iar în februarie
2014 a dispărut un articol important din această lege, articol prin care
proprietarii de monumente erau obligaţi să readucă la starea iniţială
monumentele la care au intervenit fără aviz. S-a spus că acest articol
intră în contradicţie cu Codul penal. Ca atare, dacă tu constaţi
nerespectarea datelor procesului de restaurare trebuie să faci
cunoscut instanţei de judecată, să demonstrezi punct cu punct
modificările viciante iar instanţa să se pronunţe asupra infracţiunii.
Dar pedeapsa nu ajută monumentul. Şi avem exemple: conacul de la
Poeni, casa scriitoarei Magda Isanos. Uitaţi-vă, pe Păcurari, în ce
decădere au ajuns case care ar merita să fie puse sub cupolă de sticlă.
Dar să vedeţi beciul fostei fabrici de bere Aurora cum arată:
deplorabil! Deplorabilă este şi relaţia cu proprietarii. După ani de
discuţii, ca o ultimă şi posibilă acţiune, le-am dat o amendă. Şi?
Amenzi mai dăm, în astfel de situaţii, corelaţi cu cei de la
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi nu amenzile ne interesează ci
sensibilizarea lor, aducerea pe calea ce bună. Persoanele fizice,
proprietari de imobile monumente istorice declară lipsa de bani,
singurul motiv al nerealizării de restaurări. În parte, unii sunt de
înţeles, (se vede, se demonstrează) dar sunt şi monumente istorice
aflate în proprietatea statului, a autorităţilor locale sau centrale şi care
se degradează de la o zi la alta.

-Da, dar să vă spun de ultima ctitorie a lui Ştefan cel Mare,
mânăstirea Dobrovăţ, care zace din 2008, când au fost oprite
lucrările.

-Muzeul de Ştiinţe ale Naturii este măcinat de moara proceselor de
adjudecare.O zonă în care nu puteţi interveni.

-Monumentul, casa de patrimoniu nu-i de prima pagină decât dacă îi
cade cuiva în cap cornişa, un ornament. Cine-s nenorociţii?
Cauzatorii indirecţi? Cine să ştie, dacă nici judecătorii care
îmbătrânesc cu dosarul dinainte încă nu auhabar?!

-Lista de aşteptare. Exact ca cei care, pentru a-şi prelungi speranţa

-Am intervenit în schimb prin atenţionări la autorităţile locale,
centrale, în presă. Chiar am chemat reprezentanţii celei de a patra
puteri, asta la doi ani de când sunt director, iar problemele de
patrimoniu au fost prezentate cu densitate. Care este feedback-ul, i-
am întrebat. Linişte totală.

-Să nu mai spunem de Palatul Culturii, emblema Iaşului, care a stat
doi ani cu lucrările de restaurare întrerupte. Şi vorbim de cel mai
mare muzeu din Moldova şi nu numai. Or, această instituţie este de
valoare naţională, dar şi universală, prin bogăţia patrimoniului pe
care îl tezaurizează. Avem o listă prelungă de monumente, de case
care aşteaptă un bănuţ pentru a fi restaurate.

de viaţă, aşteaptă să le vină rândul pentru a primi o inimă, un ficat
pentru transplant, pentru a fi.Un altfel de disperată aşteptare,
nemeritată. Cum spunea cineva, tot un om al patrimoniului, un oraş
al cenuşiului îşi varsă cenuşiul în oameni. Parcă există o Gardă de
Patrimoniu.Unde? ÎnFranţa?

x z

pentru cultură

-Nu vreau să revin la subiectul baleat demultă presă, cel al predicţiei
unui cutremur. Ferească Dumnezeu de aşa ceva pe un Iaşi cu multe,
foarte multe imobile sigilate cu bulină roşie. Imobile egal oameni,
vieţi, biografii. Şi uite că mă gândesc la o iniţiativă legislativă, la
amprentarea cu semnul de pericol a şefilor de la instituţiile care, ale
statului fiind, nu fac nici un efort pentru restaurarea cu prioritate a
clădirilor monument în care nu binemerită să se afle. Ăştia nu au
auzit de dorinţa de a face din Iaşi o Capitală a culturii europene?
Consiliul local nu-i poate obliga în vreun fel să pună restaurarea în
primplanul programelor?

-Şi banii de laMinisterulCulturii?

-Termen: custodie. Un copil prost
îngrijit de familie, molestat poate fi
încredinţat statului sau unei persoane
prin hotărâre judecătorească. Părinţii
decad din drepturi. De ce nu
funcţionează custodia şi pentru
clădirile de patrimoniu? Şi am mai
proaspăt în minte imaginea fostei

-Ministerul a spus: şi din cadrul Direcţiei va fi agent constatator,
cu posibilitatea să dea amenzi. Dar o decizie de felul acesta trebuie
aplicată pe fondul uman, pe organigrama instituţiei. La noi sunt cinci
oameni. Cinci! Judeţul Neamţ are doi, alte judeţe patru. Şi-i punem
într-o primă relaţie cu teancul acesta de dosare, sau celălalt.
Problemele curente, cele legate deLegeanr. 17, cea care ne obligă să
mergem în teren, să vedem la fiecare vânzare de teren dacă nu se
suprapune unui sit arheologic. Deci unul din patru, arheologul, va
lucra ca la fabrică, zilnic întocmind câteva dosare de expertizare.
Nici nu mai lucrează, ca să zic aşa, , ci pentru
componentele dosarelor notariale. Bine, legea-i lege, dar pe fondul
unui efort în supra-sarcină nu-mi intră nici un leu în casierie ci,
dimpotrivă, cresc cheltuielile de consumabile. Singurele venituri
(tot mai diminuate) sunt din taxele pentru zonele de protecţie, pentru
investiţiile de aici. Şi astea sunt tot mai puţine. Sigur, nu mă plâng,
încă mai putem sprijini unele proiecte de restaurare, proiecte
culturale. Anul trecut am contribuit la "Zilele Revistei Convorbiri
Literare", simpozionul "Monumentul - Tradiţie şi Viitor",
"Festivalul de teatru pentru tineret", proiectul de restaurare a
bisericii Vovidenia şi încă. Luăm bani dintr-o parte şi-i dăm în
cealaltă.

-În 1997 nu eram încă la Direcţie, lucram cu un arhitect, restaurator
de monumente istorice, iar ministrul culturii era Ion Caramitru.
Atunci, pe fondul sumelor primite, ministerul şi-a luat angajamente
foarte mari în restaurări. Au fost foarte repede "restaurate" sumele,
iar angajamentele au rămas fără aer. Sunt monumente la care
lucrările de restaurare nefinalizate au vechimi de zece, cincisprezece
ani. Contra-productiv, sigur. Şi dacă mai aruncăm o privire asupra
unor monumente restaurate în timpul necesar, secretul îl oferă
finanţarea: bani împrumutaţi ori de la Banca de Dezvoltare
Europeană, ori din proiecte pe fondurile europene nerambursabile.
Exemple: Palatul de la Ruginoasa, Teatrul Naţional. Palatul
Culturii se restaurează tot cu bani împrumutaţi de la Banca de
Dezvoltare Europeană, iar din fonduri nerambursabile s-au
restaurat biserica Sf. Sava, biserica Banu, biserica Golia, biserica de
lemn Sf. Pantelimon de la Dobrovăţ, biserica Sf. Nicolae de la
Aroneanu, unde încă sunt lucrări.

-N-au prea fost.Anul trecut, suma dată
de Ministerul Culturii la catedrala
mitropolitană a fost de numai un
milion de lei. Insuficient. De diferite
sume, variind între 100 şi 500 demii de
lei, au beneficiat Sinagoga din Iaşi,
biserica de la Scânteia, de la Holboca,
biserica Nicoriţă şi încă altele. Pe
total, pentru restaurările din judeţ
Ministerul a alocat o sumă în jur de 3,5
milioane de lei.

cărămidării de la Ciurea, un simbol al arhitecturii de la sfârşit de
secol al XIX-lea. Primăria ar vrea să obţină custodia, are proiecte
de punere în valoare a clădirii, a spaţiului. Nu se poate.
-Proprietarii sunt firme patriculare. E o poveste întreagă. Pentru
suma de 150.000 de dolari pe care firma Phoenix o datora statului,
AVAS-ul a luat clădirea şi a vândut-o unui alt "investitor strategic",
care a închis fabrica, a vândut producţia, a distrus clădiri, a scos
terasamentul şi linia ferată făcută la fabricile Krupp. La vânzare,
AVAS-ul a uitat să ceară, conform legii, acordul dreptului de
preemţiune al statului, prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură.
Curtea supremă a decis ca vânzarea să fie anulată şi respectiva
clădire să revină la fostul proprietar. S-au făcut constatări pe ce amai
rămas, s-au semnat acte de tot felul, am fost şi noi împreună cu fostul
proprietar, dosare şi de atunci litigiul a fost mutat la parchet.
Perioada consumată în şi de instanţă este îndelungată, timp în care,
încetul cu încetul monumentul dispare. Aşa s-a întâmplat şi la
Fabrica de Tutun. Tendinţa noilor proprietari de monumente este
susţinerea degradării acestora pentru a putea fi declasate, scoase de

pe lista monumentelor de patrimoniu şi
înlocuite cu proiecte imobiliare.
de la fosta Fabrică Nicolina a consumat multe
discuţii între proprietarii care şi-au asumat
obligaţia reconstituirii şi primărie. Final: zero.

-În cadrul Ministerului Culturii a fost produs
un . Dar cum numai la
nivelul unui an s-au schimbat cinci miniştri,
respectivul cod nu a ajuns în Parlament, nu a
intrat în funcţiune, nu a impus normele de
vieţuire ale monumentului. Or există mulţi,

Turnul de apă

-Poate sunt insuficiente instrumente juridice
deprotejare a patrimoniului.

Cod al patrimoniului

foarte mulţi specialişti din domeniu care ar putea dezbate proiectul
codului şi să adauge idei importante, directoare. Spre exemplu,
există trecute în listamonumentelor unele deloc reprezentative, fără
nici o valoare ca obiective de reprezentare naţională. Cine şi în ce
condiţii şi de ce le-a strecurat între celelalte, contează mai puţin
acum. Realizând însă o listă corectă, reală în valoare, acele
monumente vor rămâne cu acestă calitate "de veci", statul având un
alt orizont al politicilor de finanţare.
Iaşul având atât de multe monumente, majoritatea într-o stare destul
de precară, primăria şi-a propus să restaureze, spre exemplu, palatul
Braunştein, casa Burchi - Zmeu - unde va fi Muzeul Municipal,
acolo s-au găsit bani prin terţi. Dar sumele necesare la nivel de Iaşi
pentru acest domeniu sunt imense, iar acest 0,12 la sută din PIB,
pentru Ministerul Culturii, este minuscul. Proprietarul de
monument, cel lipsit de mijloace băneşti, aşteaptă un ajutor şi nu
rigiditatea unor obligaţii, coerciţii. Codul Monumentelor trebuie să
fie susţinut şi de o finanţare adecvată. Dai şi ceri, dai şi impui. Şi-
apoi trebuie înţeles că nu se poate restaura un monument de dragul
monumentului. Bani pentru restaurare, banii pentru întreţinere prin
funcţionalitatea care să producă bani. Vorbim de o troficitate
multiplă, dificil de pus în funcţiune, în normalitate. Uite, pe
Păcurari, lângă BCU, după Casa Beldiman, este Casa Negruzzi,
fostă circumscripţie de poliţie. La un moment dat, ei au făcut un
proiect bine structurat pe obligaţiile impuse de legislaţia
patrimonială. A trecut pe la noi, l-am avizat, dar banii europeni, cei
pe care semiza, n-au fost aprobaţi. S-au făcut ceva lucrări deminimă
cosmetică exterioară şi atât. Iar mai încolo alte câteva case de sfârşit
de secol 19/ început de secol 20, case cu o arhitectură deosebită, sunt
într-o stare deplorabilă. Am făcut fotografii. Aproape că devine
emblematic ca într-un oraş al culturii, pe o stradă intens circulată, în
centrul istoric, să vezi o clădire, altădată superbă, susţinută parcă de
jur împrejur de frânghiile pe care flutură rufele.

-Bun, vorbind despre teii tăiaţi da, cred că greşeala a constat în faptul
că nu s-au pus în locul lor tot tei. Dacă se făcea asta totul era ok.Aşa
am făcut acasă, la Răducăneni, unde un tei bătrân ameninţa să cadă
peste casă. Cu aprobare de la primărie a fost tăiat şi, sigur, aş fi putut
planta orice alt copac dar nu, eu ampus tot un tei.

-Sigur. Că şi la un om întrebi mai întâi ce-l doare. Mă dor multe. Dar
sunt şi bucurii, satisfacţii. Pot spune chiar că avem o situaţie mult
mai bună a monumentelor la vedere acuma. Poţi să faci o fotografie
superbă la Trei Ierarhi, dinspre Primărie şi-n multe alte locuri din
Iaşi. Dar durerea ceamai mare în acest moment, la ea mă întorc, este
starea în care se află clădirea unde lucrează Filarmonica, o instituţie
de cultură de mare importanţă locală şi naţională. După diferite
încercări pentru finanţarea lucrărilor necesare se mizează pe
fondurile europene, dar parcursul este dificil, grevat de anumite
etape, de norme care se pot schimba de la un an la altul sau chiar pe

-Din păcate şi societatea civilă se manifestă hilar, în sincope. Ies
oamenii în stradă pentru tei, pentru câinii fără stăpân, dar n-am
văzut o singură intenţie măcar de susţinere, de apărare a caselor cu
stăpâni sau chiriaşi nepotriviţi.

-Întoarcempaharul?

“ ă

”

... acest 0,12 la sut din PIB,
pentru Ministerul Culturii,

este minuscul.
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parcursul unui an. Banii europeni vin şi intră greu la treabă. Or,
Filarmonica este în pericol să se prăbuşească. Inginerul Gosav, când
a făcut expertiza, a cerut în mod expres ca acolo, în clădire, să nu se
mai ţină concertele, nici repetiţiile, să nu se mai lucreze nici
administrativ. Mă doare Filarmonica.

-Am meteahna telefonistelor. Dacă le trezeşti noaptea din somn şi
întrebi de telefonul x,y,z ţi-l spune fără greş. Aşa-i şi la mine cu
monumentele, cu inventarul de patrimoniu. Cât despre castelul de la
Deleni, acolo unde funcţionează spitalul pentru copii cu handicap,
proprietarii de drept l-au recuperat dar, după ani de judecăţi între
moştenitori, mai nou, au cerut de la stat dreptul de preemţiune,
pentru a-l vinde. Problema este că acolo, ca şi la Poeni, funcţionează
o instituţie.Aplecat instituţia - s-a dus şi monumentul! Şi uite, un alt
exemplu, de la Paşcani, casa Cantacuzino-Paşcanu, Clubul copiilor.
În 2007 am făcut fotografii acolo. Era într-o stare acceptabilă dar,
clar, avea nevoie de lucrări de restaurare. În 2013 am fost invitat şi
am revăzut casa, cumpărată de la proprietari, de către primăria
Paşcani. Am rămas sideraţi. Casa fusese supusă unui război despre
care ziarele n-au scris nimic. Aveam Irakul, Iranul în interiorul
conacului: ruine! Că proprietarii, după intrarea în drepturi, s-au
întors în Franţa aşteptând o ofertă corespondentă dorinţei. N-avea
cum să fie. Şi, în pericol de a pierde şansa debarasării în profit, au
negociat cu primăria. Iar primăria din Paşcani merită toate laudele
pentru această re-asumare a clădirii de patrimoniu local. Se lucrează
la proiecte de restaurare.
Probleme mari sunt şi la Bârnova, la mânăstire. Casele sunt vechi,
gata să se ruineze, beciurile la fel.Acumcâţiva ani amdat aviz pentru
intervenţii de urgenţă la acoperişul bisericii fiindcă ploua înăuntru.
Şi am fost reclamaţi de cineva din Bârnova: uite, ăştia de la judeţ au
trecut peste Minister, singurul care dă avize pentru monumente de
Clasa A. Că cei de acolo au beneficiat de un proiect făcut gratis, că
banii , iarăşi, i-au găsit de unde i-au găsit, asta nu conta. Sigur că cei
de la Minister au înţeles exact situaţia, urgenţa însemnând să
acţionezi contra-cronometru. Şi mi-a părut rău de cel cu reclamaţia,
de zilele pierdute laBucureşti.Dorea o confruntare fără suport.

-Sunt consumatoare din timpul şi aşamereu insuficient volumului de
lucrări pe care trebuie să le facem. Uite, acum sunt multe, foarte
multe aspecte de analizat cu un proiect al

care organizează şantier aproape de Muzeul
Kogălniceanu. Şi de aici probleme de teritoriu, de organizare de
şantier, de stare a muzeului abia restaurat, aranjat, etc., etc. Ei bine,
lucrurile astea nu se văd din afară şi unii chiar se-ntreabă cu ce se
ocupă cei de la Direcţia pentru Cultură. Nu intră să vadă, zilnic,
holul plin cuoameni cudiverse probleme.

-Înţeleg unde bateţi. Toată lumea aşteaptă de la autorităţile locale să
organizeze spectacole, evenimente, pentru strângerea banilor. Sunt
categoric împotrivă. Acesta este domeniu în care trebuie să lucreze
numai şi numai firmele private, să lucreze bine şi cu folos fiindcă din
impozite, din taxele incluse, statul câştigă bani, inclusiv pentru
proiectele patrimoniale. Aşa văd eu problema ca om care lucrez,
repet, Societatea civilă încă nu s-a desprins de
cutumule vechii perioade, totul pe un singur sens: statul. Ori statul
gestionează un patrimoniu iar activităţile, fie sociale, fie economice,
fie culturale trebuie să aparţină oamenilor prin fundaţii, ong-uri, srl-
uri, prin orice formă de organizare pe care o permite legea. Şi acum
vă întreb eu:
Câte galerii particulare de artă avem la Iaşi?
Câte case de licitaţie pentru lucrările de artă avem în Iaşi?
Pentru Balul de la Palat, care avea prevăzută şi o licitaţie, am adus o
astfel de casă de laBucureşti.
-

Avem exemple de scutiri pentru cei care ridică o clădire cu scop
lucrativ, cu personal angajat, dar în Germania. La noi, foamea de
bani, lipsa acestora, nu a dus la la asemenea soluţii. În raportul buget
de stat şi intrările din economie, prestări servicii, rezultatul este încă
neconvenabil. Şi mai este ceva. Ne-am complicat birocraţia,
instituţiile, ne-am complicat legislativ, am complicat sistemul de
absorbţie a datoriilor cetăţeanului faţă de stat. Firmele dau faliment
în serie, înecate de cascada unor norme de mare inutilitate. Or, dacă
nu ai producţie, nu ai rentabilitate economică, în relaţie directă şi
cultura are de suferit, şi sănătatea, învăţământul.
-

Ca opinie strict personală, alătur acestei instituţii termenul de
"parazitar". Nu trebuia creată în forma în care o ştim. Valorificarea
activelor statului a însemnat distrugerea activelor statului, fiindcă
schimbarea regimului de proprietate s-a făcut fără condiţionări. Şi
revin la Ciurea. În momentul în careAVAS-ul a intrat acolo, fabrica
de cărămizi s-a desfiinţat. Ce s-a câştigat? Unde sunt impozitele?
Unde sunt locurile de muncă? Unde sunt produsele? Consecinţa
desfiinţării, ca factor economic, a zguduit existenţa comunităţii de
acolo. O piramidă, una dintre multele piramide socio-economice,
culturale, istorice distruse. Consecinţele unor acţiuni de astăzi vor
avea un relief mult mai vizibil în viitor. Aşa cum acum suportăm
consecinţele fiecărei ore, fiecărei zile de după 90 când nu s-a stat
strâmbpentru a se judeca drept.N-a fost o viziune pe termen lung.N-
a fost.

-Să vorbim şi de monumentele din judeţ. Conform teoriei
perspectivei poate că acelea se văd mai greu, neclar. Peste 80 de
kilometri până la conacul ghiculeştilor de la Deleni, altul decât
conaculPolizu.

-Vin multe reclamaţii legate de patrimoniu?Au consistenţă sau
denotă că tagma scriitorilor pe dungacreierului încă nu s-a stins?

Institutului de testare a
medicamentelor,

-Banii. "Daţi un leu pentruAteneu!"Daţi un leu pentru Filarmonică,
asta nu se poate - cănu rimează.

pentru cultură.

Au fost create facilităţi pentru firme ale întreprinzilor tineri, s-au
dat scutiri de impozite la firmele care angajează anumite categorii
de personal. De ce nu s-ar oferi facilităţi pentru persoanele fizice
care restaurează o casă de patrimoniu şi, mai ales, dacă prin noua
funcţionalitate asigură şi locuri demuncă?
-

Vă propun să încheiem acest dialog pe desenul unei instituţii
kafkiene, de o inutilitate corosivă, demolatoare: AVAS-ul. Sub
patronajul acesteia degradarea, ruinarea multor clădiri de
patrimoniu s-a făcut în ritm alert, exact ca-n unele benzi desenate cu
un singur sens:Distruge!Distruge!!Distruge!!!
-

Când, pe la începutul anilor '60, după prima săptămână de
cursuri la Facultatea (atunci) de Filologie de laUniversitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, am constatat că nu făcusem

nici o oră din familiamatematicilor, am simţit o neaşteptată uşurare:
scăpasem, se pare, de teroarea algebrei (căci cu „aritmetica”
propriu-zisă şi cu geometria, în special „plană”, mai ales dublate de
metodica predării acestora, după programul şcolilor „pedagogice”,
mă împăcasem destul de bine la Şendriceni Dorohoi!). Dar
rămânea nesiguranţa anilor următori, căci începuse să se audă câte
ceva despre „lingvistica matematică”, pe care, oricum, înseşi
cadrele didactice mai tinere o cam ironizau în raport cu istoria
limbii, şi chiar cu gramatica.
Iată raţiuni, eventual personale, de a adera la consideraţii şi judecăţi
de valoare formulate de Solomon Marcus cu privire la profilul
matematicilor şi la studiul acestora în învăţământul preuniversitar
românesc, ca „desfigurare a adevăratei matematici”. Poate că,
predate altfel, faţa matematicilor ar fi devenit, şi pentru cei din
categoria mea, una „senină şi caldă”, în termenii în care înfăţişa
lucrurile un interlocutor al savantului. Stăruie însă unele îndoieli:
este oare capabil orice profesor să se pătrundă de „valoarea
culturală” a disciplinelor din această sferă, este oare de „nasul”
oricărui elev ridicarea la nivelul perceperii unor atare valori? Căci,
parcă sfidând neajunsurile de tot felul de astăzi, dintre elevii liceelor
de la „reală” se ivesc olimpici străluciţi lamatematică, iar celor de la
„umană” se părea că noţiunile generale de matematici, de „calcul”,
cum se numea obiectul în discuţie mai demult, le erau suficiente,
înainte de introducerea în programele şcolare a noţiunilor de
informatică şi de calculatoare.
Presupusuri de paradă, căci viziunea enciclopedic matematică a
magistrului Marcus este însă astăzi un punct de plecare obligatoriu
nu doar pentru cercetare, ci şi pentru instrucţia şcolară; a dispărut
demult distanţarea de structuralism ca modă, ca simplu „terorism
cultural”, iar, paralel, matematizarea în lingvistică, începută prin
reproiectarea înţelegerii gramaticii, în legătură cu problematica
traducerii automate, a devenit, cumva, o normalitate. Dincolo însă
de aspectul tehnicist şi, în speţă, de lingvistica cantitativă, poiecţia
filozofică Solomon Marcus a extins posibilităţile de a înţelege
chemarea modelelor matematice în sfera ştiinţelor privitoare la
social, ca şi la umanioare, spărgând limite inerţiale: „singurătatea”
matematicianului, datorată şi specificităţii limbajului, pare a fi, din
ce în ce mai mult, o ipostază de cochetărie provocatoare, a cărei
respingere, de solidaritate intelectuală, constituie însă un stimul.
Nu doar că o minimă etică de conştientizare a statutului profesional
se cade să-l implice pe orice om de cultură şi pe filolog în evaluarea
a ceea ce înseamnă poetica matematică, abordarea lingvistico-
matematică a semioticii folclorului, ipostaza de semiotică
matematică a artelor vizuale, analiza matematică a semioticii
zâmbetului etc.; o atare deschidere logică îl conduce pe filozof la
explicarea poziţiei, suportabile, a contemporanului confruntat cu
provocărilemodernităţii.
Puncte de vedere exprimate de Solomon Marcus în articole
publicate în presa culturală şi în jurnale subminează locuri comune
în registru crizist. Se consideră că internetul este o unealtă care ne va
dezumaniza, prin înlocuirea realului cu imaginarul, că ameninţă
cartea, simbol al culturii, dar el este una din cele mai convingătoare

m a n i f e s t ă r i a l e
g l o b a l i z ă r i i
c u n o a ş t e r i i ş i
comunicării. Nu ne
mai putem concepe
activitatea în mod

(mai ales că
intervin şi probleme de
etică profesională),
aşadar trebuie să-l
vedem ca o „horă a unirii” versiune secol XXI. Deoarece o bună
parte din memoria omenirii este (încă?) pe suportul tradiţional al
hârtiei, trebuie să alternăm navigarea pe internet cu mersul la
bibliotecă (parafrazăm după ,
„România literară”, nr. 12/2007).
Tot de la Solomon Marcus aflăm, de exemplu, ce a răspuns un
francez, întrebat despre competiţia limbii lui materne cu engleza:
este de preferat engleza ca limbă !

ş ş ţ pentru zilele de
sărbătoare!”. La rândul său, la întrebarea despre influenţa noilor
tehnologii asupra evoluţiei limbii române, matematicianul declară:
„...deocamdată vă pot spune căm-am familiarizat, ca şimulţi colegi
aimei, cu folosirea limbii române în absenţa semnelor diacritice. Se
constată că foarte rar apar ambiguităţi care să nu poată fi rezolvate
cu ajutorul contextului. Iată, deci, o problemă care merită a fi
studiată: ce câştigăm şi ce pierdem renunţând la semnele
diacritice?”(2006).
Nu numai că matematicianul „a ieşit în lume” (cf.
/editura.liternet.ro/), ci şi terminologia domeniului a intrat în
vorbire, prin exprimări uzuale din discursul public, cum sunt,
printre altele, „tragem linie şi adunăm”, pentru a formula o
concluzie, „a aduce la acelaşi numitor” (respectiv „numitorul
comun” într-o situaţie oarecare), după cum din şi prin şcoală s-a
impus ca semn atotcuprinzător al necunoscutei. Literaţii îşi
amintesc apariţia simbolului în discuţie într-o nefericită epigramă a
lui Macedonski (cu grave urmări asupra prestigiului acestuia), la
internarea lui Eminescu în sanatoriul Şuţu: „Un X... pretins poet-
acum / S-a dus pe cel mai jalnic drum...” (iar contagiunea poate fi
rizibilă; am înregistrat cândva o expresie a unui nevinovat
semidoct, care îi interpreta, în felul său, pe şi pe : „se dămare, se
crede un şi-un ”).
Causticul Voltaire, în ..., ia în derâdere teoria armoniei
prestabilite, schiţând următoarele finalităţi: „Remarquez bien que
les nez ont été faits pour porter des lunettes; aussi avons-nous des
lunettes. Les jambes sont visiblement instituées

s et pour en faire des châteaux

est bien ont dit une sottise: il fallait dire que tout est
au mieux”. După ce revezi eşti
convins, chiar ca filolog, că şi Leibniz se învredniceşte de o altă
imagine.

parohial

Internetul între două extreme

de lucru

Candide

„Le français, c'est pour la
fête!”; a adar, „ i româna va rezista, cel pu in

pour être
chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées
pour être taillée ; aussi monseigneur a
un très beau château: le plus grand baron de la province doit être le
mieux logé; et les cochons étant faits pour être mangés, nous
mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont
avancé que tout

x

x y
ics grec

Singurătatea matematicianului,

Stelian DUMISTRĂCEL

Omenescul
matematicilor

După o sincopă datorată unor metamorfoze pe care nu le
discutăm aici, „Dacia literară” revine în actualitate, cu nr.
11-12 /noiembrie-decembrie/ 2014, (re)ocupându-şi

locul care i se cuvine. Editată de Muzeul Literaturii Române din
Iaşi, având drept priorităţi muzeologia, istoria literară şi culturală,
revista, în noua ei apariţie trimestrială, se înscrie dezinvolt în
imediata actualitate culturală a ţării, dar şi a lumii, mulţi dintre
colaboratori disecând fenomene culturale fierbinţi întâmplate pe
varii meridiane. Structurată riguros, în paisprezece rubrici clar
delimitate tematic, revista se deschide cu „Dosarul” consacrat
muncii diariştilor din cultură. Şi continuă cu sprinţare pagini
dintr-un viitor volum - „Cartea copilăriilor”, cu alerta „S.O.S.
Patrimoniu”, în care Adriana Radu scrie „cu dragoste” despre

starea precară a Arhivelor ieşene, cu ecouri la „Sindromul
Charlie” (Cătălin Mihuleac, Cristina Hermeziu, Laure Hinckel).
Nu lipsesc pagini dedicate apărării limbii române (în care Stelian
Dumistrăcel întreprinde un scurt istoric al scrisului perisabil în
plină „tastare” şi uitare a scrisului de mână) reportajul literar (C.
Popa portretizând „Omul-carte”, „cititorul bolnav” de carte);
studiul sociologic „Despre consumul cultural în România
postcomunistă” ( Dan Lungu); interviul luat Doinei Ignea,
sufleorul, omul din umbra scenei, fără de care nu s-a jucat nici un
spectacol, din 1984, la T.N.I. La „Corespondenţe”, fosta ieşeancă
Otilia Vieru Baraboi, cadru didactic la Universitatea din
Washington şi cofondatoare a unei asociaţii non-profit având ca
scop promovarea culturii române înAmerica deNord, se ocupă de
prima ediţie a Festivalului de Film Românesc din Seattle,
organizat acolo tocmai pentru că filmul românesc nu a fost prezent
pe nici unul dintre afişele renumitului Seattle International Film
Festival. Mircea-Cristian Ghenghea, în „România, Republica
Moldova şi noul moldovenism”, explicând sintagma „noul
moldovenism” printr-o alta - „nici cu ruşii nici cu românii”,
concluzionează: „ România are o datorie morală imensă faţă de
românii pe care a fost nevoită să-i abandoneze în momente tragice
ale istoriei sale.” Un alt interviu, cu traducătoarea de limbă
franceză Marily Le Nir, reînvie agitate clipe din cel de al doilea
război mondial, petrecute când la Sibiu, când în Franţa. Rubrica
„Proiectul anotimpului” prezintă produsul digital „Readie.org”,
care, de un an, este „comunitatea online a iubitorilor de lectură
prin care se poate împrumuta cărţi”. Descreţind frunţile, un
fragment din viitorul volum „Basic Creangă” de Radu Părpăuţă,
urmat de „Raftul cu ecouri” - expoziţii, teatru, cărţi. Respectând
„priorităţile” profilului asumat, Iulian Marcel Ciubotaru
luminează relaţiile episcopului Melchisedec cu Academia
Română, iarMariusHriscu comentează corespondenţa aparţinând
primului doctor în geografie dinRomânia, GeorgeVâlsan.
„Cronica veche” salută noua înfăţişare a „Dacii literare” (apărută
sub direcţia lui Călin Ciobotari) şi o vede (re)integrată cu aplomb
în efervescentul climat publicistic ieşean, şi nu numai...(V.B.)

“Dacia literară”
rediviva

Irişi
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Pe 17 februarie 2015, pe scena Casei de
Cultură a Studenţilor a urcat un om liber
pentru a vorbi unei săli arhipline despre

identitatea poporului român. Conştient că „nu poţi să-i trezeşti din
somn pe cei care se prefac că dorm”, că suspiciunile domnesc în
lumea de azi, condusă de oameni vicleni, domnul Dan Puric a
încercat să neutralizeze teribila spălare pe creiere la care am fost
supuşi. Identitatea nu este o problemă de rezolvat, ci „o taină” care nu
se discută ci implică doar respectul reciproc, chiar şi al celor ce „vor
să facă o cămaşăunică pentru toţi”.
Cei cărora nu le-a ieşit comunismul fac acum globalizarea. Cum
reacţionează oamenii noştri politici? Parlamentarii noştri sunt, în
marea lor majoritate, „o subspecie morală”. Identitatea românească
e, în primul rând, pământul, ori ei sunt cei care „au băgat pământul la
vânzare”. Poate, noi, spectatorii, ar fi cazul să ne întrebăm şi cine a
cumpărat acest pământ. Tot lor li se datorează acest moment
„execrabil” al justiţiei române, când „securiştii se arestează între ei”.
Tu, omul pasiv din sală, începi să te întrebi: cum de corupţia a afectat
atât de profund clasa politică? Ce a făcut justiţia în acest
moment?
„Ciuma roşie a trecut prin noi, de aceea detectăm graniţa dintre bine
şi rău”. Dintre cei pe care-i citează, nu pentru a face paradă
ostentativă de cunoştinţe (de care cei ce i-au citit cărţile nu se
îndoiesc), ci pentru a-şi susţine argumentaţia, îl amintesc pe Valeriu
Gafencu („Comunismul o să dispară. Ce o să fie apoi o să fie mult
mai grav”) şi pe Emil Racoviţă („Specia care se adaptează continuu
riscă să dispară”). În acestmoment, când „masele sunt ambalate ca să
se autodistrugă”, „cea mai mare carenţă a românilor e lipsa de
încredere”. Paradoxal, mai uşor iese adevărul din eroarea comunistă
decât din confuzia actuală: „au şters reperele pentru a distruge
valorile româneşti”. Conştiinţa îi dictează acestui actor şi mim de
geniu - iubit de public, dar deloc acceptat de pigmeii politici şi de
snobi - să urmeze îndemnul părintelui Papacioc: „pune cărămidă
creştină în sufletul fiecărui român şi aşteaptă că vine Dumnezeu cu
mortarul”. Dan Puric respectă şi înţelege ceea ce noi am uitat adesea
să respectăm: bătrânele habotnice, „artileria noastră creştin
ortodoxă”; „din lutul acesta au ieşitmartirii noştri”.
Un nou vocabular, un nou limbaj de lemn este indiciul unei voinţe de
a oculta istoria şi a perturba scara valorilor constituită în timp. De
pildă: „socializare” (în loc de „prietenie”), „resurse umane” (pentru
„oameni”), „autorité parentale” (în Franţa, în loc de „părinţi”) etc. În
acest context, îndemnul binecunoscut „înapoi la Muşatini” e un
imbold pentru verticalitate şi demnitate.
Sunt identificate multiple atacuri la identitatea neamului: prin
dezinformare, prin promovarea cu predilecţie a imaginii prostituatei
şi nu a femeii care „ţine neamul”, prin agresarea intimităţii, prin
preferinţa cinematografiei actuale pentru cazuri marginale, prin
deformarea istoriei (atacul identitar la generaţia interbelică, la cei ce
au luptat pentru ţară, pentru Basarabia), prin „arta blasfemiei” ce
produce oribile caricaturi ale simbolurilor creştine.Aceasta din urmă
şi-a început acţiunea de deconstrucţie cuMarcel Duchamp şi ale sale

(1913-1915). Nici sărbătorile nu mai sunt respectate.

până

ready mades

Crăciunul a fost pângărit prin uciderea Ceauşeştilor: „La sărbători
românii se debranşează de la istorie, tu de ce intri cu picioarele?” S-a
întrebat vreodată cineva a cui a fost ideea? Da, Vladimir
Tismăneanu. În cartea sa

(Humanitas, 2014) menţionează
într-o notă că ar fi fost ideea lui Brucan, dar, evident, pune informaţia
sub semnul întrebării.
Spaima de omul liber a dus la atacul identitar, la eticheta de
neolegionar care îl pune şi pe Eminescu sub semnul întrebării şi
permite contestarea sa de către nonvalori. În replică la această
neruşinată obrăznicie, a fost citat Mircea Eliade: „Dacă poporul
român dispare şi rămâne o carte de Eminescu, civilizaţiile viitoare
vor şti cine suntem”.Menţinerea respectului faţă de cultura naţională
este esenţială pentru că „un om nu se poate împlini deplin decât în
cultura lui”.

ici problema realităţilor tăinuite nu poate fi exclusă din
înţelegerea identităţii acestui neam: „Când circuli prin lume
îţi dai seama de realităţi care au fost ocultate”. Ori ceea ce

prea mulţi istorici s-au prefăcut a fi neglijat este istoria deţinuţilor
politici care au păcătuit prin prea mult patriotism, cuvânt
demonetizat pentru mult prea mulţi şi pe care - ne-a amintit Dan
Puric -A.D. Xenopol îl definea ca fiind „un instinct al speciei atât de
puternic încât trece peste cel de conservare”. Lucian Boia ţinea să
precizeze că „Supunerea în ansamblu, a fost mai accentuată în
România ca în alte ţări [...] Cei care au acţionat “contra” s-au văzut
[...] izolaţi [...]. Vechii intelectuali au dat tonul. Sigur,

[...]” (sublinierea mea) ( ,
Humanitas, 2013). Ironic la adresa deţinuţilor politici, domnul Boia
preferă să insiste pe ideea că: „Românii au o

”. Uneori însă - deşi evident aderă tocmai la această
cultură a compromisului - observă nedreptăţile pe care le comite şi le
va mai comite istoria: „Idealul ar fi să-i judecăm cu aceleaşi unităţi
de măsură atât peAntonescu, cât şi peAna Pauker” (

,Humanitas, 2005).
Iată însă că, îndemnat de propria-i conştiinţă, într-o Europă care-şi
caută identitatea, Dan Puric identifică o Românie eternă în spaţiul
ortodoxiei şi al memoriei nedeformate de perfide interese politice:
acest popor „a dat o jertfă uriaşă în puşcării, pe front, în războaie [...].
Frica ne-a fost inoculată. Iar acum ni s-a inoculat altceva: indiferenţa
[...]. Modelele morale, modelele culturale au fost nimicite” (

, 2008). Contextul de relativizare, crizele şi scandalurile,
provocate artificial, au şi ele ca scop diluarea ideii de identitate.Dacă
naţiunea - ne spune Actorul - este un construct istoric şi politic,
„identitatea unui popor iese din contingent”.
Taina spiritualităţii răsăritene „a fost cândva şi o dimensiune
fundamentală a Apusului” (Pascal: „Le coeur a ses raisons que la
raison ne connaît pas”). Azi, lumea occidentală, obsedată de
clarificare, „aruncă totul submonopolul raţiunii”. „Omul Răsăritean

, n-a avut experienţe, verbul acesta nu-l cunoaşte Apusul
[...]. Căci numai aude “iarba cum creşte” (

, 2009). Dan Puric pătrunde sensul profund al versului
popular cules de Eminescu „Suferă şi pătimeşte/ Şi-ai s-auzi iarba

Stalinism pentru eternitate. O istorie
politică a comunismului românesc

unii au nimerit
la închisoare De ce este România altfel?

cultură a
compromisului

Istorie şi mit în
conştiinţa românească

Cine
suntem

a pătimit
pătimitul Despre omul

frumos

N

Libertatea unui om i a unui neamş
Mihaela MÎR UŢ

În c utarea poeziei. Tot spre Nord!ă

Flavius PARASCHIV

Bărci pe plajă

cum creşte”. Suferinţa, ca instrument de cunoaştere, permite ochilor
să vadă „dincolo de fire”, schimbă regulile fiziologiei şi permite
miracolelor să semanifeste.
Şamanul - mistic şi vizionar, vraci şi psihopomp - se străduieşte să
abolească neputinţele condiţiei umane pentru a recupera parţial
situaţia paradigmatică a omului primordial, capabil să acceadă „în
spirit” la Cer, abdicând legea Timpului şi a Istoriei. Iniţierea acestui
păstrător al tradiţiilor - centrată pe experienţa morţii şi a reînvierii
mistice - comportă o perioadă de singurătate, de încercări şi torturi,
„reîntoarcere simbolică la haos”. Rezultatul este „o transformare
calitativă a experienţei senzoriale” astfel încât „prin intermediul
simţurilor ciudat de ascuţite ale şamanului se manifestă sacrul”.
Noua sa sensibilitate se manifestă prin „puteri de percepţie
extrasenzoriale”; astfel, „se ajunge la un nivel de experienţă în care
devine posibilă clarviziunea, sensibilitatea auzului şi alte percepţii
extrasenzoriale”. Această subtilă analiză datorată lui Mircea Eliade
( ,Univers EnciclopedicGold, 2010)m-a ajutat
să înţeleg într-o altă lumină acel spor de spiritualitate şi libertate
interioară, câştigate (cu ce preţ!) de acei deţinuţi politici care
reprezentau elita torturată şi masacrată de lăcustele cominterniste,
cu ajutorul cozilor de topor... Înţeleg altfel acum previziunea lui
Valeriu Gafencu, versurile lui Radu Gyr („Sus ne-aşteaptă vulturii,
în ciocuri/ cu cununa spaţiilor sfinte”), aceametanoia surprinzătoare
„altăminte, altă sensibilitate, altă fiziologie a raţiunii” (

, 2009). Ghetoul comunist n-a avut nevoie de ei ci de o simplă
forţă de muncă, „de o populaţie non-identitară plasată în oceanul
internaţionalei proletare”. Cu minciuna egalităţii, „omul

a subminat, în mod pervers, actul dăinuirii în lume a
unui popor, şi anume, calitatea lui de a fi. [...] Constantin Noica arăta
într-un interviu intitulat “Bietul eu sub noi” că nea Fane cu nea
Gheorghe nu se pot aduna în veci ca să facă de un Balzac sau un
Poincaré” ( , 2011).

m încercat să ţes doar câteva din gândurile acestui Om
Liber, conştiinţă a neamului, care, dacă şi-ar fi dorit (ca
Mircea Diaconu), ar fi fost astăzi europarlamentar. N-am

surprins însă nimic din carisma sa, din arta sa de orator ce speră să
trezească pe cât mai mulţi din somnul indiferenţei. Parabola, pilda,
gluma, bancul şi chiar povestea te îndrumă pentru ca, în această lume
dominată din ce în ce mai mult de ură şi minciună, să identifici şi să
spulberi tendinţele veleitare. Drept pildă, istoria despre judecata
vulpii. Un ţăran a dat deoparte o stâncă sub care se afla un balaur ce
implora ajutorul. Ieşit la lumină tocmai datorită ajutorului dat de
ţăran, balaurul nerecunoscător s-a repezit să-l mănânce. Vulpea -
chemată în chip de judecător - s-a prefăcut a nu crede că balaurul
ocupa un spaţiu atât de mic sub stâncă. Când balaurul, pentru a o
convinge, se ghemui în gaura sa, vulpea făcu semn ţăranului să
împingă înapoi stânca. Morala: „Nu te lupta cu demonii! Lasă-i în
pace, că se luptă ei singuri între ei! [...] De unde rezultă că astăzi
poporului român îi trebuie o vulpe, în rest totul a fost pregătit.”
( , 2013). Dacă însă în ultima sa carte mai spera în
„micile noastre libertăţi individuale” capabile să evolueze ca „un
ţesut sănătos împotriva imposturii publice”, ultima frază a
conferinţei a fost de omare tristeţe: „Vremurile vor fi din ce în cemai
rele”. Deschid radioul şi aflu că autorităţile din Rusia au decis
închiderea unicului muzeu consacrat Gulag-ului. Se şterg urmele
crimelor... Se anulează dreptul nostru de a şti tot adevărul, de a fi
liberi. Să nu-i uităm pe românii ucişi în lagărele şi închisorile
comuniste.

Mituri, vise şi mistere

Despre omul
frumos

resentimentar

Fii demn

Suflet românesc

A

Flavius Paraschiv, născut în 1991, Botoşani, este masterand la
Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi. Am primit de la el un surprinzător text
despre Urmuz şi Harms. Confluenţele dintre cei doi mari scriitori,
argumentate inspirat şi pertinent, precum şi calitatea scriiturii, m-au
determinat să-i solicit colaborarea la revistă.Nicolae PANAITE
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

De 25 Martie, Ziua Naţională a Republicii Elene, ce
reprezintă începutul (chiar din Iaşi) Revoluţiei
poporului grec împotriva ocupaţiei otomane (în 1821),
transmitem Greciei cele mai calde felicitări si urări de
Bine si Prosperitate! Fie ca - pe care îl
întreţinem, deopotrivă cu cel românesc, în această
pagină, să dăinuiască mereu. La mulţi ani!

Spiritul elen

THURIOS
sau

Primul Marş Patriotic
pe melodia O preamărită poruncă

Viteji feciori, voi bravii, sămai trăim, cât vreţi
tot singuri, cumsunt leii, prinmunţii pădureţi? (…)

Mai bine-n libertate, un singur ceas, decât
sclavia să te strângă, ani patruzeci, de gât!

Veniţi cu-nflăcărare, acum e ceasul sfânt
cumâinile pe cruce să facem jurământ.
Un sfat de oameni vrednici, de patrioţi, cinstit
s-alegemca să pună la toate un sfârşit!
Drept călăuză Legea să fie tuturor,
iar Patriei doar unul să-i stea conducător!
Căci anarhia este sclavie şimai rea,
de vrei să fii o fiară, să te sfâşii ca ea.
şi-atunci, cumâini a rugă, spre ceru-nalt să stăm,
peDomnul toate-acestea din inimi să-l rugăm (...)

În româneşte de Ion BRAD
diorama

Elena LAZĂR

„Cunoaşte-te pe tine însuţi!” este maxima înscrisă pe
frontonul templului lui Apollo din Delphi şi preluată de
Socrate. Aşa că Julius Zimberlan, recunoscut drept om de
treabă şi cetăţean exemplar, a început un lung proces de
autointrospecţie.Aşa a aflat, deja după prima săptămână, că e
campreamulţumit de sine.Ceea ce l-a întristat profund.
După cea de a doua săptămână i-a devenit absolut limpede că
nu spune întotdeauna adevărul şi numai adevărul. După care,
om cinstit fiind, a simţit cum i s-a stricat şi mai mult
dispoziţia. Însă când, după alte doar trei zile de meditaţie
profundă, a constatat că el, Julius Zimberlan, recunoscut drept
om de treabă şi cetăţean exemplar, nu este decât un farsor, un
profitor cinic şi un parvenit de cea mai joasă speţă, o depresie
cumplită l-a copleşit.
„Uite cine sunt eu cu adevărat!” se lamentă el, mai ales că
după nici trei luni de autoanaliză a trebuit să-şi recunoască şi
faptul că nu valorează preamult nici ca soţ şi nici ca tată.
Aşa că nu i-a rămas decât să-şi pună ştreangul de gât.
Întâmplător sau nu, cam în acelaşi timp, şi alte mii de
persoane au început să urmeze sfatul bătrânului Socrate.
Rezultatul a fost un şir nemaiîntâlnit de sinucideri.
În disperare de cauză, autorităţile au şters îndemnul lui
Socrate din toate sursele, ba, mai mult, au refăcut, după două
mii cinci sute de ani, procesul acestuia, consfinţindu-i printr-o
sentinţă definitivă şi irevocabilă, condamnarea lamoarte.

Cunoa te-te pe tine însu iş ţ

Gheorghe SCHWARTZ

Proverbe şi istorisiri greceşti (II)

(Fragmente)

Comunicare
i

interculturalitate
ş

Valeriu MARDARE

Rigas FEREOS
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Un titlu ludic „intertextual”, dar în (Herg
Benet, 2012), volum de proză scurtă, e ”Parisul” lui
Alexandru Potcoavă, proiecţie dată în viziune, chiar într-

o ”refracţie” proprie lui, autorului. Topografia metropolei
franceze, străzi, monumente, repere ale oraşului? Mai curând un
alibi ironic „realist”, pentru o imagine la zi a lumii şi a oamenilor,
mult mai largă, mai cuprinzătoare, de o credibilitate
transdescriptivă, indubitabil.
Câteva naraţiuni ar putea fi aproape acuzatoare, oricum într-o notă
de echivalentă cu un NU difuz, dar cert. Ce poate fi sub
un titlu ”neutru”, chiar şters, ca ? Oameni ai străzii,
scotocitori prin pubele, au ocupat prin efracţie apartamentul
revenitei din ProvenceMadeleineGodot şi tentativa ei de a-i da pe
mâna poliţiei se soldează cu depunerea proprietarei, ”cu căluş în
gură”, în beci: de către ”rudele” de o dezinvoltură aproape
parodică, de n-ar fi şi ceva mai de adâncime lizibil, ”printre
rânduri”, în soluţia acestor expeditivi . Iată şi alte
câteva mostre de abordare a ”diegezei” fără prea multe
menajamente şi precauţii, nici scrupule de… verosimilitate
(detalii, articulaţii). , de pildă: ferocitatea cu care
doamna Morandini, tocmai devenită văduva reputatului chirurg
Morandini, somitate a lumii medicale, măcelăreşte, tranşează
anatomia cadavrului, golit de sânge, eviscerat şi machiatmai întâi,
pentru a-i arunca apoi organele în şemineul în care se va preface
curând în cenuşă întregul trup. Minuţios evocată, cruzimea eşti
gata-gata să i-o atribui autorului însuşi, încă mai mult şi mai sigur
decât „fiinţei de hârtie” intrate pe mâini de păpuşar. Dar

? Este povestea câtorva parizieni, încă studenţi, sătui
de week-end-uri şi revelioane petrecute cu ”înlocuitori” de sex
(filme porno), chips, băutură şi , porniţi în
”noaptea dintre ani” (încărcaţi cu cocktailuri Molotov artizanale,
înfundate în rucsacuri) să se distreze incendiind maşini (”e
genial”, urlă ei), la întrecere şi ţinând evidenţa „ţintelor” atinse,
aşa, ca să simtă în ei clocotul adrenalinei. Bilanţul isprăvilor? Cu
”curcanii” pe urme, doi (din trei)mor, unul ţinut la uşă destul cât să
fie înjunghiat, un cec care să acopere daunele, sinuciderea - tot aşa
de fără sens ca şi restul - a ultimului rămas în viaţă şi, ca epilog,
temerile de ordinul marketingului imobiliar (garsoniera
”eliberată”) şi un proces-verbal poliţienesc care clasează,
confortabil, cazul: dublă ”crimă”, urmată de suicidul făptaşului.
Evident, există în asemenea proze un , numai că deloc
retorizat, ci doar , montat în reliefuri de ”decupaj” narativ.
Prozatorul evită orice subliniere explicită, ”servită” direct
cititorului, său nu suferă de vreun soi de acreală
moralizantă, el nu pare decât să consemneze, aparent ”neutru”,
cvasibehaviourist, mişcarea epică: replici, acte, gest, nimic mai
mult, doar tot ce ar putea recepta o . Deci
exteriorizările, nicio pătrundere, fie şi măcar sugerată, în ceea ce
ar fi înăuntrul personajelor. Efectul global al unei atare procedări?
O neostentativă (la un alt nivel şi altfel de) sugestie: de lipsă de
adâncime (asumată auctorial) a oamenilor, de incoerenţă,
comportament haotic, iraţional, la voia bunului plac. Aşa că nu e
nevoie să-i mai judece cineva, nimeni altcineva decât lectorul: în
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loc de vreun discursmoralizant grefat pe naraţiune ori, încă şi mai
rău, alunecat în alegorism abstract, dimpotrivă, concretul

-ului îşi conţine, lăuntric şi auster, tâlcul, neîngroşat,
însă ferm şi imposibil de ratat.
Sigur, nu toate prozele în care apar doar francezii (distincte de
altele, în care sunt prezenţi şi străinii, ori turişti. delimitare
impusă aici, de configuraţia volumului) sunt pe linia celor trei,
comentate deja. Sunt şi altele, de o tăietură compoziţional-
semantică mai puţin dură/sarcastică. De pildă, cele două variante
( identice), şi , tabieturi de pensionari,

, glumele lor obosite, mici maliţii, pariurile, ciobănescul
german ”Sartre” doborât pentru vina de a fi ”poluat” terenul, în
fine, băuta la bistro, varianta 2 neadăugând decât eclipse de
memorie ale de acumoctogenarilor pensionari.Da, siluete glisând
întreCehov şi Caragiale (dialogul), dar ironia rămâne tot implicită
selecţiei şi montajului din ambele versiuni. Altele coboară spre o
umanitate şi mai măruntă, şi ea ”colorată” măcar de răbufniri
( ), ori răsturnări, în ”poantă” finală
( , pe un fond al aparenţei de ), oricum, ”breşe”
în griul cotidian ori în simulacrele ”onorabilităţii” burgheze (cu
pretenţii). Mai acidă, , în care ”licitaţia” dialogică a unor
veninuri (îndelung acumulate) în raporturile unui grup de
meschini torţionari de doi bani cu colegul lor de liceu, mult timp
umilit şi terorizat de ei, îl arată decis acum, răzbunător, să schimbe
foaia. E în toate (în grade diferite) o predilecţie auctorială pentru

ale unor nu doar răciri/deformări/patologii ale relaţiilor şi
raporturilor interumane, dar de-a dreptul ale unei înfricoşătoare
artificializări a omenescului, la apogeu în paradigmatica naraţiune

: mama nu e mamă, ”copilul” nu (îi) e copil, Simone şi
Lucien îşi sunt doi unul altuia, aşa de străini că Lucien,
acaparat de jocurile lui gadgetizate, nici nu bagă de seamă
moartea ”mamei”, pentru el doar transmiţătoarea cadoului
”Moşului”.
Cu mult mai numeroase sunt paginile în prim-planul cărora stau
alogenii, străinii, şi raporturile lor, mai surdinizat sau mai făţiş,

cu cei pentru care Parisul lui Alexandru
Potcoavă înseamnă cu adevărat . Ba e vorba de turişti naivi,
ademeniţi în capcane pentru cei ca ei inventate ( ), prilej
de ”rezumat” (sex shops, striptease, Pigalle, Moulin Rouge) al
unui cândva ”oraş-lumină”, năpădit de kitschul turistic, ba de
combinaţiile , de trafic de droguri (aduse din Est),
prostituţie şi, desigur, banalitatea, platitudinea -ului
parizian, cu ale sale , ridiculizate prin chiar ritmul sintactic
accelerat al enumerării de ”obiective” bifate, în viteză, ca văzute
( ). Proliferante - indiciile şi mărcile tensiunilor şi
prejudecăţilor care îi opun pe străini oamenilor locului. e
un mic studiu de psihologie socială a complexelor (amestec de
agresivitate umorală, iraţională, şi efect al ideologiilor
extremiste), de superioritate, răbufnind pe şoptite (ceea ce îi irită
suplimentar) faţă de veneticii islamici. O tânără afgană îşi poartă

, de fapt o bombă artizanală, ascunsă sub veşminte.
Chinezul Jiang, dur cu subordonaţii lui, îi poartă o sufocantă
dragoste şi grijă mamei dezrădăcinate ( ). Emoţia
americanului bătrân care a dat de urma tatălui său, mort în război
pe pământul Franţei, nu are ca reacţie nici un fel de vibraţie în
sufletul fermierului Jean ( ). Ludmila, imigranta din Cehia,
fascinată de Paris, trezeşte mânia lui Albert, în ochii ei un
provincial , ceea ce înHexagon doaremaimult decât oriunde

( ). ”Marie la Vierge”, cum îşi codifică ea
identitatea în reţeaua Facebook, e o exhibiţionistă , în
căutarea ( ) unui scriitor cu potenţial de ,
care să fie descoperirea sa şi are surpriza confruntării
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cu partenerii ei de reciprocă excitaţie internaută ( ), abordare
în tonul, cum se vede, al unui umor, aş zice, nu negru, ci… gri, în
vreme ce , pare-se, francezul (îndrăgostit
suspinător) al esticeiVéronique, gata s-o cumpere, chipurile, doar
pentru el - dimpotrivă, o vrea trimisă ”la produs” , final în
poantă de autentic, de data aceasta, umor negru. Autorul nu
judecă, nu condamnă, nu moralizează pe nimeni (personaje,
cititor), el pare doar să înregistreze, impasibil, neutral,
simptomatologia unui timp şi a unei lumi ciudate, fantomatice, în
graficul însuşi al -ului, al .
Gama tonalităţilor formează un evantai al formelor, al tensiunilor
şi implicaţiilor prilejuite de raporturile parizienilor cu străinii, cu
alogenii… de la izbucniri violente (reacţii, neatenuate de
precauţii, de ceremonialul ipocrit, cosmetizat pe reţete mediatice,
urmate mimetic, fals) ca ale polonezului Jan în confruntare
directă, , cu conformistulMaurice ( ) ori, la
cealaltă extremitate, până la comedia bufă a intenţiei
ambasadorului francez în România de a vedea, la faţa locului,
urmările benefice ale finanţării externe, ”galice”, oferită ţiganului
Zidan (şi atâtor altora), ”plan de afaceri” năruit de o
epizootie fatală - baliverne turnate, fără a clipi, diplomatului grav,
de o comică solemnitate în context ( ). Figură aparte,
fac doar câteva texte de , ca ,

între enigmatizare şi subminarea ei, retroactiv,
dinspre final, , o mică performanţă de nonşalantă
mizanscenă (verbală, narativă) a miracolului şi misterului, când
parazitate demagogic şi abuziv, când, ca în încheiere, gata să
decoleze dezinvolt, în plină apoteoză de miraculos absurd.

, o vădit ludică developare cvasiparodică a insolitului,
soi de apocalipsă îngânată caricatural-hiperbolic, urmare de
proporţii planetare a -ului produs între ”exploratorul-
relicvă” nazistă vie Otto şi, de cealaltă parte, românul Vasile,
şantieristul din ”Frankreich”, cu grave, incomensurabile
consecinţe geografice şi geopolitice. Ceea ce nu înseamnă însă că
un asemenea ”fantastic”, restrâns şi izolat, dincolo de amestecul
lui de ciudăţenii şi liberă joacă verbală narativă, gratuită, nu ar
avea, totuşi, legătură cu miezul de viziune şi idee al volumului ca
ansamblu.

este de fapt, înainte de toate, un îndrăzneţ joc al
autorului, între o total dezinhibată libertate a uzului (şi abuzului)
de rostire (în stare să creeze aparenţa nălucitoare a unor lumi
ficţionale şi ”fiinţe de hârtie” în stare de orice, inclusiv
autonegarea, autosubminarea) şi, de cealaltă parte, o tot atât de
certă neîncredere în cuvânt, în ”stil”, naraţiune şi artă a
cuvântului. Dar jocul acesta, ca păşind pe o altă bandă a lui
Möbius, nu este nici gratuit până la capăt (şi, de aceea, steril), nici
cu totul ”inocent”. Ideologii de , gadgetizare
(mult dincolo de confort) a vieţii şi ceilalţi, o vidare,
parcă, de substanţă a omenescului se facmereu simţite, semnalate
în jocurile narative ale autorului. Nu este deloc o întâmplare că
volumul se deschide cu o metaforic (auto)ironică ”predoslovie”,
uvertură, care dă cu tifla în direcţia mitului şi mitologizării
Parisului: un întreg montaj, mereu persiflant, de ridiculizant

al ”aerului de Paris”, îmbuteliat în China
(omiţând, programat, menţiunea ), ironic

ofertă pe măsura cererii a milioane de moftangii de pe
mapamond.
Ne revoltă adesea „imaginea” noastră, a românilor, în ochii altora,
inclusiv ai francezilor. Dar noi: cum îi „vedem” pe ceilalţi? Cu

ficţiunii literare, al lui Alexandru
Potcoavă e un posibil răspuns la întrebare, nu de la distanţă, ci de
foarte aproape de „sursa” acestui imaginar.
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Nicolae CREŢU

Parade pe străzi, care alegorice, costume multicolore,
dansuri ritmate antrenează în adevărate spectacole de
masă localnicii şi turiştii în perioada Carnavalului. Dacă

la Rio costumaţiile exotice specific sud-americane şi ritmul de
samba transformă străzile într-o feerie, Veneţia devine o imensă
scenă unde se desfăşoară un grandios spectacol cu măşti, în care
toţi participanţii devin actori şi spectatori în acelaşi timp.
Originile acestormanifestări par să vină din practicile rituale ale
culturilor păgâne şi creştine, la fel ca obiceiurile româneşti de
Crăciun şi Anul Nou. Până în sec.I î.e.n. în teatrele romane
actorii purtau peruci diferite ca formă şi culoare pentru a indica
natura personajului interpretat. În scopul obţinerii unei
caracterizări cât mai exacte a rolului se foloseau măşti de carton
iar pentru creşterea înălţimii scenice actorii de tragedie încălţau
coturni, sandale înălţate cu tălpi de plută. Tradiţia măştilor
caricaturale s-a menţinut de-a lungul secolelor şi prin mimii
populari.
La Veneţia înfloreşte în sec. al XVI-lea gloria teatrului italian

M ti din comedia umanăş ă

numită Commedia dell'Arte. Ea era realizată de comici de
profesie care, cu un scenariu sumar, schiţat în pripă doar prin
câteva semne convenţionale şi indicaţii generice, completau
spectacolul prin dialog şi gesturi improvizate. Personajele aveau
anumite caracteristici scenice, fixate în tradiţia comică şi se
numeau ”maschere”. Commedia dell'Arte a avut un succes
extraordinar graţie faptului că a deschis porţile liberei fantezii şi
publicul îşi putea valorifica astfel marea sa putere de invenţie.
Astăzi ni s-ar părea triviale şi banale cele câteva măşti imobile şi
dialogurile lor improvizate. Măşti de caractere, rezultate dintr-o
bună observare a societăţii, sunt şi personajele imortalizate de
scriitorul veneţian Carlo Goldoni în sec. al XVII-lea, perfect
valabile şi astăzi:mincinosul, avarul, adulatorul, servilul etc.
În italiană cuvântul ”Carnevale” vine de la expresia ”Carmen
levare”, care înseamnă ”tăierea cărnii”, semnificând o perioadă
de sărbătoare, de petrecere, de ospăţ de Lăsatul Secului. Oraşele
şi satele sunt cuprinse de frenezie. Costume, focuri de artificii,
jocuri de lumini şi culori strălucesc zile şi nopţi neîntrerupt în
Piaţa San Marco şi pe canalele veneţiene, într-un spectacol
grandios. În cadrul acestuia, măştile îşi au locul lor de cinste, cu o
întreagă istorie şi tradiţie în spate. Sunt decorative şi rafinate, dau
un aer de mister şi eleganţă, ascunzând diferenţele dintre clasele
sociale şi permiţând tuturor să participe în egală măsură la marea
sărbătoare profitând de anonimatul asigurat.
Şi anul acesta, Institutul Român de Cultură şi Cercetare
Umanistică de la Veneţia a avut iniţiativa de a organiza pe
parcursul Carnavalului o expoziţie de măşti populare româneşti

şi costume tradiţionale de sărbătoare din Transilvania.
Confecţionate din piele, blană, lemn, ţesături, măştile noastre
reprezintă o lume fantastică, personificând spirite ale strămoşilor
sau ale unor animale imaginare. Sunt expresive şi cu o bogată
încărcătură emoţională, dar mesajul lor pare a se fi oprit undeva,
în timpuri arhaice, încremenit în simbolistica folclorică şi în
dansuri ritualice.Ne apar războinice, fioroase, sumbre.
La măştile tradiţionale care defilează pe străzi de carnaval, în
schimb, se adaugă permanent noi tipologii specifice vremurilor
actuale, prin care totul capătă un aer de sărbătoare populară.
Personalităţi contemporane şi oameni politici pot fi recunoscuţi
în figurile caricaturale prezente în carele alegorice, spre
amuzamentul şi ironia publică. Menţinerea în viaţă a tradiţiilor
are o componentă secretă care se bazează pe continua adaptare la
vremurile şi oamenii noi. Iar dacă râsul a fost dintodeauna o armă
pentru a îndrepta relele societăţii, atunci sub fiecare mască
trebuie că se ascundeun posibilmoralist.

Florentina NIŢĂ

“Ce a văzut Parisul”,
în viziune românească
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Pe fundalul celui de-al Doilea Război Mondial, dramele
personale devin un simbol al dramei colective.

ni-l prezintă pe Eliade oscilând între dorinţa
reîntoarcerii acasă pentru a contribui la renaşterea culturii
româneşti postbelice şi afirmarea valorilor româneşti în
spaţiul european. Promovarea acesteia din interior
presupunea sacrificarea deschiderii către Vest, în contextul
supunerii ţării influenţei sovietice. Integrarea în cultura
europeană impunea, în mod evident, exilul. Spaţiul portughez
neutru va constitui mediul obiectiv, detaşat, în care Eliade se
va confrunta cu sine însuşi. devine,
astfel, un document al conştiinţei eliadeşti.

Mon journal
d'école

Romanul adolescentuluimiop Gaudeamus

Jurnalul ,
Jurnalul portughez şi alte scrieri (2006), Fragments d'un
journal I (1945-1969), Fragments d'un journal II (1970-
1978) Journal des Indes.
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Precoce notaţii de jurnal face Eliade încă de la vârsta de 13 ani
când îşi consemnează descoperiririle din domeniul
entomologiei, un exerciţiu pentru jurnalele şi caietele secrete
de mai târziu. La 15 ani pune ca titlu unei scrieri

, considerată de critici destul de „directă, explicativă,
prozaică” . La 21 şi 22 de ani va scrie două romane
autobiografice ( şi )
ca, în acelaşi an, 1928, să înceapă jurnalul intim propriu-zis,
pe care nu-l va părăsi niciodată. Deşi însemnările de până în
1940, anul plecării la Londra ca ataşat cultural, s-au pierdut,
opera diaristică publicată a lui Eliade este foarte bogată:

, apărut în româneşte în două volume în anul 2003

şi
Eliade şi-a început notaţiile în la două luni
după sosirea în Lisabona, pe 21 aprilie 1941, şi le va încheia
odată cu plecarea la Paris, în septembrie 1945. Deşi a stat mai
bine de patru ani în Portugalia, nu s-a simţit niciodată integrat,
mai ales că Lisabona trebuia să reprezinte doar o escală în
drumul de întoarcere dinspre Londra spre Bucureşti.
Sentimentul solitudinii l-a urmărit în tot acest timp şi s-a
acutizat odată cu îmbolnăvirea şimoarteaNinei, soţia sa.
Destinat publicării postum, nu avem motive în a ne îndoi de
autenticitatea acestuia. Într-adevăr, diaristul a notat sincer,
constant, evenimente prin care a trecut, relatări ale
convorbirilor cu personalităţile pe care le-a întâlnit şi, mai cu
seamă, şi-a mărturisit franc, neprefăcut, gândurile intime,
dezvăluind un „Eliade necunoscut, în căutarea propriei
indentităţi” .
Al Doilea Război Mondial e fundalul, dar şi consecinţa

cu sine, care va contura o personalitate complexă,
în zbuciumul căreia se va reflecta ca într-o oglindă grija pentru
soarta României. Drama sa se desfăşoară pe „fondul dramei
colective” , mai largi. Să fie speranţa nemărturisită a
întoarcerii acasă pentru a contribui la renaşterea
culturii româneşti? Eliade nu a uitat că în România a fost şeful
generaţiei sale şi e destul de lucid de impactul viziunii asupra
culturii româneşti. Nu e hotărât cum să-şi finalizeze
proiectele, acest presupunând o sumă de circumstanţe cu
privire la direcţia pe care să o urmeze în exprimarea ideilor din
ultimii ani în Portugalia. Însă, din păcate (sau din fericire),
dublul război ia sfârşit în momentul ocupaţiei României, iar
Eliade alege exilul.
Firul epic central din se încheagă dintr-o
serie de direcţii înspre şi dinspreRomânia anilor 1941 şi 1942,
cu reveniri la perioada nostalgică a Indiei, ca din 1942 să
conveargă spre Europa şi, cu precădere, spre Paris. Asistăm
lent la schimbări legate atât de statutul social al lui Eliade, cât
şi de transformările sale interioare. Eliade se schimbă. În
prima parte a scrierii se conturează imaginea unui Eliade-
secretar de presă de categoria a II-a. Întâmplările îl vor pregăti
pentru exilul promulgat pe la mijlocul lui 1944. Semne ale
unei alte percepţii asupra patriei natale întâlnim începând cu
data de 20 iulie 1941, odată cu vizita oficială a lui Pamfil
Şeicaru la Lisabona. Traducând revolta ataşatului cultural, ni
se dezvăluie prăpastia ce se naşte treptat între exilaţi
(autoexilaţi) şi românii din ţară datorită manifestării a două
viziuni diferite: suferinţa până la imobilizare sufletească în
momentele de încercare ale României (intrarea în război,
stăpânirea sovietică) în opoziţie cu oportunismul şi
mediocritatea politicii/politicienilor români.
Luna iunie 1941 reprezintă o întoarcere înspre România.
Acum reciteşte românesc:

şi Le recunoaşte valoarea,
dar şi minusurile. Trăieşte încă sentimentul apartenenţei la
neam, profeţind că romanele lui „vor fi singurele citite din
toată producţia 1925-1940, peste o sută de ani” . În mai 1942
trăieşte stări contradictorii prin „reîntoarcerea într-un timp
trecut pe care-l iubeşti şi-l urăşti totodată” , dar pe care îl vrea
salvat prin aceste pagini de jurnal. În lipsa Ninei, plecată la
Bucureşti, reciteşte roman în care a evocat
momente din iubirea pentru ea. Timpul concret - al dragostei
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dintre ei doi - se cere imperios păstrat, văzută drept o realitate
autentică a vieţii.
Asemenea, pe 24 mai 1942 se întoarce nostalgic în vremea

, a armatei, a primei iubiri, perioadă de libertate
creatoare şi de siguranţă existenţială, deşi extrem de agitată.
Pe 28 mai 1942 îl găsim încleştat în aceeaşi luptă cu trecutul:
„Ce era oare altceva lupta mea împotriva amintirilor şi
tehnicile, unele ascetice, de la 14-17 ani decât încercarea de a
trăi autonom, fără cadavre în sufletul meu, fără obiecte
pasionale în existenţa mea. Tot ce am scris la
împotriva şi de orice formă
avea înainte de toate un scop terapeutic: să mă tămăduiesc pe
mine însumi de teribila melancolie în care-mi trecuse
adolescenţa. În India amgăsit acelaşi îndemn la renunţare” .

În a doua parte a jurnalului, corespunzătoare perioadei 1943-
1945, timpul se precipită, tonul devine mai dramatic datorită
pierderii războiului de către România, îmbolnăvirii şi morţii
Ninei. Găsim acum pagini în care Eliade se lamentează, îşi
strigă lipsa de inspiraţie, golul creativ, deznădejdea. Ne apare
aici drept un spirit al confuziei şi vorbim, în acest caz, de
sentimente confuze, contrare, de situaţii şi alegeri foarte
grele, de incapacitatea lui de a putea opta pentru una dintre
ele, după cum notează pe 6 februarie 1943: „În paginile
acestea nu raţionez, nu-mi amintesc; notez aici doar strigăte
de deznădejde.” sau pe 7 februarie 1943: „Scriu ca să pot
supravieţui, ca să numămai gândesc, ca să numămai simt.”
Găsim adesea un Eliade melancolic, chinuit de depresie, de
sentimentul vidului, un spirit care caută cu înfrigurare liniştea
în singurătate. E anul de răscruce, când , foarte
atent la detalii, cu simţurile acutizate datorită suferinţei belice
a românilor. Orice schimbare îi trezeşte suspiciuni funeste:
„Să fi intrat oare în anul morţii?” se întreabă datorită poftei
neaştepate de lucru. Nici măcar lucrurile pozitive nu îl
liniştesc. Va fi însă omoartemetaforică, conotativă: Eliade va
muri pentru România, care îl va exila, şi va renaşte
pentru Europa. se realizează lent, trecând de la
revoltă la tristeţe, dezamăgire faţă de stângăciile românilor în
faţa pericolului rusesc, deznădejde, indiferenţă pentru lumea
nouă europeană de după război, dacă toate acestea se vor
realiza cu sarificiul ţării sale, un adevărat al disperării
şi al neurasteniei. sa coincide, de fapt, cu
României prin supunerea acesteia influenţei sovietice .
Solidarizarea cu un destin nebănuit va veni, însă, prin
solidarizarea cu destinul, mai larg, al intelectualului
european.
În mod paradoxal, sentimentul fricii de moarte nu apare însă
nicăieri ilustrat în jurnal Mai degrabă o precipitare în a
termina proiectele din ultimii şase ani, atitudine văzută ca pe o
pregătire în aşteptarea sfârşitului. Acum termină şi

singura
contribuţie ştiinţifică serioasă redactată în Portugalia în care
ideea sacrificiului semnificant îl urmăreşte. Eliade se
grăbeşte să-şi redea ipoteticeimorţi un sens, adică să coincidă
cu acea „moarte pe care totdeauna mi-am dorit-o”. Aceeaşi
spaimă, a lipsei existenţiale de sens, nu este anihilată nici
măcar după cele două săptămâni de prin Spania, în
perioada 23 aprilie - 4 mai 1943, spaimă din care se naşte
ideea necesităţii unei

prin care să se confere sens acestei lumi: „Nimic nu
mai are sens, pe această lume, dacă dincolo nu e nimic” .

Cele cincisprezece zile petrecute la Paris în noiembrie 1943 îl
vor scoate din izolarea culturală din Portugalia, rezolvând
criza existenţială. Contactul cu Cioran,Marica, PaulMorand,
Cocteau, Georges Dumezil îi dă o senzaţie de iminentă
primejdie europeană şi nu doar locală, românească.
Adeziunea celorlalte state la pericolul consecinţelor

Criterionului

Cuvântul
medelenismului moldovenismelor

citeşte semnele

simbolic
Moartea

demon
Moartea moartea

.

Comentariile la Legenda Meşterului Manole,
,

aventură

realităţi post-mortem a personalităţii
umane
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Faţă în faţă cu destinul...

Un Eliade cu faţa spre Vest

războiului îi diminuează din teamă.Aşadar, calvarul sufletesc
de până acum se relevă drept consecinţă a viziunii subiective,
particulare a cursului istoriei, fapt ce integrează aceste pagini
în domeniul literarului. Eliade se reîntoarce în Portugalia
renăscut spiritual şi cultural (e momentul când i se elogiază

văzută drept „Le livre surYoga.” ).
Acum se naşte sentimentul apartenenţei la cultura universală
pentru că are de spus şi este obligat să admită „că
nu poţi fructifica pe planul universal al ştiinţelor activând în
cadrul limitat al unei culturi minore” . Notează lucid, sincer
şi dezarmant: „Am încheiat - pe planul ştiinţific şi eseistic -
etapa românească. E riscant, dar şi rezultatele vor fi
considerabile” . Drept consecinţă va refuza invitaţia de a se
înscrie la concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar
la Universitatea din Bucureşti, semn că decizia de a nu semai
întoarce înRomânia era luată.
Nu se desprinde decât ca istoric al religiilor, ca om de cultură,
de cultura română pentru a o integra în universal. Ca prozator
va continua să scrie numai în limba română, pentru că nu
putea ficţionaliza altfel. Se dedică după 1943 filozofiei
antropologice şi istoriei religiilor - scrie .
Începând cu jumătatea lui ianuarie 1945 se gândeşte să plece
în Franţa. În Portugalia, ca ataşat cultural promovase cultura
românească prin publicarea lucrării
prin traducerea poeziilor lui Eminescu, prin publicarea de
articole cu privire la situaţia României din timpul războiului.
Enciclopedismul lui Eliade este mai mult decât evident în
proiectele pe care le gândeşte: scrieri despre Salazar şi Eca de
Queiroz, scriere folclorică,

, şi în limba franceză,
ultima aflată la o a doua ediţie „mult mai curajoasă”,

, ca eseu, o filozofie a
istoriei româneşti, săptămânalele buletine de presă şi, nu în
ultimul rând, literatură (

o piesă de teatru
Dintre studiile realizate acum amintim cel despre

analogia dintre şi , „cea dintâi analiză sistematică
a unui adevăr despre care toată lumea vorbea, dar pe care
nimeni nu-l demonstrase” , studiile şi

, care ne reţin atenţia mai ales prin
naţionalismul naiv prin care încearcă să demonstreze
superioritatea culturii latine.
Cioran a ales starea exilatului care şi-a smuls toate rădăcinile
pentru a începe viaţa de la zero. Eliade „a construit un sistem
de gândire pornind de la întoarcerea acasă” -

,
recuperând imposibilitatea întoarcerii prin integrarea
naţionalului în universal, prin universalizarea noţiunii de

, prin redarea unui sens destinului potrivnic.
Însemnările diaristice au rolul întoarcerii în patrie prin
căutarea zilnică a eului profund românesc. Jurnalele eliadeşti
devin, în acest context, veritabile repatrieri spirituale.

Yoga cartea despre yoga :

ceva mare

Prolegomenele

Eminescu şi Camoes,

La Mandragore- Introducere în
istoria religiilor Prolegomene Yoga

Comen ta r i i l a Legenda Meş t e r u l u i Mano l e ,
Anthropocosmos Muntele magic,

Secretul doctorului Honigberger,
Iphigenia, Viaţă nouă, - Tinereţe fără
bătrâneţe).

saudate dor

Ginta latină Camoes şi
Eminescu, Salazar şi revoluţia din Portugalia, Os Romenos,
Lations do Oriente

Mitul eternei
reîntoarceri Comentarii la legenda Meşterului Manole -

acasă
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Graţiela PRODAN

Mircea Eliade - Jurnalul portughez -
document al unei morţi simbolice
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scrisoare de peste râu

Ajuns, calendaristic, la a V-a Ediţie, Festivalul
, a început, de fapt, în urmă cu douăzeci şi cinci de

ani, când Biblioteca Naţională pentru Copii din Chişinău
(care se numea, nefiresc, ”Puşkin”) a fost botezată cu numele menit,
cred, de providenţă - ”Ion CREANGĂ”, marele povestitor din
Humuleşti fiind dintotdeauna patronul spiritual al Neamului. Anul
aceasta, sărbătoarea consacrată zilei de naştere a ”Homer-ului
nostru”, cum l-a numitG.Ibrăileanu peCreangă, a avut o configuraţie
triplexă:Tîrgu-Neamţ - Iaşi -Chişinău.Afost un adevărat pelerinaj pe
urmele Povestitorului! Festivitatea a început cu un Te Deum la
Biserica ”Sf. Nicolae” din Pipirig (satul bunicului David Creangă).
Locaşul, numit şi Catedrala Munţilor, păstrează, ca într-o criptă a
trecutului zisă Sfânta Sfintelor, înfăţişarea acelor timpuri, când a
copilărit Nică al lui Ştefan a Petrei... Binecuvântaţi de părintele
Vasile, am poposit la Şcoala ”Ion Creangă” din Pipirig, unde a avut
loc un colocviu-spectacol cu genericul ”Creangă la izvoare”. Noi, cei
veniţi de la Chişinău - , director al B.N.C. ”Ion
Creangă”, iniţiatoarea şi coordonatoarea evenimentului, scriitorul

şi (director al Liceului
”Prometeu”), - şef la redacţia cultură, IPNA
Teleradio-Moldova, , director adjunct, Liceul
Teoretic ”Ion Creangă”, , director adjunct, Biblioteca
Universităţii Pedagogice ”Ion Creangă”, precum şi autoarea acestor
rânduri - am fost însoţiţi, în toate aceste zile minunate, de scriitorii
ieşeni (unul dintre coordonatorii programului),

directorul Muzeului Literaturii Române, Iaşi,
(un cronicar al vremilor apuse şi povestitor nepereche);

(cel care, mergând pe cărarea bătătorită de
Creangă aici pe pământ, n-a lăsat nicio clipă-vreasc uitării). O
adevărată surpriză pentruAurelian Silvestru a fost momentul când, la
Pipirig, elevii au interpretat ”Imnul Unirii”, fără a şti că e prezent şi
autorul...
Ca de obicei, distinsa familie Caia - părintele-scriitor Teoctist şi
preoteasa Olguţa (înzestrată şi dumneaei cu har scriitoricesc), prin
casa cărora au trecut, de-a lungul anilor, sute de basarabeni (şi unde s-
a înfăptuit demult Marea reUnire), ne-au aşteptat la Tîrgu-Neamţ, la
biserica ”Sf. Haralambie”, cu mult drag şi cu toţi enoriaşii, dar şi cu
superbul cor ”Angeli”. Aici a cântat şi corul ”Vocile primăverii” (cu
maestrul Andronic), aici Grigore Vieru şi-a lansat mai multe cărţi...
Aici ne simţimAcasă!
De neuitat vor rămâne clipele trăite la Humuleşti, în Casamemorială,
unde parcă aştepţi să apară de undeva Nică sau sfătosul bunic al
tuturor copilăriilor - învăţătorul Ion Creangă, şi să ne îndemne cu

Zilele
CREANGĂ

Claudia Balaban

Aurelian Silvestru Larisa Silvestru
Svetlana Sârbu

Iulia Munteanu
Elena Pintilei

Valentin Talpalaru
Dan Lungu, Ion
Muscalu
Constantin Parascan

blândeţe: ”Oare nu-i păcat de Dumnezeu să nu nemai vedem noi, aşa
din când în când?” Iar nouă, celor veniţi de peste Prut, să ne arunce un
sfat mucalit, precum că ”n-ar fi rău să fie bine!” şi la noi... De
asemenea, memorabil a fost pelerinajul la mănăstirile nemţene şi la
Cetatea Neamţului. Ca nişte oaspeţi dragi ne-a primit, la primăria
Tîrgu-Neamţ, primarul, d-nulDanielHarpa.
Deschiderea Festivalului a avut loc, prin tradiţie, la Iaşi, la ”Bojdeuca
din Ţicău”, cu un spectacol susţinut de formaţii artistice ale elevilor,
unde amfitrion ne-a fost poetul Valentin Talpalaru. Cu mărţişoare la
piept şi ghiocei în mână, ne-am amintit de Creangă şi de Eminescu,
de menirea acestor două mari spirite ale neamului, pe care nici
regimul comunist şi nici sârma ghimpată nu le-a despărţit de noi,
românii basarabeni. Prin testament literar şi prin Cuvânt, ei ne-au
ajutat să rezistăm... De la Bojdeucă, am pornit-o ”Pe urmele
diaconului Ion Creangă”, poposind la Biserica ”Sfinţii 40 de
mucenici”, la Bărboi, la Golia... Întâlnirea cu elevii Şcolii Generale
”B.P.Hasdeu”, a avut ca temă ”Dimensiunea europeană a operei lui
Ion Creangă”, iar copiii (membri ai cenaclului literar ”Iulia Hasdeu”,
ghidaţi de profesoarele Olguţa Irinel Stejar, Dana Orzu, Ana Iulia
Olinici, FeliciaCristian) s-au întrebat: ”De ce îl iubim şi îl citim şi azi
pe Creangă?”, încercând să pătrundă în ”Lumea narativă a lui
Creangă”, ”În lumea depoveste a copilăriei...” Pretutindeni a avut loc
şi prezentarea Campaniei de promovare a lecturii ”Copiii citesc o
carte”, ilustrată cu romanul ” deAurelian Silvestru.
Revenind la Chişinău, am asistat la Medalionul literar ”Viziunea
crengiană asupra educaţiei”, desfăşurat la Universitatea Pedagogică
de Stat ”Ion Creangă” (moderator - conf. dr.Ludmila Armaşu), în
prezenţa rectorului, prof. univ. doctor în istorie Nicolae Chicuş.
Ideile pedagogice ale lui Ion Creangă au fost exprimate, într-o
formula inedită şi în viziune proprie, de studenţii Cristina Amarfii,
Victoria Calistrui, Maria Papuc, Elena Postoronco. Cu un spectacol
de zile mari - ”Festivalul Ion Creangă cu neamuri” - ne-au primit
elevii Liceului Teoretic ”Ion Creangă”. Dacă, dar cu siguranţă!, a
urmărit din ceruri acest spectacol şi Ion Creangă, fără îndoială, s-a
bucurat, zestrea-i lăsatămoştenire ajungând pemâini bune…
Festivalul ”Zilele Creangă” s-a încheiat cu tradiţionalul concurs de
inteligenţă şi creativitate ”Miss Smărăndiţa”, ajuns la cea de a XIV-a
ediţie, şi cu o Şezătoare la care au ”asistat” toate personajele
”Amintirilor din Copilărie”. Evenimentul, care a fost reflectat atât la
radio, cât şi la televiziune, din Chişinău şi Iaşi, ne-a convins, tot de la
acelaşi Ibrăileanu citire, că ”Opera lui Ion Creangă este epopeea
poporului român...”

Şi tu eşti singur?

cronicu a de la mareţ

Pe la sfârşitul secolului trecut, când am nimerit eu pe-acolo,
satul Vadu, fost Karaharman, părea definitiv pierdut printre
bălţile din coasta lagunei Sinoe, la nord deCapulMidia, dar

bătrânii satului, exilaţi acolo prin schimbul de populaţie româno-
bulgar, îşi mai aminteau încă de zidurile cariate ale fostei Cetăţi şi
demoscheea lui Murat cel Negru, care le-a vegheat jalea şi vrajba
începuturilor cu degetul înţelept al minaretului alb, îndreptat
mereu către pacea şi fericirea celui de-al şaptelea cer.Moscheea de
veacuri tremurase însă, ca o trestie-n vânt şi se prăbuşise-n
puzderii, la marele cutremur din noiembrie ‘40, cu mare chilipir
pentru proaspeţii exilaţi de la Cadrilater, care folosiseră fiecare
olană şi fiecare cărămidă, întru noile lor întemeieri menite să ducă
mai departe o aşezare ale cărei temelii s-au dovedit apoi,mai vechi
decât piramidele egiptene şi decât tăbliţele de lut ars ale
Sumerului.
„Uite, casa asta a mea aş putea zice că-i nouă, măcar că-am zidit-o
pe jumătate din pietroaiele şlefuite la Histria sau chiar de pe-aci,
de pe la cetate-aia neagră-a păgânilor, îmi desluşea cu mândrie
bulbucată moş Petrea Dichici, căci numai gardurile din lespezi
vinete şi din piatră de scoică ne-a rămas iegzact aşa, dă la turci şi
dă la bulgari. Căci măcar atâtica folos să-avem şi noi de pe urma la
toate liftele pământului, care-a supt după-aci, o mie şi-o mie dă
ani, fără zapis şi fără capac lamaţe!”
Astfel, asediat de poveşti şi legende, am priceput destul de repede
că nimerisem într-un spaţiu dobrogean unic prin avatarurile sale
istorice, ale cărei temelii întrezărite la fiecare pas se îndepărtau tot
mai profund în istorie, ca un tunel temporal, vertiginos înşurubat
în dezordinea infinită a timpului. Dar abia mai târziu, pe urmele
lui Pârvan, au sosit şi arheologii moderni care ne-au confirmat
multe dintre poveştile vechi, adăugându-le altele noi, la fel de
miraculoase. De la ei, am aflat adevărul istoric că, mai bine de trei
sute de ani, fortul cetate şi port de la Karaharman (
sau , în variantele genoveze) străjuise graniţa de la
răsărit a Dobrogei, pentru a suplini colmatarea golfului Histria şi
pentru a feri oraşul sfânt al lui Sari Saltuk Dede, de năvălirile
devastatoare ale cazacilor, care, ocolind pirateresc fortăreaţa Yeni
Sale, se aventurau cu şeicile lor ferecate, până dincolo de Portiţa şi
de gura celui de-al cincilea braţ legendar alDunării.
Iar unul dintre arheologii mai tineri şi mai entuziaşti, dovedindu-
se bun prieten de istorii şi de hoinăreală, mi-a arătat, conspirativ,
cele două cărţi foarte rare care au păstrat până la noi imaginea
tulbure a oraşului medieval de odinioară. Două cărţi ale căror
titluri mai păstrează şi ele parfumul fantaziilor orientale din
halimaua nopţilor arabe ale căror ecouri nu se stinseseră
niciodată, pe-aici. Mai întâi, un compendiu inedit după cele zece
cărţi de călătorii ale neobositului şi iscoditorului rătăcitor turc din
secolul al XVII-lea, Evlya Celebi:

Apoi, un exemplar neverosimil din cartea
consulului Claude-Charles de Peyssonnel, tipărită la Paris, în
1765:

În cele din urmă, importantă pentru mine rămăsese doar
întâmplarea că acei doi străvechi călători prin timp, venind cu
proaspătă uimire, din lumi diferite, văzuseră cu ochii lor, la
vremuri diferite, legendarul fort Karaharman, prin măcinarea
căruia ne plimbam şi noi melancoliile târzii, ajutându-mă decisiv
să dau un relief şi un chip nălucilor mele, izvorâte mai mult din
aventurile lui Aladdin şi din pulberile rătăcitoare care-şi ţeseau
mereu neobositele lor labirinturi ieroglifice, pe carapacea de
calcar cretacic dintreMareleFluviu şiMarea ceaMare.
Acum însă, am citit şi-am văzut, prin ochii lor, patrulaterul afumat
al zidurilor şi cele patru turnuri de strajă, ale căror umbre de la apus
se legănau, probabil, tocmai departe printre schilele din stâlpi de
salcâmi nestrunjiţi, ale vechiului port comercial, otoman, unde se
încărcau giganticii moruni săraţi, grâul cel nou şi sarea albă ca
sideful, obţinută prin distilarea apei demare.

Civitas Nigra
Castel Negro

Cartea călătoriilor
Seyahatname

Observations historiques et géographiques sur les peuples
barbares qui ont habité le bord duDanube&duPontEuxin

( ).

.

Ioan Florin STANCIU

Cet ile negre (1)ăţ

Chişinău,7 martie 2015

Claudia PARTOLE

Din Creang -n Creang ...ă ă

Şi cărţile scot ritmic capul din zăpadă (de alt gen,
trase fireşte, de o o altă nadă, dar asta mai puţin
contează). Au făcut-o si în intervalul 11-15
martie la Iaşi, când

, în termeni oficiali, le-a
oferit, în cadrul celei de-a XXIII-a sale ediţii, o nouă Primăvară. Un
eveniment de kilometri de cuvinte. Rostite si scrise. Un altfel de
jurnal, pentru o altfel de călătorie.
Pentru cei interesaţi asemeni gazetarului din mine, de cifre, iată
varianta unui rezumat. Astfel 3 AGORE EX LIBRIS, Sala Mozart
(Palas Mall), Casa Cărţii şi Biblioteca Judeţeană 'Gheorghe Asachi'
şi-au oferit scena si, respectiv, deschis porţile, pentru ca, cele în jur de
300 de evenimente să curgă fluid, spre satisfacţia celor ce-au vrut să
experimenteze un sfârşit de săptămână cevamai aglomerat, dar, clar!
autorizat din punct de vedere literar.
170, conform datelor vehiculate de organizatori, au fost editurile
sosite din întreaga ţară, alături de companii distribuitoare de carte
românească si străină, papetărie si birotică, instituţii si asociaţii de
cultură, reprezentanţi ai unor galerii de artă, artişti plastici, fotografi
si fireşte autori, ce au convieţuit paşnic până la final, într-un cadru
cultural. E drept că, spre deosebire de ediţia precedentă, când stiliza o
veritabilă cetate a cărţilor, decorul n-a mai strălucit similar. Dar
evenimentul în sine reuşeşte să-şi ridice cota cu fiecare an si, dincolo
de existenţa unui concept tematic general (sau acum, din păcate lipsa
lui), fondul continuă să înregistreze succesul scontat. Plecând de la
oportunitatea de a alege produse tematice si cărţi din diverse domenii
de specialitate si finalizând, cu pauzele dintre evenimente, sortite
preaplinului emoţional si răsfăţului intelectual surescitat adecvat de
muzică- de la cea clasică şi jazz până la dans, exerciţii demeditaţie, de
grafică şi design vestimentar (expoziţia a adus un
atu complementar) şi, pentru cei ce-şi propun să atace pe viitor
meandrele scriiturii, reprize de consiliere şi, ocazional, câte o sinceră
părere.
Şi în acest an, fiecare zi s-a desfăşurat sub auspiciile câte unui explicit
motto, altfel foarte original. Dacă în deschidere ţi s-a adus la
cunostiinţă (pentru, bănuiesc, puţinii încă necunoscători) cum

, odată rămas prin preajmă era posibil
să citeşti sau să alegi a da curs
invitaţiei În caz că te molipseau - efectul
era uneori garantat - te înălţai, că doar şi făceai,
timid poate, dar eficient, trecerea dinspre către

pentru a concluziona pe ultimele ceasuri duminicalem că ai
sorbit o doză bună de cultură şi că, da
Concret, printre trataţiile literare pe careAGENDALIBREX2015 le-
a consemnat şi ulterior bifat, s-au numărat lansări de carte, prezentări
de colecţii, sesiuni de autografe, conferinţe, seminarii, dezbateri,
întâlniri cu autorii, mese rotunde, momente artistice, prezentări de
produse şi servicii, concursuri sau demonstraţii de ofertă.

LIBREX-ul, Târgul de
Carte, Artă şi Muzică

Lectura la modă

Cărţile bune ne adună la Iaşi
Toate cărţile autorilor tăi preferaţi
Citeşte, ieşi din mulţime!

Cărţile ne dau aripi
Astăzi cititor, mâine

scriitor,
,Cărţile fac lumeamaibună.

Un subcapitol, pe care consider că nota de subsol a evenimentului n-ar
trebui a-l trece cu vederea, a fost întrunirea organizată de
reprezentanţii Fundaţiei , cu un
număr (restrâns) de operatori culturali. Fără a intra în detalii,
concluziile au fost savuroase, întrucât cei prezenţi au putut concret
afla că, în ajunul ademenitoarei titulaturi europene, Iaşul n-are nicio
agendă culturală, baremi aproximativă, pentru viitorul deceniu, nicio
strategie şi, mai important decât orice, niciun buget. Ce se ştie în
schimb e suma pasibilă de cheltuit până la finele lui 2025: 220
milioane de euro, adică taman bugetul Iaşului pe vreun an. În plus, nici
în privinţa Festivalului Internaţional al Educaţiei lucrurile nu au o
perspectivă roz, dacă e să precizăm doar amănuntul conform căruia
proiectele înscrise în program vor primi finanţare în cuantum de doar
60 la sută.
Unul dintre momentele editoriale de excepţie a fost, graţie
parteneriatului încheiat întreAlexandria Publishing House si Editura
RAO, lansarea, de vineri 13, a celuimai nou volum semnat de

,
Autorul, care trece în CV calitatea de membru al

Centrului Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS) şi a predat, la
Universitătăţi ca Paris X Nanterre, Sorbona, INALCO, Universitatea
din Gand (Belgia), Charlostville (Virginia, SUA), Urbino (Italia),
ELTE (Budapesta), a întreprins mai multe anchete de etnografie şi
folclor în satulBreb dinMaramureş.

Concursul de Teatru si Interpretare artistică a bifat cu
şcolăresc entuziasm, un al treilea an consecutiv la Librex Iasi.
Şi nu pot trece cu vederea desigur, (nu total subiectiv, da?) aventurile
cărturăreşti a trei dintre cronicarii redacţiei în cadrul căreia complotez
lunar.Astfel, sub auspiciile Editurii s-au (re)lansat sâmbătă,
14 martie,

respectiv
semnate de , după ce, cu doar o zi mai

devreme, împărţea publicului prezent
, sub a egidă si patalama.

Premiile au contribuit şi ele la suspansul necesar, ca în fiecare an.
Panoplia laureaţilor a contabilizat 15 premii, 2 diplome şi unnumăr nu
foarte clar precizat de controverse "amicale", direct proporţionale cu
sonoritatea premiului adjudecat.
Pe scurt, Premiul OVIDIU pentru editarea culturii clasice a revenit
grupului Corint din Bucureşti. Premiul SOCEC, pentru promovarea
culturii române contemporane editurii Humanitas, în timp ce Editura
Ştiinţa din Chişinău s-a bucurat de distincţia ŞARAGA, pentru cea
mai importantă ediţie critică. Premiul pentru bibliofilie a fost acordat
editurii Doxologia, iar cel pentru cartea de artă editurilorUniversităţii
Transilvania dinBraşov şi Junimea din Iaşi. Iar dacă vă întrebaţi care a
fost best-sellerul odată în plus aclamat, aflaţi doar că
se obţine , după cum autorul şi, deopotrivă, preşedintele în
funcţie,Klaus Iohannis, a scris negru pe alb.

Iasi - CapitalăCulturală Europeană

Claude
Karnoouh

.

Micul Prinţ,

Junimea
Trăim o singură dată. Jurnal 2004 - 2014, de Mircea

Radu Iacoban, Precedentele / Penultimele versuri de
dragoste, NicolaeTurtureanu

Mihaela Grădinariu Risipiri
în albpealb Timpului

Raport asupra postcomunismului si alte eseuri
incorecte politic

lucrul bine făcut
Pas cu pas

Concret, din punct de vedere strict gazetăresc - după cum iniţial
aminteam - la au fost lucruri de văzut, constatat şi bifat/
articulat.Dar, între noi fie vorba, un târg de carte se cucereşte alene si
fără grabă cu adresă, de a înhăţa o certă carte din stand. Eventual
bând o cafea turcească răscoaptă la nisip, în timp ce te laşi cuprins de
vicii. De lectură artificii! E drept că spaţiul dintre standuri nu prea
permitea nici preumblări, nici staţionări prelungi, pierdut în visare,
dar tot puteai fura cu privirea o copertămai colorată, un titlumai viu,
cât să-ţi spui la final că-i minunat. Ce? Imaginaţia asta care nu se
împiedică de bariere. Interesele acestea umane sau slăbiciunile, după
caz, care nu au nici ele o listă finită pe post de program.
Doar într-un târg de carte poţi afla dacă ai putea, prin absurd, TOT
lectura: , să stăpânesti

sau să consumi frugal, ca şi compromis
un . Să te bucuri de-a lui

dar şi de calendare cu "dream boys" aşa, ca escală. Cum să
faci faţă cu
bunăoară. Cum să treci pe căi fireşti, de la la

şi să încerci hârtia unui volum de
dupăo cu asezonată.

Treabămigăloasă!
Literatura e ca o fugă prin lumea largă. O ţară unde din când în când
chiar se face Primăvară.

Librex 2015

Cum să faci dragoste aproape perfect
Tehnica selfiului în oglindă
Curs complet de Magnetism Hasdeu

Integrală
Călugărului, fitil de lampă Forţa Cinismului

Răţuşca cea urâtă
Vânătoarea de nazisti Pedagogie
experimentală Filosofiewoodoo Zoombie

(R.S.O.)

Un regat de cuvinte, în prim vară ă
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„Frica ne dă aripi!” - dintr-un film difuzat pe .
Mai precis, aşa ni se pare... că nu-s chiar aripi!

*
Teo plânge, văzându-l peAdrian Sârbu în cătuşe!
Dar nu se mai opresc, bre?! Că-n ritmul ăsta, în curând, vor
plânge... toţi angajaţii televiziunilor!
Sigur că oamenii de condiţie nu se bucură, când o persoană
publică ajunge-n anchete penale. Sau şimai rău, în penitenciar.
Sigur că Adrian Sârbu este artizanul unui post tv important.
Sigur că este, la bază, regizor de film. Da-ntreb şi io, nu dau cu
para: dacă e regizor, de ce permite emisiunea lui Măruţă şi
defilarea tuturormaneliştilor, prin platoul PROTV?Aud?...

*
Am revăzut la Teatrul Tv , după Caragiale.
Sună actual.Teribil de actual.
Chiar aşa, în costume de epocă. Şi respectînd textul marelui
clasic.

*
„Aproape oricine poate avea dosar penal, în ţara asta!” - a spus
Elena Udrea. Sigur! Nu o contrazic. Dar dacă furi, şansele să
sunt oleacămaimîşcate...

Oricum, sunt printre puţinii care o admiră pentru sângele rece şi
zâmbetul permanent. Bravo ei! (când toţi aruncă cu pietre, tre’
sămai fie şi-un cavaler!).
Îmi mai place fiindcă s-a oferit să văruiască şi să mobileze
celula-n care stă, din banii ei. Iată o metodă de renovare a
puşcăriilor: deţinuţii înstăriţi îşi îmbunătăţesc confortul! Şi
după executarea pedepsei, celula rămâne şi pentru alţi
infractori...

*
Văd multe reportaje şi ştiri din care reiese că n-avem destui
medici: bolnavii aşteaptă pe holuri cu orele, iar doctorii care-au
mai rămas sunt supraepuizaţi! Ce-i de făcut?
Contracte dure cu absolvenţii de medicină; import de medici,
sau, mai simplu, mărirea salariilor cadrelormedicale. Eu dau pe
an, la câteva zeci de milioane (şi ca mine,
mai sunt cel puţin câteva sute de mii): din banii ăştia, măcar
10%pot fi redirijaţi pentru salarii, nu?! Sau sunt naiv?...

*
Dragoş Pătraru, în emisiunea lui mereu bună (cu mici excepţii),
a găsit o explicaţie nostimă, pentru arestarea patronului Pro Tv:
cică asta a fost pedeapsă pentru difuzarea, timp de 15 ani, de
Crăciun, a serialului .Nu-i exclus...

*
Şi tot în emisiunea lui, reporterul, la rubrica , merge
printr-un sat şi arată peizanilor fotografia Elenei Udrea, într-un
furou sexy, şi-i întreabă ce opinie au. N-am aflat, fiindcă
secvenţa era plină de -uri...

*
Am apucat o ştire care m-a dus cu gândul la o poveste pentru
copii: o fată de 16 ani suferă de ! Uneori, criza o
ţine şi câte o săptămână!
Sigur că maladia este bizară; dar, pe de altă parte, ce economii
faci în perioadele de somn! (na, că am dat idei guvernanţilor!
câteva milioane de hipersomiaci ar ridica, zdravăn, nivelul de
trai)...

*
Într-o duminică seara am văzut pe micul ecran o familie de
belgieni care s-au instalat la noi ţară şi la noi ţară. Oameni
gospodari, au în ogradă de toate.
Comentatorul, isteţ foc, pansa din : „Cine mai are nevoie de
televizor, când are curtea plină cu măgăruşi?!”. Daţi-vă seama
ce catastrofă ar fi, pentru rubrica mea din , să am
subbalconmăgăruşi!...

*
La emisiunea văd un dialog cu Anita Barton,
fiica marelui actor. Un prilej de-a ne aminti de el, inegalabilul
Lică Sămădăul din . Şi magistralul Papaşa din

al luiTatos.
DarGeoBarton juca şi domni eleganţi: laTeatrulNaţional, când
apărea un rol în care trebuia să se poarte frac, regizorul
decreta:„Ăsta-i pentruBarton!”...

*
Ciudat, cazul Vosganian! I s-ar putea pune un titlu de mare
gazetă: A avut o inspiraţie: plânsul. Ne-
bărbătesc, dar salvator...
Deocamdată.

*
Domne, închei anunţându-vă că s-a terminat imposibila
emisiune
Atâtea scârboşenii într-o singură emisiune, n-ammai văzut! Cât
despre , zău, nu-i cazul!...

Cinemax

Jertfe patriotice

nu
n-ai

mumoasă

Asigurări medicale,

Singur acasă 1,2,3

Vax populi

beep

... hipersomnie

în la

off
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Ieri/Azi/Mâine

Moara cu noroc
Secvenţe

Între Nobel şi Penal!

Sunt celebru, scoate-măde-aici!

celebrităţi

DRAGICOLEGE, DRAGICOLEGI,
printre atâtea dezbateri infructuoase despre
timbrul literar (din care, cică, ni se plăteşte
indemnizaţia, deşi n-am auzit de nici o foaie
de vărsământ spre Casa de pensii, de unde
ne luăm indemnizaţia, dar asta-i altă
poveste...), vă propun să încercăm a
sensibiliza parlamentarii, poate acum, când
se răs-verifică pensiile şi jumătăţile ce vor
rămâne urmaşi(e)lor, să obţinem ca soţul
supravieţuitor al creatorului să primească
jumătate din indemnizaţie.
Argument: dacă, în cazurile în discuţie în
Parlament, fiecare îşi ia pensia pentru
munca unde semna condica, noi, creatorii,
am dat ţării ceva, unul dintre miile de
catarge aruncate în valurile mării, iar acel
ceva l-am creat lăsând pe umerii
soţului/soţiei toate grijile familiei, ba am
mai şi plătit din buzunar pentru a ne publica
cele scrise, pentru a cumpăra uleiuri şi
pânze, pentru cheltuielile sculptorilor,
compozitorilor ş.a.m.d.
Eu consider că-i mai "pentru noi, creatorii"
această viitoare lege decât timbrul literar, de
soarta căruia puţini dintre noi ştiu.

Cu urări de bine,

Piatra Neamţ, 8 martie 2015
Constantin MUNTEANU

sprijin
proiectul

ă

cronicaveche

De-ale televiziunii

AFLĂM DE PE SITE-UL DIGI 24 că
„lacul cu nuferi” al lui Eminescu (Ipoteşti)
este „un fals comunist”. Falsurile fiind
totdeauna condamnabile şi regretabile, nu
ne rămâne decât să cerem secarea „dintr-o
sorbire” întru deplina respectare a
adevărului istoric. Care sugerează
(certitudinea nu-i deplină) că lacul cel
adevărat s-ar fi aflat 500 de metri mai în
stânga - ceea ce i-ar conferi, probabil, altă
î n că rcă t u r ă s imbo l i s t i c ă ş i a l t ă
funcţionalitate în universul fantast al
copilăriei lui Eminescu. Cum (nu) se ştie,
lacul dispăruse încă de la sfârşitul veacului
XIX, odată cu secarea firului de apă ce-l
alimenta. Oficialităţile din Botoşani,
încercând să reconstituie peisajul
ipoteştean-eminescian, au găsit, în zonă,
foarte aproape, sub aceeaşi poală de pădure,
un lac complet colmatat - poate nu chiar cel
frecventat de poet - l-au curăţat, au adus
nuferi din Deltă şi mâl (pentru fixarea
rădăcinilor) depe laDorohoi, au trasat alei şi
l-au inclus în itinerariile turistice. E bine? E
rău? Posibil să apară fel de fel de îndoieli:
nuferii nu-s cei ai locului
în Deltă, în zona
Moldovei - nu-i tot una!), PH-ul apei ar
diferi de la un lac la altul, cât or fi ele de
megieşe, razele apusului cad altfel într-unul
şi mai altfel în celălalt... aşa că-i evident
„Falsul comunist” (în alt ziar: „Ţeapă
comunistă”). Dl. Costică Macaleţ, prefect
de Botoşani, denunţă la falsul de la
Ipoteşti, oripilat de incorectitudinea celor
500 de metri despărţitori. Poate n-ar fi fost
rău ca acelaşi domn Macaleţ, care era şef la
Ape chiar pe timpul contestatei amenajări,
să fi protestat atunci şi să nu fi avizat o
lucrare hidrotehnică atât de... falsă. Şi
inutilă? N-am crede, câtă vreme a devenit
unul dintre principalele obiective turistice
ale judeţului Botoşani. Motiv pentru care
Consiliul Judeţean a cumpărat lacul (tot
Consiliul îl retrocedase, dimpreună cu sute
de hectare de pădure, pare-se unui urmaş din

(Nymphaea alba
Nimphaea candida

Digi 24

spiţa boierului Pârlogeanu) după o lungă
tocmeală prin tribunale, şi a decis să
investească, în 2015, 30.000 de lei din
fonduri proprii, iar restul din fonduri
europene, pentru „curăţarea şi amenajarea
lacului”. Curăţarea fiind, fără îndoială, cât se
poate de necesară: noul proprietar lăsase
locul (şi lacul) în totală neîngrijire, ba mai
apăruse şi un soi de bufet pemal, „turiştii” de
duminică perpeleaumititei şi-n apă se răceau
pet-urile de bere, azvârlite apoi unde se
nimerea. Cu „amenajarea” e mai complicat.
Dacă vrem autenticitate cât de cât sugerată,
asfaltul e-o primăpiedică.Cumeste şi puntea
veneţiană frumos arcuită; sigur, trebuia un
acces către insulă, dar se putea găsi o
rezolvare mai puţin distonant-spectaculoasă.
Cu cât „amenajăm” mai mult, instalând o
imagine de parc citadin, cu atât se pierde din
fiorul, expresivitatea şi aburul demister ce ar
trebui să înconjoare „lacul codrilor,
albastru”, falsul comunist preschimbându-se
într-un fals, cum să-i spunem, capitalist? Un
sculptor, altfel bine cunoscut, vrea să aşeze
pe insulă o creaţie proprie dedicată lui
Eminescu; nu discutăm lucrarea în sine, ale
cărei sensuri rămân greu de descifrat fără o
raită prin biblioteca de filosofie, ci doar
oportunitatea aşezării pe insulă. N-ar fi oare
utilă şi instalarea unui bancomat?

ieşean
apare repetitiv în agenda citadină: foştii
redactori şi tehnicieni de la Radio Iaşi se
întâlnesc ba într-un loc, ba într-altul,
„vârstele” Studioului moldav reunindu-se
adesea, festiv şi gălăgios, în jurul aceleiaşi
mese. Ultima întâlnire a avut ca pretext ziua
femeii. Numai că era 7 martie şi nu 8, iar
femeile le numărai pe degete.Mai bine de 30
de „radiofonişti”, mai toţi pensionari, s-au
adunat în saloanele Casei Universitarilor,
certificând implementarea unui fenomen ale
cărui resorturi se cuvin desluşite. Într-o listă,
pare-se, incompletă, a celor ce au trudit la
Radio Iaşi figurează circa 200 de nume.
Deloc oarecari, „şcoala de cadre” cum putea
fi numită cândva instituţia, oferind vieţii
publice şi (mai ales) culturale o serie întreagă
de personalităţi a căror devenire îşi
marchează drept punct iniţial Radio Iaşi:
Viorel Munteanu, rector al Universităţii de
Arte, C. Ştefanache, directorul Bibliotecii
Universitare, George Pruteanu, senator şi
publicist de marcă, C. Dediu, director al
Operei Române, C. Sturzu, redactor şef la
„Convorbiri literare”, N. Turtureanu,
director la „Cronica veche”, G. Ilisei şi V.
Arhire, directori la TVR, I. Ţăranu, redactor
şef la „Cronica”, M.R. Iacoban, director al
Teatrului Naţional ş.a. Printre cei 200 din
lista generală, 35 au publicat cel puţin o carte,
mulţi făcând şi onorantă carieră universitară.
De-a lungul anilor, Postul şi-a sporit
spectaculos orele de emisie. Dispunea de un
emiţător performant, capabil să ajungă până-
n caselemoldovenilor strămutaţi în Siberia şi
profitând de absenţa unui program cât de cât
acceptabil al TVR, a izbutit să-şi creeze un
larg cerc de ascultători statornici, devenind
cel mai ascultat radio din provincie. Datorită
distanţei ce le separa de Capitală şi
precarităţii mijloacelor de comunicare de
atunci, radiourile regionale eraumai ferite de
agresiunea politicului imediat şi exacerbat.
Fără a fi, desigur, imune, dar venind în coada
evenimentului răsfăţat pe programul I,
p u t ea u să - ş i î n g ădu i e r e f l e c t ă r i
propagandistice mai reţinute, spre folosul
emisiunilor culturale, ştiinţifice, sportive,
muzicale, ce i-au adus, de altfel, bine
meritata popularitate. Motive pentru care, în
1985, Radio Iaşi a şi fost desfiinţat... La Casa
Universitarilor, o emoţionată şi veselă
petrecere studenţească, asezonată cu irizări
triste de „remember” bătrânesc. De
remarcat: nici o prezenţă a celor ce alcătuiesc
colectivul de azi al Postului.Oare de ce?

UN PARTICULAR FENOMEN

COTIDIANITATE

cotidianitate

cotidian

S EM N E B UN E ANU L A R E

WELLS A REFUZAT SĂ PREZINTE
CREAŢIA LUI JOYCE

. Nu e deloc uşoară
„bătălia limbii cu creierul”, cu dicţionarele
toate, multe şi mărunte, unele, cu asaltul
feroce al unor neologisme „făcute” să sune
doar în prefixe şi sufixe snoabe, străine
limbii române. Care se strecoară perfid şi
criminal în cele mai bine păzite cetăţi ale
Cuvântului scris. Un exemplu: zilele
trecute, răsfoind o foarte serioasă şi demnă
de tot respectul nostru de împătimiţi cititori
de reviste, literare, culturale, am dat peste
barbarul , provenit din
normalul în superfrecventa sa folosire,

. Care s-ar fi încadrat perfect în
titlul „Religie, cotidianitate şi politică”
(Dilema veche, nr. 579, 2015). De altfel,
barbarismul respectiv nu se regăseşte în
text.

:
neîndoielnic, Premiul Nobel pentru
literatură va fi acordat, în sfârşit, unui
român get-beget. Este vorba despre Ştefan
Dumitrescu, autorul cărţii „Prea adâncm-ai
rănit, femeie”, subintitulată „roman de
dragoste şi filozofic”, al culegerii de versuri
„Şi tu vei fi văzduh!” şi al opului de istorie
literară „Asasinarea lui Eminescu”. Se ştie,
Academia Suediei şi Fundaţia Nobel nu
primesc propuneri doar de la entităţi statale,
academii, universităţi de mare prestigiu,
institute de cercetare, uniuni de creaţie, ci şi
venite de la prestigioase personalităţi ale
ştiinţei şi culturii de pretutindeni, a unor
organizaţii neguvernamentale; practic,
oricine poate trimite o astfel de propunere
(aşa se face că, la un moment dat, pe lista
nominalizaţilor Premiului Nobel pentru
Pace erau cât pe ce să figureze Hitler şi
Stalin!). Cu dl. ŞtefanDumitrescu, lucrurile
sunt mai limpezi: îl susţin, din România,
Rodica Elena Lupu, directoarea Editurii
„Anamarol” (?), Emil Catrinoiu, director al
unei edituri din Vrancea, Fundaţia culturală
Tismana, D. Gheorghiu, directorul Editurii
„Didactica Nova” din Craiova. Cei de mai
sus, împreună cu câţiva confraţi din
diaspora, au trimis propunerea la Stokholm
(adresa Fundaţiei Nobel se găseşte pe
Google), argumentând că „Prin întreaga sa
operă. Ştefan Dumitrescu se adaugă în plan
universal triadei Mircea Eliade, Eugen
Ionescu, Emil Cioran.” Aceeaşi susţinători
semnalează că Ştefan Dumitrescu ar merita
şi un Nobel pentru Economie, el
descoperind „Psihoeconomia”, inclusiv
„metodele prin care ţările pot să iasă din
criza economică actuală foarte uşor, într-o
perioadă scurtă de timp.” Dar cum nu se pot
acorda aceleiaşi persoane două Premii
Nobel concomitent, rămâne să-l primească
doar pe cel pentru literatură - de care n-au
avut parte onorabilii săi confraţi din
„triadă”.
Cum se vede, „au ieşit olteni la coasă”.
Nichita are un vers cum nu se poate mai
potrivit: „Hai să ne haidem!”
Numai să nu păţim precum Niţă şi lupul:
bombardat de astfel de propuneri
româneşti, Stokholmul s-ar putea să nu le
mai ia în seamă pe cele într-adevăr
întemeiate...

, în termeni care
numai empatici nu se pot numi. Iată ce îi
scrie, în noiembrie 1928: „ Formaţia d-tale a
fost catolică, irlandeză, revoluţionară (...)
Existenţa d-talementală este obsedată de un
monstruos sistem de contradicţii. D-ta crezi
cu adevărat în castitate, puritate şi într-un
Dumnezeu personal şi de aceea izbucneşti
mereu în strigăte de ...rahat şi infern.(...) Şi
în timp ce d-ta ai fost crescut în iluzia
oprimării politice, eu am fost crescut în
iluzia responsabilităţii politice”. Aşadar
nimic nou sub soare, geniile creatoare cu
greu sepot înţelege între ele.

(N.IRIMESCU)
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