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spânzurat de gâtul funiei
iubitoare
tăcute

mirosind bine a verbină
cu braţele lichide
din care ţâşnesc picături de
sudoare
dândalarma
ţâşnirii de lumină

lipite de tâmple
reflexele oglinzii bătând la uşă
ascunzândaburul razelor de curcubeu
vălurilor de porumbei
ce se încrucişează cunava care transportă cărbuni
şi soseşte la timp
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SUPRADOZA DE (IEFTIN) SENZA IONALŢ

MENIUL FIX
Andreea STEREA:

Discursul programatic al lui T. Arghezi,
de o indubitabilă valoare, aşează
astăzi problema „esteticii urâtului”

într-o nouă lumină: ce se întâmplă atunci când
noroiul nu mai produce frumuseţe, ci rămâne,
simplu, noroi? Ce se întâmplă când devenim
martorii unui revers valoric, când „arta de dragul
artei” se transformă în „bube de dragul bubelor”?
Într-o lume în care totul pare din ce în ce mai

dezbrăcat, mai sclipitor şi mai şocant, fără însă a
mai fi „incredibil”, este dificil să nu te gândeşti la

lui Arghezi şi la moştenirea lăsată.
De z b r ă c a r e a d e f a l s e p u d o r i î n t r - o
contemporaneitate pe care nimic nu mai pare să o
indigneze, discursul ce promovează „realismul”
vieţii de zi cu zi, cel brut, murdar, josnic, profund
viciat, pornografic şi violent, şi propensiunea
individului către „sinceritate” în artă, în cultură şi
în mass-media ne lasă la finalul zilei cu câteva
titluri de tabloid şi cu fireasca mirare o omului de
rând:

Revenind la estetica urâtului, în lumea
contemporană se discută din ce în ce mai mult de
valoarea „teribilului” ce pare să ne conducă vieţile.
Fără îndoială, nevoia artistului de a zgudui din
temelii mentalităţi, orientări, valori şi sisteme are o
valoare progresistă. Fără „şoc” nu i-am fi avut pe
Dali, Miller sau Palahniuk, pe Michelangelo,
Baudelaire sau Bradbury şi nu am fi avut parte de
romane interzise şi de filme anulate în
cinematografe, care acum sunt pietre de hotar în
istoria artelor pe care le reprezintă. Fără şocuri nu
am mai avea scriitori, regizori, dramaturgi sau
pictori „vizionari”, „originali”, „emblematici”.
Fiecare epocă are partea ei de şoc cultural, din care
învaţă şi evoluează. Dar către ce „evoluăm” noi
acum?
Ca director al editurii , m-am

confruntat şi cu decizia de a publica ceva ce „sigur
vinde”: sex, droguri, violenţă, melanj pigmentat cu
„realism românesc”, cu scabrosul vieţii cotidiene,
cumurdăria sufletului uman şi mai ales cu limbajul
„străzii”. Am considerat că drumul nu era unul
demn şi am preferat autori care au înţeles că
literatura de rămâne cu noi pentru
totdeauna, în timp ce literatura de
moare odată cu următorul scandal în lumea
celebrităţilor, înecată într-un noian de ştiri
proaspete despre alte lucruri „senzaţionale”, crime,
violuri şi „sincerităţi” de zi cu zi. Am ales autori
care înţeleg că este nevoie de o reîntoarcere la
principiile estetice clasice şi la spectaculosul ornat,
al cărui rol exclusiv instrumental susţine şi
întăreşte mesajele şi adevărurile de dincolo de
cuvinte. Reacţia noastră la incultura promovată
zilnic pe diverse canale de comunicare este
totodată o soluţie a problemei: întoarcerea la valori
şi la literatura de idei, la lucrurile care rămân, în
comparaţie cu lucrurile-val (amintiţi-vă de

!).
Când totul este nud, alternativa este să re-

îmbrăcăm ideile frumoase în veşminte frumoase,

Testamentul

Mai există un fond dincolo de formă? Mai
există idei după ce ecoul senzaţionalului se pierde
în eter?

avertisment
divertisment

Glosă

Crux Publishing

VACS LAMAX
Florin BICAN:

Ca orice supradoză, excesul de tele-
senzaţii ieftine are efecte adverse.
Numai că aceste senzaţii, produse şi

augmentate înmod artificial, au efecte adverse şi în
doze mici. Cel mai grav dintre ele este provocarea
dependenţei. Am auzit despre cazul halucinant al
unei telespectatoare - altminteri tânără şi cu studii
superioare - care nu poate dormi dacă, înainte de
culcare, nu-şi administrează o doză din
emisiunea unui găunos măscărici scălâmbăindu-se
sentenţios seară de seară, la un post de -
foarte popular, după câte înţeleg. Eu unul n-am
televizor şi nu sunt expus la radiaţiile lui nocive
decât atunci când merg la frizer, unde televizorul
pare să evacueze dejecţii în flux continuu. Merg la
o frizerie de cartier, unde atât clientela cât şi
personalul leorpăie oferta televizată cu abandonul
convulsiv cu care, în amintirea mea, porcii
bunicilor îşi îngurgitau lăturile.
Şi când te gândeşti că televiziunea a fost

anticipată aureolat de nimeni altul decât Paul
Valéry, care profeţea că, aşa cum apa, gazele şi
electricitatea erau, pe atunci, aduse de la distanţă în
case, într-un viitor iminent, casele vor fi alimentate
şi cu „imagini vizuale şi auditive”, a căror activare
nuvanecesita decât un efortminim. Şi uite unde s-a
ajuns...Acu' eu sunt sigur că luiValéry nici nu i-ar fi
trecut prin cap că viziunea lui va fi deturnată într-un
mod atât de abject şi că efectele ei adverse vor fi
atât de grave. Căci sunt, indiscutabil, grave. Centrii
receptivi vizaţi - care vor fi fiind ei aceia - se tocesc
prin expunerea continuă la stimulii inepţi care-i
satisfac. De aceea, stimulii trebuie permanent
amplificaţi, pentru a compensa diminuarea
sensibilităţii respectivilor centri. Şi astfel grosierul
devine norma într-o societate dispusă să se gudure
pe lângă astfel de stimuli. Discursul unora dintre
frizerii despre care vorbeam mai sus reproduce
transcerebral tele-vidul la care sunt expuşi, semn că
stimulii respectivi au preluat complet controlul
asupra lor. Această maladie ameninţă categorii tot
mai largi ale populaţiei, iar efectele ei nu pot fi
decât dezastruase.
Cum poate fi contracarată ofensiva

senzaţionalismului ieftin? În orice caz, nu la
nivelul emiţătorului, ci la cel al receptorului,
neutralizând tocmai centrii prin care emisia
poluantă contaminează întreg sistemul. Nu este un
principiu nou - el este enunţat foarte clar în
Evanghelia lui Luca, 11:34 -

. Aş propune, dar,
exerciţii (spirituale) pentru „curăţirea ochiului”.
Un posibil astfel de exerciţiu ar fi lectura de mic.
Pentru ea pledează şi Roald Dahl într-o poezioară
din cartea sa „Charlie şi fabrica de ciocolată”.
Reproduc în final această poezioară în

traducere proprie - adaptată şugubăţ pentru a
include şi referiri la literatura română - nu înainte
de a semnala că, taman la Iaşi, cartea lui RoaldDahl
„Marele Uriaş Prietenos” a fost expulzată dintr-o
librărie de către oficiul local pentru protecţia
consumatorului, pe motiv că ar conţine „greşeli
gramaticale” şi „dezacorduri”...
Din toate sfaturile care,
Când ai copii, ţi-s necesare,
Primează sfatul următor:
Să nu-i laşi la televizor.
Mai bine să n-ai instalat
Aşa tembel de aparat,
Fiindcă aproape-n orice casă,
Îi prindepe copii în plasă -
Se uită cupriviri zgâite
De le ies ochii din orbite
(Odată, amputut vedea
Vreo doişpe ochi pe-o duşumea).
Se uită la ecran ca-n poză

ţapănă

televizuină

Luminătorul trupului
este ochiul tău. Când ochiul tău este curat, atunci
tot trupul tău e luminat; dar când ochiul tău e rău,
atunci şi trupul tău e întunecat

Viaţa nu mai e frumoasă decât trăită "exclusivist" sau condimentată excesiv cu "scandalos", "şocant", "silicon” şi "sclipici". Să fii un individ obişnuit, e
puţin zis neinteresant, e undefectmajor, ce te-ar putea lăsa, pe viaţă, descalificat dintr-o competiţie la care, deşi n-ai aplicat, ai intrat.
Recent, un proiect fotografic care alinia instantanee, prelucrate fireşte, cu diverse personalităţi, în speţă preşedinţi de stat, imortalizaţi în "budoar" , a

stârnit aprecieri categorice de prim rang. Pe podiumuri, prezentarea lui X, designer emerit, care a creat fericiţilor exponenţi aimodeimasculine, un soi de togi
a căror unică filosofie era o gaură, pardon un decupaj, taman în zona în care până şi Adam a simţit nevoia să lipească frunza, a aruncat în aer lumea fină a
trend-setterilor cu aplomb internaţional. În cinematografie şi teatru scenariul e adesea descalificat de dragul vreunei scene deocheate, pentru ca publicul să
fie motivat a da, mai abitir, din coate. În pictură ultima fiţă e minimalismul flagrant. Dacă nu intuieşti un act de profundămeditaţie şi erudiţie stiinţifică într-o
pată diformă, aruncată dintr-un,vezi bine, precis calculat unghi al atelierului, direct pe pânza de artizanat, înseamnă că nu ai flerul simpa(te)tic necesar, să
înţelegi meticulos, perspectiva.Televizunea în fine, e raiul autodeclarat al senzaţionalismelor de ...carton presat. Mii de poveşti şi personaje ieftine, fără scop
şi suport.
Să nu fim radicali. Să zicemcă "nemaipomenitul" fabricat e un rău necesar. (Uneori se impune clar, o evadare din real.)Dar cum rămâne cu decizia oarbă,

de-a trăi printr-un ecran, până şi viaţa de apoi, a altcuiva? E un compromis deşănţat. Pe principiul minte-mă, dar fă-o frumos!, se cere un minim filtru
neîndoios. În fond, ce poate plauzibil urma, după pragul în care nici şocul nu temai poate şoca?Asta ni s-a părut interesant de aflat. ( )RalucaSofian-Olteanu

cu riscul de a ofensa publicul ce susţine
senzaţionalismul, şi de a suporta reproşul
pudibonderiei şi al conservatorismului de secol
trecut - în fapt, împărtăşite de noi doar în ceea ce
priveşte partea bună a acestora, şi îmbinate graţios
cu partea bună amodernismului. De aceea am decis
să oferim culturii contemporane o literatură a
extraordinarului - science fiction şi fantasy, horror
şi ficţiune transgresivă - ambalată în limbaj înalt
artistic, poetic, am putea spune, în care epitetul şi
metafora, sinestezia şi hipalaga îşi găsesc locul şi
rostul natural, încadrându-se perfect în lumi
fantastice sau suprarealiste populate de personaje
ieşite din comun, servind ca exemple sau ca
avertismente.
Ceamaimare provocare de când ne-am început

activitatea a fost să răspundem la dilema dacă în
lumea modernă, în care totul este la vedere, de la
lenjerie la emoţii, mai putem vinde opere literare
care nu au titluri de tabloid şi care nu prezintă între
coperte un exces de organe şi funcţii anatomice,
chiar dacă vorbim de ficţiune transgresivă sau
povestiri horror. Mai pot fi vânduţi autori care
folosesc procedee stilistice complexe sau li se va
reproşa preţiozitatea limbajului? În ce măsură mai
vinde stilul beletristic, când suntem bombardaţi
zilnic de stilul jurnalistic şi de cel colocvial, de la
ziare, la articole de blog, şi până la romane, într-o
ţară în care nimeni nu mai face diferenţa dintre
limbaj demahala (sau de cartier) şi limbaj literar? În
ce măsură mai este înţeles un limbaj literar? Într-un
vid cultural în care se confundă o metaforă cu o
greşeală de exprimare, soluţia nu este să fugim, ci să
oferim informaţii, soluţii şi o viziune diferită asupra
artei.
Problema reală este că nici spectaculosul

cotidian nu mai este original. La vremea lor,
Michelangelo, Baudelaire, Miller, Picasso au
experimentat imposibilul şi au creat un şoc cu
valoare de explozie nucleară. Dar astăzi, acelaşi
senzaţionalism se repetă cu obstinaţie, din ziar la
televizor şi de acolo în vitrina unei librării, la
cinema şi pe scena de teatru, redundant, enervant,
ca o maşinărie uzată. Aceleaşi reţete, aceleaşi
glume răsuflate, aceleaşi articole lipsite de
conţinut, aceleaşi poveşti fără perdele, clişee şi
exhibiţionism ce nu mai incită, pentru că le-am
văzut deja pe toate (ba chiar prezentate mai
frumos!), şi care nu creează nici una dintre
frumuseţile profesate de Arghezi. Atât timp cât
mucegaiul nu este capabil să îşi justifice existenţa
prin consecinţe, prezentarea lui devine o insultă
estetică.
Credem, încă, în faptul că senzaţionalismul

artificial şi teribilismul nu pot rezista cu adevărat în
faţa senzaţionalului ideatic. Expunerea la
manifestări culturale reale poate duce treptat la
revitalizarea şi la reeducarea gusturilor şi a valorilor
unui public ce nu pare să aibă de ales. Când eşti
hrănit cu un singur fel de mâncare, este puţin
probabil să cunoşti sau să savurezi altceva. Când
citeşti şi vezi aceleaşi lucruri, nu poţi să zăreşti
nimic dincolo de un orizont „ordinar”.Asta e tot ce
se produce, asta e tot ce ai de consumat. Pe de altă
parte, supradoza de artificial şi de ieftin conduce,
inevitabil, la suprasaturaţie. Suntem deja, poate, în
faza de habituare, când nimic nu ne mai şochează,
pozitiv sau negativ, pentru că ne şochează totul în
egală măsură. Sătulă de aceeaşi mâncare, şi iritată
de meniul fix, plictisitor, banalizant, care nu oferă
evoluţie ci reversul acesteia, generaţia actuală va
căuta în cele din urmă şi altceva, şi pe altcineva,
prilej să descopere, cu adevărat,ARTA.
Cum faci publicul să afle şi să înţeleagă că

există şi altceva?Cum îl scoţi dintre atâtea ambalaje
colorate cu aer preţios, promovate ca adevăruri
absolute şi ca realităţi fireşti? Printr-un efort
comun, sperăm noi, şi prin propunerea unui nou
meniu. Cuvântul „şoc” vinde de unul singur, dar ca
să vindem şi altceva decât sclipici şi zurgălăi, este
nevoie de o unitate în valori şi în atitudini, iar
creatorii de artă, împreună cu susţinătorii lor,
trebuie să fie primii care să schimbe registrul.

Şi intră-n starea dehipnoză,
Se uită până când se-mbată
Cu-acea peltea televizată -
I-mpiedică, ce-i drept, să sară,
Pe zvăpăiaţi, pe geamafară,
I-mpiedică să se omoare
În timp ce tu faci demâncare,
Sau te ocupi de alte trebi.
Dar te-ai oprit, să te întrebi
Ce efect are-asupra lor
Acest cumplit televizor?
LEOFILEŞTE JUDECATA!
ŞIFANTEZIALE-ODĂGATA!
LE-ASTUPĂMINTEA,
LE-O-MBÂCSEŞTE,
DE-AJUNGCOPIII SĂDETESTE
TOTCEECARTE,BASM,POVESTE!
DA,CREIERULLISEBRÂNZEŞTE!
COPILULTĂUNUMAIGÂNDEŞTE
ŞINU-NŢELEGE!DOARPRIVEŞTE!
„Ei, lasă,” îmi vei spune, „lasă...
Fără televizor în casă
S-ar plictisi cumplit ceimici.
Ce-au de făcut?Poţi să-mi explici?”
Amsă-ţi răspund printr-o-ntrebare:
Cu ce se ocupau ei, oare,
Cât timpmonstruosul aparat
Nici nu fusese inventat?
Cum?Aţi uitat?Chiar numai ştiţi?
Vă spun eu, rar, ca la tâmpiţi:
CI-TEAU... CI-TEAU... CI-TEAU...
CI-TEAU!
Citeau şi nu se săturau,
Pentru că ceamaimare parte
Din timp şi-o petreceau c-o carte.
În camera copiilor,
Cărţi - şi pe raft şi pe covor -
Îşi aşteptau un cititor.
Tot cărţi erau şi-n dormitor,
Cărţiminunate, cu poveşti -
Puteai în ele să citeşti
De zâne, feţi frumoşi şi zmei,
De hoţi, comori şi tot ce vrei,
Piraţi cu pantaloni bufanţi,
Regi şi regine, elefanţi
Şi canibali ce-ntr-un cazan
Amestecau cu un ciolan.
(Cumscrie-n cartea „Peter Pan” -
Ah, ce aromă-mbătătoare...
Mai ştiţi pe cine fierb ei, oare?)
Pentru copilul celmaimic,
Era povestea cuArik,
Şi cea cu căţeluşul Zdreanţă -
Da!Cel cuochii de faianţă -
Poveşti din care ei să vadă
De ce nu are ursul coadă,
Poveşti şi basme câte vrei:
Poveşti ca „Pupăzadin tei”,
Sau cartea cuApolodor,
Care cânta „Mi-e dor,mi-e dor”,
La circ, înTârgulMoşilor,
Şi celmaimareGulliver,
Care crescuse pân' la cer,
Sau cărţile cuCireşari,
Pentru copii cevamaimari...
Ah, cemai cărţi erauodată -
Citeau copiii ziua toată!
De-aceea fac apel la voi:
DuceţiTV-ul la gunoi
Şi instalaţi în locul lui
Rafturi pe care poţi să pui,
Pe rând, volumdupă volum.
Să nu vă pese nicidecum
Dacă copiii urlă, dacă
Ei fac urât şi vă atacă.
Să nu vă fie frică vouă -
Ei, într-o săptămână - două,
Găsesc o jucărie nouă,
Căci se vor plictisi demoarte...
Vor pune-atuncimânape-o carte
Şi vor începe să citească.
O bucurie îngerească
Îi va cuprindepe copii -

Cu cartea se vor contopi,
Mirându-se ce-au văzut, oare,
La hâdele televizoare,
Cums-a făcut de s-au lăsat
Prostiţi de-un jalnic aparat,
Dezgustător şi deşuchiat?
Şi-or să vămulţumească toţi -
Copii, nepoate şi nepoţi -
Că pân' la urmă i-aţi salvat
Demon-stru-o-sul aparat

„Din bube, mucegaiuri şi noroi
Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi…”
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ŢARATE VREAVEDETĂ
Marcel HULUPŢUC - POPA:

Cristina HERMEZIU:

LIBRARIA ŞI SEX SHOP-UL

LAVALE, PE CANALE
Bogdan ULMU:

De peste două decenii, de cînd scriu
cronică tv (am început-o, prin 92-93,
la am continuat-o la
şi acum o susţin la

) mă răfuiesc, inutil, cu
senzaţionalismul trivial. Într-o ţară în care există
CNA, se dau, de formă, două sancţiuni pe lună,
deşi, după gustul meu, ar trebui (minimum) patru
pe zi...
Nu mămir că mulţi hipofreni sunt ahtiaţi după

Măruţă şi Capatos (vîrfurile emisiunilor de prost-
gust). Nu mă surprinde faptul că moartea
Mărioarei Zăvoranu a fost mediatizată pe multe
canale (ce bine merge aici, termenul !), în
pofida unor ştiri valoroase, captivante. Poate că
moartea lui Ovidiu Drimba nu spunea nimic
oligoizilor, deoarece ei nu au auzit de Ovidiu
Drimba. De Mărioara, oho, tot prostul ştia, nu?
Mama de la Oana. Aia cu cimitirul. Care se bătea
cu fiisa. Lumebună, ţaţo!
Sigur, cum spui, nimic numai poate şoca, cînd

totul vrea să şocheze. Cînd pui zahăr, în miere, nu
obţii nimic.
Să povestesc ceva: într-o seară, îl văd la un

p(r)ost tv pe un actor cu care am lucrat cîndva, la
un teatru. Făcea pe amantul Oanei Lis. Viorel îl
înjura, el se disculpa, dama ofta echivoc...Intrigat,
mă interesez ce căuta acolo: „pentru bani!” - mi-a
răspuns o colegă de-a lui. Poate fi o scuză. După o
săptămînă, a apărut pe (ni)micul ecran şi prietena
actorului, şi ea actriţă, care-şi juca rolul din viaţă.
Pesemne vroia şi ea să se vadă la tembelizor: dacă
la teatru tv nu, dacă filme, nu, măcar la emisiuni
jegoase, dar cu rating. Însă ce vor zice actorii
respectivi cînd, într-o seară, vor auzi din sală, în
timpul unui spectacol, „uite-l p-ăla care trăgea
clopoteleOanei Lis!”?
Banii justifică o degradare a ului unei

persoane publice? Eu credeam că nu. Mi-am dat
seama că-s demodă veche...Şi că televiziunea este
un magnet pentru alţi neisprăviţi gen Serghei
Mizil, Costin Mărculescu, Mitoşeru, Mircea
Stoian, madam Bamboi (descoperirea lui
Măruţă!),Gigel Frone (idem),Cristi dinBanat ş.a.
Hai să zic, Lis e pensionar, (M)oana Lisa e

casnică, oricum n-au prestigiu, n-au ocupaţii, se
pot face de rîs, lucrativ; dar un actor dintr-un teatru
profesionist credeam că are alte aspiraţii, şi un
pragmai ridicat al autostimei...
Este ştiut, nu poţi trăi viaţa ta, o preiei pe-a

ăluia de pe plasmă. Dar milă mi-e de cei care-şi au
ca modele de-alde Oana Lis, şi Oana Zăvoranu,
fiindcă n-au auzit deOana Pellea!...

Timpul,
Monitorul Ziarul de Iaşi,
Cronica veche

canale

look-

O librărie frumoasă, aerisită, unde
găseşti, între atîtea coperţi, fotolii ca
să poţi răsfoi în voie, ca să te decizi, în

tihnă, dacă vei cumpăra cartea sau nu.Amdat peste
un volum al unei persoane pe care o cunoscusem
cîndva şi despre care nu ştiam că scrie poezie. Nu e
nicio filozofie la mijloc că am vrut să citesc cîteva
pagini, pe loc. Volumul de poezii era însă ferecat,
învelit în ţiplă. Dar stupoarea asta a fost ceva mai
tîrziu. Pentru că am avut parte de o alta, chiar la
intrare. Librăria Cărtureşti din Palas Mall îşi
etalează noutăţile şi promoţiile pe o masă largă, de
care te împiedici imediat cum intri. Strategie
comercială clasică, banală, dar şi utilă. Între
titlurile puse astfel în vedetă figura, aţi ghicit, un
volum pornografic autohton, pe care în mod
deliberat nu-l voi numi, dar tot înmod deliberat voi
numi editura care a sacrificat un copac pentru a
face acest gest profund cultural - publicarea sa.
Este vorbadespreEdituraTrei.
Sexualitatea rămâne cea mai misterioasă

dimensiune a fiinţei umane. În spaţiul acela
privilegiat, tulbure şi tulburător, unde cuvintele şi
trăirile se împart la doi, nimic nu e indecent, nimic
nu e destul de îndrăzneţ, nimic nu e anormal,
ofensator. Şi nimic nu e de judecat, pentru că nimic
nu e public. De îndată ce devine spectacol public,
într-un film sau într-o carte, sexualitatea are un
alibi de talie, care vine din zona esteticului. În
istoria umanităţii, arta a fost un mijloc „pervers”,
un canal subversiv: prohibiţii şi inhibiţii culturale -
civilizaţionale, moştenite în spaţiul istoric de
formare a unei colectivităţi - au ajuns să fie
dizolvate, încetul cu încetul, organic. Ce părea
scandalos cu 50 de ani în urmă, între timp s-a
banalizat. E de-ajuns să aruncaţi o privire pe lista
cărţilor cu subiect erotic, interzise cu doar cîteva
zeci de ani în urmă: printre ele, „Amantul doamnei
Chatterly” de D. H. Lawrence, „Tropicul
Capricornului” de Henry Miller sau „Lolita” de
Vladimir Nabokov (găsiţi pe historia.ro o
interesantă trecere în revistă a celor mai bune cărţi
interzise din istoria literaturii). Cartea pe care

FIGURANŢII
Răzvan CHIRUŢĂ:

editura Trei a publicat-o fără nicio inhibiţie n-are
nicio legătură cu o astfel de serie. Limbajul nu e
nici măcar pornografic, e scabros. Cartea nu e
erotică, e scatologică. Gestul editurii Trei nu are
nimic de-a face cu cultura ci cu copro-cultura.
Citez (cu voluptate) ce spunea într-un interviu
Antoaneta Ralian, nepreţuita traducătoare din
engleză, între alţii, a „ pornografului” Henry
Miller, cea care a descătuşat pudibonderia literară,
cu tălmăciri pe şleau ale scenelor de sex: „Eu cred
că Henry Miller trebuie să fie în româneşte.
Erotismul şi cuvintele sale sunt scăldate în artă
adevarată. El nu este un pornograf, este un mare
scriitor. Singurele probleme le-am avut cu mine
însămi, să-mi depăşesc propriile mele inhibiţii şi
tabuuri. Eu aveam o pudoare innăscută pe care am
învins-o cu Henry Miller. La un moment dat,
căpătasem un fel de voluptate să traduc pe şleau.
(...)După inhibiţiile din comunism, după tăcerea
comunistă, după obrocul care s-a pus peste tot ce
înseamnă erotism, acum e un fenomen firesc ca
generaţia tînără de prozatori să trateze problemele
erotismului. Literatura, toata literatura lumii, este
una pregnant erotică. Cînd există simţire şi intuiţie
literară, vulgaritatea este complet tocită, simţi o
mireasmă artistică.” E o logică de bun-simţ:
există, firesc, în limba română cuvinte, expresii
deşănţate pe care contextul ( care poate fi erotic,
dar poate fi şi estetic) le salvează de obscenitate.
Cheia problemei e contextul. În lipsa acestuia, ne
bălăcim public în grotesc.Admit, cum îmi atrăgea
atenţia la o dezbatere pe Facebook un prieten, că
ceea ce mie îmi provoacă dorinţă nu coincide cu
ceea ce îi provoacă dorinţă celuilalt. Să derulăm
mai departe firul logic: punerea în expresie, în
cuvinte a acestui proces misterios şi intim nu
stîrneşte automat un impuls erotic. Şi dacă acesta
era scopul acestui obiect în formă de carte, ce
caută într-o librărie? Să fi dat faliment în România
toate sex-shopurile? Că cineva a scris o inepţie
porno-scatologică, ne poate lăsa rece...(se scriu
mii şi mii de porcării). Că editura Trei o
recuperează de pe internet şi o tipăreşte e un gest
provocator care rămâne de un prost gust sinucigaş,
chiar dacă ghiceşti, în amonte, neruşinarea
motivului financiar. Că librăria Cărtureşti o pune
pe prima masă - ca pe o capodoperă a literaturii - ,
în văzul copiilor, în acces liber, fără ţiplă, este
incalificabil. Mutaţia gravă e în apatia generală în
faţa depravării spaţiului public: în ţara în care
ecranul televizoarelor scuipă invective demahala,
politicieni aleşi stau la coadă la scris cărţi în
puşcărie, faptul că editurile ajung să tipărească
produse specifice pentru librării-sex-shop, nu mai
are nimic indecent.

Milioane de prostii pe minut debitate
pe canalele media, ajung la urechile
neantrenate ale mulţimii care le iau

de bune şi le împrăştie prin crâşmele pline de fum,
pe uliţe, la porţi sau aiurea. Milioane de aiureli
ticluite din minţi sucite de interese, asmuţite de
partaj politic, sunt scoase pe taraba publică, întinse
pe pâinea micului dejun, a prânzului şi a cinei
românului, naiv, opac şi dornic de scandal. Ore de
vorbe, apă bătută în piuă, în care cu gurile căscate
şi ochii holbaţi la ecranele televizoarelor,
îngurgităm melodrame pe jumătate digerate şi ne
bucurăm mioritic de răul sau de ridicolul altora. O
fabrică de vedete menită să ne ofere platitudini
cotidiene, picanterii ieftine sunt anestezicul care să
ne amorţească frustrările şi grijile mereu prezente
şi să ne aducă într-o lume falsă, plină de silicoane şi
chiloţi coloraţi, unde „pupezele” machiate până la
delir, dau din dosuri şi se scălâmbăie pe ritmuri în
vogă, ironizate demoderatorimiştocari.
Când misterele ne depăşesc, datoria noastră

este să le adâncim şi mai mult! Adică, mai pentru
mintea cocoşului: Dacă tot este să risipim o vorbă,
hai să facemdin ţânţar armăsar şi dintr-un nimic un
senzaţional în toată regula. Astfel ajungem la
conspiraţii mondiale, la vizite extraterestre şi
întâlniri de gradul 3 şi astfel nemai trece de foame,
uităm de facturile neplătite şi de datoriile la bănci
care ne înghesuie cu telefoane şi ameninţări de
executare silită. Scandalul e făcut ca un sedativ
care ne amorţeşte vigilenţa, ne adoarme spiritul de
iniţiativă şi ne trimite în boscheţii obişnuinţelor.
Şmecherii zilei sunt vedete şi se simt bine în
această stare, deşi au picat demult în ridicol. Pentru
o iluzorie salvare ţara are nevoie devedete.

Mă aflam aseară într-un autobuz de
noapte, în Bucureşti, când lângă
mine s-a aşezat un grup de cinci

persoane.Un tânăr şmecheraş şi arogant, trei femei
îmbrăcate sărăcăcios, prost machiate şi cu părul
sârmos, un bărbat cu vestă de blugi gri şi şapcă, la
vreo 50 de ani. Tocmai se întorceau de la lucru -
erau figuranţi pentru diverse emisiuni tv - şi au
început să discute fără să se jeneze de restul
călătorilor, pentru că erau prea nemulţumiţi de
banii pe care-i primesc pentru munca lor. Aşa am
aflat cu cât este umilit un aplaudac în platourile
marilor show-uri tv.
Figuranţii care participă la Sinteza zilei a lui

Mihai Gâdea primesc 8 lei pentru a aplauda o
emisiune întreagă, s-au plâns cei cinci. 6-7 lei este
tariful pentruAcces direct. Din nou, asta e plata pe
emisiune, nu peoră.
Participarea la TVR 2 sau Antena Stars este şi

mai păguboasă: 5 lei pentru o emisiune, în care
oamenii aceştia mai şi dansează, după cum au
mărturisit.
Doar reclamele se plătesc mai bine, a susţinut

tânărul şmecheraş: 10 lei dacă sunt pentru
România sau 40-50 lei dacă sunt pentru un client
din afară.
Figuranţii cred că televiziunile habar nu au de

faptul că la ei ajung atât de puţini bani, deoarece
sunt distribuiţi la emisiuni de o firmă intermediară,
care acţionează discreţionar. Tânărul a povestit că,
de exemplu, din 15 lei, cât se mai dă uneori
figuranţilor bătrâni, 5 lei au fost reţinuti la un
moment dat de un angajat al firmei, Marian. Dar
şeful figuranţilor este un anume Alberto. Am
înregistrarea audio a discuţiei lor. Am pierdut
mărturisirea despre Sinteza zilei - nu mi-a trecut
prin cap să-i înregistrez din prima - dar se aud în
rest discuţii despre Acces direct, TVR 2 şi Antena
Stars. Plus alte detalii, uimitoare.

Eugenia NEMEŞ:

O LUME NEBUNĂ, NEBUNĂ...

Ne place, nu ne place, alta nu avem. Şi
totuşi...Din experienţa mea ştiu că
întotdeauna teribilismul, atitudinea

care şochează, prinde mai ales la adolescenţi, la
tineri. La cei timizi mai ales. E o atitudine uneori
agresivă care ascunde fie defecte fizice, fie
handicapuri de tip psihologic ( frici, timidităţi,
bâlbâieli etc.)
Îmi povestea deunăzi o colegă o întâmplare

care-l avea ca protagonist pe unul din gemenii ei de
5 ani. Copilul ei este timid, sensibil, introvertit. A
observat că folosea ca argumente, pentru gesturi
sau greşeli de-ale lui, cuvinte pe care nu avea de
unde să le audă decât de la grădiniţă. A fost mai
atentă la colegii fiului ei, la ce şi cum spun.Numică
i-a fost mirarea să audă expresiile şi vorbele "cool"
la un coleg de grădiniţă al băiatului ei, copilul unor
potenţi financiar din urbe. Copilul, însoţit de
bunică, nu numai că nu era corectat, ci era aprobat
şi încurajat, pentru că " în ziua de azi nu poţi trăi
altfel". Iar colega mea, pe bună dreptate, se întrebă
dacă nu greşeşte crescându-şi copiii într-un mod
civilizat, după reguli morale pe care le crede
sănătoase.
Te duci la un spectacol de teatru cu o piesă

clasică, lipsită de trivialităţi. Îi cunoşti conţinutul,
fiindcă ai citit-o, ai studiat-o la şcoală. Dar te
trezeşti în sala de spectacol că asişti la montări
şocante, cu intervenţii şi în text, nu numai în
viziunea regizorală, care te uluiesc. Dacă vorbeşti
cu regizorul te linişteşte urgent : aşa cere publicul.
În expoziţii trupurile omeneşti nu mai sunt nuduri
frumoase, stilizate, ci obscenităţi, contorsionări şi
perverse scene sexuale. Că aşa cere publicul...La
televiziuni sunt aduse "vedete" care nu au nimic în
comun cu morala, cu bunul gust. Sunt inculte,
agramate, vulgare şi libidinoase....Şi ne trezim că
devin modele pentru copiii noştri. De ce ar interesa
pe cineva viaţa plină de scandaluri a unor
beizadele? De ce uitatul prin gaura cheii trebuie să
devină un sport naţional promovat? Eu cred că sunt
mulţi factori responsabili pentru a educa bunul
gust, comportamentul până la urmă civilizat.
Tinerii părinţi nu-şi mai fac timp pentru copiii lor.
Nu mai discută cu ei, nu petrec timp fizic cu ei.
Vorbesc în prezenţa lor fără perdea, astfel încât
copilul îi copiază, ca modele demne de urmat.
Discută în prezenţa lui doar despre griji: banii,
importanţa lor, hainele de marcă, maşinile, vilele
cu piscină, vacanţele în resorturi de lux. Le oferă
totul pe principiul "lasă să aibă el dacă eu n-am
avut" şi nu le cer nimic în schimb. Nici note bune,
nici disciplină, nici implicare. Şcoală nu emusai să
facă....La ce (mai) e bună? Oricum li se va cumpăra
o diplomă, ceva, că are tata bani ! Şcoala şi-a
pierdut locul în societate, nu pentru că profesorii
sunt prost plătiţi şi slab pregătiţi profesional, ci
pentru că programa e încărcată, sistemul de
învăţământ haotic şi se experimentează cu fiecare
nou ministru numit în funcţie: examene de
capacităţi, de evaluare, de admitere...Ba sunt şcoli
profesionale, ba nu sunt, că nu avem nevoie de
meserii, ci de absolvenţi cu multe şi fără valoare,
diplome. Părinţii refuză să fie parteneri ai şcolii în
educaţia copiilor lor, preferă să lase asta în seama
străzii şi-a dascălilor.
Lipsa de pudoare, trăirea sentimentelor în

văzul tuturor, viteza cu, care trec peste etape de
viaţă sau le ard prea repede, îi fac pe oameni, în
vâltoarea acestei lumi, să nu mai ţină cont decât de
ceea ce li se oferă ca modele...Tot ceea ce iese din
obişnuit place, se copiază pe repede înainte,
detaliile şocante. Cred însă cu tărie că nu e totul
pierdut. Că valorile încă se pot cerne, că esteticul şi
morala pot redeveni apreciate. Depinde ce ne/le
servim.

Am făcut persoană publică orice panaramă
apărut la televizormai mult de două-trei ori. Şi inşi
care nu ştiu să facă mai nimic în afară de spălatul
rufelor în public, dar la a căror zoaie se uită tot
muritorul. E uşor de observat că atunci când n-au
subiecte interesante, în afara acelora a copiilor
abandonaţi de mame denaturate şi crescuţi de soţi
sfrijiţi de viaţă şi greutăţi, sau de despărţirea
vreunei „vedete” agramate, emisiunile tabloid au
inventat dramele implantului de păr a lui Nelu sau
rebeliunea unei beizadele, genă de persoană
importantă (nu spui cine), care refuza să-şi bea
laptele la micul dejun sau a venit cu vreo notă
proastă acasă, deşi el este „genial”. Au inventat
scandaluri false, au înscenat hărţuiri sexuale,
adultere şi ispite de neoprit. Sau născocit vedete
ieftine, fără glorie şi fără nici un merit care să ţină
treze conştiinţele care au mereu grija zilei de
mâine. Poveşti fabricate, adaptate ca veritabile
melodrame, care să umple orele de maximă
audienţă, când tot omul se întoarce de la slujbă, a
trecut pe la cârciumă, „a lins o bere” şi acum ,
descălţat de ciubote, stă în pat şi digeră varza cu
afumătură de la cină.
R e a l i z a t o r i i c a r e d a u p e p o s t

„senzaţionalurile” exagerate, termină emisiunile
apoi cu morcovii înfipţi undeva, aşteaptă
ratingurile de audienţă, respirând ca uşuraţi pentru
fiecare punct în plus pe fiecare segment de
populaţie.
Într-o ţară de vampiri şi hoţi, singurul mare

succes este senzaţionalul. Senzaţionalul pentru
nemernici, pentru neica -nimeni, pentru ageamii,
cretini „ajunşi” peste noapte, chiar şi pentru faptul
că nu ştiu cu cine se învecinează România sau
pentru că şi-au operat nasul lung şi impertinent.
Senzaţionalul pentru vreun politician făcut la

normă, care îşi mestecă vorbele o oră, bătută pe
muchie, fără să spună nimic. Senzaţionalul pentru
şmecherie, pentru tupeu şi pentru sânge.
Dar care ar putea fi credibilitatea unei ţări în

care amorţeala şi inerţia sunt o stare de spirit, care
fabrică absurdul în fiecare zi, aşteptând minunea
schimbării din anormal în normal. O Românie
profundă în care mulţi dintre locuitori săi nu ştiu
precis în care judeţ locuiesc sau cum se numeşte
limba pe care o vorbesc. Statul român îşi lasă copiii
uitaţi, cu jucăriile în nisip, impozitându-le jocul de
două ori, iar tele-viziunile au grijă să le filmeze
dezamăgirile şi să facă instant, din lacrimi, un
spectacol!
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Proiectul „Alege Şcoala”, lansat la Iaşi
Lumina

Spre şcoală Caţavencii

Alexandru ZUB

Un secol şi jumătate, în orizontul duratei lungi, nu pare a fi
mare lucru, însă constituie, sub unghi istorico-cultural, o
secvenţă importantă, uneori decisivă, în parcursul

modern al unei comunităţi. De aceea se şi cade ca aniversările,
îndeosebi cele din zona instituţional-formativă, să fie judecate cu
maximă luare-aminte. Contextualizarea, oricând necesară, devine,
în asemenea ocazii, prilej binevenit de a aşeza lucrurile în ordinea
firească, ceea ce înseamnă corect sub unghi istoric, moral etc.,
operaţie deloc simplă, nici uşoară, mai ales acolo unde n-a existat,
de-a lungul anilor, o preocupare sistematică de analiză secvenţială şi
de sinteză bilanţieră, cum s-a întâmplat mai peste tot în lumea satului
românesc extra-carpatin. Este şi cazul comunei Vârful Câmpului, la
originea căreia, juridic-administrativ, se află legea comunală din
epoca lui Cuza-Vodă, de care ne despart, iată, peste treizeci de lustri,
dacă e să folosimo asemenea unitate demăsură a timpului social.
În răstimpul menţionat, Şcoala nr. 1 din Vârful Câmpului, activă

din anul 1865, a cunoscut destule avataruri, ca parte sensibilă a
realităţilor româneşti. Istoria ei se cuvine a fi de aceea raportată
sistematic la realităţile noastre mai largi, de ordin local şi naţional,
dat fiind că asemenea „registre” se vădesc necontenit solidare. Anii
începutului, epoca lui Spiru Haret, perioada dintre războaiele
mondiale, deceniile totalitarismului „democrat-popular” şi
„comunist”, tranziţia post-decembristă, constituie principalele
repere în istoria aşezământului respectiv, care a beneficiat deja, se
poate spune, de însemnate abordări istorico-culturale, mai ales în
ultimul sfert de veac.Au rezultat câteva lucrări de referinţă, ultimele
două (Aristide Zub,

, PIM, 2015;
, PIM, 2015) fiind abia scoase tipografic la

lumină. O maximă a lui N. Iorga, pusă în fruntea primului volum,
defineşte sensul paideic al întregii acţiuni: „Numai întoarcerea
noastră către trecut ne dă forţa faptelor de astăzi”. Istoria îşi menţine
rostul formativ, acelaşi de la cronicarii umanişti până în zilele
noastre, rost cultivat asiduu în secolele XIX-XX, în pofida unor
sincope impusede crizelemai acute.
Dacă în sinteza (2013)

autorul ne înlesnea o vedere de ansamblu, sub multiple aspecte, în
noua lucrare, (2015), el
valorifică aceleaşi informaţii, cu legitime extensii, spre
a oferi celor interesaţi „o nouă filă din istoria milenară a localităţii”,
după cum ne previne din capul locului autorul. Ni se oferă, în amplul
cuprins, portrete de dascăli prestigioşi, începând cuCostacheEnescu
şi Gheorghe Chipail; apoi „forme de educaţie permanentă”; unele

Forme de rezistenţă anticomunistă - zona
Siretului Superior Vârful Câmpului în imagini şi cuvinte
- Şcoala nr. 1 la 150 de ani

Vârful Câmpului: privire monografică

Vârful Câmpului în imagini şi cuvinte
grosso modo

momente când s-au rostit „cuvinte omagiale” demne de atenţie; alte
aşezăminte şcolare; efigii de personalităţi mai de seamă; date
succinte despre biserici şi preoţi din comună; momente evocând
fapte eroice săvârşite de locuitorii dinVârful Câmpului; date privind
conducerea actuală a localităţii şi cele despre activităţile economice
din comună. Volumul e presărat peste tot cu fotograme, ca să se
încheie cu o preţioasă suită de portrete ale primarilor, de la Gheorghe
Niţu şi Dimitrie P.Moruzi până laDumitru Ţuca şiAurel Ungureanu,
ultimul fiind încă în funcţie. Imaginea actuală a şcolii e plasată, pe
copertă, între conacele boiereşti şi instituţiile responsabile de buna
administrare a comunei.
Era firesc ca o asemenea prezentare, sistematică, minuţioasă şi

de mare utilitate, să se prelungească într-un efort de integrare a
comunei Vârful Câmpului în problematica de istorie recentă a zonei
Siretului Superior. Este scopul pentru care profesorulAristide Zub a
făcut să apară, concomitent, un volum de „documente, mărturii,
evocări, consecinţe”, sub titlul
(2015), volum ce prezintă, cu acribie documentară, unele situaţii
ivite în comunele Zvoriştea, Zamostea, Grămeşti, Mihăileni, Lozna,
Cândeşti, areal semnificativ pentru o mai bună înţelegere a lumii
rurale sub dictatura postbelică, alcătuind „o modestă contribuţie la
cunoaşterea spaţiului concentraţionar din perioada comunistă”, cum
o defineşte autorul, ale cărui strădanii, pe această linie, am avut
ocazia să le cunosc de-a lungul anilor.
În cazul de faţă, instituţia şcolară apartenentă a fost punctul de

pornire, motivul de bază, aşa-zicând, iar de aici s-a ajuns la
prezentarea secvenţială, apoi monografică, a comunei Vârful
Câmpului, aşezare numită Dobrinăuţi/Dobronăuţi în documente, de
la 1392 până la Cuza Vodă, o istorie multiseculară, ale cărei date
esenţialemeritau să fie puse în lumină. De la prezentarea de elemente
semnificative, instituţional, pentru comuna în cauză, autorul a ajuns
să întreprindă sistematizări şi investigaţii tot mai ample, la nivelul
comunei Vârful Câmpului şi al zonei istorico-geografice
apartenente. Desigur, asemenea studii nu se încheie nicicând, istoria
locală, cu multiplele ei aspecte, constituind un domeniu ce se
reînnoieşte mereu, sub unghi documentar, însă şi ca viziune
interpretativă.
După ani grei de tranziţie postcomunistă, cu repercusiuni

dramatice asupra sistemului educaţional, era firesc să se producă o
redresare, în direcţia şcolii şi a altor instituţii cu rost formativ.

e un îndemn venit din spaţiul eclezial, patronat deMitropolia
Moldovei şi Bucovinei, însă el reflectă o preocupare mai amplă a
corpului social, atins prea adânc de mizeriile unei prea lungi

tranziţii . Nu e vorba numai de „abandonul şcolar”, atât de
extins şi cu urmări atât de nefaste, ci de nevoia reorientării
întregului sistem educaţional. Şcoala trebuie să redevină
nucleul, inima activă, creatoare a fiecărei comunităţi, aşa
cum a fost ea gândită de marii noştri pedagogi, între care
Spiru Haret, N. Iorga, V. Pârvan, C. Rădulescu-Motru, se
cuvin amintiţi îndeosebi. , ar trebui să constituie
un îndemn capabil să mobilizeze energiile pozitive ale
naţiunii, un nou impuls spre creativitate benefică .
Patrimoniul axiologic al comunităţii, la orice nivel de

analiză, sub orice unghi, nu poate fi activat fără aportul
inexorabil al şcolii, aport pe care momentele aniversare ca
acesta îl sporesc în chip natural. Să sperăm că noi ocazii se
vor ivi pentru reliefarea cât mai pregnantă a creativităţii
noastre, ca popor cu vocaţie europenistă, unul ce s-a silit
mereu, de-a lungul istoriei, să-şi păstreze demnitatea.

Forme de rezistenţă anticomunistă
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O COAL DE PRESTIGIU -
MEMENTO ANIVERSAR
Ş Ă

Îndemnat prieteneşte să scriu ceva despre arhimandritulMitrofan Băltuţă, acum când se împlinesc patru lustri de
când s-a mutat la cele eterne, mă întreb ce aş putea spune

după atâta timp şi fără a-i putea urmări cât de cât judicios
biografia.
Nu ştiu când anume l-am întâlnit prima oară, nici ultima.

Paşii noştri s-au întretăiat, oricum, în spaţiul eclezial, dat fiind că
aparţinea cinului monahicesc, cu „ascultări” decise la
Mitropolia Moldovei şi Sucevei (aşa se numea pe atunci
instituţia), unde personal am fost invitat, destul de frecvent,
pentru colaborări la revista eparhiei (purta acelaşi nume) ori să
fac unele expuneri pe teme de istoria culturii, în sala de
conferinţe amenajată în acest scop. Poate că acolo, pe vremea
când funcţiona ca ghid la o mănăstire, îl voi fi întâlnit, cu ochii
lui „jucăuşi” (ierte-mi-se cuvântul nu tocmai academic), cu
expresia mobilă, inteligentă a feţii, cu un interes vizibil de a
capta informaţii noi, din zona laicatului, el însuşi având o bună
iniţiere în studiul istoriei, din anii seminarului de la Mănăstirea
Neamţ şi din cei de învăţământ superior teologic din capitala
ţării. Ca stareţ al Mănăstirii Cetăţuia, din 1968 (an fatidic) până
la sfârşitul vieţii (1995), şi ca exarh al mănăstirilor din
Arhiepiscopia Iaşilor, a avut prilejul să-şi extindă mereu şi
cunoaşterea trecutului, ba chiar să intre în contact cu istorici
având asemenea preocupări (Ion Caproşu, Leon Şimanschi,
Claudiu Paradais ş.a.), unii veniţi chiar din străinătate pentru
diverse reuniuni ştiinţifice, precum Dennis Deletant (păstrez o
fotografie cu distinsul istoric englez, făcută chiar la Cetăţuia),
Trevor Hope etc. Primirile de la mănăstire, în pofida restricţiilor

de tot soiul, erau pline de curtoazie vădind o ţinută oarecum
seniorială, ca în vechime, cu gustări specifice şi eventual o carafă
de vin, aburindă, abia scoasă din pivniţă. N-aş putea spune de
câte ori s-a întâmplat un asemenea gest, oricum, la stăreţia
părintelui Mitrofan se găsea mereu ceva care să bucure un străin
sensibil la realităţile noastre. Am încă în memorie „foişorul”
sculptat cu meşteşug din lemn, de unde se putea urmări, până
departe, Iaşul cu multele şi poeticele lui coline, cele pe care
arhitectul Mitropoliei, G.M. Cantacuzino, le-a zugrăvit cu talent
plastic şi cu o delicată participare afectivă.
Mi-a părut nespus de rău că nu s-a ivit ocazia de a poposi mai

îndelung în sacra incintă pe care o gospodărea părintele
Mitrofan, cum mi se pare că i s-a întâmplat, mai norocos fiind,
pesemne, eruditului profesor Al. Husar, dacă nu mă înşeală
memoria.
Părintele Mitrofan a plecat dintre noi prematur, la 15 iunie

1995, puţin înainte de solstiţiul estival, cu discreţia ce l-a
caracterizat întotdeauna şi lăsând în inimile celor care i-au păşit
pragul un gol de neumplut. Să nemângâiem cu gândul că de Sus,
unde se află, el nemai asistă cu aceeaşi afecţiune.

P RINTELE MITROFAN:
CRÂMPEI MEMORIAL
Ă

Nicolae PANAITE

Intersecţii

CĂSĂTORIA
Şteofil, în dimineaţa zilei de şapte mai, 1967, s-a trezitavând lipite de faţă mai multe pene din perna pe care-şi

odihnise capul toată noaptea (merge vorba că
dormise!). Somnul i-a fost unul cu întorsături pe toate părţile
şi cu transpiraţie. Gânduri negre îi invadaseră fiinţa, o dată cu
mişcările trupului, pentru a-i fura fărâme de somn, care nu
venea să-i odihnească sufletul şi oasele şi să-i aducă liniştea
mult dorită. În drum spre oglindă, se împiedică de preş, de
parcă cineva îl hipnotizase; căzu şi se ridică demaimulte ori,
trecându-şi mâna prin păru-i vâlvoi, nemaităcând din
gură...Îşi privi chipul răvăşit mai atent, descoperind, cu
stupoare, că nu mai are deloc urechi, deşi auzul îi era destul
de bun, ba chiar mai bun ca până acum! Se pipăi cu oarecare
îngrijorare, aflând că urechile lui ajunseseră în spatele
capului, fără ca să-i producăvreo traumă.
Se bucură (evident) de noua înfăţişare, deoarece urechile îi
erau excesiv de subţiri, blegi din cale-afară şi tare ascuţite,
încă de la naştere. Se consolă cu gândul că-şi va lăsa părul să-
i crească şi, astfel, nu se va prea observa lipsa urechilor de la
locul lor, aşa cum au toţi oamenii. În rătăcirea lor, urechile se
opriseră în dreptul cefei, sub piele. Schimbare întâmplătoare
fără importantă destabilizare adonisiacă sau psihosomatică.
Era chiar mai bine dispus, că lumea, mai alesAmbrozia, n-o
să-i mai vadă vârfurile urechilor lungi şi îndoite cu un cârlig.
Buna dispoziţie îi crescu o dată cu atingerea nasului, când îşi
aruncă din căuşul palmelor apă rece pe faţă, pentru înviorare.
Nasul lui Şteofil, destul de coroiat şi cu pete vineţii (vârful
lui, de îndoit ce era, îi atingea, când vorbea, buzele) ajunsese
acum de nerecunoscut. O mână invizibilă îi aplicase o
binevenită chirurgie estetică. Mult şi-a mai dorit un nas mai
cu „vino-ncoace” şi, iată, acum îşi putea săruta iubita cum
niciodată n-o făcuse.
În acel început de zi, Şteofil s-a ferchezuit într-un mod
special. De atâta insistenţă pentru a arăta bine, oglinda se
alungi şi se curbă concomitent, încât îşi văzu chipul clătinat
şi deformat în felurite variante. În una din ele, faţa parcă i se
scurgea spre piept revenind brusc la loc. Mama lui,
chemându-l la masă, nu observă vreo schimbare la fiul ei.
Acesta, dupămicul dejun, îi mulţumi spunându-i că este într-
o formă cu totul reconfortantă. Mama observă că farfuria era
plină cu toate cele pregătite de ea şi nu se dumiri deloc cum
Şteofil poate fi atât demulţumit de cele servite... El încercă s-
o convingă că hrana a fost foarte gustoasă, că va renunţa la
prânzul de peste zi. Era ziua întâlnirii cuAmbrozia, prietena
lui de vreo şapte ani, care până acum l-a amânat de câte ori a
cerut-o în căsătorie. În drum spre locul întâlnirii, avu o
vedenie: un mag îl purta în braţe spre altar, iar din altar nişte
aripi azurii veneau spre el, dându-i senzaţia de desprindere
de pământ. Întreaga fiinţă îi era un , cu expresivităţi
şi sânge excesiv de cald, care-i luau în stăpânire corpul
împreună cu stihurile ce-i provocau

. Îşi întinse mâinile, ca două ventuze arcuite, spre
Ambrozia; dinspre ea, ca dintr-un lemn vorbitor, se auzea:
„Am rătăcit astfel mult, până când - potrivit obiceiului meu -
am izbutit să uit cu desăvârşire unde mă aflu. Am apucat pe
drumul dintre lanuri şi fâneţe, simţind cum dispare oboseala
din mădularele-mi ostenite, cum înviorarea îmi umple fiinţa
întreagă şi cum o povară apăsătoare mi se ridică de pe suflet.
Toţi trecătoriimă priveau cu simpatie; eu însămimă simţeam
copleşită de un inexplicabil sentiment de beatitudine, ceea ce
numi semai întâmplase niciodată.”
La întrebarea dacă doreşte să-i fie soţie, glasul i se stinse,
gâtul şi cerul gurii i se uscară subit, nemaiputând scoate o
vorbă, dădu din cap afirmativ, dar fără o hotărâre vizibilă şi
determinantă.Ambrozia, văzându-i agitarea, îl trase demână
spre ea, încet, încet, până când din Şteofil se mai văzu doar o
margine, apoi nici aceasta... Toţi aveau impresia că el se
ascunsese în trupul celei pe care o dorise atât demult...
Paradoxal, acum nu mai putea să spună , aşteptat de
mulţimea aflată în biserică. Oamenii o vedeau doar pe ea,
adică un singur trup; fără vreo explicaţie şi fără sămai asculte
rostirea preotului, toţi s-au retras, ca o apă aflată într-un
reflux aşteptat.
După o vreme, în biserica din Valea Carului, apăru un chip,
ca din senin, pe peretele stâng din pronaos, deasupra
ferestrei, asemănându-se izbitor cu Ambrozia şi Şteofil. S-a
încercat ştergerea lui de pe perete, dar toate ustensilele
folosite se îndoiau, devenind, la atingerea picturii, ca de
plastilină. Din acea zi, temperatura din incinta bisericii, iarna
şi vara, este aceeaşi. Astfel, preotul era mulţumit că nu mai
cheltuia bani pentru încălzirea lăcaşului. Zilele acestea, la
hramul tradiţional al bisericii din Valea Carului a mai fost
adăugat unul: după ani şi ani de discuţii şi proiecte, printre
lumini şi umbre, pe 29 februarie, anul bisect, de ziua
neofiţilor,Ambrozia şi Şteofil.

poem viu

venirea şi alungarea
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De două luni tot aşteaptă, probabil, cititorii acestui serial
să-i conduc totuşi la locul spânzurătorii fraţilor Cuciuc.
Cu multă răbdare, de Cunctator diaristic, am întârziat

prin preajmă doar pentru a logodi toponimia urbană, de regulă fără
farmec (fiindcă unde s-a pomenit ca nişte consilieri votanţi ai
schimbării numelor de străzi să fie şi cetăţeni lirici şi nostalgici
paseişti), cu „misterul” locurilor din preajma Broştenilor bahluvieni,
iluzie întreţinută cândva de orăcăitul nocturn şi colectivist al
batracienilor din gârlele de pe şesul leneşului râu şi de mugetul
vitelor scoase la vânzare în ocolul marelui iarmaroc de la Frumoasa.
Ca să ajungă acolo, convoiul descris deGeorge Sion trebuiamusai să
o ia pe calea ceamai scurtă spre scenadramei, unde plătitorii biletului
la spectacol sub forma taxei de intrare în iarmaroc, precum şi alaiul
de târgoveţi curioşi ardeau de nerăbdare să-l vadă în actul final pe
Gavril Buzatu, aflat atunci în prag de... pensionare, căci gealatul era
dihănit de şale şi „surpat” de hernie, bietul de el, zdruncinat fiind de
naveta cu căruţa spre târgurile din Moldova,
unde trebuia să justifice fişa postului.
Fiindcă singurul expert în acest „program”
(citez fără glumă termenul) era indisponibil
pentru... deplasări, încă din 1844 se hotărâse
ca pedepsele cu bătaia să se împlinească şi de
către isprăvniciile ţinutale şi numai osânda
cumoartea să se săvârşească doar în capitală.
Undemai pui că, tot atunci, neaGăvrilă, cu al
său irezistibil, îşi găsise „o
copilă” cu care voia să se însoare, cu
cununie, urmând ca „şăderea mea va fi
deapururea în ograda temniţei, unde am şi
închipuire” (de locuinţă) (Gh. Ungureanu,

, p. 12-14). Altfel spus, botoşănenii sau
tecucenii erau de acum în imposibilitate de a accesa programul
special de educare civică prin ameninţarea ştreangului.
Aşadar, trecând peste Bahlui pe podul cândva cu balustradele de

lemn vopsite în roşu în urmă cu vreo şapte decenii, acum din zidărie
de piatră, căci fusese refăcut în întregime în urmă cu zece ani (în
1833-1834), convoiul înainta pe Podul Lung încă vreo 150 de metri,
până a intra într-o „răspintene”, care va deveni rondul de astăzi din
piaţa Podului Roş. Nu fusese canalizat Bahluiul, fapta contrară, de
toată lauda, petrecându-se abia în 1909-1910, când s-a impus şi
construcţia unui pod nou, aflat pe poziţia celui din prezent, şi
reconfigurarea zonei, cu deschiderea ulterioară spre dreapta, pe
Şoseaua Naţională, şi apoi spre stânga, prin străpungerea unei
mahalale, legătură devenită capăt al Bulevardului Ţuţora. Din zona
rondului actual, o uliţă ducea înainte, spre biserica Ziua Crucii (cea
din vecinătatea fostului bazar de sub pasajul de peste calea ferată),
urmând parţial traseul străzii Nicolina, pentru a devia apoi puţin la
dreapta, pe amplasamentul frontului de blocuri de locuinţe de pe
dreapta străzii. Din răspintene, Podul Lung cotea la stânga şi, pe o
lungime de cca 100 m, intra pe traseul actual al Bulevardului Socola,
urmând a trece un pod peste Nicolina Seacă, situat aproximativ la
„zebra” din capul bulevardului.
Aici, trebuie să zăbovim unmoment, cât ar citi un preot grăbit un

pasaj din Evanghelie, împlinind conştiincios ritul ducerii mortului la
groapă. Atunci, convoiul conducea doi morţi încă vii, dar popa
însoţitor nu avea dezlegare pentru asemenea popas. Noi însă slujim
acum un alt ritual, iniţiatic în tainele toponimice ieşene şi necesar
pentru iertarea de păcatele falselor explicaţii topografice şi
etimologice.Mai întâi, întrebarea „Ce căuta pe acolo Nicolina?” nu-i
departe demirarea în spiritul logicii contradictorii a lui Pampon: „Ce
căuta neamţul în Bulgaria?”. Pentru noi, situaţia urbanistică veche a
devenit clară, dar numai după ce am privit cu atenţie un plan rusesc
din 1790 şi planurile deja citate în episodul anterior (din 1819, al lui
Joseph Bajardi, cel din anul 1840, din 1844, al lui Iosif Rasec, din
1855, austriac, şi cel al lui Fr. Peytavin, din 1857), în care sunt cartate
câteva gârle ale pârâului Nicolina, canalizat spre vărsarea în Bahlui,
pe cursul actual, în anii 1833-1834. Până atunci, pârâul curgea pe sub
dealul Galatei şi, după ce trecea binişor pe sub podul de la bariera
târguşorului Nicolina, mai jos de Crucea lui Ferenţ, cotea brusc la
dreapta, intra aproximativ pe traseul străzii actuale Gheorghe Doja,
iar o primă gârlă a sa (din două, cum constatăm examinând planul lui
Bajardi) ajungea pe lângă biserica Ziua Crucii şi îşi urma calea exact
pe mijlocul străzii Nicolina de acum, adică printre uliţa ce ducea la
biserică şi Podul Lung, actualaAleeNicolina, vărsându-se în Bahlui,
mai jos de vechiul PodRoş, în dreptul clădirii de astăzi a Facultăţii de
Arhitectură a Politehnicii ieşene. Încă din veacul precedent, al
XVIII-lea, acest curs a devenit Nicolina Seacă, treptat s-a colmatat şi
apoi a fost acoperit, dispărând până la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Amintirea acestei situaţii topografice a fost păstrată, până la
sistematizarea întregului cartier Nicolina, de după 1950, de Strada
Gârlei, localizată la breteaua din dreapta (pe sensul spre CUG) a
intrării pe pasajul Nicolina, şi de Strada Mlaştinii, existentă chiar şi
după 1900, pe porţiunea dintre podul pomenit, de peste Nicolina
Seacă, şi vărsarea în Bahlui (cursul vechi, ante 1909; vezi planul lui
Gr. Bejan, din 1896-1897). Numele acestei străzi înlocuia o
denumire mai veche, (Arhivele Naţionale Iaşi,

, dos. 337/1835-1842, f. 90 r., anul
1836), care, în această formă, cu genitivul sintetic, chiar a fost un alt
„mister” toponimic ieşean. Să îţi tot vină să crezi, măcar o clipă şi
doar dacă ştii câte ceva, că uliţa bahluviană era o replică la eleganta
staţiune de agrement Schilling de pe râul Warta, din perimetrul
oraşului prusac Posen (acum polonezul Poznań), dar vedenia se
risipeşte la gândul că aici, în Eşi, exista pe vremuri doar batraciana
mahala Broşteni. Punem, aşadar, în locul unei mândre închipuiri
etimologice informaţiile despre înlocuirea vechiului pod de lemn de
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Pedepsele în Moldova...

Uliţa Şilingului
Secretariatul de Stat al Moldovei

peste Nicolina Seacă, zis şi , din capătul uliţei
numită ( ), cu un pod de piatră, boltit, ispravă din toamna
anului 1836 (Arhivele Naţionale Iaşi, , dos. 95/1836, f. 1 r.
- 21 r.). Mai mult, îl găsim în aceeaşi arhivă şi pe „săcritariul” Şiling
al K.K. Aghenţii austriece din Eşi, care cumpărase în 1803 şi 1809
(?) două locuri de casă în Broşteni, pentru care „săcrităreasa
Catinca”, văduvă, se judeca în anul 1808 cu egumenulMănăstirii Sf.
Ioan Zlataust (Arhivele Naţionale Iaşi, , 588/19). În
1846, casele lui Şiling erau deja cumpărate de evreul Iţic Matos
(Arhivele Naţionale Iaşi, , dos.
165/1832, f. 331 v.), astfel încât amintirea acestui nume s-a stins în a
doua jumătate a veacului. Pe acel loc se află acum blocul de locuinţe
situat în capătul bulevardelor Socola şi Nicolina, având la parter
covrigăria „Petru”, cu tradiţie din 1939. Cam scurte tradiţiile noastre
comerciale şimeşteşugăreşti!
Numai ce a trecut convoiul final al spânzuranţilor (!) pe podeţul

de la Şiling, şi îndată a şi cotit la dreapta, tot
pe Podul Lung, care se termina tocmai la
rohatca (bariera) Nicolinei, mai la vale de
Crucea lui Ferenţ. Şi numele acestei uliţe a
dispărut, după ce podelele au fost scoase şi
drumul a fost „şoseluit”, adică pietruit, în
1835-1836, devenind Uliţa Târguşorului
(1844) şi apoi Şoseaua Nicolina. Astăzi,
această importantă cale de ieşire din Iaşi,
continuată de drumul Ţarigradului, prin
Vaslui, a ajuns ascunsa Alee Nicolina, între
spatele blocurilor de pe stânga străzii
Nicolina şi curtea largă a Colegiului
Naţional „Emil Racoviţă”, alee întreruptă

spre Bulevardul Socola de un mare bloc, intersectată de Aleea
Rozelor şi de Bulevardul N. Iorga şi terminată la vechea barieră de la
calea ferată. Dar, ca să nu mai lungim povestea, lungă cât podul cu
pricina, intrăm, pe urmele fraţilor Cuciuc, imediat la stânga, pe fosta
uliţă Discălicătoarea, cu un capăt în zona Colegiului menţionat şi cu
celălalt în iarmaroc. Planul lui Iosif Rasec, din 1844, din care am
decupat zona iarmarocului, lămureşte traseul final şi lasă imaginaţiei
cititorilor opţiunea pentru identificarea locului din mijlocul
iarmarocului, unde era o moviliţă pe care au fost spânzuraţi Ion
Chetraru (în 1839) şi apoi, desigur, cel mai mic dintre fraţii Cuciuc,
celălalt fiind dus la o a doua spânzurătoare, înălţată tot pe omoviliţă.
Vor fi fost moviliţele, care se mai puteau vedea, zice G. Sion, şi în
1888, una în spaţiul triunghiular al primei cişmele din iarmaroc şi
cealaltă la răsărit de Frumoasa, loc spre care se deschidea Poarta
Spânzuraţilor din zidul de incintă a mănăstirii? O temă de visare
coşmarescă măcar pentru locuitorii superstiţioşi de pe strada
Mitropolit Varlaam şi, eventual, de glume comerciale pentru
vizitatorii de laBricolaj.
Au fost, în Iaşi, şi alte locuri pentru spânzurători, înainte şi după

înfiinţarea iarmarocului (1729). Un nume care a dat bătaie de cap
istoricilor Iaşilor este ( , atestat
între anii 1759 şi 1764, în mai multe documente referitoare la
vânzarea unor case de lângă pod, aflat pe apa Miculinii (Nicolinii)
(IoanCaproşu, DIOI,VI şi X), care nu devenise încăNicolina Seacă.
Regretatul C. Cihodaru a crezut că era vorba de uliţa podită care
pornea de lângă spânzurătoarea din faţaCurţii domneşti şi ajungea la
Bahlui, aşadar de strada Palat de astăzi ( , 1980,
p. 219), iar în al DIOI,VI, podul era considerat tot o
uliţă din oraşul Iaşi, fără o altă precizare.Ar fi fost dificil de localizat
cu precizie acel pod, dacă nu apărea planul din 1840, găsit de curând
de profesorul Laurenţiu Rădvan, plan pe care este reprezentat Podul
Spânzurătorii de pesteNicolina Seacă, alături de o berărie (vizibilă şi
pe planul lui Iosif Rasec din 1844), înfiinţată pe locul băcăliei din
1762 a lui Petrea Sârbul, băcalul (Ioan Caproşu, DIOI, VI, p. 421).
Podul şi berăria erau înmarginea de nord-vest a fostului bazar de sub
pasajul Nicolina, de peste calea ferată. Pluralul determinantului din
sintagma nu sugerează faptul că acolo ar fi
existat (măcar) două spânzurători, ci mai curând este motivat de
poziţia podului ca trecere spre uliţele ce duceau către iarmaroc.
Dar, fiindcă nu dispăruse nici obiceiul pedepsei la locul crimelor,

mai aflăm din mărturiile epocii şi ceva despre păţania unui Stan
Ardelian, spânzurat la 29 mai 1803, lângă cerdacul Frenţii (de la
Crucea lui Ferenţ), la capul Podului Lung, fiindcă tăiase capul altui
Stan (alt păţit) (Gh. Ungureanu, ..., p. 17). Tot
la locul „unde au făcut şi el ucidere” (neprecizat, dar în Iaşi) a fost
spânzurat, la 27 ghenar 1800, un arnăut ce tăiase cu iataganul pe o
femeie bănuită nedrept a fi fost rea, căci aducea în casa ei pe altele „di
le pezăvinch ” ( , p. 16-17). (Vor reţine acum amatorii de
„mistere” semantice ale lexicului românesc, sensul iniţial al
cuvântului „codoş”, din tc. ). Trebuie să închei
lungul periplu prin lumea celor care nu mai cuvântă de multă vreme
cu semnalarea unei... discriminări pozitive, fiindcă în toate timpurile
au fost nedreptăţi şi inegalităţi: nu se cunosc cazuri de femei
spânzurate, cu excepţia mamei vitrege a fraţilor Cuciuc, implicată în
acelaşi dosar şi executată la Botoşani. Cele acuzate de pruncucidere
sau omorârea soţilor (de regulă, beţivi şi bătăuşi, cu nimicmai prejos
decât contemporanii noştri, aceştia mai evoluaţi însă în privinţa
tehnicilor căsăpirii) erau surghiunite la mănăstiri şi numai în anume
situaţii pedeapsa era... fără rest. I s-a întâmplat Ilincăi din Focşani,
care a fost doar sugrumată şi aruncată în Bahlui, la Podul Roşu, la 4
noiembrie 1799 ( , p. 14-15, şi DIOI, X, p. 254-255). Astăzi,
beneficiind de circumstanţe atenuante şi de drepturile omului (de a
ucide pe alţi oameni), ea ar fi fost „colegă” la Târgşor cu
infractoarele de şcoală nouă, tâlhăriţe de fonduri europene şi ucigaşe
de speranţe electorale.
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Mircea CIUBOTARU

„MISTERELE ONOMASTICE” ALE IA ILORŞ (XII)
Într-o altă cronică despre poemele lui Ştefan Amariţeiremarcam că poetul se foloseşte adesea de spiritul sceptic şi
aproapemoralist, de forţa unor formule expresioniste pentru a-

şi dezvălui viziunea cu o apăsată însufleţire lăuntrică. Importanţi
critici literari (între care Ioan Holban, Emanuela Ilie, Marius
Chelaru,MarianBarbu) au sesizat rostirea lirică rafinată, una care
pleacă de la cultura livrescă şi completată de multă sensibilitate.
Versurile din noul său volum (Timpul,
2014) continuă cu teme esenţiale, obsesia timpului necruţător,
destinul, influenţele artei, sacrul, mitul, logosul, ontosul,
veşnicia, efemerul fiind doar câteva dintre ele. Dacă vorbim de
timp („Surpriza timpului” se cheamă prima secţiune a cărţii) ne
ducem la poezia cu acelaşi titlu unde vom afla „răpuşii”, adică
mai toate elementele care nu rezistă în faţa formelor concret-
abstracte ale timpului: „…Apoi tăcerea durând peste veacuri - /
Lumina sonoră a soarelui / Furia viscerelor vântului, / Balansul
alb al cerului, / Goana nebună a jivinelor câmpului… /Viermuiala
solitară în corsetul pământului / A fiilor Omului - răpuşi de
oboseală în Surpriza timpului”. Un timp al predestinării îţi poate
oferi punctul de plecare spre destinul necunoscut, după cum un
peisaj sublim, de pildă, poate fi o abstractizată parabolă a unei
realităţi imaginate, un mister care îl urmăreşte obsesiv. Clipa
poetului răsună ca un ecou amplificat, producând fiori aspri dar
chemători spre starea care naşte cele mai neaşteptate intuiţii.Aici
ni se pare că există un crez al clipei încărcate de idealuri văzute ca
miracole. Până şi timpul cu spiritul cel mai sceptic ascunde în
suflet „articulaţiile surâsului / pe foile extenuate ale rănilor”.
Memorabile rămân unele versuri, rămân ca nişte repere
impregnate cu tensiune spirituală, de metaforă cu sensuri şi
viziuni în varii ipostaze. Dăm câteva exemple: „Pojghiţa
goliciunii desfoaie micimea desăvârşită / A lumii”, „La zenit, la
nadir, zburătorul Icar se zbate deasupra / Fericitelor oraşe”,
„Liantul afectului pe cadranul solar / Al vieţii” sau „Nisipul fin
umple unda adâncă /DinAtlantic”.
Poetul, prozatorul, dramaturgul ŞtefanAmariţei, dar mai ales

poetul abandonează „concretul caduc, static, irelevant” şi trece de
partea cealaltă, a abstractului unde „vagul cosmic şi lumea
acvatică”, cu toate formele ei de supravieţuire, se pretează mult
mai generos unui liric cu o filosofie complicată, uneori ambiguă,
dar prin aceasta expresia poetică nu pierde din amplitudine, nici
din unghiul percepţiei versului ca atare. În „Rotundul lumii”, a
doua secţiune a volumului, vom înţelege şi mai bine fina
arhitectură care susţine ideea, fapt remarcat şi de Ioan Holban în
postfaţă: „... explorarea labirintului dintre semnele cărţii; într-un
ceremonial al Începutului, străinul - figura lirică a unui

- scoate o carte din buzunar şi deschide labirintul
aparent fără ieşire”, apare „o sarabandă de figuri şi fapte care se
petrec numai în , în sfârşit, căutarea Dublului - o făptură de
ceaţă, de umbră, hidoasă, atemporală, duşman şi/sau călăuză în
lumea de dincolo de real...”. Aici poate e cazul să ne amintim de
ideea că în discursul liric răsună sau nu ecoul complexităţii vieţii,
funcţie de care se „arată” autenticitatea eticului, care, la rându-i,
desăvârşeşte arta cuvântului, strălucind ca o arhitectură
impecabilă. Poetul are înţelesul sintagmei „fiinţă întru poezie”,
simte conflictele interne ale creatorului, acceptă şi divergenţele
care iau forma unei lupte între cele trei instanţe:

. Actul gândirii creaţiei trebuie să fie precedat de o
schimbare a modului de a exista. Întâlnim aceste principii şi
convingeri în multe dintre poemele lui Ştefan Amariţei. Un
exemplu: „Ideile pe care nu le-aş fi înţeles / Decât aşezându-le pe
hârtie, / Le dezlegam în minte jucându-mă. / Taina cuvântului,
nicicând bănuită, / Mi se înfăţişa întreagă, neştirbită. / Mă
înverşunam ca un copil să pătrund / Şi mai adânc în hăţişul
enigmelor / Cemă înconjoară. Încet, încet, odată / Cu ştiutul, iese
din abis şi amintirea. / Oricât m-aş fi frământat, tot la prima /
Formă a gândului ajungeam. M-am întors / din nou, pas cu pas,
iarăşi şi iarăşi, / Cătremine. În clipa aceea o imagine /Nebăgată în
seamă, fantasmămai întâi, / Umbla în trecut,măoprea în loc, / Îmi
reteza dorinţa de a dezvălui /Mai departe ideea închegată.”.
Partea a treia dă şi titlul cărţii - . Se

impune aici poemul „Marea eliberare a lui Faust prin lamentare în
starea cunoaşterii terestre intermediare”, cam lung şi savant
enunţul, un fel de discurs epopeic în care strania apariţie a lui
Faust ne trimite la varii ipostaze, predominantă rămâne însă cea a
unui „Faust negativ, o matrice nevăzută”. Iar în „Subterană” nu
avem altă şansă decât să căutăm mereu sinele pentru a ne
identifica pe noi înşine, după cum în „Lumina navigatorului” vom
da peste: „Tot felul de indivizi şi năravurile lor / Strivesc jur-
împrejur zicala despre / Capcanele întinse de orice lucru / Şi chiar
de umbra lui, sub încruntarea / Timpului - amplu răsunet la
confluenţa / Înserării cu steaua piscurilor cerului”. La lectura
poemelor lui Ştefan Amariţei iubitorul de poezie adevărată va
încerca satisfacţia unei descifrări a sensurilor ascunse ale
verbului, va avea revelaţia unui poet al cărui talent este asemenea
ochiului care cuprinde vastitatea procesului liric de o acută
subtilitate, va intui unele reflexe dintre cele mai fascinante, nu
numai datorate ideilor de profundă filosofie a vieţii şi lumii, dar şi
dramatismului grav şi crucial, primordial şi esenţial, structural şi
vital, de fapt dramatismul însoţitor al existenţei omului. De la

(volumul de debut, 1996), până la (2012) şi
(2014) - şapte cărţi de versuri -, toate se

înscriu într-o memorie sensibil-culturală şi într-un imaginar de
invidiat.
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CRONICA LITERELOR

6 cronica veche

Un cafegiu împătimit, fără doar şi poate, este Gheorghe Florescu. Sălaşul lui de
comerciant care ştie să-şi aleagă vadul îl cunoşteau bucureştenii, cei ispitiţi să
cumpere o marfă fină: Hristo Botev 10. Se afla într-un bloc înţesat, din păcate, de

securişti, nărăviţi - că doar ei erau jupânii - la ce-i mai bun. Imobilul avea să se dărâme la
cutremurul din martie '77, Florescu, printr-o uimitoare şansă, scăpând nevătămat din
cataclism.
Să spui că avea un înger proteguitor nu e prea în spiritul, făr' demisticisme, al personajului

pus pe confesiuni ( , Bucureşti, Humanitas, 2008). Deşi, unele
momente ale biografiei lui te pun pe gânduri. Să fi fost el unul din cei născuţi cu căiţă?
Norocul, în familia lui, s-a iţit în calea unuia sau altuia ca într-o poveste unde toate-s bune şi
frumoase. Un alt Florescu, în vremuri de demult, purces spre Bucureşti, găsise în drum, parcă
lăsată acolo dinadins, o pungă cu galbeni! Or fi fost, mai ştii, zornăitorii gologani un semn de
bunăvestire...
Descoperă şi Gheorghe Florescu al nostru o comoară: cafeaua, cu aroma ei desfătătoare.

Deprinzând de la armeni arta de preparare a înviorătoarei licori,Armenaşul - cumera poreclit -
pătrunde pas cu pas într-o lume care îl face fericit. Că ne ferim sau nu de vorbe mari, e
paradisul său, în caremulţumirea consumatorilor este şimulţumirea lui. Şi îi trec pragul, slavă
Domnului, clienţi de soi. Îi mai trebuie altceva? „Cafeaua este viaţa mea”, mărturiseşte
cafegiul într-o clipă de exaltare. Afară, în neguroşii ani ai comunismului victorios, cetăţenii,
duium, duc un trai ca vai de lume. Aici, în localul pe care Florescu îl păstoreşte, e un fel de
„insulă”, pe care debarcă privilegiaţii. Colcăie, bineînţeles, securiştii, dar pot fi zăriţi şi
scriitori, actori, gazetari, medici, jurişti. Şi femei frumoase (în proiecţia memorialistică a
autorului mai toate femeile au acest dar)... E o atmosferă în care te simţi bine. Efervescentă,
plină de spirit, euforizantă. Un fel de Capşa, tinzând spre celebritate. Patronul (termenul i se
potriveşte?) e numai ochi şi urechi. Scapără vorbe de duh, se împoncişează aluziile politice, se
recită versuri. Pieptul maestrului cafegiu tresaltă de mândrie: „licorile rare şi cafeauaAvedis
au avut un rol deosebit, în acele timpuri, în istoria literaturii române”. Tratatele, ingrate, încă
nu consemnează asta. ÎnsăGheorghe Florescu a prins din zbor sugestia pe care, confratern, i-o
face Emil Botta, melancolicul: să-şi scrie amintirile, ca martor al atâtor scene la care i-a fost
dat să asiste.
E într-adevăr, în felul său, un cronicar. Unul cu o straşnică ţinere deminte. De n-ar fi ajuns

să se pătrundă de minunăţiile cafelei, el ar fi putut fi un ghid de mâna întâi. Istorisirea lui
şerpuieşte pe străzi, printre clădiri, prin cartiere, ochiul expert al naratorului stăruind, cum nici
nu se putea altfel, asupra unor prăvălii, băcănii, drogherii, cu tenta lor de pitoresc. Şi
mângâind, mai ales, acele imagini în care se regăsesc cafenele şi unde se împânzeşte ca într-o
vrajă mireasma pe care, dintre toate, o preferă. E iscusinţă armenească prepararea acestui
„elixir al zeilor”. Şi cu deosebire, nu-şi cruţă meşterul superlativele, „sublima cafenea
Avedis”.
Dacă nu a şi devenit, Gheorghe Florescu are toate datele pentru a fi - cum îşi doreşte - un

profesionist de clasă. E ager, descurcăreţ (într-un sistem obstrucţionist în care „nimic nu era
permis, dar totul era posibil”), întreprinzător, cu putere de muncă, atent ca servirea să fie
ireproşabilă.Armenaşul vrea să parămodest, şi un anume soi demodestie nu-i lipseşte. Îşi ştie
locul, dar când o face pe „sluga” e limpede că îşi injectează (anti)fraza cu ironie ascunsă. Se
subordonează atât cât cere meseria. Îi serveşte, că n-are încotro, pe apucătorii de la Ochiul şi
Timpanul, dar îi dispreţuieşte. Ipochimenii îi inspiră totuşi o oarecare teamă. Instinctul nu-l
înşală, specia asta de neoameni rezervându-i traumatizante surprize.
Prudent (de „sfânta şpagă” se fereşte ca de dracu'), abil, Florescu nu-şi pierde capul nici

atunci când, în mreaja voluptăţii, se autoproclamă un „favorit al sorţii”. Dar, după atâta stres,
după atâtea osteneli, are şi el dreptul să se răsfeţe. Se priveşte într-o oglindă imaginară şi
oglinda îi şopteşte că el e „Starostele”, „celmaimare cafegiu alRomâniei”.
N-ai cum să nu-l crezi, după accentul rostirii. Dacă trăieşte bine, e pentru că s-a priceput să

supravieţuiască. Numai că strategia asta, care face inevitabile unele compromisuri (cum altfel
să rezişti, în vremuri de restrişte?), e, ca să preluăm sintagma memorialistului însuşi, un „joc
periculos”, în care stai cu sabia luiDamocles deasupra capului. Şi, uneori, firul se rupe.
Iar necazurile, în regimul funest (că e dejist, că-i ceauşist), survin din tată în fiu. Tatăl

Florescului trăise şi el o experienţă carcerală, cu tot tacâmul. Fiul, iată, vinovat fără vină, trece
şi el prin infernul puşcăriei. E molestat de troglodiţii cu uniformă (lovit cu pumnul, cu
bastonul, în cap, numai în cap), insultat, umilit, dar face faţă, deşi sănătatea i s-a şubrezit. Într-o
scenă dură, neintimidat de violenţe, promite că va scrie cândva despre toate acestea - şi, iată, se
ţine de cuvânt!
Fire dinamică, pozitivă, nu-şi pierde cumpătul şi nici optimismul. Sigur, se înnegurează

din când în când. Ca, de pildă, atunci când piaţa e năpădită de nociva, insipida cafea cu
înlocuitori. Ce blasfemie, să bei zeama asta chioară în loc de cafeaua adevărată, incomparabila
Avedis... O frustrare pune stăpânire pe maestru, stăpân, ca puţini alţii, pe secretul „elixirului
fericirii”. E taina lui, bucuria lui ascunsă pe care, cu înzestrare de povestitor, se hotărăşte să ne-
o împărtăşească. Sub condeiul cu virtuţi expresive prind contur portrete (Al. Rosetti, de
exemplu, văzut însă, poate cu ironie secretă, ca „un soare al culturii române”!), se deapănă
istorii de familie („istoria neamuluiBecali”), sunt evocate dramece şi-au avut răsunetul lor.
În întunecoasa, muceda popreală, te ajută mult să ai umor. Şi „banditul” Florescu dispune

de resurse. Chiar şi în închisoare, nu-ţi vine să râzi (mai ferit, aşa) când descoperi că există un
„cuplu” de subofiţeri pe care îi cheamă, ca într-o comedie, Bulică şi Bulache? Sau, uitând de
chinuitoarea senzaţie de foame, un puşcăriaş cu glagore de ce nu ar găsi „savori” în „meniul”
servit în celulă: „arpacaş cu pietricele, supranumit «adiodantură», varzămurată deSuceava cu
miros pestilenţial, fasole garnisită cu viermi de Scorniceşti, căliţi în ceapă împuţită de Dărăşti
etc.”.Nici nu-ţimai trebuie, zău aşa, alte bunătăţi...
Lucid, cu ochii în patru, pe Gh. Florescu nu-l duci cu una, cu două. Când, la Bucureşti,

izbucneşte Revoluţia, e încercat de o îndoială. Ceva îl face să creadă că asistă la un „joc de
măşti”. Sunt anihilaţi unii „tovarăşi”, cu tartorul în frunte, pentru ca alţii să le ia locul. Cu
preţul sângelui unor tineri patetici, foştii „mafioţi” (cei aparţinând, adică, „mafiei securisto-
comuniste”) se silesc să treacă drept democraţi sadea. Un scenariu care te poate face să îţi
pierzi nădejdea.
Nu e cazul cu cei robuşti lăuntric, care în viaţă se sprijină pe anumite repere. Încercat de
soartă, marele cafegiu face un atac vascular cerebral (la atâta tensiune ce-l poate aştepta pe
un hipertensiv care nu se cruţă?), dar îşi revine, rămânând totuşi cu nişte sechele. Mâna
dreaptă, cea cu care scrie, nu-l mai ascultă. Ca să mai uite de necazuri şi ca să respire un alt
aer, se avântă, la chemarea unui fiu stabilit în Canada, peste Ocean. Cu multe şi minunate
imagini îşi clăteşte el privirea în ţara frunzei de arţar. Dar nimic nu-l încântă ca - aţi ghicit!
- ritualul pregătirii unei cafele, că s-o fi numind Avedis sau altminteri. Parcă ar participa la
un act de magie. Florescu, iniţiatul, cum să nu se simtă fascinat?

Confesiunile unui cafegiu

Florin FAIFER

Dintr-o regretabilă eroare, la articolul publicat în nr. precedent nu a
apărut nota de subsol lămuritoare: Raul Ştef, Anca Ştef,

, prefaţă de Alin Mureşan, Bucureşti, Editura Humanitas,
2014.

Mărturii întunecate
Supravieţuitorii. Mărturii din

temniţele comuniste ale României

AMINTIRI PRIN
ABURI DE CAFEA

Ioan HOLBAN

DOMNU' TRANDAFIR
DIN SATUL DE LA POALELE

MIORIŢEI
O de provincie, dar nu

a sadovenianului loc unde nu se întîmplă
nimic, scrie profesorul Constantin

Pîrîială Doroş în carte compozită,
cuprinzând, cum precizează autorul însuşi, "note,
observaţii, aprecieri, reportaje, schiţe, cronici,
portrete": toate acestea din şi despre Răducăneni
(Roşu, Bazga, Bohotin), tîrgul unui
cum se intitulează prima secvenţă a volumului care
se deschide în notaţiile atmosferei luminoase a
Sărbătorilor de iarnă, un reper temporal şi de suflet al
prozatorului-poet: ”Mă strecor în CRONICA
TÎRGULUI ca un semn al trecerii timpului printre
sfinţi şi tradiţii, cu jucării şi dulciuri puse în ghetuţe
sau atîrnînd sclipind jucăuş, cu arome de porc
sughiţînd Ignatul, cu cîrnaţi înşiraţi pe culmea
nemuririi noastre, cu ţuică şi vinuri nobile
încununate cu Busuioacă de Bohotin, cu bucuria
colindelor tremurate la geamuri, cu pruncul la sîn
vestit demagii din copiii noştri «Steaua sus răsare/ ca
o taină mare», înălţînd bucuria (...) Aud zurgălăi.
Viaţa se îmbracă în alb. Copiii au început să
privească pe furiş ferestrele. Porcul se scutură
aşezînd mărgelele printre dinţii scrîşnind. Satul se
înroşeşte uşor şi miroase a fum. Scriu şi încerc să
cobor fulgii sub picioarele mici, sub colindele
ridicate pînă la cer «Domn, domn să-nălţăm/ domn,
domn să-nălţăm!» ( ...) Veniţi copii să încălţaţi
pragul, să culegeţi merele şi nucile, împletitul
colacilor şi număratul banilor! Căutaţi liniştea în
candela de sub icoană! Deschide uşa creştine» să
pătrundă lumina pe aripile îngerilor! Suntem făcuţi
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, doar ziua
este mai scurtă, mai neliniştită": în aceste

şi în colindele lor creşte şi se caută pe sine
Constantin Pîrîială Doroş, după spusa Evangheliei:
"Mort am fost şi am înviat, pierdut am fost şi m-am
aflat".
Constantin Pîrîială Doroş scrie în

o proză de notaţie care adună "gînduri răzleţe",
, dezvăluind o sensibilitate specială,

distilînd esenţe lirice mai mult decît aspre încorsetări
în arhitectura, uneori severă, a discursului narativ:
autorul nu povesteşte, ci comunică stări, sentimente,
vise luminoase, născute din comuniunea fiinţei cu
preajma întotdeauna (aproape) mirifică: "Ruginit se
clatină timpul toamna aruncînd frunze peste
pămîntul blond şi durerea îşi plimbă paşii din nou
roşu. Martori au fost strugurii, Plînsul lor înăuntru se
scurgea cînd acru, cînd dulce, neştiind dacă-i toamnă
sau iarnă sau lup cînd lupii nu şi-au mai măsurat
vocea de cînd eram copil, spînzuratul în corn pe
cărarea neprihănită a umbrei (...) Va veni primăvara,
voi trage frunzele de urechi să le leg de raze, să le
strîng într-un nod de fericire, verde, de mult mustit
cernut prin lumină (...) Am văzut o urmă pe zăpadă.
Se mişca. Avea viaţă, picioare, mîini, ochi, gură. Se
vedea şi aerul mişcîndu-se cald. S-a ridicat şiroind,
scuturînd cu nasul fularul fiert de dorinţi. Era un om
de zăpadă care visa". În fond, Constantin Pîrîială
Doroş "povesteşte" lumea sa , cu
"personaje" asemeni femeii "înşelate de vise" şi
omului de zăpadă care visează, şi el; schiţele şi
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poemele în proză din cea mai amplă
secţiune a cărţii, trasează firul unei autobiografii
reconstituite în instanţa memoriei în metaforă şi
lirism, începînd cu evocarea vîrstei de aur din
Doroşcani, satul "cu oameni buni"; întîmplările de
atunci sînt proiecţia unui film în sat, pe care l-a văzut
prin geam întrucît n-a avut bani pentru biletul de
intrare şi ratarea plecării într-o tabără din lipsa
încălţărilor: tonul relatării nu lasă loc resentimentelor
sau frustrărilor, personajul-narator (re)văzîndu-le cu
un ochi amuzat-duios. Autobiografia din

continuă cu evocarea anilor de gimnaziu şi,
mai ales, cu notaţiile din vremea cît va fi fost profesor
şi director la şcoala din Roşu; protagonişti sînt
care îl aplaudă cînd descarcă în curtea şcolii "o căruţă
de televizoare" - calculatoarele care vor înfiinţa un
"laborator de informatică" (o probă, nu-i aşa?, pentru
"dosarulMicrosoft" din irealitatea noastră imediată!)
-, copiii, cu ochii între ecranul calculatorului şi
cireşul din curtea vecinei şi care, apoi, aşteaptă să
plece "cu microbuzul vieţii" la Iaşi. Rudă de suflet cu
Domnu' Trandafir, afirmîndu-şi, nu fără orgoliu,
harul şi menirea - profesorul "se naşte, nu se face" şi
"nu oricine ştie să poarte catalogul", spune directorul
şcolii din Roşu -, Constantin Pîrîială Doroş scrie în

poveşti pentru cei mici şi pentru cei
mari care şi-au păstrat sufletul de copil (povestea
toporaşului, a viorelelor şi a lăcrămioarei), nu-şi
ascunde amărăciunea cînd compară cu
în şcoala românească ("Atunci se dădea examen de
capacitate şi se promova la liceu cu note peste cinci,
nu cu unu şi doi ca acum"), descrie în "compuneri" şi
"jurnale" de călătorie excursii cu elevii la Iaşi ( iată
notaţiile după o asemenea călătorie: "A fost o zi ca o
poveste cu cireşe la urechi, cu buze mustind de sucul
dulce-acrişor de căpşuni, cu fete frumoase furate de
zmei prin păduri de argint şi de aur, cu viţei cu botul
umed şimiros de lapte alb şi călduţ"), la Huşi, la bîlci,
împreună cu "tataia", face "reportaje" de la activităţi
şcolare sau de la inspecţii de specialitate ori
reconstituie geografia locului, a -ului, prin
hramurile bisericilor din Răducăneni, Bohotin,
Bazga. este cartea unui om deplin şi
necondiţionat dedicat şcolii, înzestrat cu talent şi cu
un condei sprinten, sensibil pînă la duioşie, atent la
tot ce se întîmplă în băncile şcolii şi în visele copiilor
de acolo.
În Constantin Pîrîială Doroş stau împreună un

poet şi un prozator, lîngă care şi-a găsit locul şi un
harnic cititor de literatură; ale poetului sînt textele, în
litera şi spiritul lor, iar ale prozatorului şi cititorului
sînt portretele din ultimele două secvenţe ale cărţii,

şi ; portrete de scriitori în
vizită la Răducăneni - Lucian Vasiliu "cu sacoul
presărat cu piper, cu faţa ovală şi blîndă sub părul
uşor ondulat, tapetat cu argint şi cu nopţi de
nelinişte", Constantin Parascan "care nu-şi trăda uşor
sentimentele, păşind mai drept, mai scuturat, ca un
adevărat manager", EmilianMarcu "în costum gri, cu
trupul apăsat, cu părul sprijinit de ochelari, cu faţa
rotunjită", Valentin Talpalaru "un prieten cuminte",
Ştefan Oprea "cu zîmbetul ştrengar", George Pîrîu
"un cal nărăvaş, un pîrîu cristalin şi zglobiu",
Dionisie Vitcu "neliniştit ca în vîrful cireşului, cu
nume de apă pe frunte", LiviuApetroaie "un tînăr cu
faţă măslinie şi cu versul în buzunarul de la inimă",
Antonio Patraş "cu frunte înaltă de poet, ridicînd
discret pleoapele de pe iluzii", Cassian Maria
Spiridon "care a şoptit ca o mîngîiere despre autor,
despre oamenii din carte şi despre marea dragoste
pentru distinsa Doamnă a scrisului ieşean şi
românesc, revista Convorbiri Literare" - şi, mai ales,
des evocatul (şi regretatul) Nicolae Manea din

"patriarhul" poeţilor din Răducăneni,
părintele Pîrîu, pictorul Romică Gaţu, "unul din
primii colorişti ai acestor meleaguri", inginerul Sorin
Stoian "un om ascuns în spatele uşilor închise" şi
consemnări ale unor cărţi semnate de autorii locului
(Elena Olariu, Cezarina Adamescu, Violeta
Apătăchioae), între care se pre-numără, iată, şi
Constantin Pîrîială Doroş împlinesc sumarul unei
cărţi care este (şi) un document al memoriei
colective: a celor din Răducăneni, Roşu, Bohotin,
Bazga, Doroşcani, din unde
"se întrepătrund cele două civilizaţii, rurală şi
urbană": Constantin PîrîialăDoroş face un dar preţios
cititorului său în :

, cum îl numeşte, "nici de şes şi nici de
munte, aşezat domol ca dealurile, dulce camustul din
fructe şi uneori aprins ca ţuica din cazane".
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„Cel mai important document referitor la cultul dionisiac”
este - aprecia Mircea Eliade - una din ultimele piese ale lui
Euripide: Povestea morţii regelui Penteu, văr bun
cu însuşi zeul Dionysos, insistă asupra aspectului malefic al
ritualului menadismului, prezentat ca isterie religioasă
proprie unei sacralităţi impure, şocante. Rit straniu, practicat
din doi în doi ani, menadismul a avut drept sursă atacuri
spontane de isterie colectivă (E.R. Dodds). „Furioasele”
celebrau misterele zeului acoperite sumar cu piei de animale,
cu pieptul adesea dezgolit, înarmate cu un soi de lănci
împodobite cu viţă de vie şi iederă şimânuind şerpi. Dansau în
sunetul orgiastic al instrumentelor de percuţie şi suflat. Când
intrau în transă, sfâşiau şi devorau pui de animale pe care,
anterior, le alăptaseră. Omofagia era percepută ca o
modalitate de a intra în comuniune cu zeul, era o experienţă
intensă ce ţinea de escatologie; ea
întărea convingerea că „sufletul este
menit să ducă o viaţă zeească, de
îndată ce părăseşte trupul pentru
totdeauna, aşa cum s-a întâmplat şi
atunci când l-a părăsit pentru puţină
vreme” (ErwinRohde, ).
Entuziasmul (în sens etimologic)

participantelor la ritual explică forţa
lor fizică excepţională, miraculoasa
lor invulnerabilitate şi mânuirea
şerpilor. În povestea regelui Penteu
se istoriseşte despre întoarcerea lui
Dionysos la Teba pentru a-şi
constrânge familia să recunoască
natura sa divină. Cum toate femeile
cetăţii sunt cuprinse de transa bahică
şi se alătură corului menadelor şi,
părăsindu-şi treburile zilnice,
hălăduiesc pe muntele Citeron,
însoţite de tineri şi bătrâni, regele
Penteu decide să restabilească
ordinea laică şi-l înfruntă pe cel ce se
prezintă ca preot al zeului şi care este
de fapt Dionysos însuşi. Dar destinul
a decis: numele regelui derivă din (doliu).Ademenit de
vicleanul zeu, Penteu merge pe munte pentru a observa
ritualul. El intră astfel în contact cu sacrul fără a se iniţia,
păstrând normele timpului şi spaţiului profan. Maestru
neîntrecut al iluziilor şi metamorfozelor, zeul teatrului ştie că
travestiul pune orice identitate sub semnul întrebării.
Deghizându-l pe rege în bacantă, Dionysos îi ştirbeşte
prestigiul, îl batjocoreşte, îl ironizează sardonic.
Euripide insistă pe aspectul malefic al ritualului - acea

„sacralitate de stânga” înspăimântătoare, sângeroasă. Orbită,
împătimită de ritual, nebună, regina mamă Agave vede în
Penteu doar o victimă sortită sacrificiului. Cumplita
răzbunare a zeului este obnubilată de replica lui Cadmos,

a cărui voce se confundă cu cea a autorului
însuşi: „Nu se cade ca zeii să-i ia ca model pe oameni în ceea
ce priveşte ranchiuna”. Înainte de a părăsi Teba, Agave,
redevenită lucidă, anunţă că nu-i va rămâne fidelă lui
Dionysos. Denegarea iluziei dionisiace e însă tardivă.
Elementele malefice, dezagregarea comunităţii nu permit
realizarea catharsisului. În universul lui Euripide „dezordinea
este mare atât la zei cât şi la oameni” ( ).
Neînţeles de contemporani, Euripide avea să fiemultmai bine
receptat de elitele creştine care vor respinge acest tip de
sacralitate impură, puţin respectuoasă faţă de ideea de
perfecţiune divină şi unde trupul are un rol primordial în
accesarea transcendenţei. Poate că tocmai acest lucru explică
mefienţa în arta ce s-a născut în jurul altarului luiDionysos.
Nu de puţine ori, actorii înşişi s-au simţit victime ale lui

Dionysos. Un caz exemplar este cel al lui Emil Botta, actorul
despre care Crin Teodorescu afirma că, oricare ar fi rolul,
rămâne el însuşi, explorator al zonelor celor mai elevate sau
mai abisale ale umanului.Actor şi scriitor, el ne-a lăsat dovada
neliniştilor şi căutărilor sale febrile, într-o epocă de mari
frământări şi nedreptăţi. PetruComarnescu vedea în el un „om
încercat de viaţă, sceptic, chinuit”, de o „tristeţe
iremediabilă”. Andrei Oişteanu ne spune că nu întâmplător
regizorul Lucian Pintilie l-a distribuit în rolul profesorului
Paveliu din : „un drogat care se autoizolează de
societate” ( , Polirom, 2010). Dar
de ce să-i fie portretizată doar „instabilitatea psihică, excesul
de emotivitate, hipersensibilitatea?” Acest actor văzuse în
teatru „locul de întâlnire cu Dumnezeu” ( , 1936).
Şi totuşi teatrul i-a perturbat sentimentul unei identităţi
unitare: „totul nu e decît părere, fraudă, miragiu al
percepţiunii. Şi e istorie şi basm, episodul acesta mărunt
poreclit viaţă. Unde sînt eu? Cînd sînt eu? De bună seamă, nu
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Confesiuni

aici, şi nici aici şi nici acum.Ci atunci şi dincolo” (
). În încercarea de a se izola de lumea violentă în care a

trăit, Emil Botta s-a îndepărtat de lume şi a ajuns în insula
Naxos - „insulă a viselor” consacrată lui Dionysos - unde a
fost întâmpinat de vraciul Proteu care i-a ordonat s-o caute
toată viaţa pe „doamna Shore” spre a se însoţi cu ea.Astfel îşi
începe călătoria, asemeni lui Peer Gynt, „around the world”,
însoţit de imaginea simbolică a fluturelui morţii. O dihotomie
greu de suportat îi marchează existenţa: pe de o parte Cel-de-
Sus pentru care „copacii oficiază liturghia”, pe de alta
indestructibila „cumetrie cu diavolul” ( ).Antrenat
de „gaşca de histrioni”, aude totuşi, „prin sitele anilor”, vocea
mamei: „În ţăndări şi spini s-a petrecut viaţa ta” ( ).
Jocul de oglinzi din lumea teatrului pare să-i fi neantizat
identitatea asupra căreia planează, constant, moartea: „încă

nu-s mort,/ şi mâinile vîslind prin
viaţă/ mă apropii de un liman
[Shore], de o ceaţă” (

). se încheie cu o
s t r an i e r ug ăc i un e : „Ma t e r
Tenebrorum, strigai căzînd în
genunchi, Mumă a ateilor, mumă a
sinucigaşilor, dă-mi nimbul tău să
mi-l pun ca o căciulă în cap, că mi-e
foarte frig”. Neîncrezător în
Dumnezeu, poetul îşi construieşte
propriul Panteon dominat de
divinităţi păgâne, dar unde spaimele
şi întrebările semultiplică.
Rolurile sale au fost pentru el tot

atâtea încercări: „Nu sunt niciodată
eu, iniţial şi drept, ci totdeauna
vacant, reflex al nenumăraţilor
care mă domină [...]. Aceste măşti
ascund o faţă virtuală: ” (

). Se recunoaşte a fi un
ce repetă destinul tragic al

lui Dionysos, într-un poem înrudit
cu fabula şi scăldat într-o atmosferă
de basm. Prichindeii pădurii sunt

hotărâţi să-l împuşte pe cel ce trece „prin pădure fluierând/ şi
sărutând copacii pe rând”. Pentru că identitatea sa dionisiacă e
îndoielnică, vieţuitoarele decid să trimită „ştafete în a
veacurilor umbră/ să întrebe dacă Dionysos avea o privire aşa
de sumbră/ şi obrazul ca varul şi vocea de plâns năruită/ şi o
viaţă ca o casă părăsită”. Dar până să vină răspunsul
„princhindeii au întins sineţele [...] luna văzând cum zăceam
asasinat, tembel/ dojenind pe omorâtori, le grăi: «Dionysos
era el»” ( ).Autoscopia, constantă în fenomenele sale
de dedublare literară şi scenică, îl însoţeşte într-o continuă
analiză a sinelui. Poetul-actor resimte profund forţa de atracţie
a delirului sacru şi-şi asumă destinul lui Zagreos-Dionysos,
dar ezită să se contopească cu cortegiul dionisiac; fuzionarea
cu multitudinea este imposibilă. „Sunt singur, Unul, fără
speranţa de a mai fi vreodatăMulţime” ( ). Din
confruntarea textelor poetice cu proza şi confesiunile se
construieşte, treptat, un discurs critic coerent. În spatele
titlului (1937) se ascunde o discretă aluzie la
zilele faste şi nefaste consacrate omofagiei, sursă de exaltare
şi repulsie ce se regăseşte la baza oricărei religii de tip
dionisiac. Totuşi efectul cathartic al Întunecatului April este
incontestabil, căci el vindecă de febra trăirilor ( ). Luna
aprilie sugerează şi prezenţa lui Hristos, ceea ce-i stârneşte un
sentiment profund de culpabilitate ( ). Poartă
deschisă spre universul fantomatic al personajelor, Botta se
simte vinovat deoarece a transgresat regulile sacre ale
creştinismului. Autorul îşi deplânge inconsistenţa: „Visule,
spune-mi că trezia e vană/ şi mă ia cenuşiul, şi sunt copia
umbrei/ şi toarnă-mi divinul, vinul uitării în cană” ( în
volumul , 1943). Ora metamorfozelor este şi
cea a incertitudinii, pentru că adevărul se manifestă rareori în
sanctuarul scenei ( ). Rătăcit în prezent, în dezacord
cu el însuşi, visează la valorile funebre ale păgânismului
( ). Constanta obsesie a morţii dezvăluie
existenţa unui cimitir interior: iubiri şi dorinţi pierdute, vise
spulberate. Tensiunea între forţele contrare ale păgânismului
şi ale creştinismului se perpetuează necruţător şi dureros.
Numele său - construit în jurul unei duble :
BoTTa - pare a-l predetermina spre creştinism pe actorul
fascinat de extazul dionisiac: „Ce cauţi aici/ printre defuncţi,
printre imagini îndoliate/ literă T?” ( ). „Fiţi atenţi cu
litera T, cu ţ ă

ă ă ă
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( în volumul , 1971).Cervantes Vineri

VICTIMELE LUI DIONYSOS
Mihaela MÎRŢU Constantin DRAM

O NOU
„VIZIUNE
A SENTIMENTELOR”

Ă

Mihaela Grădinariu aduce un suflu nou în poezie,
într-o perioadă în care chiar era nevoie; de ceva
ani, se caută formule de tot felul pentru

preschimbarea discursului poetic, după ce, pentru mult timp,
experienţa optzecistă părea greu de înlocuit. Ceea ce este însă
evident pentru perioada respectivă în poezia românească este că,
dincolo de impunerea unor nume de poeţi adevăraţi şi a unei stări
specifice pentru înţelegerea poeziei, prin persistenţa îndelungată
a dus şi la o diluare a înţelegerii poeticităţii, lăsînd loc pentru o
mulţimede poeţi de rangul doi sau de nici un rang.
Volumul (Editura Timpul, 2014) poate fi

văzut ca o expresie nemăsluită a unei noi stări de ardenţă, un soi
de entuziasm orfic aplicat pe o materie în care postmodernitatea
şi ritmurile clasice îşi daumâna fără stridenţe; e, totodată, o formă
de re-figurare a lumii şi a sentimentului unic ce conduce viaţa,
într-o structură a discursului poetic ce pare că se naşte dintr-odată
cu respiraţia. De altfel, dacă aş fi avut oricare legătură cu
posibilitatea de a da un titlu volumului, aş fi înclinat pentru

, mult mai aproape de forma pură, dincolo
de pre-facerile la care obligă existenţa cotidiană. Să mă explic:
citind poemele din acest volum, se creează senzaţia binefăcătoare
că ele ţin de o natură pre-civilizatorie, ele sunt dintotdeauna şi vin
legitim, continuu, binefăcător şi fără gând de oprire, precum actul
vital al respiraţiei. Într-o vreme când multe se fac şi se pre-fac,
arderea entuziast-sinceră pe un altar de odinioară al poeziei e un
semnde binefăcător optimism existenţial.
Deşi e gîndit în trei cicluri ( şi

- de menţionat că o poetică a titlurilor ar oferi
sugestii interesante pentru receptarea poemelor scrise deMihaela
Grădinariu), volumul e străbătut de un vector unitar, de mare
forţă, focalizînd piesele distincte într-un produs iradiant, căruia i
se închină întreg discursul poetic, E o viziune
particularizată deliberat, cu imagini surprinzătoare, cu reinvestiri
semantice şi cu noutăţi flexionare admise de o licenţă internă a
poeziei, cu o frenezie a simţurilor convertită metaforic, cu
rezultate ce fac din poezia ei, simultan, rugă, canon, imn, litanie,
psalm şi strigăt romantic, pe o structură clasică şi cu integrare
meşteşugită într-o nevăzută canava postmodernistă. Sunt versuri
ce intrigă şi atrag cititorul, cu ambele direcţii vectoriale
imprimate: „În peşteri, întunericul topit/ Ne-nvaţă altă limbă, fără
vorbe./ Din jos de rai, neprihănite corbe, / Vînează ochiul lumii,
ostenit…” sau „De azi locuiesc în ochiul tău stîng./ Mansardă,
cuib, colivie, închisoare, / Văd prin oblonul pupilei arsura unui
crîng/ Pe care calcă o pierdută cărare.” Ciclul cu
angajarea unei structuri folclorice asumate, de foarte bună calitate
poetică, cu imagini ce ţin de o stranie percepţie a lumilor
complementare şi de apropieri transcendentale ce transmit efecte
ale unei poeticităţi remarcabile, trece vectorul iubire în plan
secund, conferindu-i însă alte dimensiuni proiective: „Lerui ler, la
geana ta/ Joacă, goală, dragostea, / În crivat de catifea/ Numai
gură şi lalea, / Cu soroc de lună grea/ Noaptea uită a pleca…”. Tot
în acest ciclu găsim imagini de mare sensibilitate şi noutate, cum
ar fi aceea a maternităţii copleşitoare, peste lumi: „Frate dulce de
pelin/ Mama leagănă în crin/ Unu-n braţe cu suspin/ Unu-n
pîntecul prea plin/ legănuş în vîrf de uşi/ Între două lumi culcuş
(…)” sau, în alt registru, tulburător, o revelaţie ce re-aduce
sacralitatea în canonul poetic şi sentimentul omenescului
nealterat într-o lege a firii de peste timp şi timpuri: „Lerui ler, la
geamulmeu/ Joacămoartea colind greu, / Negre corbe sub pârău, /
Mai din sus de Dumnezeu, / iar în glajă, tu şi eu, / În icoana -
copîrşeu…”

, ca titlu ordonator, trimite spre o altă imagine ce
străbate iuniversul poetic din acest volum. Între trimiteri spre
arhaic/ strămoşi/ solomonării şi percepţii acute ale unei vieţi „la
vînzare”, se înscriu glose şi distihuri sentenţioase, reveniri la
canonul folcloric şi sacralizarea Cuvîntului, dimpreună cu ,
într-o nouă ipostază: „Sub aşternut de vorbe mă iubeşti.// Şarpele
casei ne priveşte dintre fereşti/ pohtind la-mpreunare păgînă./ de
cap să-i rămînă! Să-şi lepede pielea-n icoane/ roase cu dinţii,
fugite din rame./ Din ochiul lui stîngul/ să se prelingă adîncul/
împestriţat cu mir şi cu bezne.” Mai cităm, de asemenea, o
splendidă imagine a şarpelui casei, în text poetic ce reinvesteşte
canonul folcloric, cu rezultate pe măsură: „Tandru, tiptil, pe sub
tălpile arse de rouă, / Şarpele casei se cuminecă-n haina cea
nouă.// În pahar/ Mărgăritar,/ Azimă/ crescută-amar,/ Floare
caldă,/ Vis de scaldă,/ Vin şi vină/ Către cină,/ trupul frînt/ de
legămînt,/ aripi albe/ de cuvînt.// Şarpele orb îşi leapădă ochii în
barbă./ Noaptea, păzeşte cuibarul din care va ieşi soarele./ Pe
liniştea vărgată şi umedă, ca o iarbă,/ Dumnezeu, obosit şi
flămînd, îşi şterge picioarele.”
Sunt multe de spus, aşa cum se vede şi din versurile

reproduse, ce atestă vitalitatea unui nou tip de discurs poetic (că e
altceva, s-a văzut şi din felul entuziast în care au fost primite
versurile recitate de autoare la Festivitatea de premiere din cadrul
Zilelor revistei „Convorbiri literare” din acest an); faptul că după
denudarea sentimentului, dictatura biografismului sec şi quasi-
absenţa imaginii clasicizate încep să apară şi volume, precum este
şi acesta semnat de Mihaela Grădinariu, în care se propune un alt
tip de discurs poetic şi o nouă „viziune a sentimentelor” nu poate
fi decît un lucru îmbucurător, pe care îl salutămca atare.

Risipiri în alb pe alb

Respirări în alb pe alb

Neagră lumină, Rai încuiat
Şarpele casei

erosul.

Rai încuiat,

Şarpele casei

erosul



8 cronica veche

CRONICA LITERELOR

Abandonându-se cu voită voluptate Poeziei, Radmila
Popovici se singularizează vizibil în peisajul literar
actual dintre Prut şi Nistru, fiind o prezenţă personală

care impune, odată în plus, o reevaluare a liricii din Basarabia, ce
demonstrează că nu se opreşte nici la nume sonore şi deja
consacrate canonic, nici la efervescenta şi expansiva generaţie
actuală, care şi-a făcut un stindard din modernizarea limbajului
literar. Poetă, textieră, artist fotograf, publicist, iată doar câteva
coordonate definitorii ale unei personalităţi luminoase, pentru care
scrisul e unmodde viaţă .
Volumul de debut, , apărut în 2008 la Editura Prut

Internaţional din Chişinău (ediţia a doua, cu o prefaţă de Aliona
Grati, în 2012, Editura Gunivas), răsplătit cu Premiul pentru Debut
al Uniunii Scriitorilor din Moldova, se desfăşoară ca un spaţiu
poetic în continuămişcare, unde victoriile şi înfrângerile alternează
după reguli neştiute, într-un război având ca miză însuşi spusul /
scrisul eliberat(or):

(„Solo”)
Tărâmul acesta, al feminităţii asumate exemplar, al armoniilor

seducătoare, al seninătăţii jocului e străbătut de un traseu existenţial
jalonat de interogaţii subtile, de raportări permanente la simboluri
ce oferă, cu generozitate, răspunsuri:

(„Cheia”).
Între (NinaCorcinschi) şi

(Gheorghe Grigurcu), Radmila Popovici supraadaugă
concretului semne ale esenţei, spre o descoperire a miracolelor
recognoscibile la tot pasul, în elemente aparent banale ale
cotidianului:

(„Nelacrima”).
În dansuri iniţiatice de cuvinte, poeta aspiră la contopirea cu

celălalt, o lepădare de sine, o transgresare a regnurilor şi o ardere de
tot întru iubirea pentru cel creat , ,
chiar dacă rugul nu e altceva decât :

(„Ce femeie !”)
Feminitatea se relevă ca un miracol neîntâmplător al fiinţei,

decriptat în imagini sensibile şi preţioase, mult depărtate de
agresivitatea verbalizată a unui anumit segment al creatoarelor
contemporane (ce îşi exhibă, în vocabule corozive, frustrările sau
dorinţa de egalitarism):

(„Tărâm feminin”).
În mozaicul de sunete şi imagini, la frontiera dintre vis şi

trezvie, evadarea este sinonimă unei maturizări, unei translări din
realitatea înconjurătoare în peisaje interioare filigranice, în imagini
lăuntrice răsfrânte în suprafeţe reflectant-iluzorii (visul,
fotografia):

(„7:07”).
Muzicalitatea poemelor, dată de ritmurile prozodice ample şi de

rimele cumare forţă de sugestie, se reflectă şi în perimetrul tematic,
ca aspiraţie de neoprit spre armonia primordială:

în ţara oglinzilor paralele
Mi-s

Asculţi vreodată frica de-a nu spune / atunci
când te desparţi pe veci de-o zi? / Un pas aici, alt pas e pus să sune /
în grabă încercând a te trezi / pe-un drum pe care doar ologul ştie /
din timp să-şi programeze pasul „trei”... / Te-ai întrebat de ce scriu
poezie? / Ai căutat vreun semn în ochii mei? / În degete apasă
oceanul… / Vor năpusti cascade peste voi / de verbe care nu-şi
permit elanul / - poate măcar o dată spune-voi / s-audă frica asta
blestemată / că scrisul nu mai este numai vis! / În haina cea de
m(â)ine îmbrăcată / o altă uşă, uite, s-a deschis!

Cheia spre cuvânt a ruginit /
şobolani au ros mărunt / intrarea sensul stă în aer răstignit /
lacrima divide apa, sarea... /Totul s-a ntâmplat precummi-a spus /
tata, când turnam în vase ceara: / „Răsăritul are un apus - /
toamna îşi urmează, calmă, vara...” / Coşul cu sfioase întrebări /
lângă patul lat de trei persoane / tace îngâmfat de alaltăieri /
urmărind privirile profane / Unde este cheia? îl întreb - / el se
nfoaie, camera inundă / se preface n linie cu gheb / cade pe
lungimeamea de undă / Ca de fulger vine un răspuns: / „Caut o pe
unde crezi că nu e!” / Aoleu! ce tare m a împuns / sensul a surâs
bătut în cuie

o impetuozitate a sinelui un univers al
reculegerii

Clipeşte şi află ce i clipa - momentul / din care
capacul se pune la loc / să umple cu aburul tânăr absentul / apoi
condensatul să fiarbă pe foc ***/ Mă rog de o frunză să mi dea din
verdeaţă / când soarele mi arde venirea aici / sunt doar pe o clipă
cusută cu aţă / de ploaie, cu acul din gheb de arici / Mă simt
muşcătura din mărul văratic / un vierme îmi cântă în păr, de dormit
/ şi poate albastrul vibrând pe jăratic / ce n sine absoarbe un nou
asfinţit / Destinsă, acum mă supun picăturii / să verse un vers în
acest Univers / e bubă de clipe pe ntreg cerul gurii! / Ne nghite o
moarte agilă dinmers...

să învingă împăcatul Împărat
o muchie de cuţit Mă las de

haina-şarpe / cum spui, când sunt femeie / şi mai uşoară sar pe / un
nor să-mi fie speie / Îmi lepăd blana neagră / cu farmec de pisică / şi
aerul mi-l trag ră- / sucindu-mă de frică / de pietre ce m-aşteaptă /
în mâini cu unghii roase / ţâşnesc pe-o cale dreaptă / pierd carnea
de pe oase / şi numai ştiu ce-s: şarpe / felină ori femeie? / Strecor un
strop amar pe / o ultimă idee / îmi murmură că miaun / şi sâsâi... /
Da-s femeie!

În burta mea salcâmul de luni îşi sapă
groapă / să nasc din flori tot albul în sânge înecat / şi spinii laolaltă
placenta îmi înţeapă / ca să resimt durerea ce curge din păcat / În
sâniimei vulcanul cu cheag de foc aruncă / şi lava o preface în două
pietre mari / ce nu vor mai cunoaşte nici verdele din luncă / nici
dragostea cântată de greieri trâmbiţari / În ochii mei furtuna îşi
culcă tulburarea / ca lacrima cu filtru i să spele norul greu / şi să
mi inunde trupul albastră înălţarea... / Sărută mă o dată să uit de
ce i almeu!

Ai ţinut vreodată o pasăre n mână? / Dimineaţă
striga... / Să fi fost coţofană? Presupunem că visul trezirii e scurt /
şi în somn, cum percepţia este profană / ar putea să comită din
spaţiu un furt /Avea penele roşii şi aripa fină - / eu eram fotografă
a păsării, dar / bliţul prost producea o prea albă lumină / şi
mişcările ei desenau în zadar / I am făcut şi o poză, simţindu mă
demnă / - doar destinu mi aduse o pasăre a mea / cu ciupirea ei
largă şi parcă solemnă / îmi vorbea despre artă, râdea şi glumea... /
O vedeam şi copil, şi pedeapsă, şi muză / mă ngrozeam s o împart
cu alţi ochi, alte mâini / - era inima mea într o stare confuză / s a
trezit că i acasă şi printre străini

Cheia sol cu note,
şapte / clape de pian şi o mână / se vor întâlni la noapte / la un loc,
ca să rămână / peste vremuri melodia / într un stil necunoscut /
impunându şi aritmia / inimilor fără scut / *** M am trezit în
subterană / cu o cheie n sân înfiptă / - serul picură din rană / îmi
trag aerul pe criptă / rătăcită în arhive / dincolo de morţi şi vii /
exclamând apelative / caut drum spre colivii / Pasăre cu gât de
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Mihaela GRĂDINARIU

POEME ÎN ALBASTRU INFINIT

C R O N I C A
L I T E R A R Ă

şarpe / să descui mă tot aşteaptă / vocea ei cât nouă harpe / de pe
cea mai naltă treaptă / va atinge doar o dată / struna care ne a
adus / într o lume supărată / două note de apus: /Do Re / dor e

EvAdam

Femeiade zi Femeia de noapte

Papuci de cameră, o cremă
pentrumâini / lalele roşii, poate şi-o eşarfă... /Te văd odată doar la
şapte săptămâni / subţire în profil precum o harfă / De-ajuns îmi
este cu un deget să te-ating / ca să vibreze strunele din tine / Dar
totodată nu las gestul meu nătâng / să răscolească apele saline... /
Parcă mai ieri gustam din tânăr sânul tău / eternitatea căilor
lactee / Acumputere n-am să te feresc de rău - / te vrea şi el, doar tu
eşti tot femeie! / Papuci de „Zorile”, o cremă de opt lei / şi trei
lalele... / Bună ziua,mamă! / Tu îmi vei spune iar că altceva nu vrei
/ decât să-ţi pun opoză veche-n ramă

Însingurată, pasărea ardea / În
roşul viu al sârmelor / Întinse / Întâmplător, sau nu, îşi revedea /
Înfăţişarea zborurilor stinse / În sinea ei ştia că va avea / Întreg
răspunsul / Învingând tristeţea / Înseninându-şi noaptea cu o stea
/ Încununând cu zorii tinereţea / În tot ce doare va găsi iertare /
Îndată, dacă a ei / Însingurare / Învaţă a iubi şi sârma care /

-
- ‐

-

(„DORE”).
În 2012, Radmilei Popovici îi apare volumul (Prefaţă

de Aliona Grati, Grafică de Teodor Buzu, Editura Gunivas,
Chişinău), o pledoarie echilibrată pentru antinomia trăirilor
existenţiale, un joc al alterităţilor dinamice cu timpul despicat,
disociat între şi .
Reverii metaforice se suprapun peste ironii acide, într-un

palimpsest liric al metamorfozelor, iar întrecerea dintre nădejde şi
spaimă nu are, încă, un câştigător cert:

(„Fotografie”).
Adeseori, poezia îmbracă forme sonore şi grafice, care, deşi la

prima vedere par să aparţină unei retorici lirice convenţionale,
redimensionează emoţii grave:

Încinsă, o / Întoarce a / Întrebare

Portativului cu pistrui

a(l)ta

Cântecul mierii

intimatum

ars anti urbana

sub copacul
nostru / cu rădăcinile încleştate / în cer / cu crengile

înmugurite / în ţărână / noi cu / mâinile prinse / în jurul tulpinii /
prin care curge / seva lucioasă / a vremii / stăm şi ascultăm / tu cu
urechea / stângă / eu cu urechea / dreaptă / bocetele şi hohotele /
celei dintâi / şi de pe urmă / nunţi / amâinilor noastre

în pădurea cu copaci / cleioşi
mierea / înghite albinele / albinele îşi înghit / acele acele cresc /
înţeapă aerul / speriat / aerul strigă noi / îl înghiţim pădurea /
încremeneşte

sunt / fără tine / abia
palpabilă / şansă de / supravieţuire

aşază-te în faţa mea / vom face / dragoste fără / să ne
atingem (…) / intră-mi adânc cu / privirea / în ochi simţi / cum te
port pe / valuri ca pe o / luntre de abanos plină / cu oasele tale / din
toate / morţile / lasă-te legănat / cine ştie când / te va mai legăna /
cinevamai lin şi mai / tandru / sufletul tău e / atât de fragil atât de /
al meu /mă înfăşor cu el / carneamea îmbracă / pe rând oasele tale
/ crude încă / se potrivesc perfect / cu carnea mea

ce palidă aşteptare / i-a crescut / în
păr de data
aceasta cad / cu acurateţe nu cumva / să strivesc în pântec /
poemul / care a mişcat / un picioruş

închei pe rând / nasturii de aur ai /
orgoliului / tău / poartă-l curat fără / fir de scamă pe el / smulge-mi

- („Însingurare”).
În anul următor, 2013, autoarea ne surprinde plăcut atât cu

apariţia (Editura Arc, Chişinău), o colecţie
de 22 de cântece pentru copii, muzica aparţinând compozitorului
Marian Stârcea, cât şi, mai ales, cu volumul (Prefaţă de
Grigore Chiper, Editura TipoMoldova, Iaşi, în cadrul colecţiei
„Opera Omnia. Poezie contemporană”), o selecţie reprezentativă
din primele două cărţi şi o a treia parte, inedită - ,
care anunţă, prin tensiuni savant dozate, descătuşarea din volumele
ulterioare.Trecerea de la versul în forme clasice la rupturile de ritm
ale versului alb, rafinamentul şi esenţializarea sunt doar câteva din
noile coordonate radmiliene.
Cu („cuvânt înainte: şerban foarţă, postfaţă: florin

caragiu, editura vinea, bucureşti 2014), un volum de un apăsat
minimalism, marcat grafic prin absenţa (previzibilă) a
majusculelor şi a semnelor de punctuaţie, Radmila Popovici
construieşte o - , un cosmos populat cu spaime
purtând chipuri de peşti, licurici, lupi, viermi, corbi, omizi, pisici
sălbatice.

ustiul interior, viu, creşte neîncetat, înghiţind lumea
ştiută şi transformând-o într-o anti-lume:

(„sub copacul
nostru”), cu alte legi şi alte aşteptări:

(„în pădurea cu copaci cleioşi”).
În acest cosmos personal, visele se destramă, vocile interioare

intonează dizarmonii bizare, îngerii sunt hrăniţi, carceral, cu pâine
şi apă, trupul şi sufletul sunt vânate de neîmblânziri şi spânzurători,
de halucinaţii şi blesteme. Izbăvirea va veni dintr-o dorită,
paradoxală suprapunere dintre un el şi o ea (

- „pereţii tăi cei patru
halucinanţi”), o omogenizare identificabilă până în cele mai mici
amănunte:

(„prin ploaie cu
puiul de lup”).
Senzualitatea trupului demireasă trecut prin apă demesteacăn,

mir, levănţică şi alte aromate (
) este împlinită printr-o maternitate a cuvintelor (

- „sub zăpada ta mai e loc”), şi
destrămată, mai apoi, în nuanţe ale distrugerii (vânătoare, fugă,
război), în ziceri, contraziceri şi preziceri, stări de veghe, topite
într-o alchimică vrajă şi vrajbă:

P

cu tot / cu prăpăstii / ochiul drept
/ prinde-ţi-l în / piept / medalie /
să-ţi amintească / de bătăliile
noastre / la cuţite / regele
meu / îţi jur credinţă / pe
jumătate oarbă / pe
jumătate moartă

unicat

acului de cojoc / al
emoţiei

sunetul spiralat mă / înconjoară mă
înfaşă / ca mama cântă cu mine / mai departe până / asurzeşte
ultimul / ecou / nu va creşte / nu va îmbătrâni / niciodată cartea în
care / am vrut să-mi neg / întâmplarea / să-mi subliniez cu indigo /
absurditatea / totală

păpădiile au / memoria primului / zbor asemeni /
omizilor / ne construim / sicrie pentru a scrie / câteva urme în /
aerul mort / de urât (…) / într-o vară de tei / în cartea morţii / tale /
ascunde-mă

tunet, fulger,
răzvrătire, ploi cu grindină

clopote se întrec / la facerea / liniştii
vuietul din urechi / se divide
armonia / s-a tuns chilug

pe prag copiii / se joacă / de-
a prinselea / cu îngerii / gura nopţii / împăienjenită soarele
negru bezna şi-a pus capăt / zilelor

în fiece noapte aud / poveştile lor / cutremurătoare / atunci
închid ermetic / pleoapele nu cumva / să ţâşnească în visele /
copiilor / o rog pe bunica / să-mi dicteze din rai / rugăciunea
orbului / şi orbii mă văd / în oglindă / mă pictează / bleu

sunt fiica propriei / fiice / strânge-mă / în pumn / mamă
tata e un copil supărat pe / copilul din el îşi întoarce / arcul
zâmbetului / în jos aruncă / privirea şi tace

buze roşu aprins gene / false acid
hialuronic ciorapi / sintetici frica e o tipă / modernă fumează / doar
trei ţigări la / asfinţit se parfumează / după urechi / nu mă întrebaţi
unde / şi cum am văzut-o ultima / oară avea cearcăne am salutat-o /
din fugă hei blondo te prinde / violetul
Unicat

a (nu) fi

unmal blajin / de prăpastie

iarba îşi smulge / din rădăcini / mormintele crucile / înalţă braţele /
cerul se trezeşte / se freacă la ochi / până crapă / tălpile îngerilor /
supraobosiţi / stropii de ploaie / se înfrăţesc în / cădere şi curgere /
pe obrajii zbârciţi / ai pământului / lupii îşi pierd / toţi odată / colţii
în faţa /mieilor când / se roagă / omamă

uşa ca o
planetă ai
avut curaj să te / lepezi de trei ori de / tine

de-ar exista o singură / carte să
mi-o lipesc / deschisă de piept / atunci când fetele mele / mă vor
petrece în / separeul bibliovecii / vecilor

(„ultima
miere”).
O altă demonstraţie

de forţă şi modernitate
lirică o constituie cea
mai recentă carte a
Radmilei Popovici:

(prefaţă: gheorghe grigurcu, postfaţă:
octavian soviany, editura vinea, bucureşti 2015), unde, în
ritm de litanii şi cusături mărunte şi dese ale

, poeticitatea intrinsecă a faptului aparent mărunt se
desprinde hotărâtor de simulacrele sterile ale jocului de vorbe, spre
a se ancora definitiv în cotidianul ca acumulare de linii de forţă.
Căutările poetei nu se opresc niciodată, impetuozitatea lor

(declarată sau intuită doar de lector) se află mereu sub semnul
numerelor magice (nouă nasturi, nouă zile şi nopţi) sau sub semnul
dătător de lumină al spiralei:

(„indigo”).
Anotimpurile se contrazic, vara solară adăposteşte în miezul ei

intim moartea, doar poezia poate salva, poate lăsa urme ale
perenităţii:

(„vară de tei”).
Volumul este încărcat de originale sonorităţi diverse, de la

tăcerea autoimpusă până la apocalipse sonore (
), de la urzeli oximoronice ale noilor

începuturi ( - „măduvă”) la
devastatoare furtuni interioare ( -
„guri”) şi incipituri ale antilumilor ( -
„domestică”).
Moartea e un spaţiu familiar, îngust şi aspru, în care predomină

o cromatică simbolică recognoscibilă,
(„râd”),

se ia la întrecere cu care
(„ultimele ştiri”), într-un firesc acceptat, al sfârşitului ce nu e decât
o camuflare a unui alt început. Alături de moarte, ca loc de trecere
între două lumi doar aparent incompatibile, ca reflexie a celor duşi,
a poveştilor de viaţă, trecute sau imposibil de împlinit, se deschide
oglinda:

(„în
oglindă”).
Destrămarea pândeşte generaţii întregi, părinţii, strămoşii şi

pruncul nenăscut, iar lanţurile fireşti sunt fragmentate sever şi iarăşi
reunite într-o concomitenţă anistorică de o suprainstanţă nenumită:

(„bifă”),

(„tace tata”).
rica e un „personaj” portretizat în tuşe apăsate şi grele, o
regie oarbă amintind de afişele şi litografiile lui
Toulouse-Lautrec:

(„verde înwiki”).
este o carte a corespondenţelor între fiinţă şi ispitirile lui

, o poezie unde posibile arme se înghesuie într-o recuzită a
disoluţiei (ace, săbii, ghilotina, căngi, paturi de puşcă, drujba, topor,
foarfece, lamă, cuţit), ascunsă ori deschisă înspre durere şi unde
vederea interioară e mult mai preţioasă decât ochii cei trupeşti,
astfel încât în poeme defilează o cohortă întreagă de orbi înţelepţi,
iar ochiul caută repetitiv .
Maternitatea, temă omniprezentă în întreaga operă artistică a

Radmilei Popovici, înzestrează femeia cu puteri suprafireşti,
hieratice, creaţia în mic repetând, cu aceeaşi putere, facerea
Cosmosului întreg, până la zidirea unui cer nou şi pământ nou:

(„curgere”).
Volumul impune o lectură concentrică a spaţiilor semantice

comunicante, resacralizate (şi nu doar la nivel lexical, prin apelarea
la termeni-cheie) prin treceri şi pe-treceri succesive prin

(„lapte şi nafură”), prin regenerări şi întoarceri la matcă (
- „ca la circ”), prin

închideri şi deschideri simultane:

(„pantofii roşii”).
Poezia Radmilei Popovici, în întregul ei, toarce un acelaşi fir

confesional tragic-interiorizat în toate cărţile, bine camuflat în
subtile şi diverse orchestraţii ideatice, neîncărcate stilistic, în care
confruntarea eului cu limitele nutreşte o lirică deo autentică forţă.
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Horia ZILIERU

HEMATIT

Din coasta lui Adam căzu în tine
desnuda Eva avE. Cine scoate
privirea şarpelui prin nestemate?
mulajul hialinei ghilotine.

Filant nevrotic, clopotarul bate
haotici nori condori pe subt retine,
iar cavernoase oase clandestine
îţi umplu trup sinoptic, miresmate.

Resimţi plutirea pe deasupra-ţi? vina
ca Pruncu-n iesle? Lagăre de ape
transfug diftongii patemii sângeape

jelindu-şi morţii dincolo de moarte.
Stripteoza sângele prolix împarte
opacul hematit: he mo glo bi na.

SLOVE

Anii mulţi se adună, ne dăm semn din „sălaş de sori”,
Magistrul. Ucenic/ mucenic iubind circulaţia sangvină a poesiei,
te vezi, prin hematit, şubred şi sărac. Adaugi diezi la tăgadă,
bemoli la căinţă.Aştepţi izvor rubaiat şimagăpribeagă roadă.
Aduni anii, îi scazi din vârsta Tatălui. Ohooo, mai tremură

nişte spire, deasupra. Iar de la Cerul din drum până la candela din
cimitir a Mamei, şir de bolţi se arată. Îţi încumeţi paşii/ ultraşii
până „să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi”.
Ţi-ai adus (în vis), de ziua naşterii, nu trandafirul/ Rilke

(inventat într-un poem!), ci trei stânjenei de lângă zidul bisericii
prin lumina căreia la azur asfinţit, înalţimâna către semnulCrucii.
Mireasmă de consoană, asudată într-o clepsidră a gurii, te

îneacă. Întreabă stih(ial): pe când atinge-vei întâia/ ultima treaptă
a Scării lui Iacov?

În general, scriitorii se împart în două mari categorii înfuncţie de modul de raportare la realitate, adică la mediul
social, politic şi, mai ales, literar. În prima categorie intră

toţi acei scriitori care s-au racordat la contextul epocii respective.
Cel mai clar şi simplu exemplu este literatura aservită unor
ideologii totalitare (nazism, comunism etc), literatură scrisă de
unii autori care au aderat la principiile doctrinelor politice
menţionate mai sus. În cea de a doua categorie se încadrează toţi
poeţii şi prozatorii care s-au revoltat împotriva tradiţiei
(conservatoare) şi nu au aderat la formula literară a vremii.
Negarea artei consacrate, ruptura de înaintaşi, promovarea
ineditului etc. sunt trăsăturile definitorii ale acestor autori.
Desigur, aici se pot afilia şi scriitorii care nu au acceptat tipul de
scriitură (realismul socialist, de pildă) impus de anumite doctrine
politice. În această categorie se încadrează nu numai autorul
volumului , dar şi alţi autori consideraţi astăzi
modele ale luptei pentru libertatea literaturii: Klaus Mann, spre
exemplu.
Urmuz şiHarms nu sînt oamenii timpului lor.Amîndoi au avut

intuiţia noului. În anii `20, literatura europeană a fost receptivă în
faţa noutăţilor şi, astfel, nu este de mirare faptul că un scriitor,
precum Urmuz, vine cu o naraţiune aflată la antipodul
convenţiilor literare promovate de , de exemplu. Harms - aşa
cum se menţionează şi în prefaţa volumului întocmită de
profesorul Emil Iordache - a fost mereu un ins excentric care a
încercat să iasă în evidenţă. Fire problematică, nu este de mirare
faptul că a respins cu desăvîrşire literatura impusă de socialişti.
În ceea ce priveşte literatura acestor doi precursori ai

avangardismului, se pot identifica numeroase asemănări şi
deosebiri: distrugerea realismului, demitizarea ficţiunii,
îmbinarea absurdului cu ridicolul etc .
Epicul, în textele celor doi prozatori, este prezent în doze şi în

formule diferite. În opera lui Urmuz, nici nu există un epic
propriu-zis, ci mai degrabă iluzia acestuia. Locul principal este
ocupat de construirea personajelor prin intermediul cărora se
ajunge la anularea ideii de proză realistă. În alte cuvinte,
prozatorul avangardist român propune propria realitate, o
realitate filtrată prin ochiul său deformator. Este aceeaşi lume
prezentă şi în textele lui Harms, dar, evident, cu modificări de
viziune substanţiale. Desigur, personajele trec prin diferite situaţii
care mai de care mai ridicole: Grummer şiAlgazy, de exemplu, se
devorează reciproc, iar din ei rămîn doar acele componente ale
corpului care le conferă identitatea. LaHarms, în schimb, se poate
vorbi despre un epic redus la minimum. Accentul, în majoritatea
cazurilor, nu cade pe înfăţişarea grotescă, absurdă a personajelor,
ci pe eveniment (întimplare) în sine. Se poate vorbi, în acest caz,
de o esenţializare amaterialului epic: distanţarea de proza realistă,
în care detaliile asigură o atmosferă specifică, se produce prin
reducerea naraţiunii doar la evenimentul principal, adică la
momentul în care ridicolul, banalul şi absurdul se îmbină pentru
crearea efectului artistic care, de cele mai multe ori, este de
stupoare sau şoc. Iată, de pildă, un text care aminteşte de celebrul
poem scris de Ursachi,

: „Odată un om s-a dus la slujbă şi pe drum a întîlnit alt om,
care, cumpărîndu-şi o franzelă poloneză, se ducea spre casa lui.
Asta, la drept vorbind, e tot.” (Daniil Harms, ,
traducere, prefaţă şi note de Emil Iordache, Editura Polirom, Iaşi,
2002, p. 54)
Poetica lui „Asta e tot” (sintagmă care apare de cîteva ori în

povestiri) defineşte perfect lumea prozatorului rus. De puţine ori
Harms recurge la detalii în descrierea unei scene, iar atunci cînd
apelează la formula realismului propriu-zis o face pentru a
denatura realitatea într-o manieră tragi-comică. O altă plăcere a
avangardistului rus este de a prezenta fapte absolut evidente sau,
mai bine zis, intenţia acestuia este de a pune cititorul în faţa
faptului împlinit. Într-un text fară titlu din 1929, Harms, de
exemplu, descrie moartea prin înec a unui ofiţer. Nimic anormal
pînă aici. Interesant este faptul
că la moartea acestuia participă
alţi indivizi, iar nici unul nu
încearcă să schiţeze vreun gest.
Superb este însă dialogul care
urmează: „- Se îneacă, a spus
Kuzuma. / - E clar că se îneacă, a
întărit un om cu sapcă.” (Daniil
Harms, ., p. 121)
Această lipsă de reacţie este

specifică personajelor schiţate
de Harms. Mai mult decît atît,
universul prozatorului rus este
populat de niştemarionete golite
d e o r i c e c om p l e x i t a t e
sufletească. Farmecul acestora
provine, nu doar din lipsa
comportamentului normal în
faţa unei situaţii limite, ci şi din
incapacitatea de a raţionaliza
autentic faptul care a avut loc:
într-un text, prin capul unui
personaj, Derniatin, trece o
muscă, iar acesta în loc să

Mi se spune capucin

Ion

Transversaliile mari sau cele patru
estetici

Mi se spune capucin

op. cit

rămînă şocat de ceea ce s-a întîmplat, se întreabă: „«Oare ce să
însemne asta?»”. Această atitudine aminteşte de personajele lui
Franz Kafka, maestrul incontestabil al absurdului: Josef K.,
Gregor Samsa etc.
Personajele lui Urmuz, la rândul lor, sunt şi ele lipsite de

complexitate. Uimesc, în primul rând, pe plan lingvistic. Algazy,
Turnavitu, Dragomir etc. sînt fiinţe hibride: au trăsături care
amintesc de obiecte din realitatea imediată, dar şi anumite
elemente care plasează personajele sub zodia absurdului. Intenţia
autorului este de a se distanţa de regulile logicii.Mai mult, susţine
N. Manolescu, Urmuz nu încearcă să înfăţişeze un personaj, ci
ideea de personaj. Iată un caracter tipic urmuzian: „Algazy este un
bătrîn simpatic, ştirb, zîmbitor şi cu barba rasă şi mătăsoasă,
frumos asezată pe un grătar înşurupat sub bărbie şi împrejmuit cu
sîrmă ghimpată...” (Urmuz, , Editura Grammar,
Bucureşti, 2004, p. 53)
Pînă într-un punct, descrierea personajului este tipică:Algazy

pare fi un individ ca oricare altul. Este descrisă înfăţişarea printr-o
frază clară şi concisă, dar portretul depăşeşte limita normalui prin
acele obiecte aflate sub bărbie. Prin acest procedeu de a îmbina
anorganicul cu organicul sau vegetalul cu zoologicul, Urmuz nu
intenţionează demitizarea literaturii, ci metodele utlizate.
Personajele urmuziene au totuşi o viaţă „socială”: Cotadi, de
pildă, deţine o prăvălie, iar Dragomir are grijă de aceasta. Lumea

este populată de indivizi care nu acţionează
ridicol, ca personajele lui Harms, ci ele însele sînt absurde:
Stamate se priponeşte în mijlocul casei, aruncă vopsea pe soţie,
iar apoi o coase într-un sac pentru a păstra „tradiţia familiei”.Aici,
nu numai că se parodiază romanul tradiţional în care comunitatea
ocupă locul principal, dar pînă şi instituţia familiei este
caricaturizată.
Astfel, sensul textului urmuzian este construit prin

descentrarea ordinii naturale a evenimentelor, prin aglomerări de
detalii care demască procedeul de creare a personajelor. Harms nu
este la fel de radical; accentul, în proza rusului, pică pe distrugerea
percepţiei comune şi mutarea acesteia în zona ineditului şi
ridicolului.
Literatura aşa-zisă veche nu este absorbită de textele lui

Urmuz doar la nivel tematic, ci şi formal. lui Urmuz
este o demitizare a procedeelor narative, dar şi o reconstruire a
unui mit, cu elementele specifice absurdului: eroul nu are mamă,
iar la naştere nu a fost văzut, ci doar auzit. Textul, aşa cum anunţă
şi subtitlul, propune cititorului aventurile şi peripeţiile lui Fuchs,
dar autorul nu scapă nici de data aceasta şansa de a parodia.. Aşa
cum a observat şi N. Manolescu, trăieşte mai ales prin
limbaj: „După aceea Fuchs se duce direct la Conservator...Aici
luă forma de acord perfect şi după ce, din modestie de artist, stătu
mai întîi trei ani ascuns în fundul unui pian, fără să îl ştie nimeni,
ieşi la suprafaţă şi în cîteva minute termină de studiat armonia şi
contrapunctul şi absolvi cursul de piano...” (Urmuz, ., p. 63)
Subtitlul textului - „poem erotic şi muzical, în proză” - este o

capcană întinsă cititorului. Aşteptările acestuia din urmă sunt
anticipate de autor şi, într-o oarecare măsură, îndeplinite: autorul
propune în locul unei poveşti legendare, episoade din existenţa
unui (pseudo)erou, iar acesta trece printr-o serie de încercări
demne de lumea mitului. Mai mult, artistul ales de către zei are o
singură menire care corespunde şi cu intenţia autorului: „I se
impuse însă lui Fuchs obligaţia de a distruge snobismul şi laşitatea
cugetării în artă de pemeleagurile pămîntene.” (Urmuz, ., p.
71)
Nimic nu este întîmplător în universul celor doi prozatori:

realitatea, personajele etc. sînt doar mijloace de pătrundere în
lumea convenţiilor. De aici, prin denaturarea sensului comun şi
distrugerea logicii, Harms şi Urmuz creează o lume aparte, în care
ridicolul, moartea absurdă şi necovenţionalul asigură farmecul
textului.

Pagini bizare

Paginilor bizare

Fuchsiada
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Flavius PARASCHIV

URMUZ I DANIIL HARMS.Ş
EXPLOR RI ÎN LUMEA ABSURDULUIĂ

Rezultatele experimentului organizat la Milano de Ziua
Mondială a Cărţii de o asociaţie de voluntari, într-o
amplă acţiune de promovare şi difuzare a cuvântului

scris, au fost interesante, dar nu tocmai surprinzătoare. Ei au
încercat să distribuie cărţi tipărite special pentru această ocazie,
destinate a nu fi comercializate ci oferite în dar trecătorilor pe
străzi, în mijloacele de transport în comun, în parcuri şi şcoli.
Obişnuiţi a fi asaltaţi zilnic de vânzători ambulanţi, şarlatani ori
cerşetori, cei mai mulţi... beneficiari îşi manifestau reticenţa în
primul moment, refuzând orice dialog, pentru ca mai apoi, când
aflau că era vorba de o carte oferită gratis, să o accepte cu plăcere...
Pe când încercam să mă orientez, la ieşirea din metrou, am căzut şi
eu în capcană, ezitarea mea fiind interpretată ca un refuz de tânăra
care îmi întinsese zâmbind unul din cele 240.000 volume tipărite
de Asociaţia Editorilor, intitulat . Cum să refuzi
aşa ceva?

s-a vrut o invitaţie la reflecţie şi punctul de
plecare pentru o serie de dezbateri care au iscat şi alte întrebări pe
parcurs, la care au participat scriitori, editori şi cugetători. Cel mai
mare câştig al acestei zile rămâne, oricum, atenţia atrasă asupra
cărţilor şi sensibilizarea cititorilor. Eu m-am ales, la colţul străzii,
cu câteva cărţi bune pe care nu ştiu dacă altfel m-aş fi gândit să le
citesc.
Cărţile, ca şi pâinea, ar trebui să se distribuie gratis la toţi, după

necesităţi. În schimb, sunt scumpe şi, pentru marea majoritate a
populaţiei sau pentru cine nu-şi poate permite un buget generos,
rămân obiecte de lux. Câtă vreme foamea există, în forma sa de
manifestare primară, de necesitate existenţială, va avea şi scrisul
un rost. Dar pe când făina din sac şi brutăria pot avea costuri şi
unităţi de măsură precise, plămădirea, coacerea şi ambalarea se
bazează mai mult pe regulile bunei simţiri, se apreciază pe
gustatelea, cartea râvneşte la o altfel de preţuire, care ar putea veni,
mai devreme saumai târziu, sau chiar deloc.
Spun asta conştientă fiind că voi fi dezminţită cu prima carte

ce-mi va apărea, cum se cade, din necesităţi editoriale, cu un preţ
tipărit pe copertă. Ceea ce nu mă va face să renunţ a crede că,
oricum, cărţile mele, distribuite printre amici şi cunoscuţi, vor
depăşi în număr şi aprecieri primite pe cele destinate să aştepte
cuminţi, camarfă, în rafturi de librării. Nu eo noutate, se practică în
mod curent. Şi pentru că veni vorba, vă invit pe 23 mai la standul
EdituriiVivaldi de la Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2015
Bucureşti, la lansarea volumului de poezii Voi
avea ocazia să ofer doritorilor cărţi şi autografe gratis.

Splendoarea vieţii

Pentru ce citesc

Zidiri de cuvânt.
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M-am aşezat pe iarbă la umbra unui pom înalt,
de unde admiram întreaga panoramă a
grădinii. Şezlongul se afla pe alee, alteori îi

ghiceam doar prezenţa la capătul ei. Era un scaun vechi, de-
al bunicii, îmi imaginam că e moale ca o pernă. Cel maimult
îmi plăcea însă speteaza sa arcuită.Aş fi vrut să o ating, sămă
sprijin de ea... Odată m-am hotărât să văd cine stătea tolănit
în el, dar când am ajuns în locul unde trebuia să fie, şezlongul
dispăruse. M-am uitat cu atenţie să văd dacă nu lăsase urme
pe cărare. M-am aplecat şi am văzut, în pământul jilav, două
linii egale, paralele - deci fusese acolo. Poate în el se
legănase cineva privind casa şi fereastra din sufragerie; mi-
am dorit atunci o ploaie torenţială de vară, încât şezlongul să
rămână îngropat în terenulmoale.
Am instalat o cameră de luat vederi pe pervaz cu

obiectivul de filmat îndreptat spre grădină. Ziua veneam,
priveam cu luare-aminte scaunul, apoi plecam. Când
lipseam din încăpere, aparatul de filmat înregistra tot ce se
vedea şi se mişca în jur. În curând voi afla despre ce e vorba,
îmi spuneam, zâmbindu-mi în barbă. După o oră-două
reveneam: şezlongul se lăfăia pe alee în razele soarelui.
Atunci am oprit cu o nerăbdare firească camera de luat
vederi. Videorecorderul a redat imaginile înregistrate - dar
nici urmă de şezlong.
Seara şi dimineaţa dinspre grădină venea un aer proaspăt,

o adiere uşoară. Uşa rămânea mult timp deschisă, dar mie
îmi plăcea să privesc prin fereastra din sufragerie. În câteva
zile mă obişnuisem, şezlongul apărea şi dispărea după bunul
lui plac. Aleea din mijloc mi se părea o fiinţă vie,
metamorfozată în două stări diferite. Pentru liniştea mea
căutam insistent cu privirea scaunul şi pe alte cărări. Aveam
senzaţia că e tot timpul acolo, ascuns între tufele de flori şi
legume. L-am căutat apoi, încordându-mi privirea, sub nuc:
nu se vedea nimic. Atunci mă întorceam în casă, serveam
cafeaua şi reveneam la fereastră - şezlongul se profila,
sfidător, la capătul aleii; am hotărât să-mi petrec ziua în
grădină, să stau aproape de locul unde apărea şi dispărea el,
ca unmemento oribil.
M-am apropiat cu paşi mărunţi de capătul aleii. Îmi

roteam privirea, mă prefăceam interesat de florile şi
legumele din jur. Printre frunze vedeam tot felul de gângănii,
am zărit şi câţiva viermi gelatinoşi, încât mi-am reproşat că
neglijez grădina bunicii. Mă cuprinsese o tristeţe gravă,
lacrimi ce nu voiau să curgă îmi apăsau tâmplele. Am făcut
câţiva paşi în direcţia casei, în încercarea de a mă linişti.
Când am ridicat privirea, amzărit proiectată pe perete silueta
şezlongului: înţepenită, provocatoare. Dacă mă îndrept spre
ea, himera asta o să dispară, mi-am spus, calmându-mă. Într-
o bună zi, scaunul o să apară, poate, în cameramea.Nu-mi va
rămâne atunci decât sămă aşez în el şi sămă legăn, nepăsător
- cumse legăna pevremuri bunica.
Spre sfârşitul concediului, în ultima dimineaţă, de cum

am deschis ochii mi-am dat seama că se întâmplă ceva în
jurul meu. Trupul îmi era liniştit, relaxat. Aerul închis din
încăpere îmi apăsa nările, dar nu îndrăzneam să mă ridic.
Gâtul îmi înţepenise, voiam să-mi întorc capul spre lumina
din fereastră. Nu mă gândeam la nimic, nu aveam nici o
dorinţă, îmi spuneamcăm-am trezit prea devreme.
În câteva secunde am întors capul spre uşă - şezlongul se

afla aproape de mine. L-am privit cu atenţie şi cu mult calm.
Speteaza lui arcuită mă sfida, el însuşi era sfidător. Am
încercat să ţip, dar coardele mele vocale înţepeniseră după o
noapte de somn fără vise. Am încercat să-mi mişc un picior,
el părea amorţit. Cu un efort aproape disperat am întinsmâna
spre scaun: cutremurul care a urmat a zguduit din temelie
casa veche!Am sărit din pat ca un resort pus în mişcare de o
forţă colosală. În câteva fracţiuni de secundămă aflam afară,
în faţa casei. Pământul se cutremura nestăpânit sub
picioarele mele, fulgere albastre ţâşneau din crăpăturile lui,
un huruit puternic, înspăimântător umplea văzduhul. Casa
bunicii se prăbuşea sub ochii mei. Şezlongul se sfărmase,
poate, şi el sub dărâmături. Mă bucuram şi mă întristam,
totodată. Năuc încă, mă îndepărtam înfricoşat de casă. Când
liniştea s-a aşternut peste tot şi pământul îşi încetase
zbenguiala sa nebună, nori înalţi de praf şi fum se ridicau din
toate părţile.
Minute în şir am privit, uluit, casele dărâmate din jur.

Casa bunicii se afla şi ea la pământ - unmorman de cărămizi
şi moloz. Căutam parcă ceva, dar nu găseam nimic. Am
văzut atunci grădina: era intactă, tufele de flori şi legume nu
suferiseră nici o stricăciune, numai cărarea principală mi se
părea mai largă. La capătul ei se profila - provocator ca
întotdeauna - şezlongul. Speteaza sa arcuită se înălţa
triumfătoare pe cerul învolburat.
Cu ochii larg deschişi, ţintuit locului, cu trupul năclăit de

o căldură nebănuită, vedeam doar licărul îndepărtat al
zărilor. Nu mai vedeam altceva. Şi, luminându-se de ziuă,
biruitoarea luminădevară, nemiloasă ca şi durerea.

ŞEZLONGUL
Ştefan AMARIŢEI

Credo quia absurdum est
(Tertulian)

S-a rotit de câteva ori, apoi a aterizat cu graţie. S-a plimbat
de la un capăt la altul, iscodind camera prin sticla
ferestrei. Pervazul, uşor înclinat, nu-l prea ajuta să-şi

ţină echilibrul. Părea că dansează. Dintr-o dată s-a oprit chiar în
dreptulmeu.Am încremenit. Ştiam că oricemişcare îl poate speria.
Nu mai văzusem porumbel de culoare bej. Pe aripi avea irizări
savante, care semănau cu nişte broderii fine pe o ţesătură de
borangic. Un colier de culoarea ciocolatei îi completa ţinuta.
Machiajul ochilor, bine conturat, rima perfect cu întregul. I-o fi
foame,m-amgândit, n-ar fi rău să-i pun nişte firimituri. Dar cum să
fac să nu-l sperii? Până să găsesc o soluţie, a şi decolat. Se va
întoarce,mi-am zis.Ampresărat cocoloaşele de pâine pe pervaz şi
mi-am văzut de treburile mele. A reapărut pe neaşteptate, la fel de
graţios, la fel de curios. A inspectat pervazul de câteva ori, dus-
întors, apoi s-a oprit lângă bucăţelele de pâine.A luat una.A privit
apoi în jur. A mai luat una şi iar a privit. S-a concentrat apoi pe
mâncare. Înghiţea cu o viteză de neînchipuit. La un moment dat a
rămas cu ciocul uşor întredeschis. Părea cu nu mai respiră. Gâtul i
se umflase ameninţător. Stătea drept, avea privirea fixă şi penajul
uşor înfoiat. S-o fi înecat, mi-am zis. Tocmai mă pregăteam să
intervin cumva, când umflătura a început să coboare şi gâtul a
redevenit suplu. Şi-a animat un pic aripile a zbor, apoi s-a
răzgândit. Mai bine să înfulece şi ultimele firimituri. Când a
terminat, şi-a luat zborul. Ceva îmi spunea însă că se va întoarce.
Am coborât imediat şi m-am învârtit prin magazinele cartierului
până am găsit nişte boabe potrivite pentru un puiuţ ca el. În drum
spre casăm-am întâlnit cu o vecină, carem-a acroşat cu o întrebare:
dar ce faci, dragă, cu atâta arpacaş? După ce-a ascultat întreaga
poveste, m-a asigurat că porumbelul meu e de fapt o porumbiţă.
Cunoştea bine soiul: bărbătuşii sunt exemplarele care au colierul
mai lat şi ceva mai închis la culoare. La despărţire a ţinut să
aprecieze, cu o ironie prost disimulată, felul meu de a mă
entuziasma pentru lucrurile mărunte. A vrut, probabil, să mă
jignească. Nici nu-şi putea imagina cât de imună sunt la acest
capitol.
Abia am aşteptat dimineaţa. Orizontul trandafiriu anunţa o zi

minunată. Pentru mine, chiar specială. Eram convinsă că voi primi
vizita puiuţului.Am verificat, nu o dată, dacă arpacaşul e distribuit
cum trebuie, dacă nu cumva e prea puţin, dacă…Cemai, ca atunci
când organizezi o masă deosebită şi vrei să te asiguri că totul
străluceşte. Numai că musafirul meu strălucea şi el, dar prin
absenţă. Cu chiu cu vai m-am apucat să corectez un text. N-a mers.
Ampus niştemuzică şi am început să dezleg Sudoku. N-amers nici
asta. Computerul mi-a servit un careu destul de dificil, care-mi
impunea o concentrare de care nu eram capabilă în acel moment.
Când aproape numămai aşteptam, a apărut: graţios, voinic, voios.
A început să înfulece. Imediat a sesizat şi muzica. Geamul
rămăsese întredeschis şi se auzea destul de bine. Din când în când
se oprea din mâncat şi devenea foarte atent. Muzica era
amestecată. Totuşi, două au fost piesele la care a reacţionat mai
vizibil: (Vangelis) şi

, interpretat de Demis Roussos. La prima a ascultat cu
atenţie întreaga bucată. Era atât de serios, grav şi… pătruns de ce i
se întâmplă, încât devenise de-a dreptul comic. Mă aşteptam ca,
din clipă în clipă, de sub aripa stângă să răsară un steguleţ (al
victoriei, evident), iar aripa dreaptă s-o ridice cumva în dreptul
unui chipiu imaginar şi să salute aceeaşi victorie. Când ultimul
acord s-a încheiat, s-a scuturat ca de un vis şi s-a apucat să înfulece.
La cea de-a doua melodie, partea de început l-a lăsat rece. Abia
refrenul l-a făcut să abandoneze boabele. Şi-a înălţat capul a
mirare, şi-a înfoiat uşor penajul şi a încremenit. Fiecare fibră a
delicatei lui alcătuiri părea că emite, tăcut dar expresiv, acel

. Spre final, s-a întors cu spatele spre
geam, s-a mai înfoiat un pic şi dus a fost.Am crezut că nu-l voi mai
vedea.A revenit a doua zi. Tocmai îl admiram cum inspectează, în
paşi de dans, pervazul, când am auzit o bătaie în uşă. Bătaie e un fel
de-a spune, pentru că de fapt erau nişte zgârieturi.Amdeschis. Jack
a trecut, tacticos, pe lângămine şi s-a oprit înmijlocul camerei. S-a
aşezat pe picioarele din spate şi l-a fixat cu privirea pe intrus. S-a
mai confruntat el cu asemenea situaţii. Mai ales atunci când ne
vizita cineva cu un bebeluş şi casa întreagă se învârtea în jurul lui.
Toate au trecut. S-a întins pe podea şi-a adormit. Până-ntr-atât s-a
făcut una cu parchetul, încât cineva, neavizat, ar fi putut crede că pe
locul acela este întinsă o blăniţă de oaie. Poziţia asta ne transmitea
că se simte în siguranţă: coeficientul de tandreţe cu care
familia nu este în pericol a se diminua. Înţelept căţel.Aşa a fost de
mic. Când l-am adoptat, avea doar cinci săptămâni. Era pe 11
septembrie 2001. Toate canalele de ştiri, toţi analiştii apreciau că,
după atacul terorist asupra turnurilor gemene din NewYork, lumea
nu va mai fi ca înainte. La noi în casă se spunea cam aşa: după ce
micuţul caniche a devenit membru al familiei, nimic nu a mai fost
ca înainte. Într-adevăr: tandreţea cu care-l înconjurăm n-a putut
egala niciodată valurile de tandreţe pe care le revarsă el,
necondiţionat, asupra noastră.
Zile la rând am petrecut în trei. De fiecare dată, acelaşi ritual.

Întâi venea Demis (aşa l-am botezat pe năzdrăvanul porumbel),
apoi bătrânul nostru caniche. Muzica, la datorie şi ea. Urmăream
cu mare atenţie reacţiile lui Demis la auzul fiecărei melodii. Erau
aceleaşi ca-n prima zi. Îl mai atrăgeau, oarecum,

şi un cântec pe care Demis Roussos îl cânta în duet cu Nana
Mouskouri. Lăsam la urmă , ca să nu
plece prea repede. În rest, cochetul zburător se obişnuise cu mine.

Conquest of Paradise Goodbye, my love,
goodbye

Goodbye, my love, goodbye

Una paloma
blanca

Goodbye, my love, goodbye

l-a obişnuit

Vorbeam cu el, îi spuneam vrute şi nevrute, iar el asculta politicos.
Nu trebuia să-mi mai controlez mişcările, ca nu cumva să-l sperii.
Îmi mânca din palmă. Într-o seară, vremea s-a răzvrătit. Vânt,
ploaie, vijelie, tunete, trăsnete. Până spre miezul nopţii a fost
prăpăd. M-am trezit cu noaptea-n cap, m-am dus pe balcon, am
cotrobăit într-o ladă veche şi am găsit o umbrelă fără coadă. Am
luat-o, am întins-o, am fixat-o ca să nu se strângă şi am ancorat-o
în partea de sus a pervazului. Boabele pe care le pregătisem de cu
seară fuseseră spulberate de vânt. Cele câteva rămase erau ude şi
reci. Am curăţat pervazul, am pus boabe noi şi am început să
aştept. Speram să vină, deşi, era clar, vremea cam încurca
lucrurile. Jack a bătut la uşă şi i-am deschis. S-a dus la locul lui, s-a
aşezat pe noadă şi a fixat fereastra. Afară cernea cu stropi mici şi
reci. Cerul era înnorat, atmosfera plumburie. Jack moţăia, dar nu
dădea semne că ar vrea să dezerteze. „Zburătorul” a apărut când
aproape nu mai speram. Era atât de plouat şi cu penajul atât de
smotocit, încât părea că tocmai a scăpat dintr-o ambuscadă. L-am
luat cu binişorul, i-am vorbit în fel şi chip, i-am oferit boabe din
palmă.Degeaba. Era total absent. Stropii de ploaie îl mai atingeau
din când în când, după cum bătea vântul. L-am aşezat mai aproape
de zid, sub umbrela improvizată. I-am şi fredonat câteva versuri
dintr-un şlagăr vechi: „ ”. Nicio reacţie. L-am
luat în braţe. M-am speriat cât de tare tremura. Apa se scurgea de
pe el ca de la un mic robinet. Am înşfăcat un tricou aflat la
îndemână şi l-am şters. Tremurul n-a încetat. L-am învelit într-un
prosop gros, flauşat şi l-am aşezat pe masă lângă laptop. Numai
ochii şi ciocul i se mai vedeau. În câteva clipe a adormit. Obosit
parcă de atâtea lucruri pe care nu le prea înţelegea, Jack a oftat
adânc şi-a hotărât să tragă şi el un pui de somn. De data asta s-a
întins pe-o parte. L-a mai privit câteva clipe pe Demis, apoi a
adormit. Am lăsat muzica să curgă la aceeaşi intensitate. Deşi era
atât de aproape de calculator, nu dădea semne că ar auzi-o. La

s-a foit un pic, dar atât. Deodată, a sunat
telefonul. M-am precipitat spre hol. Când m-am întors, Demis era
pe jumătate afară din cuibul în care dormise şi se străduia să iasă de
tot. Până la urmă a reuşit. A sărit apoi pe tastatură, a traversat-o
ţanţoş şi s-a oprit la colţul mesei. L-a privit câteva momente pe
Jack, după care, fâlf - fâlf, a ajuns lângă el. S-a cuibărit cum a putut
mai bine în blăniţa lui generoasă, a scos câteva sunete care
semănau cu piuitul puilor sub cloşcă, înainte de-a adormi, apoi…
linişte. Se auzea numaimuzica şi sforăitul uşor al lui Jack.
I-am privit mult timp. M-am tot întrebat care să fie resorturile

care-i ajută să aibă o comunicare atât de perfectă. Şi armonioasă.
Ce ne lipseşte nouă, oamenilor, ca să putem atinge asemenea
perfecţiune? Nu ştiu. Aş putea însă identifica lucruri care ne
prisosesc. De exemplu, aroganţa. Convingerea, fatală, că suntem
cei mai dintre cei mai… Noi nu putem vedea dincolo de vârful
nasului, dar credem că suntem întruchiparea perfecţiunii. Nu
putem percepe viaţa şi manifestările ei într-o armonie desăvârşită,
pentru că suntem dizarmonici în tot ce facem. Biata noastră fiinţă
este pusă, de noi înşine, pe un piedestal foarte înalt, dar noi nu
suntem în stare nici măcar să privim în sus, dar sămai şi înţelegem
ceva. Îmi amintesc cum, prin 1970, îi apăruse lui Mihai Beniuc o
carte: (Ed. Ştiinţifică). Doamne, câtă băşcălie
s-a făcut atunci la cenaclul de la Casa Tineretului! Eram de
neîntrecut, eram diabolici, eram geniali, ce mai! Nu conta că-şi
dăduse doctoratul pe această temă, că făcuse un stagiu de
specializare în Germania, că era prima carte cu acest subiect în
România. Noi o ţineam una şi bună: dacă n-a reuşit mare lucru în
poezie, poate reuşeşte ceva cu animalele. Ha-ha-ha! Într-o pauză
de curs, o colegă,Ana, care nu frecventa cenaclul, dar auzise toată
povestea, s-a apropiat de mine şi m-a rugat să-i împrumut cartea
lui Beniuc. I-am spus că n-o am. Dar ai citit-o? Nu.Ana m-a privit
cu o mirare abia reţinută şi a plecat. O urmăream cum se
îndepărtează, fără să aibă habar că întrebarea ei a funcţionat ca un
glonţ care nu va putea fi extras niciodată. De atunci n-am mai
văzut-o.Târziu amaflat că s-a călugărit.
Jack dădea semne că a amorţit şi că ar camvrea să semişte. Nu

ştia însă cum să procedeze ca să nu-l deranjeze pe micul zburător.
Acesta, simţind parcă disconfortul pe care-l producea, a început şi
el să se foiască. Dintr-o dată, a ţâşnit din culcuş şi a sărit pe Jack ca
pe un podium. Cu penajul uscat, odihnit şi vioi era de-a dreptul
irezistibil.Muzica se apropia de piesa care, de fiecare dată, îl făcea
pe Demis să-şi ia zborul. Speram ca de data asta să n-o facă. M-a
privit câteva clipe şi a uguit unmesaj din guşa luimiraculoasă, ca o
cutie muzicală: ugu - ugu - ugu! Când a început refrenul, şi-a
desfăcut aripile, s-a îndreptat spre fereastra larg deschisă şi dus a
fost. În urma lui, prin aerul albastru fâlfâia o trenă pe care scria:

Am ieşit la plimbarea de după-amiază. Mai devreme ca de
obicei, dar Jack părea cam neliniştit. În timp ce ne plimbam, îmi
veneau în minte tot felul de ziceri pe care, cu ani în urmă, le
reiteram ori de câte ori întâlneam o persoană care purta un câine în
lesă: Sau:

Şi tot aşa. Când ne-am
întors în casă, m-am refugiat într-un fotoliu. Jack s-a repezit la
castronelul lui cu apă. Era însetat. S-a apropiat apoi şi şi-a lăsat
capul pe genunchii mei. Obişnuia să facă asta când voia să fie
mângâiat. Acum însă, din când în când, îşi înălţa capul şi mă
privea. De fiecare dată, în ochii lui citeam un fel de încurajare:
lasă, mami, nu fi supărată.A fost frumos, chiar dacă a durat puţin.
Bătrânul Jack e lângă tine şi... nu va zbura niciodată.

Tu, eu şi-o umbrelă

Cucerirea paradisului

Psihologie animală

goodbye,my love, goodbye!

cred că ăştia nu mai au ce face cu banii... oare ăştia nu
mai au chiar nimic de făcut pe lumea asta?

Angela TRAIAN

TU, EU, I-O UMBRELŞ Ă
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„O POEZIE SPONTANĂ LA MAXIMUM
ŞI FĂRĂ FORMĂ FIXĂ”

Traian D. LAZĂR

1.Arhiva personalăBasarabNicolescu.
2. Barbu, Ion (1895-1961), matematician şi unul dintre cei mai
însemnaţi poeţimoderni români.
3.Mallarmé, Stéphane (1842-1898), poet şi critic francez, figură de
seamă a simbolismului european.
4. Valéry, Paul Ambroise (1871-1945), poet şi eseist francez,
reprezentant al simbolismului tardiv în literatura franceză.
5.Tănase,Alexandru, filozof român, autor al volumelor:

, Ed.
Academiei, 1979; , Ed.
Junimea, 1981; coordonator vol. , Ed. Junimea,
1979.
6. Lupaşcu, Ştefan (Lupasco, Stéphane) (1900-1988), filozof
român de limbă franceză, care a dezvoltat logica non-aristotelică a
terţului inclus, bazată pe principiul antagonismului. Cartea la care
face aluzieHoria Stamatu este StéphaneLupasco,

, Editura Politică, colecţia « Idei contemporane
», Bucureşti, 1982, cuvânt înainte de Constantin Noica, selecţie,
traducere din limba franceză şi postfaţă de Vasile Sporici, control
ştiinţific şi note deGheorgheEnescu.
7. Gorgone, fiinţe cu înfăţişare monstruoasă, înspăimântătoare din
mitologia antică greacă. Simpla vedere a uneia dintre ele, Gorgona
Medusa, transformape oricemuritor în stană de piatră.

„19 aprilie 1984
Iubite ecumenicBasarab,

Timpul încurcat din cauza bolii mele, m-a făcut să încurc multe
lucruri. Nu mai ştiu ce ţi-am trimis din Barbu în adaptare franceză,
dar lasă de-o parte ce ţi-am trimis, şi discuţia cred că poate să
înceapă dela ce-ţi dau acum, adică piese. Limbajul sucit al lui
Barbu, pune la grele încercări şi ce ne interesează este dacă în aceste
adaptări este o sintaxă acceptabilă. De aceea îmimenţin părerea de-
a te consulta cu care nu ştiu româneşte, şi nu cu
care ştiu franţuzeşte, dar niciodată ca un Francez. Cu celemai bune
urări de Sărbătorile Paştelui,
cu dragoste
Horia Stamatu”

Civilizaţia
socialistă: dimensiuni şi confruntări contemporane

Confruntări ideologice contemporane
Artă şi ideologie

Logica dinamică
a contradictoriului

B) Scrisoare a lui Horia Stamatu către Basarab Nicolescu din
19aprilie 1984.1

şapte

francezi Români

1)Arhiva personalăBasarabNicolescu.

Dehors le temps l'abîmede ces calmes faîtes
Peasés par unmiroir l'infini azur,

Dans les groupes de l'eau un jou second, plus pur...

Des lyres dechirées, perdues en contre vol
Et il puise le chant:tel que lamer qui roule
En secret lesméduses sous ses vertes coupoles.

ANEXA.Dinpoeziile lui IonBarbu tradusedeHoriaStamatu.

DEHORSLETEMPS

Tranchant la noyade du troupesudesbêtes

Nadir latent! Le barde enlève la foule

La 29 septembrie 1980, în şedinţa de lucru pentru
înfiinţarea asociaţiei , a fost examinată o
sugestie a lui Virgil Tănase „referitoare la traduceri

oportune de texte româneşti în limba franceză”.Ascultat cu interes
de către cei 20 de participanţi, între care se aflau Mircea Eliade,
Vintilă Horia, Ştefan Baciu, Horia Stamatu, Basarab Nicolescu şi
Virgil Ierunca, Virgil Tănase a comunicat că „a obţinut din partea
Editurii Flammarion, crearea unei colecţii destinată traducerilor din
limba română. Flammarion ar fi deopotrivă interesat şi de clasicii
români şi de textele scriitorilor români contemporani din ţară sau
din exil. Flammarion ar asuma integralitatea cheltuielilor de
publicare, în afară de costul traducerilor. Fireşte criteriul selectiv al
calităţii rămâne determinant. Cât despre costul traducerilor nu ar fi
prea ridicat: circa 30 Fr(anci)f(rancezi) pagina. Cei care ar putea
traduce singuri textele reţinute în limba franceză ar fi publicaţi de o
mare editură occidentală, fără nici o prestaţie materială, putând
chiar beneficia de obişnuitele drepturi de autor.” („Proces verbal al
şedinţei de lucru din 29 septembrie 1980”, aflat în Arhiva d-lui
Basarab Nicolescu, căruia îi mulţumim pentru că ni l-a pus la
dispoziţie ca şi pentru amabilitatea de a revizui acest text).
Iniţiativa d-lui Virgil Tănase a fost susţinută de participanţi,

urmând a fi comunicată scriitorilor români din exil, care ar putea fi
interesaţi. Dintre cei prezenţi, Horia Stamatu şi-a manifestat
intenţia de a traduce în limba franceză poezia lui Ion Barbu. Era
atras de această idee întrucât fusese, încă din adolescenţă, un
admirator al poeziei lui Ion Barbu. Va fi fost impulsionat şi de
speranţa că preşedintele asociaţiei , Basarab Nicolescu,
avizat şi original comentator al poeziei barbiene, îl va sprijini în
realizarea unei traduceri de calitate.
Această doleanţă a lui Horia Stamatu nu a fost satisfăcută. În

1983 s-a publicat la Flammarion, în colecţia „Lettres roumaines”,
dirijată de Virgil Tănase, cartea

, conţinând scurte texte în proză deMircea Eliade, Leonid
M.Arcade, ŞtefanBănulescu,DumitruRaduPopescu,AndreiUjică
şi Vasile Voiculescu, traduse de Mihaela Bacu, Marie-France
Ionesco, Şerban Cristovici şi Virgil Tănase. O nouă ediţie a fost
publicată în 1992.
Scrisorile pe care le reproducem, adresate de Horia Stamatu lui

Basarab Nicolescu, aduc mărturia lui Horia Stamatu asupra rolului
poeziei barbiene în formarea sa ca poet şi ne dezvăluie opiniile sale
de critic literar asupra interpretării poeziei lui Ion Barbu. Este
ilustrată, totodată, solidaritatea exilaţilor în apărarea contra
agresiunilor regimului de la Bucureşti faţă de opera şi reputaţia lor
ştiinţifică. Este cazul interpretării forţat materialiste a operei lui
Ştefan Lupaşcu, acţiune căreia, Basarab Nicolescu i-a dezvăluit
resorturile şi demolat argumentele.

DOCUMENTE

„15 februarie 1984
Dragulmeu ecumenicBasarab,
Adaptările mele franţuzeşti din poeziile lui Barbu , se cam

confundă cu sezonul greu al boliimele, din care sper să ies încetul cu
încetul.
Poeziile adaptate sunt mai multe decât m-aş fi aşteptat, :

„ ”, „ ”, „ ”, „ ”, „ ”,
„ ” şi „ ”.
Te-am rugat dela început, şi menţin rugămintea, să consulţi

Francezi, care să semnaleze ceea ce este imposibil în limba
franceză. Dar ... la o imposibilitate alta. „Din ceas dedus”, are prima
strofă, care este o frază, fără verb predicativ. Dar dacă în româneşte
e posibil aşa ceva în poezie zic de ce n-ar fi şi în franţuzeşte.
Barbu a lucrat în limba română ceea ce avea dela Mallarmé şi

Valéry , poeţi pe care şi eu i-amstudiat.Ca să nu cad în capcana lor şi
m-a ajutat enorm Barbu. Când am dat de „ ” eram la
sfârşitul liceului, şi aveam o modestă experienţă literară de
adolescent. Barbum-a vrăjit în aşa hal, încât mi-am dat seama că nu
scap de el decât făcând cu totul altceva, adică o poezie spontană la
maximum - şi fără formă fixă. În primul an de universitate am dat de
Mallarmé şiValéry pe care i-am studiat, dându-mi seamaorice era la
Barbu dela ei, şi felicitându-mă că n-amcăzut în capcana lui.
Cât priveşte „matematica” sau „geometria” şi poezia, cred că

lucrurile trebuesc considerate mai calm decât inginerul care la
conferinţamea de anul trecut, mi-a interzis pur şi simplu sămă ocup
deBarbu, din cauza ignoranţeimele înmaterie de „geometrie”.
Adevărul este că poezia este una, că geometria alta, iar Barbu

întâmplător era chiar geometru, într-o vreme când se discuta la
sânge despre „poezia pură”, iar Valéry dispreţuind
„sentimentalismul” se revendica dela o geometrie imaginară,
pentru că de acea propriu zisă habar nu avea.
În „ ...” este această doctrină preluată de Barbu,

care însă era de profesiematematician.Acolo se vede că poetul voia
să detaşeze poezia de orice contingenţă psichologică, aşa cum se
face în geometrie, unde nu există sentimentul „timpului” generator
al tuturor stărilor zise „poetice”, ca „melancolia”, „nostalgia”,
„amorul” rămas în urmă, „tinereţea pierdută”, „timpul” însuşi
pierdut, etc. etc. Deci poezia să fie o operaţie la fel de lucidă şi
dincolo de orice „afectivitate”, aşa cum este o altă disciplină, adică
geometria. Deosebirea între una şi alta este bine înţeles
fundamentală,

Hyperion

Hyperion

Les morts incertaines - Six récits
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A)Scrisoare a luiHoria StamatucătreBasarabNicolescudin15
februarie 1984.1
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şapte

pentru că în geometrie orice afirmaţie trebuie

demonstrată, pe când în poezie nu se „demonstrează” nimic,
afirmaţia rămâne liberă de orice control logic. Poezia
„demonstrativă”, cu introducere-dezvoltare-concluzie, era pentru
Barbu „poezia leneşe”, ale unor veleitari ai logicei, pentrucă nu
sunt în stare să lege trei silogisme, cum se poate face în geometrie.
Barbu n-a amestecat deloc lucrurile, aducând nou ceea ce era în
„spiritul timpului” la alţii, adică o desafectare analoagă a
obiectivităţii geometrice.
Cu adaptarea franţuzească lucrurile sunt şi ele uşor schimbate.

„Româneşte” nu am „mallarmé-valéryzat” niciodată, dar de câte
ori am scris câte o poezie franţuzească, era inevitabil „mallarmé-
valéryzantă”. De aceea a trebuit să fac acelaşi lucru ca în
adolescenţă, când am vrut să scriu cevamai cu temei în franţuzeşte,
adică scriind poezie liberă. Barbu merge însă în tiparele mele
„mallarmist-valéryste” subconştiente, şi de aceea o cârpesc. Dar
aceasta nu merge decât unde Barbu „mallarmé-valéryzează”, şi
încă nu peste tot, pentrucă aduce cu amestec de termeni de „culori”
amestecate în aşa fel, încât scoate unele efecte intraductibile.
Rămâne de văzut ce zic Francezii de această „rom-franceză-
barbistă-mallarméistă-valérystă”. Românii nu trebuesc consultaţi
pentru că sunt superiori şi suficienţi, şi lipsiţi de politeţea
Francezului care nu se răţoeşte la străini când aceştia se apropie de
limba lor. Suntmaimodeşti în esenţă.
Alăturat un articol al unui politruc ideologic din noua garnitură,

Al. Tănase , consacrat de o antologie din Lupaşcu , dat pe
româneşte.Articolul este abuziv şi trebue să i se dea o replică.Omul
nu are nimic de-a face cu „marxismul”. Şi nici nu poate fi declarat
pur şi simplu „materialist”, chiar dacă nu e metafizician. E un
gânditor în secolul XX, în măsură în care acest secol urma lui al
XIX-lea. A fost o modă scientistă, care însă nu are nimic de-a face
cu „firoscoseala” acestui alt Tănase. Cred că dumneata ai fi cel mai
indicat să-i iei apărarea (lui Lupaşcu - n. n.) faţă de aceste gorgone ,
pentrucă îi acorzi o înaltă preţuire, fiind tot ceea ce se poate
închipuimai „anti-marxist”.
Cu celemai bune gânduri
ecumenice,
Horia Stamatu”
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Întâmplarea a făcut (sau a potrivit) astfel ca două cărţi de sonetesă-mi parvină la puţin timp una după cealaltă. Întru
convingerea că, oricât ar părea de perimate pentru noile

generaţii ultramoderniste de poeţi, peste modelele clasice ale
poeziei nu se va aşterne praful, câtă vreme se vor găsi mereu nişte
romantici incurabili să le scoată la lumină.
Prima mi-a fost oferită în omagiu de autorul ei, Mihai Merticaru,
pe care l-am întâlnit la o prezentare de carte la PiatraNeamţ. ”Arta
Euritmiei - 74 de sonete”, apărută la EdituraVasiliana '98, nu este
o încercare izolată a profesorului şi jurnalistului de la Piatra
Neamţ. A mai comis asemenea ”păcate” în 2007 cu ”Arca lui
Petrarca - 65 de sonete” şi în 2009 cu ”Geometrie lirică - 66 de
sonete”, pe lângă multe alte cărţi de poezie publicate din 1992
încoace.
”Când este întrebat, spune că se consideră un romantic autentic, în
mare măsură neoclasic, puţin modernist şi mai puţin
postmodernist, care se simte confortabil numai în apele dulcelui
stil clasic.” se autocaracterizează poetul Mihai Merticaru. Şi
adaugă cu ironie, citându-l pe J.E.Goethe: ”Poeţii moderni pun
prea multă apă în cerneală.” Curajul şi virtuozitatea în abordarea
tradiţiilor sonetiste sunt confirmate şi de referinţele critice, prin
voci autoritare, incluse într-o selecţie sumară în volum.
Rigoarea impusă de urmărirea structurilor clasice se răsfrânge şi
asupra alcătuirii cărţii. Poetul nu se poate abţine să nu includă un
mic eseu privind teoria, tradiţia, numerologia şi arta sonetului. Ca
să nu fie bănuit cumva de lipsă de seriozitate. Sau poate pentru a
putea stoarce aprecieri şi din partea neaveniţilor. Aşa, bunăoară,
citind despre ”coroana”, descrisă ca cea mai dificilă formă
compoziţională, nu poţi să nu remarci că ultimul capitol al cărţii
conţine astfel de 15 sonete legate între ele prin complicata tehnică,
sub titlul ”Femeia”, culminând în Sonetul-Maestru. ”Fără ea,
sonete nu s-ar mai scrie,/ Dac-ai greşit, uită, dar nu te iartă./
Femeia-i duhul operei de artă,/ E superbă şi într-un sfert de ie.”De
altfel femeia şi iubirea constituie subiectele preferate ce revin în
mai toate sonetele, cândmai ironic, cândmai tandru: ”Femeia e-n
toate şi toate-s în una,/ Poartă deschisă spre (ne)fericire,/ Punct
sacrosant pentru pomenire,/ Pentru intrarea-n paradis, arvuna”.
Cu o ultimă încercare de a demonstra superioritatea genului, în
micul tratat introductiv asupra sonetului, bazat mai ales pe
simbolistica numerelor şi perfecţiunea universului, se afirmă: ”Se
cuvine să mai precizăm că, în această specie literară, s-au exersat
spiritele cele mai strălucite ale veacurilor din ultimii 800 de ani.”
Se invocă chiar natura sa divină, în alegorii de jertfă supremă:
”Răstignit pe crucea clipei într-un cui,/ Între doi tâlhari de rime
rare,/ Ascult cum unii strigă !/ Dar cei mai mulţi privesc
lamine şui.” O imagine sugerată, parcă, de coperta celei de a doua
cărţi, despre caremi-ampropus să vorbesc.
”Manuscrisul de la ÎNVIERE” de Horia Zilieru conţine 33 de
sonete, multe din ele cu variante, din care unele redate în facsimil
sau însoţite de schiţe ale autorului. La acestea se adaugă o postfaţă
de Valeriu Stancu şi o incursiune în istoria sonetului de la origini
până astăzi, presărată cu reflecţii şi cu citate de întregi sonete,
pornind de la întrebarea retorică: ”Sonetul [...] îşi mai exercită
splendoarea, receptarea, azi? Îlmai ' ' poeţii?”
Tematica sonetelor, ca şi a ilustraţiilor, limbajul, simbolurile
folosite ne poartă când pe tărâm religios, de Vechi şi Nou
Testament, când în plan erotic. Abordarea nu este de loc facilă,
punând în genunchi până şi pe autorul postfeţei care-şi începe
analiza exclamând cu sinceritate: ”Doamne, greu mai e de definit
poezia lui Horia Zilieru!” Nu ne-am lăsat descurajaţi şi am
deschis curioşi cartea, pătrunşi de evlavia pe care imaginea de pe
copertă ne-o impunea.”Yahoo. ”

. Poetul/ în mantă-albastră peste vremi Ascetul/
Atletul în poem visa o nuntă.” citesc deschizând volumul la
întâmplare un început de sonet cu iz simbolist. O combinaţie de
clasic şi modernism mă îmbie să continui, dar imediat tonul
entuziast este anihilat pierzându-se printre cuvinte şuierătoare,
care numai de bine nu par a zice: ”tornada tânga ditiramba stare/ şi
mestec flori anihilând blocada/ miresmei din rotite sanctuare/
pendul oprit ” ”. ” Nici în ”Variantă” nu e loc de
maimult confort, ne izbesc aceleaşi voci de suferinţă: ”simpozion
de vase capilare/ eu (nevăzutul) îngropând vederea/ o dată sfinx,
să ancoreze iară/ arca lui Noe: mistic pisc în mare”.Zăbovesc în
alte pagini de sfere mistice sperând să găsesc o urmă de blajenie
divină. Dar mă ajung din urmă ecouri de ritmuri înverşunate ”în
care Îngerul căzut ascultă/ hard/rock. Curentul punk nu-i
înspăimântă”. Din întuneric se desluşesc contururi de icoane pe
care poetul le schiţează ridicând altare de cuvinte: ”cu monahala
grotă lexicală/ orgia hiysteria neprihana/ picturi murale
transparent mormântul./ Se-ntorc icoanele? Alege rana/ din
Ochiul lui Ioan al Crucii Sfântul/ canonizându-ţi cheia
muzicală.”. În străfulgerări intermitente, cu efecte stroboscopice,
putem întrezări pe sonetistul solitar,
aplecat la masa de lucru, trudind la
şlefuiri de aur şi pietre rare: ”Cu
energia iernii îngropată/ între silabe
(ludice sicrie)/ gravezi potire.
Surda sihăstrie/ absoarbe energia
din agată”.Lecturarea celor două
cărţi mi-a fost ghid, în dorinţa de a
trăi un moment de liricitate
profundă, acum, în preajma Zilei
Internaţionale a Poeziei. Mă întreb
ce ar mai fi ea fără un sonet, un
rondel, un gazel? Cum de mare
folos mi-au părut şi notele
introductive. Cititorul are nevoie de
asemenea îndrumări. Aprecierile
critice suntmai de folos autorilor.

îndurare

practică

Veniţi privighetoarea cântă/ şi
liliacul e-nflorit”

cu sângele afară
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- Aurel BRUMĂ: Prima zi de mai este corespondentă
consacrării Excelenţei voastre ca episcop al Diecezei de Iaşi,
acum 25 de ani. Aniversarul a unit sub bolta catedralei, la
ceremonialul liturgic, episcopi şi preoţi, persoane consacrate
şi credincioşi. Privind spre ÎPS Ioan Robu, arhiepiscop de
Bucureşti, PS Anton Coşa, episcop al Diecezei Romano-
Catolice de Chişinău, formaţi aici, la Iaşi, gândul m-a purtat
spre perioada când eraţi rector al Institutului Romano-
Catolic, instituţie ecleziastică la care au absolvit mulţi dintre
înalţii ierarhi catolici dar şi preoţii misionari prin care
„hotarele”Diecezei de Iaşi s-au extins pestemultemări şi am
înţeles, din cuvântul Excelenţei voastre, că preotul, păstorul,
are datoria unei lucrări continue, deloc subsumată unui
moment anume, unei aniversări anume.
- P.S. PetruGHERGHEL: În calendarul
nostru postdecembrist, ziua de 1 mai
reprezintă o zi de intrare în normalitate.
Până la acea zi întunericul a marcat în
mod dur parcursul spiritual şi pastoral al
unei părţi din Biserica lui Cristos, fiind
decapitată şi văduvită de păstori, de
episcopi şi, în unele părţi şi timpuri, şi de
preoţi, cei care aveau misiunea de a sta în
fruntea turmei, a credincioşilor pe drumul
lor de împlinire sufletească şi de
demnitate creştină. Schimbările din anul
de graţie '89 au deschis noi orizonturi de
creştere normală şi de împlinire spirituală şi culturală a tuturor
locuitorilor ţării noastre, între care credincioşii catolici nu
trebuiau să fie neglijaţi sau înlăturaţi.
Figurile marilor ierarhi pe care le-aţi văzut sub bolta marii

catedrale din Iaşi, rod al credinţei poporului credincios catolic
- cel care nu s-a lăsat învins cu toată furia ateismului comunist
- reprezintă, în prima zi a celei mai frumoase luni, luna mai,
luna minunată a florilor, o notă de o nouă împlinire şi de
speranţă şi deci de o binecuvântată răsplată generoasă a
cerului. Seminarul nostru de Iaşi - chiar dacă a trebuit să treacă
şi el, ca şi întreaga Biserică locală, printr-o lungă şi neagră
perioadă de suferinţe şi furtuni -, graţie ocrotirii Maicii Sfinte
şi a sfântului protector al familiei sfinte şi al acestei noi familii
şi şcoli a lui Isus, a continuat să crească şi să ofere Bisericii şi
lumii tineri apostoli căliţi şi făuriţi sufleteşte, astfel încât
sămânţa evangheliei să fie aruncată sub brazda încercată şi
însetată de golul produs de lipsa vieţii spirituale din cauza
violentei eliminări a semănătorilor închişi de noua forţă a
ateismului şi comunismului roşu. Pe umerii marilor martiri ai
Bisericii: episcopi şi preoţi, răpuşi în puzderia de închisori ce
acoperea teritoriul noii Românii, între care străluceşte
vrednicul apărător al credinţei episcopul Anton Durcovici,
ridicat recent la demnitatea de martir fericit al Bisericii
Catolice, au crescut noi apostoli dornici să poarte mesajul
vieţii şi al iubirii între oamenii diecezei noastre şi nu numai,
trecând chiar graniţele continentului nostru. Este împlinirea
cuvintelor marelui scriitor Tertulian care afirma cândva:
Sângelemartirilor este sămânţa creştinilor.

- Împlinindu-se profeţia lui Isus şi încurajarea sa pe când se
afla viu în mijlocul ucenicilor şi a apostolilor, Biserica n-a
încetat să-şi împlinească misiunea şi să plece din loc în loc, să
părăsească propriile case şi bunuri, să se angajeze la o operă
mântuitoare ştiind că aceasta a fost soarta însăşi a
întemeietorului ei: „În lume veţi avea necazuri; însă curaj, eu
am învins lumea!” ( 16,33). Aceste încercări, suferinţe,
persecuţii n-au încetat odată cu învierea sa, ci, dimpotrivă, ele
s-au înmulţit şi întărit în decursul timpurilor ajungându-se la
forme din ce în cemai sofisticate, culminând cu noile ideologii
ale nazismului şi comunismului. E adevărat că Biserica, pe
lângă cele patru note fundamentale ce o caracterizează, adică:

şi , mai are una ce a devenit
emblematică, O adevărată notă ce o face să fie
asemenea cu Cristos întemeietorul ei, care, chiar dacă a trebuit
să treacă prin calvar şimoarte, nu a rămas înmormânt, ci a ieşit
biruitor. Biserica, opera sa dumnezeiască, nu poate să rămână
învinsă, ci doar este chemată să îngenuncheze în rugăciune şi
în aşteptare, învingând lumea şi răul. Nu e vorba de o forţă
omenească ce învinge, ci de puterea celui care a spus: „Iată, eu
sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor” ( 28,20). Valurile
persecuţiilor şi suferinţelor au fost peste orice închipuire, iar
cei care au fost înaintea noastră ne-au lăsat un testament
glorios, un exemplu de sacrificiu suprem în faţa căruia
lucrarea unuia sau a altuia sau a noastră a tuturor a fost infinit
uşurată şi întărită. Căutăm, aşadar, să facem în aşa fel încât
ceea ce ei au apărat să nu dispară sau să se risipească.
Dumnezeu a lucrat peste capetele înfierbântate ale

- Agresată, deposedată de multe dintre bunurile sale,
victimizată şi martirizată prin ierarhii săi, începând cu PS
Anton Durcovici, cu ceilalţi preoţi alungaţi din lăcaşuri,
Biserica Romano-Catolică a suferit peste măsura închipuirii
în perioada comunistă fără a îngenunchea însă decât în
rugăciune. Cărţile mărturisitoare sunt încă în manuscrise. Şi
îndrăznesc să cred că încă din aprilie 1978, când aţi fost numit
administrator apostolic al Episcopiei de Iaşi, v-aţi asumat
jertfelnic vocaţia, parcursul fericitului Anton în condiţii
mereu potrivnice lucrării.

In

una, sfântă, catolică apostolică
persecutată.

Mt

potrivnicilor săi şi în şcoala inspirată de lumina şi iubirea
Duhului său. Dincolo de toate greutăţile şi de toată presiunea,
multe flori au răzbit să iasă şi să împodobească grădina
Bisericii, fiind mereu hrănită de jertfa bunilor creştini şi a
marilor apostoli ai spiritului care n-au încetat să se ofere şi să
se jertfească pentru ca alţii să ducă mai departe turma
încredinţată spre păşuni verzi şi spre ape liniştite. Au fost,
aşadar, vlăstare noi, tineri însufleţiţi de un crez aparte,
seminarişti generoşi care au ajuns preoţi şi păstori din şcoala
lui Cristos, care nu au părăsit nici o clipă barca Bisericii
încercată de furtuni şi valuri până nu au ajuns la limanul
făgăduit şi atât demult dorit. Dintre aceşti noi apostoli crescuţi
în şcoala cea mai scumpă a Bisericii şi a poporului creştin - în
care mi-a fost dat şi mie să veghez la cârma sa - printre

obstacolele de tot felul din acei ani grei s-au ridicat atâţia noi
apostoli, preoţi şi păstori care au primit ca mandat să meargă
până la marginile pământului, dincolo de hotarele diecezei -
până în îndepărtatele Americi sau în alte continente - animaţi
de acelaşi dor şi fideli poruncii lui Isus: „Mergeţi şi predicaţi
evanghelia la toată făptura”. Pentru aceasta marele
evanghelizator Cristos a venit în lume şi deschide noi
orizonturi, continuând să fie lumina lumii şi speranţa
popoarelor.

- E un lucru firesc ca tradiţiile înaintaşilor noştri să le
păstrăm şi să rămână pentru urmaşi valori ce ne onorează şi ne
obligă . Nu haina face pe om, ci omul îşi face şi îşi alege haina
pe care o preţuieşte şi o consideră o comoară care îl leagă de
trecut, de credinţă, de moştenire şi de obiceiuri. Zestrea
moştenită nu e un semn de înstrăinare şi de dominare, ci este un
dar care înfrumuseţează şi îmbogăţeşte viaţa şi trăirea în
colectivitate.
Credincioşii catolici nu pot uita şi nu trebuie să uite de ceea

ce ştiau şi făceau bunii creştini din primele veacuri ca şi
înaintaşii lor din istoria mai recentă „care, deşi în ceea ce
priveşte îmbrăcămintea, hrana şi restul vieţii urmează
obiceiurile locului, îşi propun o formă de viaţă recunoscută de
toţi, minunată şi de necrezut; participă la toate activităţile
cetăţenilor buni şi acceptă toate îndatoririle ca oaspeţi în
trecere. Orice pământ străin este patrie pentru ei şi orice patrie
este pentru ei un pământ străin”. Creştinii cei buni îşi fac o
sfântă datorie de a iubi ceea ce au moştenit şi nu se sfiesc să
arate celorlalţi valorile lor spirituale şi culturale.Acest lucru nu
e un pericol şi nu e nici un fel imperialism, ci curajul iubirii faţă
de ce este nobil şi îmbogăţeşte frumuseţea spirituală şi
culturală a oricărui popor. Sunt fericit să văd şi să preţuiesc
ceea ce produc mâinile mamelor şi surorilor noastre şi
caracterizează sufletul lor nobil. E drept şi frumos ca oamenii,
creştini catolici şi ortodocşi, să nu se simtă deranjaţi de modul
specific de a-şi manifesta frumuseţea tradiţiilor şi a portului
specific. În aceeaşi gamă de valori specifice se înscriu şi
eforturile de a ridica monumente, lăcaşuri de cult, case - ca un
simbol al vitalităţii şi curajului creştin - mod firesc de a aduce
cinstire Creatorului şi a veni în sprijinul manifestării
convingerilor celor care cred.Mă bucur să văd acasă şi oriunde
chipul credincioşilor din satul meu natal Gherăeşti care-mi
vorbesc de înaintaşii noştri, de părinţiimei şi de vredniciile lor.

- Mi-a fost drag să înţeleg şi nu voi înceta de a profesa
convingereamea că lumea are un singurCreator, că oamenii au
o origine comună, că în fiinţa oamenilor este un program

- Am văzut la ceremonialul aniversar femei îmbrăcate cu ii
tradiţionale. Poate erau din Gherăeştiul natal. Şi, ca să
continui ideea, mi-aduc aminte de un ins duplicitar care, între
alte aberaţii, conchidea că Biserica Romano-Catolică,
creştinii catolici ca atare, reprezintă coloana a cincea a
imperialismului în România. Şi, cu îngăduinţa Excelenţei
voastre, am replicat atunci: Da, colega, iar coloana a cincea
are chipul soţiei mele - catolică. Revin: pe drumul calvarului
aţi reuşit să îmbucuraţi gândul fericitului: biserici noi, zeci de
preoţi hirotoniţi, numeroase vizite pastorale. Cum de nu v-aţi
clătinat?

- Deviza aleasă, „Ca toţi să fie una”, reiterând întâlnirile
cu Excelenţa voastră, a rodit în multe şi neaşteptate (pentru
mine) împrejurări: aplecarea şi sărutul pământului românesc
de dincolo de Prut, continua adresare, la marile sărbători
creştine, către „fraţii creştini ortodocşi”, dialogul continuu cu
înalţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, preocuparea de a
aduce în ţară, de la Vatican, dovezi ale creştinismului şi luptei
prin Biserică, pentru păstrarea fiinţei naţionale (prin
„Monumenta Romaniae Vaticana” - autor I. Dumitru
Snagov).Coloana Infinită a trăirii înDuh.

genetic care se derulează fără greş în diferite ambiente şi
diferite epoci, realităţi ce pot lăsa o amprentă asupra
caracterului şi asupra aspectului fizic, dar care nu schimbă cu
nimic proiectul divin al fiinţei umane. Suntem cu toţii incluşi
în acelaşi program vital cu origine de dincolo de pământ şi cu
un destin trecător în drum spre veşnicie. Suntem egali în fiinţa
umană şi uniţi unii cu alţii, dar fiecare cu identitatea sa, şi ne
bucurăm cu toţii de un statut comun: fraţi între noi cu bucuria
sfântă a unui Creator şi Părinte veşnic. Suntem cuprinşi într-
un mister al vieţii, diferiţi însă de celelalte făpturi prin
destinul veşnic al imaginii şi chipului Creatorului în noi. „Şi
l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui
Dumnezeu l-a creat; bărbat şi femeie i-a creat” ( 1,27).
Acest adevăr m-a făcut să aleg cuvinte din testamentul lui

Gen

Isus, care ne cheamă să ne rugăm cum el s-
a rugat: „Ca toţi să fie una, după cum tu,
Tată, eşti înmine şi eu în tine, ca şi ei să fie
una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu
m-ai trimis” ( 17,21). Nu am încetat şi
nu voi înceta să cred şi să propovăduiesc
acest adevăr în orice timp şi în orice loc.
Indiferent unde trăim, ce cultură avem,

ce profesie şi ce religie avem, adevărul
unităţii noastre trebuie să ne determine să
ne căutăm, să ne preţuim şi să ne iubim. În
această lumină ceea ce facem, chiar dacă
împrejurările ne despart, tradiţiile ne

In

aşează în grupări, regiuni şi ţări diferite, nu avem alt destin
decât unul şi nu avem alt drum decât cel frăţesc pentru
împlinirea aceluiaşi scop - armonia şi fericirea unei familii
unite în jurul celui care ne-a creat şi ne-a mântuit, Fiul lui
Dumnezeu şi fratele nostru. Acest adevăr ne cheamă să ne
iubim unul pe altul, să ne iubim istoria şi ţara, să ne strângem
în jurul „Columnei lui Traian” pe chipul căruia se află
imaginea strămoşilor noştri şi în jurul „Columnei lui
Brâncuşi” - un parcurs istoric comun - al vieţuirii noastre în
fiinţă şi în spirit. Toate acestea ne fac să intrăm pe poarta
sărutului şi să stăm împreună lamasa tăcerii, în jurul aceluiaşi
Domn şiMântuitor Isus.

- Istoria popoarelor se alimentează din marile valori
spirituale şi din „cuvintele sacre” descoperite şi transmise
prin viu grai sau prin scris. Oamenii s-au lăsat conduşi de
lideri inspiraţi şi de mari personalităţi alese şi dotate cu
scântei transcendentale ca linii coordonatoare pentru cărările
vieţii. Darurile Creatorului au avut menirea să fie „lumină
pentru paşii noştri” - şi ele au luat forme adaptate fiecărui timp
şi fiecărui loc. Lumina care a început din hotărârea
Creatorului „să fie lumină” a cuprins atât universul fizic cât
mai ales universul spiritual, luând forme variate după ritmul
dezvoltării umane şi după programul creşterii cunoaşterii şi a
inspiraţiei cereşti. De aici provin Cărţile Sfinte - normele
vieţuirii în societate, preceptele generatoare de ordine şi
progres. Am moştenit atâtea valori spirituale, cărţi inspirate,
învăţături sfinte, norme de drept şi de convieţuire, adevăruri
de viaţă, descoperite şi împărtăşite de autori sacri, persoane
inspirate şi luminate - care au contribuit la binele omenirii şi la
progresul general. Le suntem recunoscători tuturor şi simţim
nevoia şi obligaţia de a ne însuşi tezaurul şi valorile transmise
şi avem invitaţia de onoare de a le transmite celorlalţi.
Străluceşte între toate marea revelaţie divină şi profunda
învăţătură creştină care a trasat un drum de creştere în cultura
vieţii şi a spiritualităţii întregii societăţi. Rolul fiecărei
persoane luminate de Dumnezeu şi inspirate de credinţa
creştină este să se lase pătrunsă de aceste valori inestimabile,
să le iubească şi să le transmită ca moştenire generaţiilor
viitoare. Aici se înscrie lucrarea liderilor spirituali din marile
şcoli teologice, între care şi a celor din Seminarul catolic din
Iaşi, care s-au hotărât să prezinte, în slova românească vie, în
Moldova creştină, cuvântul vieţii, adică , un
imens aport la mărirea cunoaşterii şi aprofundării credinţei
poporului nostru şi a creşterii culturii oamenilor din timpul
nostru, adevăraţi paşi pentru cărările vieţii şi pentru viitorul
luminos al tuturor celor ce iubesc misiunea lor nobilă pe
planeta pământ.

- Încercând să recompun câte ceva din suma întâlnirilor
cu Excelenţa voastră am fost impresionat de amănunţimea,
de minuţioasa atenţie acordată formelor şi mijloacelor de
comunicare a textelor scripturistice, valorii de prezentare
prin editări şi reeditări de texte cristice, comentarii, reviste,
audio-book-uri, spectacole. Artişti de recunoscută valoare
interpretativă, solişti cu programul încărcat de solicitările de
pe marile scene ale lumii, arhitecţii şi planurile lor de
edificare a unor noi lăcaşuri de rugăciune - toţi şi toate
acestea s-au nutrit din acest spaţiu episcopal. Învăţătura
creştină cu toate faptele de trăire nu se însumează orgoliului,
ci culturii. Iar apariţia Bibliei de la Iaşi, rodul strădaniei
valorice a părinţilor profesori de la Institutul „Sfântul Iosif”
adaugă cu supramăsură contribuţiile la comuna învăţătură
creştină. Credinţă şi cultură sau credinţa ca parte a culturii
unui popor?

Biblia de la Iaşi

- Ajutorarea, iubirea, compasiunea, bucuria, fericirea nu

Aurel BRUMĂ în dialog cu P.S. Petru GHERGHEL

CA TOŢI SĂ FIE UNA
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sunt Flori de colţ, nu pot fi aşezate între coli, presate şi
descoperite după ani şi ani, pentru a fi reamintite, povestite.
Iubirea, bucuria sunt încorporate, cum spunea un prieten
fizician, aurei energetice creştine, într-un sistem al trăirii
imposibil de măsurat cu cele mai performante aparate. Sunt,
continua prietenul, elemente nedenumite, nutrite din
rugăciune, din pioşenie, din mărturisirea lui Dumnezeu şi a
sfântului Fiu, din articularea viului în viul Bisericii. Şi
îndrăznesc să închei ideea dumneavoastră, P.S. Petru
Gherghel, cotropit de faptul că o asemenea energie nu poate fi
decât câtimea câtimii din flacăra Duhului Sfânt chemată de
Isus, după Înălţarea sa, în ziua de Rusalii, deasupra
apostolilor mărturisitori, ca însemn dumnezeiesc al misiunii
date de a-l mărturisi până la marginile pământului. Şi iată că
acum, după mai bine de două mii de ani, apostolatul,
misionarismul, evanghelizarea sunt şi rămân priorităţi ale
Bisericii, Dieceza de Iaşi putând fi privită pe un spaţiu care
intersecteazăAfrica sauAmerica de Sud.

Mt Ef

- Victimele inundaţiilor, ale asprimei iernii, înfometaţii de
peste mări, supravieţuitorii unor catastrofe naturale, spre toţi
aceştia s-a îndreptat atenţia şi sprijinul episcopal, al
parohiilor, al diferitelor comuniuni de viaţă cristică din
Dieceza de Iaşi, parcă reiterând lacrimile şi rugăciunea
sfântului apostol Paul către frăţiile creştine pentru ajutorarea
altor comunităţi în nevoie. E puţin, e mult în condiţiile în care
indicele de sărăcie din comunităţi depăşeşte, uneori, cotele
de supravieţuire?

Iac

- Biserica şi credinţa s-au născut din iubirea de adevăr şi
din căutarea adevăratei demnităţi umane - care a ajuns până la
noi prin efortul şi munca apostolilor care şi-au împlinit
mandatul divin. „Mergeţi şi vestiţi evanghelia până la
marginile pământului” - până în Scitia Minor, până la gurile
Dunării, până dincolo demunţi, până la noi. Suntem creştini şi
părtaşi ai iubirii divine prin jertfa şi aportul inspirat al
vestitorilor evangheliei, cuprinşi de mare zel şi de energie
divină şi dornici să dăruiască din darurile primite: „În dar aţi
primit în dar să daţi”, după îndemnul şi exemplul Fiului lui
Dumnezeu bogat în milostivire şi dătătorul tuturor darurilor
( 10,8; cf. 2,4). Ceea ceDumnezeu a făcut pentru noi, iar
apostolii şi ucenicii n-au încetat să facă, ne revine şi nouă, ca
ucenici simpli, ca popor creştin şi caBiserică tânără, să facem.
Aici se înscrie toată activitatea fiecărui preot şi creştin în a
semăna şi a răspândi vestea cea bună evangheliei şi porunca
divină a iubirii.Apostolatul, misionarismul şi evanghelizarea,
cu o precizare a zilelor noastre „noua evanghelizare”, sunt şi
rămân, aşa cum subliniaţi, priorităţi ale Bisericii, ale Diecezei
de Iaşi, care e chemată să-şi lărgească privirea cu bucurie şi
spre alte meleaguri, ţări şi continente, spre Africa şi America
deSud.

- A fi creştin nu înseamnă doar a crede, ci e cu mult mai
mult, este o condiţie de viaţă care se revarsă peste toţi,
începând de la cei mai aproape şi ajungând la cei care se află
mai departe şi, mai ales, în nevoi. Ar fi un nonsens să
mărturiseşti cu gura şi să neglijezi cu fapta. Pe drept se
întreabă autorul sacru: „Ce folos fraţii mei, dacă cineva spune
că are credinţă, dar nu are fapte… Credinţa dacă nu are fapte
este moartă în ea însăşi” ( 2,14). De aici rezultă bucuria
celui credincios, din faptele sale, iar Biserica nu poate fi
poporul lui Dumnezeu dacă nu priveşte în jur, dacă nu vede
nevoile altora şi nu ia act de realităţile triste prin care lumea
zilelor noastre trece. Ne putem chiar întreba dacă unele
încercări, catastrofe şi suferinţe care se abat asupra noastră nu
sunt tocmai pentru a ne verifica atitudinea de fraţi şi surori în
comuniune şi solidaritate. Clipele dure prin care trec
popoarele afectate de cutremure, inundaţii, catastrofe, urgie
de tot felul se transformă în momente de mângâiere care vin
din toate părţile şi fac ca suferinţele de orice fel să fie acoperite
cu semne de iubire frăţească şi încurajare vindecătoare. Ne
impresionează plăcut reacţia poporului creştin al diecezei
noastre, ca şi a celorlalţi fraţi din alte părţi ale ţării şi lumii,
când vedem cum se pornesc spre cei încercaţi atâtea gesturi de
întrajutorare şi de mângâiere ca o forţă regeneratoare şi
vindecătoare atât de benefică în relaţiile interumane şi
creştine - dovadă a fraternităţii universale.

Este o lege sfântă şi o
consecinţă a credinţei în forţa
solidarităţii. Ne amintim aici de
sfântul Paul din Tars care declara
şi îndemna: „Bucuraţi-vă cu cei
care se bucură şi plângeţi cu cei
care plâng. Să aveţi aceleaşi
sentimente unii pentru alţii” (
12,15-16). Paharul cu apă dăruit
celui însetat şi mâna întinsă celui
care se află în suferinţe reprezintă
caracteristica omului om şi
demnitatea creştinului adevărat
care întâlneşte în fiecare om
imaginea Creatorului şi a
Mântuitorului.

- Nu cred că trebuie să

Rom

- Într-o nefericită parabolă a
neghinei deloc nutritoare câteva
persoane au susţinut că „din surse
sigure” au aflat despre o
presupusă retragerea a Excelenţei
voastre. Or eu ştiam că un episcop
poate fi „retras” doar prin
chemarea luiDumnezeu la sine.

rămânem cugândul la parabola cu neghina, ci trebuie să privim
lucrurile în lumina învăţăturii noastre de credinţă. Nu noi
suntem chemaţi să decidem începutul vieţii şi nici termenul şi
sfârşitul ei, ci doar cel care este Domnul vieţii şi stăpânul
morţii, iar zilele şi toată lucrarea noastră se află în mâinile lui.
Şi mai mult, nu noi îl alegem pe Domnul într-o misiune sau
alta, ci noi suntem aleşi de el; lucru declarat oficial de Domnul
şi Învăţătorul nostru: „Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am
ales pe voi şi v-am constituit să mergeţi şi să aduceţi rod, iar
rodul vostru să rămână” ( 15,16). Cu alte cuvinte, el,
Domnul, alege şi el o face prin cei pe care i-a aşezat în fruntea
Bisericii, în capul Bisericii Catolice, prin papa care alege şi
numeşte episcopi, respectându-se toate normele canonice şi
pastorale. Ce vorbesc oamenii ori diferiţi jurnalişti sunt doar
expresii ale libertăţii pe care o au. Se cuvine totuşi o precizare
care vine din partea canoanelor referitor la durata împlinirii
unei slujiri. Consacrarea ca episcop, ca şi cea de preot, nu are
limite de timp, este pentru totdeauna, trece chiar graniţele
timpului. Exercitarea misiunii pastorale şi administrative este
reglementată de canoanele Bisericii şi depinde de libera
hotărâre a Sfântului Părinte în funcţie de vârstă şi de sănătate.
Aşadar, nota cu încetarea mandatului cuiva nu o dă nimeni
altul decât Sfântul Părinte care analizează situaţia de la caz la
caz. Acest lucru poate să aibă loc în orice timp, după cum
prescriu canoanele şi în cele din urmă la cerere, mai ales pentru
motive de sănătate. Decizia definitivă este a păstorului suprem
şi nu priveşte darul episcopatului, ci doar cadrul exercitării
misiunii administrative. Limita normală a acestei absolviri de
responsabilităţile pastorale şi administrative este vârsta de 75
de ani, care însă poate fi prelungită până la noi dispoziţii.

- Oamenii zilelor noastre au nevoie de lideri care să
înnobileze viaţa, să o facă iubită şi să trezească în sufletul celor
de mâine un nou curaj pentru jertfă şi pentru adevărata
frumuseţe, o frumuseţe care salvează, care trebuie să aducă pe
pământ pacea şi să contribuie la armonia dintre oameni şi
popoare. Este impresionant gândul pe caremarele Dostoievski
îl lansează în romanul său „Idiotul” când pune în gura prinţului
Mîşkin acea replică cu un conţinut de-a dreptul plin de mister,
că frumuseţea va salva lumea. Figura prinţului Mîşkin avea să
fie o încercare firavă de a întruchipa într-o persoană finită
infinitul frumuseţii depline. Dincolo de încercările multora de
a da o lămurire acestei replici, departe de sensul ei real,
Dostoievski avea să noteze într-o scrisoare către o prietenă: „În
lume există numai o singură figură de o frumuseţe pozitivă:
Cristos. Această figură de o nemăsurată, de o infinită
frumuseţe este fără îndoială un nesfârşit miracol” - vizibil în
întreaga . Cristos este liderul
absolut care a putut să înflăcăreze atâţia ucenici şi numai el
poate cu adevărat să o facă şi astăzi, iar cei care îl înţeleg şi îl
urmează pot să-l facă viu şi să se ducă cu gândul la frumuseţea

In

- În mesajul Excelenţei voastre adresat de Ziua Tineretului,
între alte îndemnuri, spuneaţi: „Avem nevoie de tineri
curajoşi! Trăirea credinţei cere mult curaj, deoarece vă pune
în situaţia să întâlniţi neînţelegere, ironie, acuze. Însă gândiţi-
vă că în multe locuri tineri ca voi înfruntă persecuţii şi chiar
sunt ucişi pentru că sunt creştini, pentru că nu renunţă la
prietenia lor cu Cristos. De la ei puteţi învăţa să fiţi statornici
şi puternici. Aveţi curajul să răspundeţi la chemarea lui
Dumnezeu la viaţa de familie, la preoţie sau la viaţa
consacrată. Oricare ar fi vocaţia voastră, o puteţi trăi cu
adevărat doar cu o inimă curată”. Or parcursul acestor tineri,
mai ales din satele depopulate prin migrare, din oraşele cu o
acută criză a locurilor de muncă şi sunt mulţi alţi factori
destabilizatori produşi de această tranziţie fără capăt,
dimensiunea prezenţei preotului, a cuvântului de sprijin are un
rol fundamental. În ce plan al existenţei poate şi intervine
Biserica? Şi mă gândesc, ca un exemplu, la taberele pentru
copii din parohii, la orele demeditaţie...

Evanghelie după sfântul Ioan

adevărată care, în fond ,singură poate mântui lumea. Un
adevărat ideal de a sensibiliza lumea şimai ales pe tineri, de a-
şi însuşi frumuseţea binelui şi a frumosului pe care Fiul
întrupat, coborât pe pământ, îl reprezintă cu adevărul
adus din ceruri.
Tinerii de astăzi, chiar dacă se găsesc într-o situaţie de a se

simţi întâmpinaţi de un curent potrivnic dur şi impresionant,
continuă şi trebuie să continue să caute frumuseţea, să o simtă
şi să o trăiască pentru a fi învingători şi fericiţi, gata de a
transmite frumuseţea adevărată a vieţii şi acea fericire
netrecătoare, care singură poate să transforme lumea. Ei, cu
adevărat, trebuie să se lase înflăcăraţi de curaj, să fie puternici,
să rămână curaţi şi fericiţi, să fie în stare de a însufleţi lumea
pentru a întâlni în jur „frumuseţea” iubirii şi slujirii şi a
construi astfel o lumeminunată după voinţa Domnului. Este o
datorie de onoare din partea slujitorilor Bisericii de a promova
prin tot ceea ce propun şi fac o lume nouă, mai frumoasă şi
mai fericită.

- La crearea unui climat care are menirea să formeze
oameni demni şi creştini adevăraţi, cadrul istoric şi cultural a
avut şi continuă să aibă un rol definitoriu. Valorile
patrimonialemoştenite de la străbuni şi înaintaşi constituie un
adevărat şi de neînlocuit fundament pentru făurirea unui viitor
luminos şi fericit şi nimic nu trebuie uitat, ci păstrat, conservat
şi îngrijit. Tot ce ne-au lăsat cei care au fost înaintea noastră,
ca un adevărat testament istoric, spiritual şi cultural, precum
bogăţia monumentelor, a bisericilor, a şcolilor şi a operelor de
arhitectură populară şi spirituală reprezintă o expresie a
creaţiei poporului nostru harnic şi credincios, care a ştiut să
preţuiască darul artiştilor noştri ce au dăltuit în mii de forme
frumosul şi utilul pentru a împlini chemarea şi porunca
Creatorului şi dăruitorului a toate, care a cerut şi cere tuturor
făpturilor sale să continue şi să perfecţioneze opera mâinilor
sale pusă la dispoziţia omului: „Şi i-a binecuvântat
Dumnezeu. Dumnezeu le-a zis: „Fiţi rodnici, înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul şi supuneţi-l” ( 1,28).
Privind la moştenirile lăsate de înaintaşii noştri, la Siret,

Baia, Bacău sau Iaşi, dincolo de vitregiile vremurilor şi ale
furtunilor prin care a treacut comunitatea catolică, alături de
întreaga populaţie dinMoldova şi din ţară, trebuie să nu aflăm
linişte până nu vom reuşi nu numai să privim şi să admirăm
valorile de pe meleagurile Moldovei şi Bucovinei creştine, ci
să păstrăm aceste vestigii şi mărturii ca pe o comoară de preţ şi
ca pe un imbold spre noi creaţii şi realizări care să vorbească
mereu de valorile spirituale şi culturale ale credinţei şi ale
vrednicului popor creştin din care facemparte.
Visul nutrit cândva, referitor la o copie a Columnei lui

Traian aici la Iaşi, la marginile latinităţii din care facem parte,
nu s-a stins. El rămâneo vie şi sfântă preocupare pentru noi, ca
Biserică, în mijlocul unui popor latin şi cu profunde
convingeri „că de la Râm ne tragem”, după vorba
cronicarului, care spune: „Câţi se află locuitori în Ţara
Ungurească şi laArdeal şi la Maramoros, de la un loc sunt cu
moldovenii şi toţi de la Râm se trag” (Grigore Ureche,

). Trecutul ne înnobilează şi ne
obligă, iar conştiinţa nu trebuie să ne dea pace. Trebuie să
păstrăm şi să transmitem şi generaţiilor viitoare darurile şi
valorile primite în mod generos şi gratuit de la cei dragi,
continuând să declarăm: Cinste vrednicilor înaintaşi şi laudă
Creatorului şi inspiratorului a toate.

logosul

- Unele dintre bisericile diecezei fac parte din patrimoniul
naţional al României. Există însă şi locuri, spaţii care
aşteaptă eforturi pentru a fi refăcute/restaurate, acestea fiind
legate direct de istoria ţării. Mă gândesc la Academia de la
Cotnari, la Episcopia de la Baia . Sau aceste mărturii au ieşit
din jurisdicţia episcopiei? Şi, în alt plan, proiectul aducerii
Coloanei lui Traian la Iaşimai are actualitate?

Gen

Letopiseţul Ţărâi Moldovei
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Chiar dacă dialogurile lui nu erau interviuri pur şi
simplu, ci dezbateri de idei pe o temă prestabilită,
nu se poate ca, parcurgând un volum actual de

interviuri propriu-zise, să nu te poarte gândul spre Platon,
părintele absolut al dialogului, de la care vor fi învăţat arta
conversaţiei toţi cei ce se încumetă să cultive genul cel mai
pretenţios din publicistică - . Şi învăţând vor fi reţinut
că această artă nu e scop în sine, că finalitatea ei este
descoperirea adevărului şi comunicarea lui către cei dornici
să-l afle.Arămas exemplară, în acest sens, figura spiritualizată
a lui Socrate - învăţătorul lui Platon -, care nici în faţamorţii nu
a renunţat la dreptul său de a dialoga şi de a căuta adevărul prin
dialog. În una din cele zece cărţi ale sale „Despre vieţile şi
doctrinele filosofilor”, apreciind faptul că Platon a creat în
proza greacă dialogul literar ca gen de sine stătător şi că
nimeni nu l-a egalat ca elevaţie a gândirii şi ca măiestrie a
expresiei, Diogene Laertius sublinia ideea
că el, Platon,

.
Pentru jurnalistul care se doreşte

specialist în genul interviului modelul
lui Platon este punctul de

plecare fără de care arta conversaţiei n-ar
putea atinge niciodată un înalt nivel al
măiestriei şi culturii.
Venind mai aproape de genul propriu-

zis al interviului, ca formă eficientă şi
plăcută a comunicării interumane, nu
putem evita precizarea că la originea lui stă
unul dintre cei mai reprezentativi umanişti
ai Renaşterii - Pico della Mirandola, care a
folosit pentru prima dată termenul de

. Nu fac întâmplător această
trimitere la unul dintre cei mai distinşi
membri ai Academiei platonice florentine;
o fac pentru că volumul cuprinde interviuri
cu personalităţi creatoare, creaţia fiind
principala lor preocupare şi raţiune de a fi. Toţi, fără excepţie,
prin creaţie şi-au edificat propria personalitate, ilustrând parcă
principiul formulat de marele umanist: „Tu, omule, propriul
tău plăsmuitor şi sculptor”, principiu ce se opunea concepţiei
Evului Mediu despre om şi despre valoarea creaţiilor lui. „Nu
există pe pământ nimicmaimare decât omul şi nimicmaimare
în omdecâtmintea şi sufletul...”
În jurnalistica modernă, primul profesionist care a

practicat interviul se spune că ar fi fost americanul James
GordonBennet, fondatorul lui „NewYorkHerald”, iar la noi, -
dacă ar fi să-i amintim pe înaintaşii care au impus genul, ar
trebui să vorbim despre convorbirile economice ale lui Ion
Ghica, despre interviurile lui IonValerian publicate în paginile
revistei „Viaţa românească” între 1926 şi 1939 sau despre cele
ale lui FelixAderca din „Vremea” anului 1937, adunate apoi în
volumul „Mărturia unei generaţii”. Acestea din urmă, cel
puţin, sunt reţinute de istoria jurnalisticii româneşti, dar şi de
istoria literaturii ca acte de presă definitorii pentru orientarea
filosofică a unei generaţii şi ca mărturii de creaţie ale unor
personalităţi marcante ale perioadei respective. L-am
nedreptăţi pe Ion Biberi dacă nu am aminti, printre reliefurile
distincte ale genului, ampla sa anchetă din 1946 intitulată
„Lumea de mâine”. Există, în istoria interviului românesc,
exemple privind relaţia strânsă dintre acest gen publicistic şi
literatura propriu-zisă. Dau un singur exemplu: Ecaterina
Oproiu a susţinut, într-o vreme, în „Contemporanul” o rubrică
de interviuri care se bucurau de aprecierea cititorilor. Câteva
dintre acestea au fost apoi asamblate într-o piesă de teatru
intitulată chiar „Interviu”, mult jucată pe scenele româneşti
prin anii '70. Şi la Iaşi există un număr însemnat de publicişti şi
scriitori care s-au remarcat prin exerciţiul constant al genului,
atât în presa scrisă cât şi în audio-vizual şi care şi-au adunat
apoi în volume interviurile realizate. Grigore Ilisei şi
Constantin Coroiu sunt primele nume care-mi ies în cale, iar
printre cei despre care trebuie să vorbim la timpul prezent se
numără Călin Ciobotari, Lucian Vasiliu şi, evident, Alex
Vasiliu, autorul volumului în curs de
apariţie, la Junimea, care ne prilejuieşte aceste însemnări.
Cine va citi acest volum se va simţi - cum şi eum-am simţit

citindu-l - ca într-o cetate fermecată, învăluit din toate părţile
de idei grave, de sunete armonioase, de culori încântătoare, de
ritmuri de dans şi de replici celebre de teatru, de imagini din
spectacole şi filme, de metafore poetice şi, peste toate, de
chipuri luminoase, de frunţi nimbate de gânduri, adică de
personalităţi distinse ale culturii, ale artei, ale creaţiei - o
adevărată galerie de artişti şi de tipuri umane remarcabile.
Rareori poţi avea norocul să întâlneşti, adunate al un loc,

interviul

a ridicat pe treapta cea mai
înaltă arta de a vorbi, de a susţine o temă
prin întrebări şi răspunsuri

Dialogurilor

intervista

Confesiuni improvizate,

atâtea personalităţi, atâţia oameni dăruiţi de Dumnezeu cu
harurile cele mai alese; rareori într-o singură carte se adună -
ca în acest volum - o asemenea diversitate de opinii, de forme
de gândire şi de expresie intelectuală, culturală, artistică,
poetică, etc. cum aflăm în volumul de interviuri al lui Alex
Vasiliu. Deşi muzicolog prin formaţie, autorul nu-şi restrânge
preocupările - cum s-ar putea crede - la sfera muzicii, ci
abordează parteneri de dialog din toate sferele creaţiei,
dovedind astfel o multilaterală capacitate de a provoca şi
susţine dezbateri intelectuale de ţinută, elevate, profunde,
incitante. Cu un filosof de talia lui Andrei Pleşu, de pildă,
discuţia este inteligent condusă spre o problematică şi gravă şi
foarte actuală, cum ar fi sau abuzul actual de
informaţie, care e pur şi simplu toxic şi care tinde să sufoce şi
să anuleze gândirea proprie; sau condiţia actuală a
intelectualităţii româneşti („Într-o ţară în care intelectualii nu

sunt respectaţi, în care elitele sunt
dispreţuite, şi intelectualii şi elitele se
ofilesc”); sau opoziţia dintre cultura clasică
şi cultura „pop”; sau media românească
actuală; sau „epoca foiletonistică” în care
trăim. Alex Vasiliu îl provoacă mereu pe
filosof cu întrebări incitante, de cunoscător
şi gânditor autorizat, calificat, iar din ceea ce
spuneAndrei Pleşu - cu farmecu-i cunoscut,
multe ar fi de reţinut; notez însă doar fraza
finală: „Cred că nimic din ceea ce facem fără
bucurie nu contează”.
Am reţinut doar un exemplu, dar sunt

atâtea, în acest volum, care ar trebui
menţionate, reţinute, citate, încât, dacă am
face-o, ne-ar trebui prea multe pagini.
Facem, de acea, doar precizarea de ordin
general că toate dialoguri le sunt
remarcabile, bogate în idei, agreabile,
capabile să ne reveleze personalitatea
complexă a celor intervievaţi, să fie portrete
în mişcare, să ne ofere date esenţiale despre

evoluţia în ţară şi pe mapamond a unor creatori care, prin
valoarea creaţiilor lor, fac cunoscute în lume calităţile
funciare ale poporului român. Îi am în vedere astfel mai ales
pe marii muzicieni intervievaţi de Alex Vasiliu - pe Dan
Grigore şi Nicolae Herlea, pe Angela Gheorghiu şi Viorica
Cortez, pe David Ohanesian - dar şi pe criticul de artă Dan
Hăulică, pe coregraful Gigi Căciuleanu, dar şi pe regizorii
Alexa Visarion, Andrei Şerban şi Radu Gabrea, pe artiştii
plastici Dragoş Pătraşcu şi Liviu Suhar, pe scriitorii Emil
Brumaru, Mariana Codruţ şi Norman Manea; acestora li se
alătură alţi câţiva muzicieni recunoscuţi şi preţuiţi în ţară şi în
lume: soprana de coloratură dramatică Nelly Miricioiu,
dirijorul şi managerul Ovidiu Bălan, celebrul manager de
operă Ioan Hollender, pianiştii Adriana Bera şi Vlad Iftinca,
solistele Ruxandra Donose, Leontina Văduva şi Teodora
Gheorghiu, precum şi actorul de teatru şi filmDorelVişan.
Volumul acesta e alcătuit de autorul său ca un rezultat

firesc al unor ani de muncă la televiziune, muncă efectuată cu
conştiinţa profesională că valorile pe care le avem trebuie
cunoscute de publicul actual, dar şi de viitorime, astfel încât
interviurile sale sunt mărturii ce vor vorbi multor generaţii
viitoare despre personalităţile care ne fac azi cinste în lume.
Apreciind încă o dată remarcabilele calităţi profesionale

ale autorului, solida şi multilaterala sa pregătire, care îl ajută
să circule cu dezinvoltură şi cu prestanţă intelectuală în varii
zone ale culturii, provocând dialoguri substanţiale, dinamice,
elevate cu reprezentanţii cei mai autorizaţi, cei mai creativi şi,
în ultimă instanţă, cei mai preţuiţi pentru contribuţia lor la
tezaurul culturii şi artelor naţionale şi universale, încheiem
aceste însemnări recomandând cu căldură volumul lui Alex
Vasiliu tuturor celor ce trăiesc sub zodia neliniştii şi
curiozităţii, a dorinţei de a afla şi de a comunica, de a se întreba
şi de a căuta răspunsuri, cunoscut fiindu-ne faptul că „omul s-
a născut şi trăieşte sub zodia anxioasă a întrebării”.

globalizarea

CONFESIUNI IMPROVIZATE
Ştefan OPREA

Nu s-a schimbat mai deloc: arată aproape ca atunci
când, în urmă cu 34 de ani, descindea pe aeroportul din
Iaşi, unde o aşteptam cu „Dacia” mea galbenă 1- IS -

4450. O ştiam pe Mihaela Arsenescu Werner, ea nu mă ştia:
văzusem spectacolul craiovean cu „A treia ţeapă” (alături, Marin
Sorescu mormăia: „bună, foarte bună actriţă, ia-o la tine dacă
poţi!”). Inteligenţa scenică se detectează imediat - toate celelalte
atribute ale actorului cu har se ivesc şi se orânduiesc după întâia şi
hotărâtoare impresie scenică. Nu mai ştiu cum au funcţionat
mecanismele transferului la Iaşi; oricum, gând la gând cu bucurie.
Iat-o acum, societară a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”,
profesoară la Academia de Arte şi, conform hotărârii Senatului,
laureata din acest an al Premiului UNITER pentru întreaga
activitate. În fişa de creaţie a artistei figurează 29 de roluri
principale la Teatrul Naţional din Craiova, 50 la Iaşi, 18 spectacole
realizate cu studenţii Academiei de Arte, cărţi publicate, roluri în
film şi teatru TV. De când am părăsit direcţiunea Naţionalului, în
1990, am evitat să scriu despre spectacolele ieşene, pentru simplul
motiv că nu mi se pare corect să comenteze cei care au fost truda

AVEM ACTORI!

Mircea RADU IACOBAN

celor ce sunt: o instituţie de spectacole de talia Teatrelor Naţionale
traversează varii vârste, cu varii determinări, începând cu datele
esenţiale ale libertăţii actului creator, trecând prin rigorile condiţiei
materiale şi capacităţilor manageriale, spre a sfârşi cu sumedenia
de imponderabile implicate de configurarea trupei la un moment
dat. Şi dacă am ţinut pentru uz propriu consemnarea (şi
consumarea) insatisfacţiilor, consider că-i firesc să-mi exprim
public bucuriile, multe-puţine,mai ales când pot aplauda nu numai
peformanţe individuale, cât, mai ales, împliniri de ansamblu. Se
insinuase prejudecata potrivit căreia regizori performanţi pe alte
scene nu izbutesc să se exprime plenar la Iaşi din cauza fragilităţii
trupei. Nu cred că-i adevărat: cauzele pot fi altele, n-am căderea să
le discut, nici într-un caz nu-i asta pricina.Amvăzut, recent, cu sală
plină, un spectacol reluat din stagiunea trecută (deci, nu-i valabilă
până la capăt nici acuza ne-perenităţii spectacolelor) ce a pus în
evidenţă deplina maturitate a ansamblului, dimpreună cu o
omogenitate în care, cum rar se întâmplă, fiecare dintre cei 13
actori distribuiţi evoluează aproape fără cusur. Performanţa de vârf
aparţinându-i, fără urmă de îndoială, Mihaelei Arsenescu.
Mărturisesc: ca director de teatru aş fi admis cu destule rezerve
includerea în repertoriu a piesei „Acasă, în miezul verii” de Tracy
Letts.Argumente pro ar fi destule: premieră pe ţară, autor cunoscut
şi răs-premiat, scriitură densă, joc al ideilor inteligent condus, cu
„bătaie lungă”, replică isteaţă, panoplie caracterologică
spectaculoasă. De cealaltă parte, o reprezentaţie grea, întinsă de-a
lungul a trei ore, distribuţie numeroasă, cu partituri dificile, şase
spaţii de joc utilizate şi alternativ şi concomitent (numaimontarea-
demontarea decorurilor cred că durează jumătate de zi!), o
scenografie ce greu poate fi concepută altfel decât în „cheie”
realistă (adică, frigiderul, frigider, aragazul, aragaz...), atmosferă
presărată cu tăceri cehoviene (de altfel, în 2009, Letts a şi „adaptat”
- nu ştiu prea bine ce poate să însemne asta - „Trei surori” pentru
teatrul său, „Steppenwolf”; regăsim o odisee a surorilor şi în
„Acasă, în miezul verii”), unele rezolvări poate factice , preluate
din teatrul antic (incestul), dimpreună cu irizări dramatice care ţin
de evidentă modernitate. Pentru Mihaela Arsenescu, rolul Violet
Weston reprezintă, cred, apogeul carierei - moment de vârf
marcând un stadiu de la care se întrevăd, desigur, împliniri
viitoare. Este susţinută de trupa condusă de regizorul Claudiu
Goga (ce propune un angajant joc de-a râsul-plânsul), o trupă din
rândul căreia este dificil de făcut remarcări individuale.
Spectacolul demonstrează că reprezentaţiileTeatrului Naţional din
Iaşi au capacitatea să pună în evidenţă actorul; mai puţine efecte şi
alergătură în scenă, mai mult accent pe arta actorului şi pe ideatica
de profunzime. Notez câteva nume, deşi, cum spuneam, ar merita
menţionată aici întreaga distribuţie: Doina Deleanu (frumoasă
evoluţie a actriţei adusă la Iaşi de la Teatrul din Bacău, unde,
cândva, era „corp ansamblu”...), Emil Coşeru, Const. Puşcaşu,
Ioana Corban, Haruna Condurache, Petronela Grigorescu, Tatiana
Ionesei, Teodor Corban, Cosmin Maxim, Călin Chirilă.
Detaşându-seMihaelaArsenescu - inclusiv prin izbutita capacitate
de includere într-un matur ansamblu de real profesionalism. Da,
avemactori!Van Gogh - Lan de grîu cu corbi
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Nunta ns ngeratî â ă (Opera Na )ţională Română Iaşi

E adoua oară într-un an şi ceva când sunt pus în situaţia de a scrie
despre piesa lui Cariani, . În 2014, la Iaşi, mă
întâlneam prima oară cu textul acesta, în formula unui spectacol de
bar ( ), în două personaje, cu o regie semnată de
Ovidiu Ivan. Eram convins, la acea vreme, că, prioritar, e un text
despre dragoste. Recent, la Teatrul arădean, Antonella Cornici, în
spectacolul ei , m-a convins că, în debutul
acesta dramaturgic al actorului Cariani (2004), dragostea este doar
unul dintre drumurile pe care poţi să o apuci. Jucat la Sala Mare a
Teatrului „Ioan Slavici”Arad, ! îşi probează calităţile
de text complex, ce se poate deschide către o tematică foarte diversă
din care regizoarea ieşeană a ales să deplaseze accentul de pe ideea
de dragoste pe cea de aşteptare. La Cornici, toată lumea aşteaptă
ceva/ pe cineva. Bărbaţi părăsiţi într-un trecut îndepărtat aşteaptă la
nesfârşit întoarcerea unor femei ce le rămăseseră datoare cu un
răspuns, alte femei îndrăgostite aşteaptă iubire de la nişte bărbaţi
asemenea unor „puzzle-uri de stele reci”, turiştii aşteaptă aurora
boreală, acest Godot nordic a cărui apropiere face ca sentimentele să
o ia razna, aurora boreală, prezenţă tăcută, pare că aşteaptă şi ea ceva
de la oamenii aceştia ciudaţi, rămaşi cu privirea către cer, şi aşa mai
departe.
Înainte de toate, e de spus că montarea arădeană este, în mod

declarat, o adaptare. Una destul de fidelă „spiritului” piesei, cu o
serie de tăieturi menite să simplifice şi să dea fluenţă spectacolului
(dispare, de exemplu, printre altele, scena barului, poate cea mai
puţin atractivă din textul iniţial), dar şi cu câteva adaosuri de
„corpuri” textuale străine, utile diverselor mize de moment ale
regizorului. Principala intervenţie pe text constă în decuparea din
pluralitatea de personaje a unuia ce va deveni personajul liant,
scriitorul rămas aici, în Nord, într-un „acasă” rece, în care îşi trăieşte
singurătatea. E o soluţie inteligentă pentru că redimensionează
întregul scenariu. Publicului i se lasă opţiunea de a decide dacă îşi
asumă poveştile lui Cariani ca bucăţi narative de sine stătătoare sau
dacă urmează gândul regizorului legându-le într-o naraţiune unitară
ce se doreşte o privire secvenţială asupra vieţii unui singur om. Nu e
o opţiune oferită „pe tavă” spectatorului. Presupune un efort de
concentrare, capacitatea de a face anumite conexiuni între fapte,
nume, biografii ale personajelor. Indiscutabil, însă, în felul acesta
spectacolul câştigă în complexitate.
Cuplurile lui Cariani încetează a mai fi simple exemplificări ale

diferitelor ipostaze în care te pune dragostea, păstrându-şi, însă,
aerul straniu, poezia, tangajul discret al apropierii şi depărtării
sufleteşti. Cadrul acţional nu e unul oarecare, căci totul se petrece în

Almost, Maine!

Undeva, departe…

Atât de aproape, încă…

Almost, Maine

plin deranj ontologic iscat de aurora boreală. Un fenomen natural
generează alte fenomene de natură psihologică: femeia cu inima
frântă, pe care şi-o poartă în rucsac, bărbatul care nu simte dragostea
până când nu ajunge să experimenteze dragostea, personaje care îşi
înapoiază afecţiunea în sacoşe de cadouri sau îngrămădite în
…cercul unei verighete… Tot acest joc cu metafore concrete cu
care jonglează dramaturgul este prelungit de regizor prin foarte
spectaculoase proiecţii interactive: inimi de diferite dimensiuni,
stele, casele din Maine ce se desenează parcă de la sine etc,
alternanţe cromatice, la care se adaugă fundalul aurorei, rece,
fascinant,mereu în devenire…
Dar -ul arădean mai produce un personaj, unul

pe care l-aş numi „personajul pantă”. Singurul element de decor al
spectacolului este o pantă de mari dimensiuni (7 pe 9 metri, cu
înclinaţie destul de mare), complet albă, formată din trei plăci unite
între ele prin două tobogane. Această pantă e îmbrăcată în light
design-ul lui LucianMoga, dar şi cu mişcarea scenică pusă la punct
deAndreea Gavriliu, până într-acolo încât, în unele momente, pare
că prinde viaţă. Efectele sunt puternice, atât în plan vizual, cât şi în
planul semnificaţiilor de adâncime. Treptat, se dezvoltă o categorie
ciudată a umanului - omul în pantă; panta ca îndoială, panta ca
alunecare pe toboganele iubirii, panta ca instabilitate, panta ca relief
montan, nordic, panta pe care se ancorează corturi, destine, panta ca
refugiu, panta ca înălţime de pe care observi scena sau îţi observi
viaţa. Panta e acel „încă” din titlul ales de Cornici pentru
spectacolul arădean, ceva nedefinitiv, aflat în suspendare, în
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aşteptare, tranzit între locul din care se termină pământul şi locul din
care începe cerul…Lucrurile interesante se petrec pe pantă. Finalul,
de altfel, se consumă tot pe pantă, acolo unde trupurile personajelor,
întinse, topesc albul zăpezii, pentru ca apoi o ninsoare de scenă (nu
din proiecţii) să separe planurile în adâncime, într-o imagine
memorabilă, în faţa căreia nu ştii dacă să te simţi fericit sau foarte
trist. E, de fapt, cheia unor stări „bitter sweet” pe care le încerci de la
începutul până la finalul spectacolului şi care nu au cum să nu te
ducă cu gândul la al nostru Sebastian şi la ale lui poetice peisaje
stelare.
În ciuda inimioarelor, a pupicilor, a discursurilor despre

dragoste, spectacolul este unul „rece”, Cornici cultivând motivul
distanţei, mai mult decât pe cel al apropierii. Pare mai interesată să
observe ceea ce îi separă pe oameni, decât ceea ce îi apropie, ca şi
cum orice apropiere ar conţine în sine prognoza unei inevitabile
distanţări. În plus, totul este nordic: muzică nordică (excelente
fragmentele muzicale alese de Bobo Burlăcianu), nume nordice,
senzaţie de frig, sunete ameninţătoare ale unei naturi ce stă să se
rupă. Abia în scenele finale, pentru câteva clipe, totul se topeşte,
glacialităţile de tot felul transformându-se în şuvoaie năprasnice…
Personajele, mişcate, cum spuneam, de Andreea Gavriliu, au

ceva meteoric, părând, mai ales în scenele în care intră cu toţii în
scenă, că fac parte din ploaia de stele despre care vorbesc. Se sustrag
acestei condiţii a efemerului Zoltan Lovas (a cărui voce, în regim de
microfonie, amprentează spectacolul cu o foarte specială tristeţe
caldă), Călin Stanciu Jr. (impresionant prin candoarea jocului,
volubil, charismatic) şi Andrei Elek (al cărui erou imun la durere
este irezistibil). Îi vezi pe toţi urcând şi coborând panta, luptând cu
gravitaţia sau alunecând pe tobogane, într-o dinamică direct
proporţională cu creşterea şi descreşterea propriilor sentimente.
Fără îndoială, e un spectacol ce pretinde considerabile doze de efort
din partea actorilor.

, varianta Arad, este inteligent construit, cu un
foarte bunmanagement al emoţiilor transmise, vorbind cu luciditate
despre pantele ce ne definesc, de pe care alunecăm, apoi ne căţărăm
din nou, într-o zadarnică, dar seducătoare tentativă de a fi fericiţi.
După spectacole precum „M-am hotărât să devin prost”, „Billy
mincinosul” (Teatrul Naţional Timişoara) sau „Flori, fete, filme sau
băieţi” (Teatrul Clasic Arad), Antonella Cornici confirmă că e un
regizor matur. Este preocupată de vizual, dispusă să ofere
spectatorului şi filosofie, dar şi entertainment, ştie ce şi cât să ceară
actorului, este cultivată şi, foarte important, este dispusă să rişte. S-o
urmărim, aşadar!
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Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad - , după
John Cariani. Traducere: Cristian Juncu. Regia: Antonela
Cornici. Scenografia: Doru Păcurar. Mişcare scenică şi
coregrafie: Andreea Gavriliu. Ilustraţia muzicală: Bobo
Burlăcianu. Video design: Lucian Matei. Light design: Lucian
Moga. Cu: Cecilia Donat, Zoltan Lovas, Alina Danciu, Andrei
Elek, Marian Parfeni, Carmen Vlaga-Bogdan, Ioan Peter,
Angela Petrean-Varjasi, Călin Stanciu Jr. Data premierei: 24
aprilie 2015.

Călin CIOBOTARI

DOAR SUCCESUL TEXTULUI
La exact 71 de ani de la premiera absolută dinmartie

1944, , poate cea mai celebră, cu
siguranţă cea mai frumoasă piesă a lui Mihail

Sebastian, nu doar că se joacă în trei teatre bucureştene, ci iată
că ajunge şi pe afişul Companiei „Liviu Rebreanu” aTeatrului
Naţional dinTârguMureş.
O face, contrazicându-i atât pe dramaturg, cât şi pe

profesorul Miroiu, cei ce susţineau şi mai susţin şi azi într-o
replică nemuritoare că niciodată, nici o stea nici nu se abate,
nici nu se întoarce din drumul său. Spun asta fiindcă piesa lui
Sebastian a mai figurat cel puţin o dată în repertoriul Secţiei
române a Naţionalului târgumureşean, în stagiunea 1981-
1982, atunci când a fost montată de regizoarea Raluca Iorga-
Mândrilă. De altfel, nu cred să existe teatru cu o oarecare
istorie din România unde să nu se fi înscenat măcar o singură
dată această capodoperă de care, oricât de des aş vedea-o ori aş
reciti-o, nu m-aş putea sătura sau plictisi vreodată.
revine la Târgu Mureş nu tocmai cum a scris-o Sebastian, ci
într-o versiune cvasi-muzicalizată şi parţial dansată, graţie
ariilor compuse de Vlaicu Golcea şi datorită dansurilor
gândite deCristina Iuşan.
De altfel, nu e pentruprimaoară când se încearcă să se facă

din un pretext pentru un spectacol cu
muzică. Şi spun corect , iar nu muzical fiindcă ceea
ce vedem pe scena târgumureşeană exact asta este. La fel cum
se pare că a fost şi , spectacolul din 1970 de la
Teatrul de Comedie din Bucureşti, regizat de Sanda Manu, pe
muzica datorată Cameliei Dăscălescu, avându-i în rolurile
principale peStela Popescu şi peSilviuStănculescu.
Prin urmare, auzim şi vedem cântecul gării şi dansul

ceferiştilor ca un fel de uvertură. Auzim şi vedem cântecul şi
dansul elevelor. Iar mai apoi cântecul plus dansul lui Miroiu,
cântecul Monei, al domnişoarei Cucu şi, bineînţeles, cântecul
şi dansul de final consfinţind sfârşitul iluziilor sărmanului
profesor. Căruia nu îi mai rămâne decât să se întoarcă la cărţile
lui, în primul rând la cea adusă de dl. Pascu de la Bucureşti, că
tot a dat pe ea 20.000 de lei. Mai vedem şi mai auzim şi un
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fragment din simfonia compusă de profesorul Udrea, unul
dintre cele mai reuşite momente ale spectacolului, în primul
rând graţie actorului Luchian Pantea, unul dintre puţinii
componenţi ai distribuţiei care chiar ştie să cânte şi care acum,
în această secvenţă, o şi face, deşi până la respectivul moment
a părut şi el cam intimidat demuzică, într-o nefirească şi deloc
lăudabilă solidaritate cu colegii săi din distribuţie.
Or, dacă aşa stau lucrurile, dacă numărul componenţilor

trupei ce nu se intimidează şi nu au grimase înainte de
începerea ariei e atât de puţin semnificativ, nu poţi să nu te
întrebi de ce a ţinut cu tot dinadinsul regizorul Erwin
Şimşensohn să îşi muzicalizeze spectacolul. Cu atât mai mult
cu cât cântecele, frumoase, e drept, compuse, cum spuneam,
deVlaicuGolcea, nu au versuri din cale afară de reuşite şi nici
prea înzestrate cu poezie adevărată. Semănând cu textele de
muzică uşoară românească din anii 70-80, acele texte ce
stârneau micile indignări pe care şi le mai putea permite din
când în când presa, îndeosebi lui Adrian Păunescu.
Revistă ce se mai indigna pe alte două teme- aceea a vracilor
descoperiţi de „marele poet” şi nebăgaţi în seamă de
autorităţile medicale şi aceea a sucurilor autohtone. nu a
fost prea inspirată textiera Andreea Radu, care din
motiv de număr de silabe vorbeşte nu de
domnişoara Cucu, ci de doamna Cucu. Un lucru pe
care nu l-aş fi băgat în seamă şi nu l-aş fi criticat,
deşi e de criticat, dacă Roxana Marian, interpreta
personajului, şi, în primul rând, regizorul montării
ar fi sesizat complexitatea personajului care nu e
unul exclusiv caricatural. Dacă acelaşi regizor ar fi
sesizat şi complexitatea lui Grig şi l-ar fi ajutat pe
Dan Rădulescu să o sugereze în interpretarea sa
simplificatoare. Aş fi trecut cu vederea şi gafa
monumentală a automotorului care scoate fum,
dacă excelenta actriţă care e RalucaAprodu, adusă
tocmai de la Bucureşti să o interpreteze pe
Necunoscută, ar fi fost îndrumată spre nuanţările
obligatorii pentru ca evoluţia ei să fie o izbândă.

Flacăra
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Nuanţări de care ar fi avut nevoie şi jocul cam preamonocord,
monoton reglat numai pe efuziuni al lui Mihai Crăciun, care
ajutat puţin ar fi putut fi un bunMiroiu. Num-ar fi supărat prea
tare nici decorul cam prea îmbâcsit, nici mantoul de Sherlock
Holmes al luiUdrea şi nici costumelemilitarizate, cupantaloni
bufanţi, cizme şi chipie de husari ale sărmanilor lucrători de la
CFR, toate semnate deAlinaHerescu, dacă în spectacolul de la
Târgu Mureş regizorul Erwin Şimşensohn ar fi lucrat cu
minuţia pe care i-am admirat-o acum doi ani, atunci când
scriamo cronică entuziastă la spectacolul de laTES care,
de altminteri, i-a adus o nominalizare la premiul de debut
UNITER.
Sigur, tuturor acestor observaţii critice, poate prea critice,

li se poate opune, în celmai simplumod cu putinţă, succesul de
public din seara premierei. Succes care, fără doar şi poate, se
va repeta şi în serile următoare. Numai că dacă e să fim realişti
şi cei ce trebuie să fie sper că vor fi, succesul a fost şi este al
minunatului text al lui Sebastian, iar nu al spectacolului. Din
nefericire.

Yentl
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Arta e, într-o mai mică sau mai mare măsură, un alt
fel de apostolat. Deşi, ce-i drept, se dovedeştemai
curând expresia unei împărtăşiri (uneori aripă de

heruvim, alteori revoltă de harap) decât "uneltirea" perfectă a
unei predici coadă-cap. Privită astfel, expoziţia găzduită de
GaleriileDana e locul de taină şi popas a doi călători vizionari.
Adrian Chira şi David Morar poartă cu sine, prin ţară,
înghesuit nu pe şei de cai sau pe spinări de cămilă, ci scrijelit
direct pe suflet, un mesaj. Devoalat pas cu pas şi
preschimbând ceea ce la început te putea duce cu gândul la un
schimb de replici pasionat, într-un discurs, întâmplător sau nu
(mai bine, chiar!) parcă la unison ajustat.
Între orice (intrare/ început) şi un eventual(ă)

(final/ ieşire) e necesar să ai puterea şi răgazul câte unui
ocazional (renunţare/ ştergere definitivă) pentru a păstra
neşifonat acel (spaţiu) personal ce-ţi cere, din timp în
timp, a fi regăsit. Poate astfel ar putea fi decodificat noul
concept artistic marca Adrian Chira, plasticianul care, după
deja celebrele cicluri sau simte nevoia
de a(-şi) reclama haosului contemporan, în fond
convenţional, sau poate doar sie însuşi, un
Ideea de a-l căuta însă printre cele mai "populare" butoane

ale unei tastaturi e un demers evident simbolic cu trimitere la
multiple (dacă-ţi propui să muşti nada şi să preiei esenţa) tare,
neprotocolare. Lumea virtuală e în fapt doar o hologramă. Ne
avântăm şi plonjăm în(spre) ea ca spre miracolul din reclamă,
uitând inevitabil de orice bine văruită capcană. O viaţă
paralelă asupra căreia ţi se pare că deţii împuterniciri de
modelare, ucide hipnotic orice, puţine şi firave temeri iniţiale.
În fond, dualitatea n-a abdicat niciodată încercării de-a ne
defini pe fiecare în parte. Să ţi se pară că poţi deopotrivă şi în
aceeaşi reprezentaţie dată, cu ostentaţie, eschibiţia şi discreţia
a le jongla, e omiză căreia greu îi poţi rezista.
"Aritmiile" şi alchimiile coloristice ce învăluie în acrilic-

vibrante contraste lucrările lui Adrian Chira sugerează clar
vacarmul unui paradox, devenit între timp uzual. Singurătatea
fadă a "înavuţitului" cu gloanţe oarbe. Pentru că, acumularea
de orgolii, prietenii şi (supra)puteri (DOAR) virtuale,
dăunează, grav se pare, ...sufletului din dotare.
De la tuşe ce erup cu sonorităţi de lavă, la partituri calm

diafane, de la roşul clocot, negrul adânc, albastrul electric sau
ceaţa unui gri presant, la ocruri, heruvimic alb şi nisipiuri
(i)luminate cast, drumul propusei căutări se întrerupe şi
reîntregeşte iar. O cursă cu obstacole aşadar, dar şi mici
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Maşina de scris Norii,

Loc pentru suflet.

indicii, aplicate aparent arbitrar, ce deţin puterea de a-ţi
optimiza şansa. Lucrările devin secvenţe ale acestui drum, iar
scopul "loc pentru suflet" e întipărit, la propriu, pe fiecare
dintre ele. Te intrigă senzaţia pe care, citind aceste cuvinte, o
ai. La început îţi par un strigăt obsesiv repetat. Închipuiţi-vă
genul de coşmar din care simţi că-i foarte posibil să te trezeşti
şi repeţi iraţional "Nu e real, nu e real!".
După un timp îţi pare că l-ai găsit, dar că nu e chiar ce

trebuia. Locul căutat e mai mult o colivie, în care doar bine
ferecat, sufletul ar accepta să stea. Iar gardianul e cert
dualitatea. Există grafisme ce au puterea de a acroşa această
vie impresie. De la un posibil ochi de geam spre exemplu,
despre care nu poţi încă preciza clar că se găseşte acolo pentru
a te exterioriza şi a facilita, în fine, realitatea sau e în fond o
piatră de mormânt cu un crucifix încrustat, jocul de "X si 0" la
unmoment dat schiţat, în semn de acord decizional raţional, la
"ghemul" de linii derulat spaţial al cărui capăt pare a (tr)aduce
pe harta rufoasă a unei intime vânători de comori, un eventual
punctmarcat.
Lozul opţiunii devine câştigător în fine, doar după ce vei fi

străbătut invers tunelul regăsirii de sine. Că locul îi e sufletului
oportun, se adulmecă în culoare, în pacea lipsită de erezie şi se
simte de data aceasta fără cuvinte.
Iar dacă ai fost tentat (bine, şi oarecum abil direcţionat) să

vezi în lucrările marca Chira, întrebarea “Ce fac să scap/ Unde
pot, pentru suflet, un loc afla”?, poţi facil (fericită îmbinare!)
găsi în sculptura lui David Morar un posibil, dacă nu răspuns,
un mod de-a acţiona, ca punct de plecare. Tehnic vorbind,
oferta sa creativă stă într-o serie de atipice instalaţii. Privindu-
le însă îţi e imposibil să le numeşti, rece, aşa. Structurile
acestea frizând verticalitatea au un dat cu totul special. Între
totem şi troiţă, dezvoltă din suprapuneri perfect originale, scări
particularizate, spre Înalt. Ideea de sudură capătă tranşant
particularităţi de ritual, de liant.
David Morar îmbină, cu tact, după ecuaţii creative, cu

multe, pentru privitor, necunoscute, elemente pe care eşti
obişnuit să le vizualizezi disparat şi poate tocmai de aceea te
încurcă într-atât armonia pe care o reuşesc împreună, într-un
final.
Doage de butoaie, fierăstraie cu dinţi tociţi, cozi de

topoare, un fragment din dantelăria vreunui fost de sârmă,
gard, roţi ruginite de metal, trunchiuri de copac, pietre de
temelie, un bloc de ciment, oişti sau cobiliţe şi o "aripă" de
lemn, cu antecedente de toacă, pot, oricât de incredibil ar

părea, firul unui gând să ...toarcă.
Ruga e, cred, ideea-fundal. Urcuşul. Transcenderea.

Perseverenţa. Simulate, aripile, crucea de lemn cu piron dar şi
"goarna" de tablă, ce strigă, cheamă sau aclamă, crucifixul
sculptat în piatră, lama zimţată, ce poate sugera o altă a
infinitului coloană sau catargul cu de sârmă pânze, sunt detalii
ce converg unui anume pact de căutare, de săpat chiar poate,
după date, despreDivinitate.
Ca linie demesaj faptul că aceste fragmente de obiecte au o

istorie personală în spate, că sunt uzate (deci alte mâini, alte
vieţi şi istorii în fibra demetal şi lemn infiltrate) darmai ales că
provin din spaţiul rural, o lume cu structură sufletească de-o
mai aerisită puritate, dau artefactului un plus de greutate.
Apoi, ideea că texturi care nu se potrivesc, se supun

reciproc, în construcţii suspendate, unde cele slabe le susţin
uneori pe cele grele, pentru ca acestea din urmă să poată visa la
zbor şi imponderabilitate, conduce elocvent spre concluzia că
în ciuda aparentelor inadvertenţe între oameni, ocazii, fapte,
există întotdeauna omiraculoasă cale de ...sudare.
Vine un punct când atât eşecurilor din viaţa ta cât şi

oamenilor ce poate imprudent prin vorbă sau faptă te-au
smintit, vei alege să le fi mulţumit. O lamă zimţată, ce şi-a
pierdut din tăiş, poate deveni o excelentă structură treaptă, o
scară. Iar lemnul ars, semnul că Dumnezeu poate fi căutat în
timp, printre piroane, în amprenta uzurii circumstanţiale şi de
ce nu, răvăşind iar cenuşa care a rămas. La urma urmei ea,
cenuşa, e darul arderii de ieri, pentru ziua de azi.
Pândite de verticalitate, după cum aminteam, sculpturile

lui David Morar împart colegial cu companionul de vernisaj,
Adrian Chira misiunea de vii indicatoare. Puternice şi totuşi
drapate de candoarea unor nostalgii reînviate. "Faceti loc!"
par a declama, din ce în ce mai tare. Pentru Divinitate. Între

şi sufletul cere prioritate.Enter Exit

Marinela Rusu, artist şi psiholog totodată, îşi întinde
aripile creative, simultan, în spaţiul românesc şi în cel al
Greciei. Sintetizând într-o personalitate complexă experienţe
personale de pe meleaguri diferite, Marinela Rusu aduce în
pictura sa un inedit simţ al libertăţii, un inefabil gând
metafizic şi o îndrăzneaţă exprimare de sine.
Ca membră a din

regiunea Pieria, a avut prilejul realizării multor expoziţii
personale şi de grup în Grecia (Atena, Katerini, Veria),
Germania, Austria. Activitatea sa a fost încununată, de multe
ori, de premiile primite la concursuri de pictură, naţionale sau
internaţionale ( - Eindhoven, Olanda,

- Milano, Italia, -
Brăila,România ş.a.).
Tablourile Marinelei Rusu exprimă, aşa cum am putut

vedea încă de la primele ei lucrări, exuberanţa şi dragostea
pentru pictură. Expoziţia actuală, intitulată

este una foarte puternică, impresionant fiind
dinamismul tuşelor, formele abordate şi ideile pe care le
sugerează.
Temele picturilor prezentate nu sunt doar interpretări

subiective (tripticul , ),
nu sunt doar inefabile experienţe subtile (

), ci frânturi de timp şi spaţiu,
marcând un periplu continuu între suflet şi lume, între
subiectiv şi obiectiv. Nu lipsesc nici căutările metafizice,
regăsite în multe dintre tablourile expuse (

).
Remarcabil, de asemenea, în creaţiile sale este simţul

cromatic extraordinar. ”Culoarea anului” - preferinţa ei
cromatică perpetuă, de altfel - rămâne violetul, o culoare greu
de abordat, pe care însă reuşeşte să o stăpânească cumăiestrie,
trezind în sufletul privitorului trăiri emoţionale intense.

Uniunii Artiştilor şi Artelor Frumoase

Premiul III Premiul
pentru merite artistice Premiul special

Conexiuni
subiective,

Amsterdam, Copacul vesel Feminitate
Ametist, Harpamov,

Dulce povară, Meandre

Căutându-l pe
Dumnezeu,Androgin, Naşterea universului, Lumi paralele

Marinela Rusu are curajul să abordeze atât portretul,
compoziţia, cât şi peisajul - chiar dacă peisajul este unul
interpretat, un peisaj al sufletului, aşa cum şi-l doreşte de fapt,
autoarea. Ea nu încearcă să imite ceva, ci doar foloseşte
prilejurile pentru a închipui, pentru a transforma o trăire în
simboluri abstracte şi culoare.
Personajele sunt, şi ele, personaje ale fanteziei, ce ne apar

ca trăiri sau amintiri despre personaj.
Expoziţia emană, prin culoare şi formă, un echilibru

perfect şi totul pare că este o regie ca de teatru, de scenografie,
în succesiunea temelor abordate, a imaginilor şi a culorilor.
Pare un spectacol viu, înşirat pe simeze, ca o interacţiune între
personajele de pe scenă. Tablourile comunică, ”vorbesc” între
ele, îşi transferă tonuri cu delicateţe. Este o expoziţie
fascinantă prin diversitate şi prin prolificul creativ. Marinela
Rusu creează, atât din liniile tablourilor, cât şi din

suprapunerea lor pe simeze, o adevărată compoziţie, punctată
cu centre de interes şi cu o cromatică complementară. Creaţia
ei se află la un prag de maturitate, fiind o candidată meritorie
pentru Uniunea Artiştilor Plastici din România.Tehnica sa
picturală ne arată că artista se desfăşoară cu multă uşurinţă în
toate gamele cromatice, abordând, în acelaşi timp, stilul
expresionist şi cel abstract. Căutarea unor noi universuri
picturale este un fapt firesc pentru orice pictor şi îl regăsim cu
prisosinţă şi în creaţiile doamneiMarinelaRusu.
”În picturile prezentate la Ateneul Tătăraşi, notează

autoarea în reflecţiile ei despre expoziţia ”Conexiuni
subiective”, predomină cât şi profilul
al picturii mele (

), tocmai pentru că
exactitatea şi realismul rămân, pentru mine, doar însuşiri ale
lumii concrete, dar nu şi ale expresiei artistice. Ceea ce oferă
artistul este diferit faţă de realitate (chiar şi într-o exprimare
realistă) pentru că subiectul ales trece prin filtrul personalităţii
sale (contururi distorsionate, lumini şi umbre, intersectări şi,
incluziuni) şi în cele din urmă, îl exprimăpe el însuşi.”
O operă artistică nu-şi încheie traseul creator în momentul

în care artistul coboară penelul de pe pânză. Opera de artă se
naşte cu adevărat doar în momentul în care spectatorul o
priveşte, o simte şi o integrează în sistemul propriu de valori.
Putem afirma, cu certitudine, că tablourile Marinelei Rusu
s-au născut în seara vernisajului, prin abilitatea şi rafinamentul
cu care au pătruns în mintea şi sufletul celor ce le-au privit.
Impresia afectivă este puternică în întreaga expoziţie, iar
culorile par orchestrate într-o suavă simfonie a sufletului.
Culoarea de vâlvătaie a unor creaţii ale sale trădează nu

doar dinamismul interior, verva, dar şi căutarea necontenită,
dorinţa ardentă, intensitatea unor emoţiimergând de la plăcere
la extaz. Întâlnim din nou, aici, profilul neconvenţional, prin
excelenţă, al creaţiei artistei, profilul de cercetător al
misterelor lumii, dar şi almisterelor spiritului.
Expoziţia este o sinteză a spaţiului, o

sinteză a timpului, într-o interpretare subiectivă; are
diversitate şi invită la meditaţie, cunoaştere de sine şi la o
întâlnire specială cu lumea, într-o reflecţie artistică.

abstractul, expresionist
Intercomunicare, Masculinitate, Atingere

feminină, Păsările înţelepciunii, Androgin

Conexiuni subiective

Raluca SOFIAN-OLTEANU

FACE I LOC!Ţ

Constantin TOFAN

CONEXIUNI SUBIECTIVE
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Van Gogh e tot mai tentat de o experienţă în sudul Franţei,
deşi a fost avertizat de riscurile unei şederi îndelungate într-un
climat nu foarte prielnic. Era dispus să-şi asume toate
inconvenientele, pentru că nimic nu are mai mare însemnătate
şi preţ pentru dânsul decât pictura, iar Arles prezenta toate
premizele unei noi aventuri artistice. În 1888 a decis că era
timpul să se stabilească acolo unde peisajele se scaldă într-o
lumină neasemuită şi-şi desferecă toată fosforescenţa
lăuntrică, îmbrăcând în veşminte fără de pereche priveliştile
unui ţinut al solarităţii dezlănţuite. Van Gogh descinde laArles
primăvara, în anotimpul eflorescenţelor mirabile. Va urma pe
nesimţite vara cea dogoritoare şi mai ales vor năvăli peste
pictor, aflat la peisaj ca un soldat în tranşee, hergheliile buiace
aleMistralului.Dar pictorul e atât de prins de îndeletnicirea lui,
posedat de-a dreptul, că uită de sine, rămâne ceasuri şi ceasuri
prelungi sub bătaia soarelui pârjolitor şi sub suflarea de foc a
vântului ce nu se opreşte o clipă. Se abandonează pur şi simplu
picturii şi dă la iveală pe şevaletul purtat cu dânsul zi de zi ca o
cochilie de melc fantasmatice imagini cu migdali înfloriţi,
lanuri de lavă aurie. Tuşele cu o înspicare nevrotică, puternic
expresive, alternează cu altele lise configurând când vederi
edenice şi necanonice, când altele dramatice, ce rănesc
privirea. E parcă viziunea proaspătă a unui copil care
descoperă pentru întâia oară lumea înconjurătoare.
Interioarele, un alt subiect frecvent abordat, aşa cum este
dormitorul său, au simplitatea şi pacea odăilor în care vieţuiesc
oameni simpli, cu trăiri fruste. Gama cromatică lasă impresia
de lipsă de armonie, dar culorile nu se stingheresc de loc,
dimpotrivă se îmbrăţişează şi se pun în valoare unele pe altele.
Mai mult, aşteptându-l pe Gauguin să vină laArles, Van Gogh
are fericita idee de a picta tablouri cu floarea soarelui. Vroia să
împodobească cu acestea încăperile din Casa Galbenă în care
urma să locuiască prietenul lui. Răsăritele lui Van Gogh au
aparent o asprime de mărăcine. Sunt colorate cu ocruri mai
degrabă stinse, dar capătă o nobleţe imperială şi sunt
plăsmuite din tuşe ce amintesc de graţiozităţile japoneze, de
care era atât de captivat europeanul Vincent. Pictează şi câteva
portrete, în care accentele expresioniste îşi fac loc cu
naturaleţe, cum se poate observa în "Portretul lui Marcelle
Roulin", fiica poştaşului din Arles, cu care pictorul se
împrietenise. Aceste note, prevestitoare ale direcţiei
expresioniste pe care avea să se înscrie şi mai ferm Van Gogh,
au căpătat şi mai multă pregnanţă în zguduitoarele
Autoportrete de la Arles, în special "Autoportret cu urechea
tăiată".
Cât s-a aflat în sudul Franţei şi a fost în plenitudinea

forţelor,VanGogh s-a consacrat picturii până la uitarea de sine.
Stătea sub razele soarelui ucigător şi se întorcea după asfinţit în
sat, dar încărcat întotdeauna de o recoltă bogată. Totodată, se
gândea şi acţiona pentru a transforma Arles într-o colonie
artistică. Ca să-şi realizeze cutezătorul proiect a închiriat "Casa
Galbenă'", a cărei imagine înfruntă veacurile prin intermediul
penelului său. Vroia să o transforme în reşedinţă a artiştilor pe
care spera să-i aibă tovarăşi de lucru în aşezarea din sudul
Franţei. Dar în afară de Gauguin, vremelnic în şederea sa aici,
nici un alt pictor nu i s-a alăturat. Preţul plătit pentru această
perioadă de lucru vijelios, aproape ireală, a fost ruinarea
sănătăţii, urmare a unei boli psihice incurabile. Această
suferinţă va fi cauza gestului disperat al tăierii urechii, ce a avut
loc după o criză devastatoare. Boala, ce l-a prins fără putinţă de
scăpare în ghearele ei, a pus capăt perioadei Arles. O
experienţă benefică artistic, dar cu un sfârşit tragic. Asfinţitul
se vesteşte a fi tot mai aproape. Începe coborâşul în viaţa lui
Van Gogh. În cei doi ani cât îi va mai fi dat să trăiască va fi
internat mai întâi la Sanatoriul de la Saint Rémy, iar apoi va
locui, într-un ultim popas pământesc, la Auvers-sur Oise. Aici
va mai picta doar cu îngăduinţa medicului Paul Ferdinand-
Gachet, un prieten al artiştilor, care încuviinţase să-l ia în grija
sa. Pictura acestui răstimp estemai sumbră, cu o pensulaţiemai
crispată, consonantă cu starea sa de spirit. Totuşi, din când în
când, răsare soarele şi VanGogh are puterea să surâdă. Surâsul
înfloreşte pe pânze. Se întâmplă într-unul dintre rarele
momente de fericire, cum a fost acela al aflării veştii că fratele
său Theo are un fiu. La naşterea lui Vincent Willem a pictat în
culori luminoase, tonice, o "Ramură de migdal în floare".
Candelabrul cel alb parcă cuprinde marea de albastru a cerului
de deasupra. Tabloul, cum avea să noteze mai târziu cel căruia
îi fusese dedicat, l-a fascinat pe copil. Lucrarea fusese aşezată
în camera dedormit a părinţilor luiVincentWillem.
La Auvers-sur-Oise Van Gogh a rămas însă pentru

totdeauna. Ceva mai târziu lângă locul său de veci va veni şi
fratele Theo. S-au reîntrupat astfel părţile unui întreg ce l-au
alcătuit cei doi în viaţă. Pânzele pictate aici în fatidicul an 1890
erau prevestitoare însă ale deznodământului tragic. Atmosfera
lor este una dramatică.. "Câmpul de grâu cu corbi" transmite un
mesaj cutremurător cu privire la ceea ce avea să se petreacă
peste puţin timp, cândVanGogh şi-a pus capăt zilelor. Lanul de
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ÎNTÂLNIRE CU VAN GOGH
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grâu e răvăşit parcă de o furtună şi peste valurile cele furioase
de un galben cu inflexiuni de negru se învârtejesc ca nişte
semne rele stoluri de corbi uriaşi ce se prăvălesc spre pământ.
În toate aceste locuri evocate aici, pe unde a trecut şi pictat

în acel deceniu al pătimirii şi creaţiei Van Gogh, simţi că te
întâlneşti cu urmele lui şi poţi descoperi cu închipuirea silueta
ciolănoasă de ţăran care pleca cu cartoanele şi pensulele în spate
aidoma semănătorilor săi brăzdând pământurile din zi în
noapte. Dar îl regăseşti la fel de adevărat pe omul şi artistul Van
Gogh şi într-un topos pe unde nu a şezut, la Amsterdam, la
Muzeul inaugurat în 1973. Însă marele oraş olandez a ajuns a fi
cea dintâi casă a pictorului cu mult mai înainte. Se ştie că cea
maimare parte a celor 900 de tablouri pictate în deceniul 1880-

1890, precum şi majoritatea desenelor şi corespondenţa cu
Theo au fost dăruite de artist în timpul vieţii fratelui său ca o
răsplată a susţinerii materiale asigurate de acesta. La doar şase
luni după moartea lui Vincent a trecut la cele veşnice şi Theo.
Importanta misiune a conservării şi punerii în valoare a
colecţiei, ce cuprinde, pe lângă lucrările luiVanGogh, şi pe cele
ale prietenilor săi, impresionişti şi neoimpresionişti, Henri
Toulouse Lautrec. Paul Gauguin, Paul Seurat ş.a., i-a revenit
soţiei lui Theo, Jo van Gogh Bonger. Aceasta s-a dedicat cu
devoţiune colecţiei, preocupându-se atât de păstrarea in bune
condiţiuni a acesteia, cât şi de impunerea în conştiinţa publică a
operelor încă necunoscute ale pictorului.Aorganizat maimulte
expoziţii şi a trezit în felul acesta interesul colecţionarilor. S-au
şi cumpărat câteva dintre pânze. Jo a pregătit şi tipărit o primă
ediţie a corespondenţei dintre Vincent şi Theo, apărută în anul
1914, an în care osemintele soţului său au fost duse laAuvers-
sur-Oise, lângă mormântul pictorului. În timpul vieţii lui Van
Gogh nu i se vânduse decât un tablou, şi asta abia în 1889, când
Theo a tranzacţionat, cu prilejul unei expoziţii la Bruxelles,
lucrarea "Viţa de vie roşie", aflată acum în colecţia Muzeului
"Puşkin" de la Moscova. După aproape un sfert de veac
interesul colecţionarilor pentru pictura lui Van Gogh crescuse
spectaculos. Mai mult, în anii '30 ai veacului XX, se creaseră
câteva colecţii importante. Cea a Hellenei Kröller Müller
număra 80 de tablouri şi 200 de desene, ce sunt expuse în
prezent în Muzeul cu acelaşi nume de la Otterlo. Însă cea mai
mare parte a moştenirii lăsate de Van Gogh a rămas în
patrimoniul familiei. Jo van Gogh Bonger, decedată în 1925, a
încredinţat fondul, indiscutabil cel mai important, fiului ei
VincentWillem.Acesta, la cinci ani de la preluarea colecţiei, a
avut iniţiativa deschiderii unei ample expoziţii retrospective
Van Gogh laAmsterdam, la Muzeul Stedelijk. Atunci a încolţit
ideea găsirii unui spaţiu care să adăpostească comoara, dar
aceasta n-a căpătat contur decât peste mulţi ani prin demersul
Fundaţiei "Van Gogh", creată în 1962. Noua instituţie a
cumpărat cu sprijinul statului olandez colecţia familiei. Atunci
s-a pus cu acuitate problema unui spaţiu expoziţional
permanent. Fundaţia a oferit colecţia Olandei spre folosire
perpetuă. Au fost în modul acesta create premizele deschiderii
unui muzeu. Edificiul propriu-zis a fost conceput de arhitectul
olandez Gerrit Rietveld ca un templu al contemporaneităţii.
Arhitectura construcţiei este cubistă, manifest avangardistă,
încorporând spaţii largi, primitoare, compartimentate într-o
alternanţă a deschiderilor mari cu unele alveolare, unde poţi
intra măcar puţin într-un dialog mai intim cu lucrările de pe
simeze. Nu-mi displace ambianţa de o modernitate temperată a
primului corp al Muzeului, şi nici chiar mult mai
nonconformista siluetă a noii aripi semicirculare, consacrată
expoziţiilor temporare, proiectată ca o carenă de vapor de
japonezul Kisho Kurokawa, dar mărturisesc că aş fi fost mult
mai fericit să privesc tablourile lui Van Gogh şi ale camarazilor
lui într-o zidire aidomaCaseiGalbenede laArles.Desfăşurat pe

trei nivele, circuitul muzeal reconstituie un drum, cel care
porneşte de la uceniciile începuturilor, în compania unor
maeştri ai vremii, caAntoineMauve, şi urmează etapă cu etapă
momentele semnificative ale celor zece ani de creaţie, cu
popasurile din Olanda, Belgia, Franţa. Fiecare perioadă este
prezentată prin piese reprezentative, ce-s puse în conexiune cu
cele alemeşterilor şi afinilor. Citate elocvente din scrisorile lui
VanGogh, cele 800deţinute deMuzeu, cu contextualizările lor
lămuritoare, nuanţează şi aprofundează înţelegerea şi
receptarea operelor şi definirea fiecărui stadiu de lucru. Nu
suntmulte lucrări expuse, dar cele alese din fondul colecţiei, ce
numără 200 de tablouri, au forţa de a scoate în evidenţă ceea ce
a fost caracteristic momentului respectiv. Desenele, cele 500
aflate în colecţie, nu sunt îndeobşte expuse dată fiind
fragilitatea lor, dar copii ale acestora contrapunctează, când e
cazul, câte o piesă de pictură, înfăţişând astfel geneza acesteia,
pregătirea laborioasă pe care a presupus-o elaborarea fiecărei
creaţii. E ceea ce se vede cel mai pregnant în spaţiul afectat
unei capodopere, "Mâncătorii de cartofi". Pe simeze se
regăseşte într-un montaj puternic grăitor lucrarea în ulei, cu
fosforescenţa sa stranie, cu lumina parcă lingavă, dar
acaparatoare, ieşită misterios dintr-o împărăţie a negrului în
care se conturează viguros însă chipurile cioplite din topor ale
mesenilor care înfulecă la cartofi, radiografiate ca de raze într-
un serviciu de radiologie de odinioară. Îi ţin isonul lucrării
monumentale schiţe ale mâinilor, eboşe ale figurilor, dar şi
portrete de sine stătătoare alemâncătorilor de cartofi, cei prinşi
ca într-o horă in jurul mesei rotunde, pe blatul căreia tronează
blidele cu tuberculi încă aburinzi. Întocmai se procedează pe
tot traseul muzeistic. Eşti purtat de la Zundert la Drenthe,
Nuenen, Anvers, Paris, Arles, Saint Remy, Auvers-sur-Oise.
Nu se perindă prin faţa privirilor privelişti ale locurilor pe unde
a şezut şi a creatVanGogh, ci doar felul în care pictorul a văzut
peisajele şi oamenii. Creaţiile sale povestesc tulburător viaţa
epopeică a demiurgului jertfită pe altarul artei. Lucrările
semnate de confraţii afini, sau cele ale unor artişti care l-au
inspirat pe Van Gogh, expuse contrapunctic cu cele ale sale,
contribuie la înţelegerea mai profundă şi nuanţată a
originalităţii şi staturii acestui uriaş al picturii secolului al
XIX-lea şi a locului său pe scena artistică a vremii sale şi a
tuturor timpurilor.
Muzeul Van Gogh de la Amsterdam a ambiţionat să fie nu

numai al artistului aflat pe frontispiciu.Aaspirat şi a izbutit să
ofere o imagine concludentă a întregii picturi a celei de a doua
jumătăţi a secolului al XIX-lea. Ca să atingă această dificilă
ţintă muzeul şi-a îmbogăţit continuu colecţia cu achiziţii
valoroase ale lucrărilor celor mai importanţi creatori ai
perioadei. Raţiunea extinderii spaţiului expoziţional prin
construirea noii aripi semicirculare a fost aceea a creării unui
cadru propice găzduirii expoziţiilor temporare ale unor pictori
ce au avut legături şi afinităţi cu Van Gogh, lucrări aflate în
colecţiile celor mai importante pinacoteci din lume, precum şi
în colecţii private. Cinci asemenea manifestări au loc aici
anual. În acestmodAmsterdamul a ajuns a fi centrul iradiant al
spectaculoasei posterităţi a marelui olandez. 1,5 milioane de
vizitatori trec an de an pragul Muzeului Van Gogh. Instituţia
din Amsterdam este, totodată, punctul cel mai dinamic şi
important al activităţilor exegetice privindu-l pe artist şi placa
turnantă a promovării patrimoniului lăsat de el.
Într-o ambianţă diferită de cea în care a vieţuit şi lucrat, în

cartierul muzeelor din Amsterdam, lângă Rijksmuseum, care
adăposteşte capodoperele predecesorilor iluştri, în frunte cu
Rembrandt, Muzeul Van Gogh, cu tăietura sa modernă şi
silueta aidoma mai degrabă de edificiu bancar, sau de afaceri,
săvârşeşte un miracol. Reînvie prin tablouri, fotografii, texte
explicative, cu o mare forţă emoţională, povestea unei vieţi de
o grandoare de tragedie antică. E istoria unui artist care s-a
jertfit pe sine ca să dea la iveală tainica frumuseţe a lumii, cea
despre care Dostoievski credea că va salva omenirea. E acea
splendoare ce sălăşluia în fiinţa lui Van Gogh şi căreia, sortit
fiind de Dumnezeu, trebuia să-i dea chip, mistuindu-se el
însuşi puţin câte puţin cât i-a fost scris să trăiască. Asta
transmite fără grandilocvenţă, dar cu intensitate, pătrundere,
simţământ, Muzeul Van Gogh din Amsterdam, unul din
locurilemirabile ale burgului olandez şi topos stelar al planetei
artelor.

Ramură de migdal în floare
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Mănăstirea Galata situată pe dealul omonim din
coasta vestică a Iaşilor a beneficiat de atenţia
mai multor istorici, existând chiar şi o

monografie, cea a părintelui I. Cârciuleanu (1991) şi care se
adaugămai vechii contribuţii a reputatului istoric N. Grigoraş
din , II, sn, 1971. Casa domnească a fost şi
ea tratată tangenţial. Majoritatea autorilor o datează corect în
timpul ctitorului, respectiv Petru Şchiopul. Referitor la
izvoare trebuie făcută o observaţie - foarte multe referiri la
Galata în general, la casa domnească în particular, se referă fie
la câmpia Gălăţii, aflată de fapt la poalele dealului, fie la
casele domneşti aflate în afara incinteimănăstirii.
În primul caz, ar fi de pildă relatarea lui Miron Costin

despre episodul luptei lui Constantin Şerban cu tătarii, din
decembrie 1659: ”

”.

Cercetări istorice

Luând veste Constantin vodă de soltanul
că este amu aşea aproape, ş-au rădicat oastea den târgu şi s-
aumutat laGălata de Sus, şi acolea au pus darabanii noştri şi
pe săimeni şi câţi pedestraşi au avut şi elu, de au săpat un
şanţu pe deasupra pârâului, carele se desparte din pârâul
Bârnovei şi vine şi acolea după şanţu
au descălecat toată pedestrimea, iară călărimea în deal şi au
stătut acolea cu tabăra toată

pre supt Gălata de Sus

Tot la Miron Costin, însă,
aflăm o relatare ce priveşte direct
casa domnească din incintă -
episodul asasinării pisarului Iosif
Cotnarschi de către cazacii lui
Timuş Hmielniţki: ”Aicea în Iaşi,
până la purcesul lui Vasilie vodă
în Ţara Muntenească, au pierit
Cotnarschii pisaul leşesc de

Dan FLOAREŞ

credinţă a lui Vasilie vodă, omu deplin la toate trebile, de
Timuş ginerele lui Vasilie vodă, den hirea lui aceea de tiran ce
era şi de om sălbatecă şi fără nice o frică de Dumnedzău,
scornindu pricină că ieste leah şi el opriia pre Vasilie vodă să
nu-şi dea fata după Timuş. Deci într-o dzi au trimis, poftindu-l
la dânsul, la Gălata mănăstirea şi acolea dacă au mărsu, au
învăţat pre cazaci de ai săi cu săbiile gata. După voroava ce-
au avut scornită cu dânsul, la ieşitul de la voroava lui, au dat
cazacii, ce era gata de aceia faptă, cu săbiile într-însul şi l-au
omorât cumare tiranie, fără nici o milă

voroava

făcut-au casă frumoasă şi în Galata
a făcut şi casele cele

preafrumoase de la mănăstirea Galata pentru odihnă şi

domn tânăr şi chefliu

”. Pare curios dar până
la urmă se va dovedi că singura menţiune a casei, şi aceea
indirectă - ” ” nu putea avea loc, totuşi, decât în casa
domnească.
Menţiunile ulterioare, cele de la Grigore Ghica, care după

Neculce: ” ”, dublată de
cea din Cronica Ghiculeştilor: ”

” e foarte posibil să nu privească casa din incintă. În
mod sigur casele făcute de Constantin Ipsilanti şi refăcute de
doamna Ruxandra Sturza se aflau la o distanţă apreciabilă de
mănăstire, fapt demonstrat recent de cercetătorul Bobi
Apăvăloaei. De altfel, casele de la 1799, făcute expres pentru
petreceri, de Ipsilanti, ” ”, nu putea fi
ridicate în incintă.
Petrecerile, mai mult sau mai puţin bahice, nu erau bine

privite în interiorul mănăstirii - o dovedeşte şi episodul din
1821, când o ceată de eterişti l-au supărat atât de mult pe popa
Ion, încât acesta a solicitat intervenţia turcilor din Iaşi.
Rămâne aşadar ca sigură construcţia casei de însuşi Petru

Şchiopul, o dovadă în plus fiind şi documentul de la Radu
Mihnea care releva că domnul respectiv a construit şi case
pentru egumen, trapeză şi chilii pentru călugări, alături de
dăruirea unor odoare sau veşminte.
Interesant este că, până nu demult, a existat şi o probămult

mai directă: într-o mică firidă din stânga intrării în casă a
existat o frescă de o minunată factură artistică, o mostră de
pictură bizantină de sfârşit de secol XVI. Mergând de curând
la mănăstire cu scopul expres de a o fotografia pentru acest

petrecere

articol, am aflat-o, spre imensă dezamăgire, complet şi
iremediabil radiată, probabil cu ”ajutorul” unei perii şi a unui
detergent. Pictura îl reprezenta pe Sf. Iacob şi, foarte
interesant, alături de o scoică - binecunoscutul simbol al
pelerinului spre Santiago de Compostela. Desigur, ne putem
întreba, ce căuta un asemenea simbol catolic pe zidul unui
paraclis ortodox. Paraclis, pentru că jumătatea din stânga a
casei a îndeplinit tocmai un asemenea rol.
O explicaţie ar exista - este cunoscut rolulmajor pe care l-a

jucat la curtea lui Petru vodă aventurierul Bartolomeo Brutti,
precum şi adevăratul val iezuit care a afectat Moldova spre
sfârşitul anilor 1580. Or Brutti, mai ales după bătălia de la
Lepanto, a fost şi un apropiat al regelui Filip al II-lea al Spaniei
(de văzut aici şi mai vechea contribuţie a lui Virgil
Apostolescu din ,
1981, dar şi demersuri istoriograficemai noi, de pildă cea a lui
K. Settton, din , Napoli, 1982). Desigur,
toate aceste aprecieri rămân simple ipoteze, mai ales acum, în
absenţa principalei dovezi.
Mai notez la finalul aceste mici contribuţii şi

”înfrumuseţarea” bisericii mănăstirii cu ”splendide”
termopane maronii, la absolut toate ferestrele. Nu a ”scăpat”
nicimica ocniţă de pe zidul de nord.
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Studia turcologica

Acum 80 de ani, George Lesnea primea Premiul
Academiei Române (1935). „Aveam 33 de ani - vârsta
lui Hristos” - îşi aminteşte poetul într-un interviu. Au

urmat Premiul Societăţii Scriitorilor Români
pentru poezie (1939), Premiul de Stat pentru
Literatură (1954), Premiul Special al Uniunii
Scriitorilor (1978). Îl chema, de fapt, Gheorghe
Glod. Era fiul căruţaşului Doroftei Glod şi, după
câte ştim, n-a absolvit decât şcoala primară.
Nimic nu prevestea fericita carieră literară;
întâmplarea a făcut să intre ucenic nu la o
ceasornicărie, ci la tipografia „Vieţii Româneşti”.
Acolo, în preajma cuvântului întruchipat în
plumb, a descoperit unul dintre laboratoarele
poeziei vremii. A început cu traduceri: Ibsen,
Heine (mister: ştia şi alte limbi străine în afară de
rusa deprinsă din familia ce avea legături cu
„muscalii” care birjăreau în Iaşi?), a debutat cu
poezie în 1922 şi editorial, în 1931, cu volumul „Veac tânăr”.
La Iaşi, în anii '60, Lesnea era o adevărată instituţie
reprezentând vechea gardă literară adaptată din mers
„vremurilor noi”. După odele închinate lui Carol II („Eşti
podoaba ramului / Răsăritul neamului”) şi lui Malaxa
(oarecum explicabil: industriaşul i-a asigurat o bursă) a
versificat, cu aceeaşi deplină sinceritate, „Partidul e-n toate /
E-n cele ce sunt / Şi-n cele ce mâine vor râde în soare”. N-aş
crede, cumunii se grăbesc s-o facă şi să scrie, că Lesnea ar fi un

autentic reprezentant al proletcultismului în poezie,
acceptându-i cel mult truda de traducător. Într-adevăr, poezia
lui Esenin pare a suna, tălmăcită de Lesnea, poate chiar mai

curgător şi mai expresiv decât originalul
(„Râde pân-la lacrimi clopoţelul...”); oricum, de
necomparat cu traducerea fadă semnată de
Zaharia Stancu. Poetul autodidact ieşean, mai
degrabă nesigur decât sigur de locul şi rangul
ocupate în ierarhia literelor române, s-a străduit
mai mult ca oricare dintre condeierii vremii să
intre în voia „stăpânirii”. Numai că una-i una,
alta-i alta. Ca şi Beniuc (păstrând, desigur
proporţiile), mustrat pentru producţia
versificată de după 1944, se dovedeşte a fi poet
autentic dacă-i sunt citite poemele de până la
„eliberarea de sub jugul fascist”. Ceea ce am
încercat să demonstrăm publicându-i ilicit, în
1969, culegerea de poeme „Ulciorul de piatră”.

Spun „ilicit” fiindcă a fost aşezată pe copertă o siglă falsă:
„Editura Junimea”. Care editură... nu exista decât în proiecţiile
fantezist-optimiste ale intelectualităţii ieşene ce se străduia să
convingă de utilitatea unei case de presă în oraşul în care se
tipărea carte încă de la 1643.Vremurile erau cevamai relaxate,
Ceauşescu încă nu fusese în China şi-n Coreea, aşa că, în loc să
fie sancţionat, falsul ieşean s-a înscris premonitoriu între
demersurile cu final fericit. În acelaşi timp, demonstrând celor
ce citesc cu bună credinţă că Lesnea este poet autentic. Depun

mărturie cele cinci cicluri, oarecumde sine stătătoare, ordonate
tematic. Întâiul, „Izvod”, grupează poeme de inspiraţie
istorică, al doilea, „Umbra norilor”, este un buchet de pasteluri,
al treilea, „Ploaia tuturor”, adună poezii cu un pronunţat
caracter social, al patrulea, „Pe lângă balade”, este constituit
din prelucrarea unor străvechi legende, în vreme ce al cincilea
(şi cel mai consistent), „Chipul din fântână”, înămunchiază
poeme demeditaţie pe tema „fugit irreparabile tempus”. Iată şi
„cheia” universului poetic al lui Lesnea: înţelegere durută a
sensului istoriei, participare directă, nedisimulată, la durerile
celor umili, re-creare a vechilor balade cu aură romantică,
presărate conspirativ parcă, spre a camufla o anume detaşare,
contemplarea meditativă, uşor melancolică, a scurgerii
timpului, simţită ca un încetinitor, dar nu anihilator de reacţii.
Istoria noastră a însemnat bucurie şi durere - par a spune
versurile „Poemului din Moldova”:

Permanenta convertire a tristeţii în bucurie („Bucuros de
întristare” - spune poetul) constituie un etern leit-motiv. În aura
răsăritului, albinele „sug tristeţe înflorită”; ciclul viaţă-moarte
presupune, în regnul vegetal, misterioase treceri corolă-humă-
corolă, iar în istoria omenirii, înflorirea trudei strămoşilor
nutreşte împlinirea ei pe spirala secolelor:

Carul cu boi ce se profilează şters, ca-n ultimele
pânze ale lui Grigorescu, vine şi el din vreme şi de dincolo de
vreme:

Într-o vreme în care poezie
se scrie din belşug şi se citeşte când şi când (multă „făcută”,
puţină „născută”), simplitatea şi sinceritatea netrucată a
versurilor lui George Lesnea readuc semnul unui echilibru pe
undeva rătăcit. Cartea armerita re-editată.

”O fată toarce jale din
caier şi din mâini / O alta coase doruri în iile cu fluturi...”

„Ţinând de coarne
veacul şi asudând la plug / Ţăranii merg arându-şi strămoşii
din ogoare.”

„Din cronici înviate în capete de boi / Trec stemele
Moldovei, trăgând în juguri ţara...”

“BUCUROS DE ÎNTRISTARE”

M N STIR I I GALATAĂ Ă

CASA DOMNEASC
DIN INCINTA

Ă

M.R.I.

sprijin
proiectul

ă
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Nu de mult (în octombrie 2014) prezentam, în această
pagină găzduită de ,,Cronica veche”, două reviste literare
din Grecia: ,,I Fygos” („Stejarul”) din Ioannina, de

curând reapărută, şi ,,Pneumatiki Zoi” (,,Viaţa spirituală”) dinAtena,
condusă şi editată de scriitorul Mihalis Stafylas. De data aceasta, ne
vom referi doar la “Viaţa spirituală”, al cărei număr triplu (aprilie -
mai - iunie 2015) are un sumar extrem de bogat şi de tentant, cu
prezenţe scriitoriceşti prestigioase, preponderent din spaţiul elen, dar
şi din cel european, revista arătându-se deschisă unui fertil dialog
cultural. O probă sunt paginile pe care publicaţia le consacră poetului
Nicolae Turtureanu, prezent cu un ciclu de poeme, însoţite de o
consistentă notă bio-bibliografică, toate în comentariul şi traducerea
profesorului şi eseistului Andreas Rados. Sub emblema

, se reaminteşte faptul că acesta - alături
de alţi poeţi ieşeni - a mai fost publicat în reviste din Grecia, în jurul
anilor 1980, tot sub semnătura infatigabilului purtător de cuvânt

Nicolae
Turtureanu - un poet elegiac

A.FOTINOS

Personalitatea cărturarului şi revoluţionarului grec
din Principate, Rigas Velestinlis (1757-1798), s-a
aflat statornic în atenţia Editurii Omonia. În paralel

cu articolele din lucrări enciclopedice de referinţă, precum
(2001),

(2005), (2009), au fost
publicate, în ediţie bilingvă, (1999,
ediţia a doua 2013). În 2007, cu prilejul împlinirii a 250 de la
naşterea lui Rigas, a apărut un amplu volum (464 pag.), în care,
sub titlul , au fost strânse cele mai
importante studii consacrate cărturarului din Velestino de
specialişti români (Nicolae Iorga, Alexandru Elian, Nestor
Camariano, Emil Vîrtosu, Cornelia Papacostea-Danielopolu,
Olga Cicanci, Nikos Gaidagis, Andrei Pippidi, Constantin
Iordan, LiaBrad-Chisacof ş.a.).
Recenta apariţie în domeniu , Ediţie

bilingvă greacă-română, 64 pag.+16 pag. ilustraţii color;
Ediţie: Dr. Dimitrios Karamberopoulos, traducere: Elena
Lazăr, EdituraOmonia,Bucureşti, 2015)
Avem în faţă o scurtă monografie semnată de

(1921-1993), cel mai asiduu cercetător al operei şi
activităţii lui Rigas Velestinlis. Născut la Ioannina, Leandros
Vranousis şi-a petrecut primii şapte ani de viaţă la Bucureşti.
Istoric, a condus din 1962 până în 1983 Centrul de Cercetare a
Elenismului Medieval şi Modern al Academiei din Atena.
Rigas şi opera lui constituie temele asupra cărora istoricul
epirot a revenit în repetate rânduri, cu valoroase şi originale
contribuţii. Exegeza de-acum, semnată de Vranousis,
completează profilul acestei complexe personalităţi a
elenismului din diaspora, care a trăit timp de două decenii la
Bucureşti, unde şi-a creat opera.
În efortul de promovare a operei şi activităţii lui Rigas,

Editura Omonia a beneficiat de sprijinul statornic al Societăţii
Ştiinţifice de Studiu „Ferai-Velestino-Rigas”. Ediţia a doua a

şimonografia luiVranousis au apărut
cu sprijinul Societăţii „Rigas FereosNr.211” dinBucureşti.

Panorama literaturii neoelene Grecii din România
Cărturari greci din Ţările Române

Scrierile revoluţionare

Românii despre Rigas

(Rigas Velestinlis

Leandros
Vranousis

Scrierilor Revoluţionare

diorama

Elena LAZĂR

Proverbe
şi istorisiri
greceşti (III)

Valeriu MARDARE

Aşteptându-i pe barbari

- Ce aşteptăm, în agora adunaţi?

Barbarii trebuie să vină.
- De ce-n Senat e o-atare-ncremenire?
De ce stau senatorii şi nu legiferează?

Fiindcă barbarii vor fi azi aici.
La ce bun să mai dea legi senatorii?
Dreptatea împărţi-vor barbarii când sosesc.

- De ce-mpăratul nostru în zori s-a deşteptat
şi stă la poarta oraşului, cea mare,
pe tronul său, solemn, purtând coroana?

Fiindcă barbarii vor fi azi aici.
Şi împăratu-aşteaptă să-l primească
pe mai-marele lor. A pregătit să-i dea
şi-un pergament, în care sunt înscrise
demnităţi multe şi onoruri.

- De ce consulii şi pretorii noştri
ieşit-au azi, în togile brodate purpurii?
De ce şi-au pus brăţări cu ametiste,
inele din smarald strălucitor?

De ce şi-au luat cu ei toiage scumpe,
Încrustate cu aur şi argint?

Fiindcă barbarii vor fi azi aici.
Iar toate acestea pe barbari îi orbesc.

- De ce vrednicii retori nu vin, ca-ntotdeauna,
discursuri să rostească, să spună de-ale lor?

Fiindcă barbarii vor fi azi aici
şi nu le plac discursuri, elocinţă.

- De ce s-o fi stârnit deodată atâta-ngrijoarare
şi-mbulzeală? (Ce-nnegurate chipurile sunt!)
De ce-ntr-o clipă străzi şi pieţe s-au pustiit,
toţi întorcându-se, atât de-ngânduraţi, spre casă?

Fiindcă e noapte-acum, iară barbarii tot n-au sosit.
Şi solii noştri, abia întorşi de la hotare,
de veste-au dat că nu mai sunt barbari.

- Dar fără barbari, acum, ce-o să ne facem?
Aceşti oameni erau, oricum, o soluţie.

[1898,1904]

( Poeme,Din volumul Editura Omonia, 2013, Cuvânt
înainte, cronologie şi traducere - Elena LAZĂR)

KAVAFIS

Pneumatiki Zoi (“Viaţa spirituală”)
eleno-român care este Andreas Rados. Care, de această dată,
transpune în limba greacă poeme ca ,

, .
Să adăugăm faptul că, în recenta sa vizită în Grecia, profesorul

Andreas Rados a susţinut, vineri 17 aprilie a.c., la Ambasada
României din Atena, o conferinţă cu tema

, la care au participat
oameni de cultură eleni şi români, deopotrivă interesaţi de
interferenţa spirituală, cu o bogată tradiţie, dintre cele două ţări.
Ambasada României a fost reprezentată de , consilier
cultural, şi de , care a transmis salutul
ambasadorului român Lucian Fătu (aflat, în acel moment, într-o
vizită în Italia). Dialogul final, „provocat” de conferinţa dlui Rados,
a fost coordonat de , preşedinta Societăţii de
Traducători „Balcania”.

Nocturnă (VI) Cearşaful roşu
al dimineţii În centrul oraşului

Poezia românească în
spaţiul cultural elen. Reflecţii şi perspective

AncaChisăliţă
Cristina Zamfirache

Monica Voudouri

O personalitate
complexă:
Rigas VELESTINLIS



20 cronica veche

CRONICA VECHE

Proces verbalNr. 10
al şedinţei din 7martie 1951
Şedinţa este prezidată de tov.Acad.M.Sadoveanu.
Participă: Acad. Gh. Călinescu, I.Iordan, Camil Petrescu,
Al.Rosetti,Al.Toma, G.Oprescu, J.Al.Steriadi, V.Eftimiu şi tov. G.
Bogza, Prof. Al.Graur, Prof. I.Jalea, I.Panaitescu-Perpessicius şi
K.H. Zambaccian.
Şi-au scuzat absenţa tov. Acad. Gala Galaction şi tov. Lucian
Grigorescu.
Se citeşte procesul-verbal al şedinţei din 28 Februarie a.c., care se
aprobă.
Tov. Acad. I.Iordan depune raportul de activitate pe luna Februarie
1951 al Institutului de Lingvistică şi tov. Acad.G.Oprescu depune
procesul-verbal al şedinţei din 1 Martie a.c. a Institutului de Istoria
Artei.
Tov. Prof. Jalea dă citire unei note de completare a comunicării D-
sale asupra sculptorului C. Brâncuşi, prezentând şi numeroase
planşe şi publicaţii cu reproduceri dinBrâncuşi.

: Tovarăşi, numai olecuţă de linişte.
Vasăzâcă, după cum ştiţi, avem sarcina să discutăm şi să votăm
propunerea tovarăşului… pardon… domnului C. Brâncuşi de la
Paris, care vre să lase statului român atelierul lui din…

: ImpasseRonsin, nr. 10.
: Da, de-acolo. Şi 200 de lucrări de-a

lui…. cum îi zice? Brâncuşi, da. Tovarăşul Jalea ne-o citit o
comunicare, iar noi trebuie s-o discutăm. Da' repegior, că tovarăşa
Ana nu mai poate aştepta. Mi-o zâs la telefon. Tovarăşul Jalea, mai
dămata nişte exămpli, ca să se înţăleagămai bini.

: O mică intervenţie mai întâi. Fiindcă,
maestre, aţi spus „repejor”, trebuie să spun că, într-adevăr, este
nevoie caAcademia noastră să semişte mai repede, în conformitate
cu vremurile noi. Din cauza cârmuirilor proaste din trecut şi a
nepăsării am rămas în urmă, tovarăşi. Ce să facem? O să vină ziua
când vor sosi printre noi tovarăşii din conducerea Partidului, care să
ne felicite, să ne decoreze. Da! Altfel nici nu se poate! Desigur,
acum facem primii paşi cătinel, care însă trebuie să-i grăbim, să
luămhotărâri ferme şi rapide. La începutul începuturilor şi Uniunea
Sovietică era în urma ţărilor capitaliste. Dar le-a ajuns. După cum
spunea tovarăşul Stalin:Am rămas în urma lor cu o sută de ani, dar
trebuie să-i ajungem în zece!Aşa că noi să dăm brânci şi, într-un an,
celmult doi, să-i ajungem repejor şi să-i întrecem! (aplauze)

: Vreu să zâc şi eu ceva, în continuarea celor
spuse de colegulmeu, tov. Prof.Graur: Cuma spus tovarăşul Stalin,
nu mai trebuie să fim „pasivi şi indiferenţi”. Chemarea tovarăşului
Stalin apropie tăti evenimentele de noi. Sântem cu toţii participanţi
ai războiuluimuncii, orişiunde şi în orice ramură am lucra. Stalin ne
spune cum trebuie să se poarte omul sovietic şi ce anume trebuie
făcut pentru cucerirea victoriei. Şi noi, cei din ţările frăţeşti, trebuie
să-i urmăm pe oamenii sovietici. Fiecare trebuie să muncească
cinstit şi nimeni să nu rămână departe de marea luptă a întregului
popor. Nici noi, academicienii! (aplauze) Mă iertaţi de întrerupere.
Aveţi cuvântul, tovarăşe Jalea!

:Mai întâi trebuie sămulţumimdin inimă tovarăşei
Ana Pauker, Ministrul Culturii, care ne-a oferit în mod democratic
această posibilitate (aplauze). Să dau exemple, da. Uite, !
Uitaţi-vă, tovarăşi!Ce vedeţi aici?

:Doi se pupă. E-te, na!
: Nu. Ce spun criticii de artă burghezi? Cică tema

sărutului reprezintă evoluţia spirituală pură eliminând orice alte
implicaţii. Vezi, Doamne, citez, „iubirea fericită ca fuziune între
două entităţi separate reface unitatea primordială a vieţii.” E clar,
tovarăşi: formalismpur combinat cu gargară capitalistă!

: Este foarte greu să cânţi, să scrii sau să
sculptezi despre fericire, tovarăşi. Iar noi suntem acum, în regimul
nostru, primii oameni care cântăm iubirea fericită. Timpul încă nu a
avut răgaz să ne încerce. Şi noi nici nu ştim când greşim. Brâncuşi
însă nu ştie toate acestea. Nu ştie ce înseamnă fericirea trainică pe
pământ, hărăzită pentru vecie poporului. Sărutul lui este între un
bărbat şi o femeie, însă noi cântăm iubirea întregului popor. Noi ne
adresăm celor care ştiu să asculte, dar surdului degeaba-i cânţi. Noi
sântem acum un popor liber în care nu mai există dezmoşteniţi ai
soartei. Partidul nostru ne spune: „Voi aţi fost flămânzi, v-aţi târât şi
aţi urât!Acummisiunea voastră este aceea de a iubi şi de amunci cu
tot dragul!” Ce putem răspunde Partidului nostru? Oare am putea,
împietrindu-ne inimile, să-i răspundem cu vorbe urâte? Oare se
poate sămuncim în aşa fel încât Partidul să verse lacrimi din pricina
noastră? Ne poate plăcea mai mult bezna nopţii, decât zorii zilei
însorite? Dăruiţi-vă cu dragoste inimile ţelului măreţ pe care îl
slăvesc neîncetat cântecele întregului popor, din plinul
recunoştinţei lui (aplauze).
Porniţi la muncă! Laboratoarele şi amfiteatrele să fie pline! Frezele
şi rabotezele să zumzăie ca stupuri de albine lucrătoare în toiul
muncii creatoare. Ogoarele noastre să fie împânzite cu oameni.
Strângeţi de pe aceste ogoare întreaga recoltă şi faceţi aşa ca grelele
noastre combine şi batoze să treacă în şiruri nesfârşite de la răsăritul
şi până la apusul soarelui. Ştim cu toţii că pe ogoarele noastre se află
o seamă de femeiminunate.Mâinile lor, cu degetele tivite cu negrul
muncii cinstite, sânt atât de pricepute şi de îndemânatice la strânsul
recoltei, încât avem toată dragostea pentru ele şi le sărutăm.
Sărutăm mâinile femeilor profesor din amfiteatre, sărutăm mâinile
arse de substanţe chimice ale femeilor savant, sărutămmâinile pline
de bătături şi arse de soare ale femeilor macaragiţe şi raboteze.
Acesta este Sărutul nostru! Acesta trebuie să fie sărutul nostru, nu

Tov. Acad. M. Sadoveanu

Tov.Prof. Jalea
Tov. Acad. M. Sadoveanu

Tov. Prof. Al. Graur

Tov. Acad. I. Iordan

Tov. Prof. Jalea

Tov.G.Bogza
Tov. Prof. Jalea

Tov.Acad. Gh. Călinescu

Sărutul

acela individualist şimistic al lui Brâncuşi (aplauze).Acesta trebuie
să fie răspunsul pe care-l vom da Partidului nostru iubit. Nu-i aşa,
dragi tovarăşi? (aplauze furtunoase)

: Minunată analiză! Magnific! Magnific!
(tov.Acad. G. Oprescu îl îmbrăţişează pe tov.Acad. Gh. Călinescu,
aplauze)

: Să trecem la chestiune, tovarăşi!
Tovarăşe Jalea, daţi şi alte exămpli…exămpli…

: Uite, , de exemplu. E o pasăre
fantastică. Forma pe care artistul o dă ne trimite cu
gândul la divinităţile păgâne, la reprezentările animalelor zeificate.

cică are puteri magice. Noi de magie, de misticism avem
nevoie, tovarăşi? De păsări fantastice avem noi nevoie? Nu există
atâtea păsări frumoase în peisajul nostru românesc?

: Tovarăşe Sadoveanu, ştim cu toţii că
sânteţi un maestru neîntrecut al descrierii peisajului românesc.
Scuzaţi-mă, Maestre, de întrebarea retorică: Avem păsări frumoase
la noi? Povestiţi-ne despre ele. De pildă, despre ciocârlie, care
acuşi-acuşi se va auzi iarăşi pe plaiul românesc.

: Ei, ciocârlia… Ciocârlia cântă
deasupra muncitorilor care stau aplecaţi asupra pământului, cântă
munca lor cinstită şi grea. A cântat şi cântă ciocârlia biruitorul
cântec al muncii; va cânta necontenit şi de azi înainte, până când
toate se vor duce în prah şi pulbere.Amstat demulte ori în loc, ca să-
mi dau sama de toate întorsăturile puternice şi tremurate ale
ciocârliei, pe care negrii muzicanţi ai neamului nostru au încercat să
le puie pe alăute.

: Frumos! Tare frumos! Să-l aplaudăm peMaestrul
Sadoveanu (aplauze). Să-i spunem lui Brâncuşi: De asemenea
păsări avem noi nevoie, nu de măiestre, magice şi obscurantiste
(aplauze furtunoase).

: Da' mai bini să vă povestesc despre
fâţac. Fâţacul e-o păsărică mititică, care are locul de trai în lungul
pâraielor gâlgâitoare de munte, unde se găsesc şi păstrăvi. Pe cap
este cenuşiu închis, pe guşă şi chept - alb, pe pântece - ruginiu.
Aripele i-s scurte, cu pene mari, cenuşii bătând în albastru. Fâţacul
se hrăneşte cu răcuşori, dar nu se dă în lături dacă poate prinde şi un
chiticaş. Fâţacul…

: Mulţumim tovarăşe Preşedinte! Să mai
exemplificăm, tovarăşi. Iată, de exemplu, e o
sculptură prea evanescentă… ăăă… prea dusă în spaţii, spre
niciunde…ăăă…preapierdută.

: O corecţie - e , nu
Doamna.

: Dar de ce, tovarăşi, „Doamna”? Sau
„Domnişoara”? Nu a putut „domnul-tovarăş” Brâncuşi să-i spună
„Tovarăşa”? În Marea Uniune Sovietică titulaturile de „gospoja” -
„doamnă” şi de „barâşnia” - „domnişoară” au dispărut. Oamenii
sovietici le folosesc astăzi doar în glumă şi cu sens batjocoritor,
fiindcă amintesc de ţarism şi de exploatatori. Poftim, să ne uităm în
„Slovari Russkovo Iazâka” al lui S.I. Ojegov, ediţia I-a, 1949. Ce
scrie aici la „barâşnia”, între paranteze? Să citească tovarăşul Geo
Bogza.

: La „barâşnia” între paranteze scrie „şu-tli-vo”
(râsete).Ogâdilă (râsete).

: Te rog să fii serios, tovarăşeBogza. Numai fă
pe măscăriciul! Va trebui într-o bună zi să punem pe ordinea de zi a
unei şedinţe deviaţiile dumitale de comportament şi abaterile de la
morala proletară. „Şutlivo”, adică „glumeţ”. Oamenii noi sovietici
iau în derâdere aceste denumiri ţariste învechite. Şi astăzi, când noi,
noii limbişti, înrolaţi în armată proletară a Partidului, ne străduim să
stârpim aceste titulaturi capitaliste în Republica Populară Română,
vine alde Brâncuşi cu , ca să deruteze, să dezorienteze
masele muncitoare de la oraşe şi sate. Sânt acri strugurii, domnule-
tovarăş Brâncuşi! Nu vei reuşi să întinezi idealurile nobile ale
comunismului cu arta ta capitalistă, o artă morbidă şi aflată în
putrefacţie, ca şi societatea din care provine!(aplauze)

: Da, aveţi dreptate, tovarăşe Graur. Din păcate e
„doamna” şi nu „tovarăşa”.

: Şi de ce, ne întrebăm, Pogany e un nume străin? Nu
putea să găsească unul românesc?

:Da, din păcate, e un nume străin, tovarăşeToma.
: Să se consemneze în procesul verbal: E un nume

străin.
: Da, e un nume străin. Cu adivarat,

tovarăşul Toma are dreptate. Ar fi fost bini să-i fi pus un nume
românesc. Avem atâtea frumoase nume de fată care încep cu „P”:
Paula, Paulina, Polina, Poliana, Păuna, Păuniţa, Florica…

:Florica nu începe cu „P”,maestre.
: Dacă tovarăşul preşedinte spune, aşa este. Este cu

„P”de la Florica (râsete).
: Tovarăşi, vă rog, să ne întoarcem la temă.Am

primit o sarcină importantă de la tovarăşa Ana şi trebuie s-o
rezolvăm. Tovarăşul Profesor Ion Jalea spune că sculptura în
chestiune, sau ce arătare o fi aiasta, este prea… evanescentă. Îl rog
pe tovarăşul Jalea să se explice.

: Păi, uitaţi-vă la aceste imagini, tovarăşi! Totul este
făcut în dauna conţinutului problemelor! nu are
forme…ăăă…Enumai un cap şlefuit…ăăă…

:Eunbust.
: Ce bust, tovarăşe?E o căpăţână cao sfeclă răzuită cu

raşpa.
: Ia să fi lucrat la şaibă într-o uzină! Sau să fi fost o
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paţachinăpe trotuar. Săvezi ce forme…
:TovarăşeBogza!

: Asta-i femeia şnur: fără ţâţe, fără cur (râsete
înfundate).

: Cu adivarat, tovarăşe Toma: N-are. N-
are nici…chestia ceea, ştiţi dumneavoastră.

:Cen-are, tovarăşe preşedinte?
: N-are, mă rog, fătătoarea, căreia

odinioară i se zicea zgău, mai pe urmă poporul i-o zis fătăciune, de
unde satul Fătăciuni. În popor i semai zice în fel şi chip: zambilică,
scoică, corcoduşă, ghioc, crinişor…

: La mini la Tecuci îi zice bâzdâc. Sau
socoteală.

:…pupăză, păsărică…
: Lăsaţi-mă cu păsărica, tovarăşe preşedinte! Iar

începem cu păsăricile? Să-i spunem cinstit, muncitoreşte: pizdă.
n-are pizdă, tovarăşi! Uitaţi-vă şi

dumneavoastră.
:TovarăşeBogza!

: Pupăză îi zice la nunţi, când lăutarii…
: Ce pupeze, domle! Să-i zicem corect,

muncitoreşte.
:TovarăşeBogza!

: Cum zâcem, fâţacul e-o păsărică
mititică…

: Mulţumim, maestre! Tovarăşul Bogza are
dreptate şi îi mulţumim pentru cum a pus punctul… ăăă… pe „i”.
Într-adevăr, tovarăşe Preşedinte Sadoveanu: N-are vagin. Iar
vaginul este important pentru femeie.

: Şi pentru bărbaţi.
: Şi pentru bărbaţi, aveţi dreptate…ăăă…

Vaginul…ăăă…
: Acest detaliu anatomic, care le preocupă

şi pe reprezentantele sexului frumos aproape în aceeaşi măsură ca
pe bărbaţi, nu este un detaliu, tovarăşi. Pictorii şi sculptorii ştiu ce
spun.Dimensiunea vaginului nu afectează numai relaţia sexuală, ci
afectează şi pe artiştii, care nu ştiu să-l reprezinte.

: Îngrijorate de acest subiect sântmai cu samă
fimeile care nasc natural şi se tem că viaţa lor sexuală va fi distrusă
de efortul aducerii pe lume aunui copchil.

: Mai ales mamele-eroine, care se
bucură în regimul nostru democratic de grija părintească a
partidului şi statului nostru.

: Ori, s-avem iertare, a lui
Brâncuşi nu are vagin. Bagaţi de samă, tovarăşe Sadoveanu şi dragi
tovarăşi!Numai este vorba de dimensiunea lui aicea, ci de faptul că
nu are nica!Asta-i bataie de gioc! (aplauze)

: Bătaie de joc faţă de tovarăşele femei, faţă de
mamele-eroine, care se bucură de grija părintească…(aplauze)

: Trebuie tăiat în carne vie, tovarăşi! Tovarăşe
Jalea, scurt concluziile şi să trecem lavot.

: Nu prea mai am ce să rezum… ăăă… Am
prezentat în comunicareamea de la începutul şedinţei ideile asupra
cărţii luiA.I. Sobolev „Teoria leninistă a reflectării şi arta”, Editura
Partidului Muncitoresc Român, 1948. Ştacheta ridicată în spirit
leninist de tov. Sobolev arată în toată micimea ei biata teorie
formalistă. Ăăă…am citat în comunicare pe Paciurea şi pe
Brâncuşi ca exemple de formalism în sculptură la noi.
Fiind cazul tipic al unui artist de talent care oscilează între realism
si formalismul extrem, cazul Brâncuşi trebuia să fie discutat pentru
că ridică probleme importante. Şi tăiat în carne vie, tovarăşi!
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Virginia BURDUJA

POEMELE
LUI PICASSO

Convins că „Arta spală sufletele de praful fiecărei zile
din viaţa noastră”, Picasso a trăit fiecare clipă din cei 91
de ani petrecuţi pe Pământ în miezul actului artistic,

experimentând, excelând continuu, neastâmpărul său creativ
asociind imprevizibil/ miraculos linii, culori, sunete, imagini şi
cuvinte, magic adunate acum într-un distinct capitol al Istoriei
Artei Contemporane, lăsând oamenilor o inegalabilă operă,
peste 300000 de lucrări, aflate acum în colecţii particulare sau
în muzeele lumii, dar şi aproximativ patru sute de poeme şi trei
piese de teatru, şi ele păstrate în seifurile unor fericiţi
colecţionari sau înMuzeul Picasso dinParis.
Şi dacă toată lumea e de acord că Picasso rămâne drept ceamai
strălucită personalitate artistică a veacului 20, pictorul novator
prin excelenţă, părerile se împart atunci când e vorba de creaţia
sa literară. Pasionant hobby? Violon d'Ingres? Sau Poet pur şi
simplu, cuvintele sale, aliniate în drepte şiruri de la un capăt la
altul al paginii, stârnind policrome şi melodioase sarabande,
reamintind cititorului gusturi, mirosuri plăcut/neplăcute,
invitându-l, învăţându-l să simtă, să trăiască într-o firească
libertate viaţa dăruită? De ce nu pictor-poet, doar Cehov figura
la un moment dat într-o antologie a scriitorilor-medici?
Întrebări nenumărate agăţate de un nor, graţios scăldându-şi
trena roz în smârcuri, până când celest/ violent răsar în floare
răspunsuri bănuite doar. A scris în franceză şi în spaniolă, în
caiete sau pe şerveţele, oprindu-şi atenţia permanent vigilă şi
asupra „mărunţişurilor” din care ni se compune viaţa cotidiană,
fiinţe, lucruri, aparent lipsite de însemnătate, dar care compun
universul nostru cotidian.Univers înţesat de culori şi miresme
sub cerul covârşit de ploaie de sori sau de stele, melanj de
omenesc şi divin, în strălucirea Cuvântului, care, onest, ne
dezvăluie starea de spirit a creatorului. Urmărind şi data la care
a fost scris poemul(folosită drept titlu), cititorului i se permite
şi o neaşteptată excursie biografică.
Picasso a pictat primul tablou la 8 ani, iar poeme a scris la 54, în
plină criză conjugală. Să-i mulţumim mult iubitei/infidelei
soţii Olga pentru că a dezertat, iscând un imprevizibil „joc pe
faţă şi cinstit”, „un joc interzis”. O mirabilă revoltă, convertită
în autentică literatură. Iată un poem, care explică un altul
precedent( vezi pag.1) : „ 2-7.2.1938/ spânzurat de gâtul funiei
(spânzurat pentru că degetele ei sunt dâre de lumină albastră
galbenă verde mov) / calină (căci desenul sinuos răsuceşte
degetul şi-l muşcă până la sângele gingiilor) / tăcută ( pentru că
funia la capătul căreia ea se menţine în echilibru îi biciuieşte
coapsele şi-i gâdilă între degetele de la picioare cenuşa
cadranului orologiului atârnat de flacăra lumânării) / mirosind
bine a verbină (cavalcada farfuriilor a furculiţelor a lingurilor şi
a cârpelor de bucătărie puse pe focul ce pocneşte şi se opune
puternic muşcând mâinile lipicioase ale temnicerului) / braţele
lichide (sunt braţele cuvântului abia ieşit dintre buze şi beat de
puţina atenţie învelită în vata melodiei ascunsă sub pernă) /
împroşcând cu picături de sudoare (asta înseamnă iubire
supărare şi puţin din mirosul de santal al evantaiului) / sunând
alarma (îmi imaginez un cărucior al unui negustor ambulant
tras de viţici vopsite în roşu care imită cărămizile dintr-un zid) /
cu ţâşnire de lumină (egală cu 137.840minus timbrul aplicat pe
marginea rochiei ei demireasă) / lipite de tâmple (luminile prin
jaluzele împuşcate de coşurile cu mandarine puse pe masa din
sufragerie deja moarte) / reflexele oglinzii bătând la uşă (nici
acre nici dulci cum se spune) / ascunzând aburul razelor de
curcubeu (ordine în idei mirosul cărbunelui orbit de lumina
farurilor de automobil izbutind să desprindă (motivele) lipite
de chila corabiei ce se profilează pe plafon şi servită caldă pe o
cârpă aruncată pe fotoliu) (...)” O imaginaţie prodigioasă, în
care orice conexiune e permisă, realitatea devenind piese ale
unui puzzle vrăjit amestecate. Pentru care prietenii săi scriitorii
l-au recunoscut drept un egal. Gertrude Stein îi citea prima
scrierile,Andre Breton i-a consacrat, în 1936, un număr special
din „Cahiers d'Art”, Apollinaire l-a apreciat critic, Joyce,
Hemingway, Scott Fitzgerald, Cocteau, Eluard, Camus l-au
citit aplaudându-l, l-au secondat în varii proiecte literare. Şi
totuşi, poemele sale răsar adevărate picturi din albul-ramă al
paginii de carte: „18 iulie 1951 Vallauris/ organdi miozotis
copac nebun frunză de palmier smulsă măştii albastrului
nemăsurat îngheţat de soarele desprins din alergarea sa
degetele întinse ale aurorei primind în plin pe piept torentul de
stele ce poleiesc cu aur câtecele îndrăgostite ale perechilor de
broaşte focuri deBengal forfota de aromedrapelele şi dantelele
ţintuite de pulpanele de stofă purpurie ale privirilor sale iarba
uscată păscând funia spânzurătorii aşteptând în genunchi sabia
rapidă ce ucide rana lăsată întredeschisă.” Inspirând totodată
penelul confraţilor pictori. Mă întreb dacă vreun plastician
suprarealist, citindu-i poema scrisă în 4 martie 1940, nu visa,
contur după contur, nu grăbea spre şevalet să aştearnă culori pe
pânză, să prindă vie „gura tivită cu cârlige de undiţă capcană de
lupi/mov/roz/mov” pe „mâna întinsă dintr-un lan de ovăz”
prinzând „în ace marginea cearşafului înţepat de urletele
sirenelor înjunghiate” sau „tivul rochiei de pe claviatură” care

cântă „melodia pentru pian despre bărcile ce se întorc seara cu
braţele acoperite de solzi” tocmai când „ vălul de hortensia
stropit cu steluţe de argint ce ascund îndărătul miilor de
strâmbături adevărata dramă cu neputinţă de desfăşurat cu
multă pastă de culoare pevidul spânzurat de un cui.”
Şi dacă poemele lui Picasso îi inspiră pe maeştrii penelului, pe
cititorii împătimiţi îi bucură cu o lectură sărbătoare, izvor de
regal noian de senzaţii, de tulburătoare trăiri, genialul spaniol
evitând bomboniera stilistică, arar şi discret ridicându-i
capacul filigranat, lăsându-şi în schimb simţurile lacom să
aspire imediata realitate în îndrăzneaţa-i nuditate. Rescriind-o
nu pentru snobi consumatori de literatură azuriu rozalie, ci
pentru neliniştiţii exploratori ai omenescului strâns între
pagini de carte, în carePicasso pictează „literar”. Fluxul verbal
susură dicte-ul genialului seismograf al vieţii palpitânde în
mărunte picături melodioase din care se ivesc domestice
scene, un picior de scaun străpungând norul din dreptunghiul
ferestrei plantată în jumătatea viorie a unui măr răsfăţat în
dulcea lumină a soarelui apunând în „dâre de lumină albastră
galbenă verde mov”, învins de seara tremurândă-n dorinţe şi
supe aburinde pe colţ de masă şchioapă, ascunzând raze de
curcubeu sau „mirosul cărbunelui orbit de lumina farurilor.”
Nu lipsesc scene de luptă, ele ilustrând cunoscutul pacifism
manifest al creatorului celebrei „Guernica”,martor de geniu al
timpului său: „ doi călăreţi atacându-se cu lăncile şiroind de
sudoare şi sânge un altul lângă calul lui rănit şi mort căzut la
pământ” (12-19 februarie 1938). Sau: „lucirea uleiului din
lanterne luminând noaptea Madridul serii de mai nobilele feţe
ale poporului împuşcat de ciudata răpitoare în tabloul lui Goya
este acelaşi grăunte de oroare semănat din plin de proiectoare
pe pieptul deschis al Greciei de guverne care stârnesc teama şi
ura. Un imens porumbel alb îşi presară mînia durerii pe
pământ” (Paris 31martie 1952).
Dacă vă atrage/fascinează imprevizibila, mirifica lume a
suprarealiştilor, căutaţi culegerea de poeme semnate de
Picasso, excelent traduse, şi prefaţate, de Irina Mavrodin*.
Citiţi-le în preacurată linişte, cu un bun album Picasso în
preajmă. Veţi afla astfel în unele reproduceri frânturi de
tablouri făurite din cuvinte curgând năvalnic unul după altul,
imagine după imagine fixându-şi locul în râvnitul muzeu
imaginar. Din care nu poate lipsi „ Atelierul din Fournas
Vallauris/ 18 octombrie 1954/ De ce să plângem într-atât şi
într-atât migdalii în floare? Făcuţi în jurul arcadei de miere a
ogivei atârnate de înaltele fapte strălucite scoase atât de galant
la lumină astăzi la fereastră. Mâinile pline de sare înconjoară
curba muzicii ce dă alarma pe drapelele în bernă. Ora sculată
atât de devrememuşcă din pâinea veche - târându-şi maţele pe
sub chiuveta din bucătărie. Mânia întovărăşeşte defilarea şi
fanfara.(...) Prevăzătorul consiliu îşi stoarce cearşafurile pe
iarbă. Racla îşi rotunjeşte colţurile şi se despoaie de rufărie pe
acoperiş în toată măreţia ei. Şi zahărul întărit şi cele o mie şi o
sută de flori ale azurului îşi picură răsuflarea pe pompoanele
de dantelă agăţate de ramuri. Necesitatea devenită romburi şi
triunghiuri dă târcoale dimensiunii sale dobândite în grinzi.
Iubirea le prezice viitorul cuiburilor de rândunele sfărâmate pe
lespezile terasei. O poziţie absolut extrem de dificilă să stai
culcată în picioare pemarginea bărcii de culoarea smaraldului.
Necesitatea de a face bilanţul socotelile şi de a spăla rufele
până la veniea serii. Să umplem cu cojile aruncate de-a lungul
zilelor vasele de marmură care conţin tot sângele vărsat
picătură cu picătură şi în valuri peste urzici.Deplina decadenţă
devenită regină şi transformarea în capră de sârmă ghimpată a
tuturor faptelor săvârşite. Aurora boreală comic deghizată în
greier care dă cu împrumut pegaj.// Şi asta-i totul.”

*Picasso, , editura Minerva,2007poeme
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: Am citit înaintea şedinţei comunicarea
tov. Prof. Jalea şi pot spune că sânt indignat de aceste făcături
brâncuşiene! Constat că Brâncuşi nu poate fi considerat un creator
în sculptură, fiindcă nu se exprimă prin mijloacele esenţiale şi
caracteristice acestei arte. Dar trebuie să clarificăm noţiunea de
realism, în sensul vederilor creatorilor de artă sovietici, ca o
transpunere pe plan superior a realitaţii şi nu ca o reproducere
fotografică a ei, aşa cum e înţeles în mod stângist. Închei scurt şi
arăt inutilitatea continuării discuţiilor asupra luiBrâncuşi.

: Mulţumim din inimă, tovarăşe Călinescu.
Mintea dumneavoastră strălucitoare răspândeşte lumină şi astăzi ca
în prima tinereţe. Aţi lămurit o serie de chestiuni importante. Prin
întreaga dumneavoastră personalitate sânteţi inimii noastre îndemn
ca nici o clipă să nu înceteze să bată, pentru ţelul măreţ al
democraţiei, pentru libertate, pentru dragoste şi frăţie între toate
popoarele lumii. Datele si faptele citate de tov. Acad. Călinescu şi
de tov. Prof. Jalea cu privire la Brâncuşi, o figură mai puţin
cunoscută şi minoră în definitiv, arată lipsa lui de sinceritate, şi îl
ilustrează ca pe un om de talent şi de mari speranţe în prima parte a
activităţilor sale, dar care, sub influenţa unor sculptori la modă la
Paris, care cultivau indefinitul şi cubismul, speculând prinmijloace
bizare gusturilormorbide ale societăţii burgheze, a decăzut.

: Vreau să precizez că tov. Jalea a intenţionat
prin comunicarea D-sale să reabiliteze operele valabile ale lui
Brâncuşi. Să reţinemacest fapt.

: Doar o mică intervenţie. Revenind la
sculptorul Paciurea, trebuie să subliniem că ”himerele” acestuia au
fost un protest împotriva realităţilor de atunci şi că Paciurea a
terminat ca realist cu busturile, printre care se numără acela al lui
LevNikolaevici Tolstoi, care a reflectat în operele sale lupta pentru
mai bine şi dorinţa de a scăpade trecut alemaselor.

: Însă, din păcate pentru Lev Nikolaevici,
imatura visare, lipsa de experienţă politică, cum spune Vladimir
Ilici Lenin, şi moliciunea revoluţionară a non-rezistenţei la rău au
fost motivele care l-au făcut să nu sesizeze cauzele înfrângerii
primei campanii revoluţionare din 1905-1906.

: Din păcate Brâncuşi nu a făcut acest lucru,
cuma făcut Paciurea, şi a rămas prizonierulmorbidităţii burgheze..

: Cred că putem încheia discuţiile aici. Nu-i
aşa, tovarăşe Preşedinte? Şi eu sânt împotriva acceptării înMuzeul
de Artă al Republicii Populare Romîne a operelor sculptorului
Brâncuşi, în jurul căruia se grupează antidemocraţii în artă. Să
trecem la vot. Cine este pentru ca oferta sculptorului Brâncuşi de a
lăsa moşternire statului român circa 200 de lucrări şi atelierul său
din Impasse Ronsin nr. 10 să fie respinsă? Da, unanimitate. Se
abţine cineva? Nu. Este cineva împotrivă? Nu. Oferta sculptorului
Brâncuşi a fost respinsă (aplauze). N-avem nevoie de o astfel de
artă - aminciunii, amorbidului şi a bizareriei! (aplauze prelungite)

: Tovarăşi, tovarăşi! Un moment! În final vreau să
proslăvesc în câteva versuri pe unmare poet al lumii, pe acest mare
om generos, profet al iubirii şi al libertăţii - Walt Whitman
(aplauze). „El rostea cele câteva cuvinte mari: civilizaţie, dragoste,
mase, bărbat, femeie, democraţie…/pe care şarlatanii le goleau de
conţinut, prefăcându-le în baloane de bâlci, ţipător colorate,/iar el,
ştiindu-le sensul adânc, neapărat necesar popoarelor, inimii lor
însetate de adevăr şi de un ţel măreţ,/le lua şi făcea din ele marile
catarge ale poeziei lui,/corabie nouă, cu punţi multiple şi o velatură
nemaivăzută în trecut, până la bătrânul Homer,/puternică şi
îndrăzneaţă, însetată de spaţii, cu prova categoric îndreptată spre
viitor.” (aplauze)

: Vreau să relev meritul comunicării
tov. Jalea de a fi prilejuit discuţii interesante şi de a fi deschis
probleme de o semnificaţie deosebită.Anunţ că, în şedinţa viitoare,
îmi propun să precizez câteva nuanţe asupra formalismului în artă.
De asemeni, rog onor conducerea să facă diligenţele necesare
pentru instalarea unor becuri de iluminat. În sala de şedinţe e cvasi-
întuneric.Mulţumesc!
Şedinţa se ridică la orele 19:00
Secretariatul secţiunii
Semnează: Acad. Mihail Sadoveanu
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cronicu a de la mareţ

Răsărind desăvârşită şi suficientă sieşi din imaginaţia
poetului-matematician, imaculata raia atemporală a
Isarlîkului barbian ar fi putut dobândi orice chip în

imaginaţia mea de cititor ideal, dar mult prea telurica cetate
otomană, a Caraharmanului din care mai dăinuiau doar nişte zidiri
bănuit îngenunchiate sub pulberi nedesluşite, pe deasupra cărora
îmi plimbasem tălpile goale în vara dobrogeană a anului de graţie
1989, nu reuşise încă să dobândească, în imaginaţia mea de

, decât o sidefie întruchipare fantomatică,
fumegând cu opalescente turnuri eterice prin reveriilemele de tânăr
profesor exilat , dar şi de tânăr
poet, glorios publicat deja de nemuritorulGeoDumitrescu, în colţul
de nord-vest al revistei Luceafărul.
Mai ales că arheologii lui Iosipescu îşi începuseră săpăturile

încă din mai, după îndelungi tergiversări şi negocieri cu securitatea
ceauşistă, căci jumătate dintre ruinele vechiului fort otoman,
adesea atestat istoric şi cartografic, se aflau dincolo de gardul
ghimpat al Întreprinderii de Metale Rare, obiectiv industrial strict
secret, demarat chiar la iniţiativa vizionară a secretarului general,
căruia, previzibil instigate de la Moscova, tocmai i se pregăteau, un
zbor de ultim agrement cu elicopterul sovietic şi îmbrobodita
prăbuşire-n genunchi, de laTârgovişte. Aşamerg lucrurile!
Astfel, seara, la o cană cu vin, în foişorul din stuf împletit al

bufetului local, aflasemde la nişte tineri arheologi că, la 1626, a fost
zidită: „chiar pe-aici, pe sub tălpile noastre”, o fortificaţie
patrulateră, cu mari turnuri rotunde la colţuri, denumită Cara
Harman, menită să apere portul şi legendarul braţ sudic al Dunării
( ) de atacurile piratereşti ale cazacilor, care,
încurajaţi de la Moscova, plănuiau să pătrundă în marile lacuri, ca
să jefuiască oraşul Babadag sau, prin Dunavăţ, chiar Tulcea. Aşa
merg lucrurile!
Seri lungi în care, instigat de ipotezele lor şi de flacăra topită a

vinului roşu de Gargalîc, am şi început să însăilez proiectul
entuziast al unui roman senzaţional despre scufundata mea cetate
feudală, proiectat astfel încât să însumeze, atât renaşterea, prin
spirit, a Sfântului Imperiu Roman de Răsărit, cât şi dramatismul
subînţeles al unor vremuri învolburate, dar aproape şterse din
memoria istorică: atacurile piratereşti, comorile îngropate-între
trupurile sfârtecate ale martorilor oculari, turnuri carcerale,
coridoare labirintice, uşi secrete, gratii roase de sare, trape topite-n
podele jilave şi domniţe-n şalvari, aşteptându-şi, cu înlăcrimată
nerăbdare, sublimul cavaler izbăvitor (un providenţial călător prin
timp, ca şimine, probabil)
De aceea, insistam seară de seară, că atât cetatea, cât şi castelul

său fortificat trebuie să fi fost, în fapt, albe ca laptele, strălucind
apoteotic, în lumina soarelui matinal, de la Pontul Euxin. E drept
că, la început, prietenii mei, arheologii, au acceptat binevoitor că
var trebuie să fi fost din belşug şi atunci, ca şi-acum, pentru că
întregul podiş dobrogean stă pe o imensă carapace de calcar
cretacic, numai bun de topit şi de transformat în material de
construcţie, dar că, după probe arheologice indubitabile, atât
cetatea, cât şi castelul său fuseseră zidite din şisturi granitice de un
verde-murdar sau chiar din pietroaie carbonizate, smulse din
ruinele cetăţii Histria, după ce aceasta fusese pârjolită în mai multe
rânduri, de revărsările infernale ale migratorilor asiatici, care şi-au
stabilit apoi călugărita lor capitală, chiar la Moscova. Aşa merg
lucrurile!
Dar descoperirea unui mic tezaur cu peste o sută demonede din

bronz, aur şi argint, îndelung frământate în palme de-a lungul şi de-
a latul vastului Imperiu Otoman, care venise să încununeze
eforturile febrile şi aproape ilegale ale arheologilor noştri, apoi,
plecarea lor , fără ca vreunul să confirme, lamodul serios,
castelele albe din visele mele, m-au făcut să abandonez dezolat
proiectul romanuluimeu de senzaţie.
Şi bine-am făcut, întrucât, de curând, după ce-am descoperit

relatările nemijlocite ale celebrilor călători Ibn Battuta (negustor
arab din sec alXIV-lea) şi EvliyaCelebi (renumit turc,
din sec al XVII-lea) am înţeles că, fără să fie mai puţin incitantă,
aşezarea care cuprindea cetatea, castelul şi portul de la Caraharman
dăinuise câteva veacuri, firesc şi armonios camuflată în peisajul
devastat al ţinutului din cea mai întunecată perioadă a
istoriei dobrogene, când nesfârşitele hoarde de ieniceri şi spahii, în
trecerea lor înverşunată spre Iaşi sau Târgovişte, jefuiau cu
diabolică perseverenţă, şi la dus, şi la-ntors, nefericitele întemeieri
provizorii ca fumul, ale jupânuluiDobrotici.Aşamerg lucrurile!
De aceea, după amânări repetate, ca o provocare premeditată

adresată cititorilor mei, voi încerca, în numărul viitor, o
reconstituire a cetăţii de sub tălpile mele, cât mai aproape de
imaginea sa din acele vremuri, aşa cum se prefigurează ea prin
notele de călătorie amintite, dar care arăta mult mai aproape de
Isarlîkul încâlcit între ierburi şi pietre, al lui Schliemann, decât de
ideala (alba, dreapta) utopie anistorică a lui Ion Barbu,
reconstituită, prin spirit, a Bizanţului
nostru de după Bizanţ, agonizând încă în această parte de lume,
până când a fost şters definitiv de pe faţa pământului de şenilele
tancurilor ruseşti şi de komisarii comunişti de la Moscova, lăsaţi
nouă moştenire pentru cine ştie ce grele şi rele păcate. Aşa merg
lucrurile !

promneur solitaire

la marginea întregului pământ locuit

bouche de Karakirmen

en fanfare

globe-trotter

Abrosit

pentru o mai dreaptă cinstire

Ioan Florin STANCIU

CET ILE ALBEĂŢ
TRADI IE I MODERNITATE ÎN VITRINAŢ Ş

Expoziţia Universală şi-a deschis porţile la 1 mai la
Milano, sub genericul ”Hrănirea planetei - energie
pentru viaţă”, o temă care trebuie să constituie un prilej

de meditaţie şi de noi speranţe privind destinul omenirii, dar
care a suscitat şi vii proteste din partea unor mişcări opozante,
degenerate în acţiuni violente, culminând cu devastarea
capitalei lombarde în ziua inaugurală. Mi-au amintit de
mineriadele din Bucureşti, doar că aici nu se ştie cine i-a chemat
pemanifestanţi.
EXPO 2015 va găzdui pe o perioadă de şase luni, pe o suprafaţă
de 100 hectare, 145 de ţări expozante şi peste 20 de milioane de
vizitatori estimaţi. Pentru unii pare să se fi deschis prea devreme
şi i-a cam luat prin surpindere, adică pe neterminate, alţii sunt
gata să întâmpine ediţia următoare, din 2017. Ţările fără
posibilităţi de a susţine costurile unui pavilion naţional au apelat
la formula reunirii în expoziţii colective pe criterii geografice
sau pe arii tematice, legate de culturile şi produsele agricole
preponderente. Tema hranei este un argument stringent pentru
omenire, pe alocuri cu accente dramatice şi, dincolo de aspectul
festiv şi impresia de abundanţă, inerente acestui context, va
trebui să declanşeze şi dezbateri privind drepturile la o
alimentaţie sănătoasă şi sigură pentru fiecare individ de pe
planetă.
Pavilionul naţional al României este construit într-un stil ce
îmbină tradiţionalul şi modernul, pe principiul convieţuirii

, după un proiect ales în urma unei selecţii
riguroase. Bucurându-se de o poziţie centrală, situată în
apropierea amplelor spaţii construite de ţara gazdă şi
învecinându-se cu pavilioanele impunătoare ale altor ţări,
prezenţa românească este mai degrabă modestă în arhitectura
generală a EXPO, unde care mai de care vrea să impresioneze
prin originalitate, modernitate şi ingeniozitate. Gardul înalt nu
dă o notă tocmai primitoare, dar casa românească din lemn şi
sticlă, acoperită cu stuf, se integrează destul de bine în peisajul
rural creat între pavilionul Mexicului, de forma unui ştiulete
uriaş de porumb şi cultura de căpşuni întinsă la soare pe
acoperişul celui al Spaniei. La parter sunt prevăzute o serie de
panouri cu LED, ce redau imagini sugestive privind resursele
naturale şi frumuseţilor ţării, în timp ce deasupra este prevăzut a
se amenaja un restaurant cu specific românesc. La o săptămână
de la deschidere, etajul nu era încă accesibil vizitatorilor, unele
panouri lipseau sau nu funcţionau iar steagul României nu era
arborat pe aleea principală, ca la celelalte pavilioane. Lipseau cu
desăvârşire materialele publicitare şi cu informaţii privind

În
armonie cu natura

programulmanifestărilor ce urmează a se organiza.
De altfel, la conferinţa de presă organizată laConsulatulGeneral
al României de laMilano, din 15 aprilie 2015, comisarul general
pentru EXPO, Georgian Ghervasie, anticipa dificultăţile
inerente în condiţiile unui buget redus în comparaţie cu cel al
altor ţări participante. Să sperăm că vor compensa prin
atractivitate şi calitate iniţiativele preconizate a se desfăşura. În
aceste condiţii, diaspora şi-a exprimat dorinţa să contribuie la
organizarea manifestărilor României la EXPO 2015Milano, dar
rămâne de văzut ce se va aproba, pentru că deciziile se iau la
Bucureşti. Mulţi dintre cei care nu au aflat din timp modalităţile
de depunere a proiectelor au venit cu propuneri concrete pentru
îmbunătăţirea programului, cu speranţa că lista nu este închisă.
Ar fi şi păcat să nu fie pus în valoare un potenţial artistic la
dispoziţie, fără a fi necesar alocarea unui buget suplimentar.
Astfel, Centrul cultural italo-român din Milano, condus de
Violeta Popescu, a propus o serie de evenimente ce urmează a se
desfăşura în mai multe etape, pe parcursul celor şase luni ale
expoziţiei, menite să prezinte publicului italian valori culturale
româneşti, pe teme literare, muzicale, de balet şi arte plastice. Se
va edita o revistă care să ilustreze prin imagini şi mărturii
exemple concrete de convieţuire în armonie cu natura şi de
punere în valoare a resurselor naturale pe care le avem în
România. La susţinerea acestor manifestări vor contribui atât
artişti din ţară cât şi din rândurile comunităţii româneşti din
Italia.
Primul eveniment în programul propus de Centrul cultural din
Milano continuă o tradiţie, instituită de câţiva ani, de a sprijini
tinerele talente din şcolile din România şi RepublicaMoldova şi
coincide cu festivitatea de premiere a Concursului internaţional
de poezie , de la Triuggio, care va avea loc pe 7
iunie, constând într-o seară de poezie şi muzică realizată cu
participarea organizatorilor şi a premianţilor, elevi din Braşov,
Suceava, Galaţi, Bucureşti şi Chişinău. Pe podiumul celei de a
23-a ediţii a concursului se află şi Florentina Niţă (premiul I la
secţia foto-poezie şi premiul al III-lea la categoria de vârstă) şi
Luca Cipolla, poet milanez, traducător şi colaborator la mai
multe reviste literare româneşti. De altfel, cei doi poeţi au
realizat şi traducerea în italiană a unora din poeziile trimise de
elevii români, la mai multe ediţii ale concursului. Şi-a anunţat
participarea artista Mariana Preda, care va susţine un concert de
nai.
Vom reveni, după aceste prime informaţii, cu alte impresii de la
EXPO.

Giovani e poesia

UN SALON
PLIN DE MINUN IIĂŢ
Dacă la ediţia de anul trecut a Salonului de carte de la

Torino remarcam cu amărăciune slaba reprezentare a
poeziei între propunerile Institutului de Cultură şi

Cercetare Umanistică de la Veneţia, anul acesta regăsim în
program şi nume reprezentative ale liricii româneşti
contemporane. Mircea Cărtărăscu va fi oaspete al secţiunii

iarAna Blandiana va participa, împreună cu
Denisa Comănescu şi Aura Christi, la conferinţa intitulată

, în cadrul
unui proiect realizat în colaborare cu Fundaţia
PORDENONELEGGE, organizatoare a mai multor întâlniri
pe teme legate de starea poeziei, rolul revistelor în
promovarea acesteia, trecerea de la forma tipărită la difuzarea

Scriitori ai lumii

Poezia: patria sau exil? Poezia română la feminin

pe web sau în fomat e-book. Cu această ocazie vor fi
prezentate volume de poezii apărute în Italia ale celor trei
poete invitate: de Ana Blandiana (Editura
Aracne), de Denisa Comănescu (Editura
Transeuropa) şi
deAuraChristi (EdituraRediviva).
Ediţia din acest an a Salonului internaţional de carte de la
Torino se desfăşoară sub genericul

, cu referire la peisajul, monumentele şi
valorile creativităţii artistice cu care se poate mândri ţara
gazdă. În replică, pavilionul organizat de ICR propune şi el
tema , cu o sugestivă reprezentare
stilizată a câtorva capodopere arhitectonice româneşti, pe
coperta programului. Printre participanţii la Salon este
anunţată prezenţa, deopotrivă, a unor scriitori din ţară ( Dan
Lungu, Florin Constantiniu, Horia Corneliu Cicortaş, Bogdan
Suceavă) precum şi câtorva dintre cei stabiliţi în străinătate
(Matei Vişniec, Irina Ţurcanu, Maria Floarea Pop, Ingrid
Beatrice Coman). Editura românească dinMilano va
prezenta noile apariţii din anul 2015.

La mia patria A4
Ritorno dall'esilio

La sfera del freddo. Dall'inferno, con amore

Le Meraviglie d'Italia /
Minunăţiile Italiei

Minunăţiile României

Rediviva

Florentina NIŢĂ

La vreo Dunăre turcească,
Pe şes veşted, cu tutun,
La mijloc de Rău şi Bun
Pân' la cer frângându-şi treapta,

Trebuie să înflorească:
Alba, dreapta Isarlîk

Pavilionul Braziliei

EXPO 2015
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Revista apare cu sprijinul parţial al Primăriei Iaşi, al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Iaşi şi al Fundaţiilor ART 2007 şi C.A.V.

Din emisiunea (excelentă!) a lui Adrian Cioroianu, aflu cu uimire
că-n 1947, revista o declara peAna Pauker „ceamai puternică
femeie a lumii”.
Măi, să fie!Chiar aşa?Precis e-o traducere bună?...

*
Huidu a reapărut la .Dă bine. Pe sticlă.
Păcat că unele glume sunt de (flagrant) prost-gust!

*
O reclamă ne informează că la un anumit lanţ de farmacii, „halatul
de farmacist nu se primeşte, !”. Subtilă precizare!
Dar după ce se merită, nu se (mai şi) primeşte? Alea care-l merită,
stau în hainele de-acasă? Iar ăia care fac reclame proaste, unde stau?
Şi de ce primesc banul, dacă nu-lmerită!?...

*
Acum, revăzînd , un spectacol care-a făcut vîlvă, la
vremea lui,mi-ampus o singură întrebare: de ce au fost împrumutaţi
actori din alte teatre (unii, pentru doar... două replici!), cînd şi
Naţionalul craiovean putea asigura distribuţia, la fel de bine?! Dar
faptul e consumat, aşa că... geaba chichirez zăbavă!...

*
Foarte bine făcută . Excelent prezentator, Pavel
Bartoş. Juriul se descurcă onorabil, chiar cînd face o fată de nouă ani
să plîngă, fiindcă numergemai departe.
Nu e clar, însă, statutul candidatului: trebuie să fie artist amator? Că
uite,Gh.Ciolpan,mim dinChişinău, a pierdut! Hm...
Dacă s-ar prezentaMarcel Iureş, ar ajunge-n finală?Amemoţii...

*
S-a încheiat circul Oana şi (Dumnezeu s-o ierte!) Mărioara
Zăvoranu.Deocamdată.
Că vivanta brunetă nu poate sta departe de scandaluri televizate.
Chiar cu moştenire de la mama. Că altă ocupaţie, n-are!
Televiziunea e acum,mămuca ei!

*
Vorbind despre mici (care s-au consumat, de 1 Mai, în cantităţi
incredibile 35.000.000, numai pe litoral!), docta Andreea Esca
spune „mititelul”, nu „micul”.
Ca să nu se facă vreo confuzie cu , probabil...
Dar şi te poate duce cu gîndul la Ionel din !
Confluenţa literatură/gastronomie este avalanşantă şi ineluctabilă,
bre!

*
Şi-apropos de litoral: la Vama veche au descins, neinspirat, oamenii

-ului. Cînd toată lumea se distra & îmbăta, prin baruri,
gardienii verificau registrele şi casele demarcat.Huo!
Chiar şi clienţii huiduiau! Pe bună dreptate. ANAFul era spărgător
de petreceri; ba a închis şi două baruri!
Nu puteau veni iarna?C-atunci nu ar fi deranjat pe nimeni...

*
Am văzut şi , un spectacol mai vechi al Teatrului Tv. Cu
trupa sibiană. Montare interesantă, dar inegală. Excelentă şi aici,
Ofelia Popii.
Rolul titular, însă, parcă nu-şi găsise interpretul...

*
Cîtă zarvă a produs ideea aceea nenorocită cu bacşişul din cîrciumi,
impozitat! Vreo zece ospătăriţe au declarat că se lasă de meserie,
dacă se aplicămîrlănia asta.
Bun: ca om de cîrciumă, declar că dau bacşiş... impozitabil, în
continuare. Deci, fătuci supărăcioase, mai rămîneţi în zonă, că-i
păcat să pierdeţi ciubucul, fie el şi impozitabil, din cînd în cînd...
Iote, eu aş vrea să primesc bacşiş, dar nu-mi dă nimeni! (nu-i nicio
aluzie).

*
Alt scandal celebru: Nichita, amanta şi poliţia. Iaşiul este din nou în
centrul atenţiei, mai ales că şi Adomniţei este cercetat. Sper să ne
rămînăprefectul... Şi directorul de la ecarisaj...
Domnul Ponta crede că s-a-ntîlnit hoţul cu prostul, şi zice:„ Nu
ştiam că dacă-ţi spionezi amanta, faci puşcărie!”.
Nu pentru asta faci,Victoraş! Ci pentru că foloseşti poliţia în interes
personal, precum Tipătescu, pe Pristanda. Mimarea nepriceperii
şi-a ironiei nu-i demnă de un premier, fie el şi plagiator...

*
Dacă n-ar fi fost jenantă, ideea cu băgatul cardului de sănătate în
bancomate, ar fi putut părea comică! Iar faptul că bolnavii
ghinionişti nu-l pot activa, la medicul de familie, ori în spitale,
devine dramatic: potmuri oameni.
Sunt de acord că este util şi civilizat, sistemul, dar să funcţioneze! Să
fie pus la punct.
Despre acel popă care repetă, seară de seară, „card=drac!”, ce să
zic?! Eu îmi iau salariul pe... drac, de mulţi ani, fără probleme.
Manipularea prostimii nu face cinste unei feţe bisericeşti!
Sau poate că e , nu faţă...

*
Să-nchei cu un clip publicitar, că astea-s mai mereu, amuzante: voi
ştiţi „ce se fac fructele cînd se fac mari?” Ne spune reclama:
„Fruttia!”. Logic, nu?...
Dacă amdescoperi şi cumsenumesc cînd suntmici... saumititele!

Time

Cîrcotaşi

Danaidele

Românii au talent

Micul prinţ
mititelul Vizită

ANAF

Hamlet

semerită

profesionist

ne

mutră

Chit că s-a vorbit, ori nu, în termeni
laudativi despre ea, sinergia dintre
arhitectură şi designul vestimentar

rămâne un dat. Unul, graţie încurcatelor căi
alemodei,mereu novativ şi fascinant. Intriga
de moment însă, care readuce acest creativ
consens în lumina reflectoarelor şi deci în
trend, stă nu atât în originalitatea ideii, cât în
raportul de forţe şi influenţe, ce schimbă
datele de pe firmament.
Astfel, dacă iniţial încărcătura expresivă

a costumului a putut tuşa, din croi, chipul
unui oraş, (să ne gândim doar la veşmintele
drapate care i-au inspirat pe marii sculptori şi
arhitecţi din Egiptul si Grecia antică, apoi pe
cei ai Imperiului roman, iar mai târziu pe
artiştii care au purces agale la decorat faţade
de gotice si grandioase catedrale) epoca pop-
art nu se dezminte şi face rocada.
Poate nicicând mai mult ca azi expresia

nu a avut un subînţeles mai
aplicat. Conceptul e unul pe cât de greu de
pus în cuvinte, pe atât de uşor de vizualizat
(şi) la Iaşi, graţie puse
în scenă de către studenţii din anul II ai
Universităţii de Arte. Amplasat în diverse
locaţii (Atriuum Palas Mall sau Galeria
GrandHotel Traian) proiectul lor a stârnit, pe
bună dreptate, reacţii pro sau contra, dar cert,
entuziaste.
Ce a ieşit dintr-o temă dată, care

jonglează cu noţiuni ca futurism,
anvangardism, viitor, sau elemente
reprezentative de arhitectură modernă,
merită toată atenţia. Nici gând desigur, de
mătase, jerse sau voal. Noilemateriale textile
aflate pe val, de care s-a, cu generozitate,
uzat, au fost plasticul, lemnul, niturile, tabla,
aleatoriu stofa şi desigur plasa demetal.
Expoziţia e dincolo de orice "rezeve" un

spectacol captivant. De scenă şi de culise, dat
fiind că un astfel de tipar, plus manopera, s-a
materializat şi-n jur de un trimestru chiar.
Dar, demersul s-a concretizat într-un
exerciţiu de imaginaţie etajat. În plan
simbolic te simţi revendicat automat de griul
şi negrul ales exclusiv pentru a lucra ideea

înghiţit de oraş

Geometriilor urbane

de-ale televiziunii

aceasta de oraş suprapopulat şi poluat. Te
simţ i pe cât de cos tumat pe-atâ t
de...consumat. Plasat cazuistic în centrul
acestui forum urban, el devine -
ul, pe care zilnic îl îmbraci.
Tehnic vorbind, dai de un adevărat

carnaval. LaAlexandru Florea, primul impact
vizual te vrea lipsit de pudori, clar!. Plastic,
nituri, imitaţie de piele, franjuri, elemente
rombice gen corset, te duc cu gândul la un
film recent, foarte mediatizat, ce a stârnit
(motivat sau nu) rumoare pemaimarele ecran
(cel cu umbrele dlui Grey, da). Schimbând
unghiul însă şi implicit perspectiva, remarci
că ansamblul vestimentar, ar putea la fel de
bine, să aducă, cu o armură de cruciat fără cap,
dar cu două coifuri stilizate amplasate pe
fiecare omoplat. În fapt, sursa declarată de
inspiraţie este o clădire contemporană din
Anglia, în formă de oval, realizată din
triunghiuri, iar creaţia lui Alexandru se vrea
nimic altceva decât reflecţia asupra dualităţii
şi sentimentului de sufocare, specifice
spaţiului urban.
New York-ul e laitmotivul a doi dintre

expozanţi, Ioana Manolache şi respectiv
Emanuel Ungureanu dar, alegerea e cu atât
mai interesantă, cu cât studenţii au pus câte un
punct pe i la polul opus. Ioana merge pe mâna
zgârie-norilor cu pereţi din sticlă şi alege
materialul plastic pentru a crea impresia de
transparenţă, în timp ce colegul ei a mizat pe
imaginea oraşului vechi, a clădirilor părăsite,
decojite. Alegere ce l-a costat! O muncă de
"cusătură" titanică a zeci de bucăţi şi resturi de
material, în diverse nuanţe de gri, pentru a
obţine efectul de "franjurat". Tot aici
contrastul dintre elementul dur al reverului şi
alternativa fluidă a celorlalte accente e unul
magnetizant, în raport cuprivirea.
Aflată parcă la confluenţa celor două

pret-a-porteORA UL A(CA)LŞ Ş
Raluca SOFIAN-OLTEANU

CRONICAVECHE
ÎN OPINIACITITORILOR

*Fiind la Festivalul Primăvara Poeţilor 2015,
la Chişinău, dl. Nicolae Panaite, după
recitalul poetic din prima seară, a dăruit
participanţilor revista CRONICA VECHE.
Astfel am avut ocazia să o citesc, să o admir.
Pentru că vizualul ne îmbie la lectura, nu pot
să nu remarc cât de bine au fost alese
imaginile care au însoţit articolele. E o
modalitate să facem cunoştinţă cu opera
plasticienei Su Blackwell, ce îmbină mesajul
cu decupajul, cu forma diafană conexă cu
aerianul şi cu cartea. Paginile devin elemente
miraculoase, ducându-ne în imaginaţia
copilului care deduce mesajul cuvintelor şi îl
trăieşte realmente.
Traducerile lui Leo Butnaru, prezentările de
cărţi (realizate de Constantin Dobrescu,
Nicolae Panaite, Nicolae Busuioc, Mihaela
Grădinaru, Virginia Burduja) convieţuiesc cu
evenimente care au lăsat impresii şi care se

vor desvăluite de către Ileana Baja, Darie
Lăzărescu, Teodor Baconschi, Simona Preda,
Gelu Strâmtu, Michael Hăulica etc, cu
subiecte care se cer reluate de Angela Traian
care structureaza dialogul Generaţiei - 2000.
Şi cum o revistă literară e de neconceput fără
texte artistice marcăm aici poeziile lui Horia
Zilieru,AureiMuşat, IotaPartheniou.
E o revistă bine structurată care are energie să
dezghioace, să prezinte, să valorifice, să
trăiască textul artistic. Evident că aceasta se
datorează echipei redacţionale. E bine că se
lasă spaţiu nu exclusiv evenimentelor de la
Iaşi, ci şi celor de interes naţional sau
internaţional, oferindu-ni-se un plus
informaţional asupra momentului cultural
actual.
"Arată foarte bine ... Felicitări!" (Gelu
Stramtu,Gorj)
”Nu vreau să ridic în slăvi revista.... Nimic.
Vreau să spun doar: mulţumesc. Vibrez. Am
găsit (fără să caut), citind, ba chiar şi privind

*

*

lung la fotografii pentru a trece dincolo de
aparenţa lor şi a le pătrunde până în miez...
Am găsit „ceva“ care mi-a dat aceasta
vibraţie. După o oră de fumat la fereastră cu
revista în faţă, devorând-o... mi-am dat
seama că e un pui de şoc cultural. Pentru că la
un moment dat nu mai puteam citi, era parcă
„prea mult“. Atunci am stins ţigara, am luat
revista şi am făcut doi paşi spre altă cameră.
Doar doi, pentru că m-am întors la citit!"
(Catalin Marius Diaconescu, Slobozia-
Bistriţa)
"Am primit revista...Mulţumesc, sunt
încântat. Revista voastră ( a noastră) e mult
mai frumoasă decât Cronica cea de pe vremea
studenţieimele... Nu încap dispute...E pe bune
ce zic...În Cronica bătrână am publicat şi
eu...Pe atunci era o foaie...Şi nu din vina lui
Turtureanu, Cuţitaru sau Ursachi... " (Darie
Lăzărescu,Brăila)
”Este foarte frumoasă!Hârtie faină, structura
îmbietoare...." (SimonaPreda,Bucureşti)

*

*

ASASINAREA LUI CREANGĂ:
revelaţie: aplicând criteriile şi metodele de
cercetare utilizate de susţinătorii teoriei
„Eminescu asasinat” în cazul altor scriitori
clasici, apare cât se poate de limpede că n-
avem parte de un caz singular, izolat, ci de
crime în serie: în mod cert, românii au
voluptatea uciderii oamenilor scrisului!
După cazurile Eminescu, Goga, Rebreanu,
Labiş, Deşliu, Preda, trebuie luată cu toată
seriozitatea în discuţie asasinarea lui Ion
Creangă. Ion Creangă a fost un personaj
dubios şi, revăzându-i datele biografice, se
observă de la o poştă că avem de a face cu un
spion rus, suprimat când patronii săi l-au
considerat deranjant. Nu ştie nici când s-a
născut (1837 - spune mama; 1839 - scrie în
mitrică; mai sunt propuse şi alte câteva
date), avea nume de rezervă (Nică al lui
Ştefan a Petrii la Humuleşti, Ion Ştefănescu
la Fălticeni, Ion Creangă la Iaş. Se vede
limpede că „Ivan Turbincă” este proză
comandată. Se st inseseră ecourile

Războiului Crimeii, dar nu şi al ocupării
Moldovei de către oştenii generalului rus
Budberg. Oricând prindea bine o susţinere în
plan propagandistic, rusul Ivan fiind zugrăvit
de Creangă ca generos, isteţ, curajos şi
totdeauna în graţiile lui Dumnezeu. Creangă
i-a ajutat consistent pe ruşi în gestionarea
afacerii sufletelor moarte, intuită încă din
1840 de Gogol. Una dintre principalele
atribuţii ale diaconului de la bisericile „40 de
sfinţi” şi „Golia” era administrarea circuitului
miilor de file ale Pomelnicelor morţilor.
Enoriaşii aduceau mereu liste cu nume ale
răposaţilor, iar Creangă le trimetea pe ascuns
la Petersburg, spre a fi trecute în controalele
armatei şi, desigur, rânduite la solde. Când
Creangă a trebuit să părăsească tagma
clericilor, s-a sleit şi izvorul pomelnicelor.
Prozatorul îşi scălda suferinţele în butoiul din
Bojdeucă şi nu numai că nu aducea nici un
folos, dar era şi primejdios prin ceea ce ştia,
aşa că s-a decis lichidarea. Potrivit unei
variante, la 31 decembrie 1889 scriitorul a

anterior menţionate,
creaţia Anastasiei
Bannaia e un bine
gândit rezumat. E
căutat şi accesat
exact acel balans
bruiat între oraşul
vechi şi cel nou,
evoluat arhitectural.
Aliniind diverse
forme cuboide şi
asortând materialul

textil cu plasa de metal, ambele la două
rânduri, şi la propriu, înşurubate, expresia
tridimensională şi futuristă a noului urban e
fără pată, relatată.
Celebra Opera House din Sidney

Australia şi-a uşor adjudecat diadema
reginei de bal. "Paltonul" Adelinei Patriche
te duce cu gândul la o imensă cupolă a
circului, un cort semisferic impunător sau
balena de sub fusta secolului luminilor.
Totuşi în noua viziune, posibila balenă
devine o capă grandioasă, a cărei muze
directe au fost garantat, arcadele minunăţiei
arhitectonice de pe continentul stipulat.
Aceeaşi clădire ia drumul grafic al unei
rochii midi al cărei tipar ţine mai mult de
forţele, nu malefice, ci geometrice ale
designului vestimentar (Alpar Konczei) sau
a decupajelor rombice alternate cu fome din
mucava şimaterial textil laDumitriţa Sandu.
Ultimul, dar nu şi cel de pe urmă,

carismatic artefact textil, poartă semnătura
Cristinei Băitoi. Fascinaţia tinerei s-a
îndreptat spre un original gazometru vienez,
a cărui structură de cărămidă s-a dovedit un
excelent motiv, de-a face din transpunerea sa
în practică, un crez tactic activ. A urmat
hazardul îmbinării unor cuburi de textil, în
tente diferite ale aceleaşi culori, îmbrăcate
meticulos în plasă de sărmă, din care s-a
întrupat neaşteptat imaginea, aproape unu la
unu, a sus menţionatului obiectiv
arhitectural.
Un spectacol tur de forţă aşadar. Forţa

imaginaţiei de-a accepta îmbrăţişarea
inevitabilă a urbanului tensionat, fără a te
lăsa dezarmat. O expoziţie despre cum e
posibil să fii, la propriu, nu doar la figurat,
îmbrăcat de...oraş. Cu doza de umor pe post
de accesoriu tributar, ascunsă în cel mai
accesibil buzunar.

mâncat niscaiva gogoşi cu dulceaţă la o
franzelărie de pe Lăpuşneanu. Atunci s-ar fi
produs otrăvirea, uşurată şi de gălăgia şi
vânzoleala ajunului anului nou.Alte surse se
referă, cum ne-am obişnuit, la Masonerie.
Creangă, se ştie, a fost membru şi ar fi
supărat pudica şi onorabila confrerie prin
scrieri prea de tot lumeşti.Afost decisă totala
lui eliminare din controale, fiind preluat „la
pachet” cu Eminescu. Culmea este că,
precum Eminescu, şi-a proorocit şi el
decesul, anunţându-l criptat. Lectura
rebusistică efectuată de prof. N. Georgescu
are drept obiect ultimul interviu al lui
Eminescu, cel din 1889, şi identifică „pe a
doua diagonală a încrucişării, „frumoasele
sume 30 + 16 + 16.” Noi, citind cu abacul în
mână o amplă frază din „Amintiri...” am
descoperit, cu acelaşi tip de lectură, o
formulă cifrică asemănătoare: 34 + 15 + 15.
Tot 64 adică, deci, clar, Creangă a fost
asasinat.

(N. IRIMESCU)
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