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Nu credeam să învăţ a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visător la steaua

Singurătăţii.

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce...
Pân-în fund băui voluptatea morţii

Nendurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate

Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flacări...
Pot să mai renviu luminos din el ca

Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine

Mie redă-mă!

Odă
( )în metru antic
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CRONICA ACTUALITĂŢI

Terapie cu ciorapi
Raluca SOFIAN-OLTEANU:

Cu ochii-n tavan...
Nicolae TURTUREANU:

Eu m-am născut în casa cea nouă - oare
fraţii mei, surorile mai mari s-au
născut în cea veche? Doar pe Costică

pot să-l mai întreb, un frate şi două surori .
Pemăsură ce creşteam, descopereammereu alte şi
alte taine ale casei, iar în grădină dădeam uneori
peste cioburi de cărămidă roşie, peste bucăţi de
lemn, frumos strunjite, dar aproape putrezite,
despre care mi se spunea că trebuie să fie din
vechea casă. Casa cea nouă avea, în faţă şi pe
laturi, prispă lată, unsă cu lut galben ca şofranul, şi
deregi (stîlpi) rotunzi şi lucioşi, în jurul cărora ne
puteam iar fetele se-nvîrteau pînă le-
apuca ameţeala. Cît era vara de lungă, dormeam,
băieţii, în balcon, strînşi unu-n altul ca nişte
purceluşi. Deasupra noastră era un parmalîc, în
care guguiau porumbeii. De fapt, balconul nu era
chiar balcon, că nu era împrejmuit, închis şi,
noaptea, îmi era frică de lup... te putea ataca din
toate părţile!... Mai în siguranţă mă simţeam dacă
mă culcam pe prispă, cu spatele la perete, aveam
cel puţin spatele asigurat... Noi, copiii, îl tot
băteam la cap pe tata să închidă balconul, aşa cum
vedeam la alte case, şi tata ne tot promitea, dar n-a
reuşit, o viaţă, a se ţine de cuvînt. Întotdeauna, cu
gologanii adunaţi, trebuia să acopere cine ştie ce
alte găuri...Tîrziu de tot a făcut prispă şi-n spatele
casei, dar n-a fost în stare, niciodată nu i-au ajuns
banii să ridice un paravan protector. Toate ploile,
zăpezile, vînturile băteau în peretele dinspre nord.
Toamna tîrziu, tata cu beţe de floarea
soarelui ( ) şi cu vălătuci de strujeni

, iar odată la două-trei veri, era îmbrăcat în
straie noi, făurite dintr-un amestec de lut, paie,
balegă de vacă şi de cal, adunate cu lopata,
frămîntate cu sapa şi, la sfîrşit, cu picioarele, ca
să-i dea, întregului , consistenţa şi
frăgezimea unei alivenci... După ce se usca,

părea indestructibilă, aproape ca o
cărămidă, dar se măcina pe dinăuntru, devenea
friabilă, cum o atingeau intemperiile. De la o
vreme, au început să cadă bucăţi de tencuială, iar
tavanul s-a arcuit, de puteai să-l atingi cu mîna.
Sau, poate, eu crescusem?!
Tavanul acela a fost ecranul meu, din

copilărie, pe el rulau cele mai fascinante filme -
asta cu mult înainte de-a fi văzut vreun film.
Grinzile masive, din lemn de stejar, care susţineau
podul, erau ca o columnă traiană, desfăşurată pe
orizontală. Tot aşa, pe din lemn de nuc, în
care, sub presiunea vremii şi a poverilor din pod,
apăruseră tot felul de striaţii, se desfăşura un
întreg basm, cu animale fantasmagorice, cu zmei,
haiduci şi feţi-frumoşi... Îţi trebuia doar un pic de
imaginaţie ca să le animi. Şi eu, stînd cu ochii-n
tavan minute în şir, uneori ore (pînă s-adorm, sau
să mă urnesc din pat), le porneam în crunte
confruntări, sau în paşnice, nesfîrşite călătorii,
printr-un deşert ca o foaie de papirus.
Şi mai tîrziu, liceean sau student fiind, cînd

veneam în vacanţă mă dedam acestei plăceri
, la care ceilalţi nu rezonau sau, pur şi

simplu, se amuzau de închipuirile mele. Treptat,
prin ani, figurile au prins a se deforma, unele şi-au
pierdut conturul - şi semnificaţia - pe alocuri,
grinzile şi scîndurile crăpaseră, de credeai că-n
orice clipă se pot frînge. Un coşmar mă bîntuia,
ciclic: casa începea să se clatine, grinzile pocneau
ca nişte vreascuri şi tavanul sta să se prăbuşească
peste mine..., chiar se prăbuşea! Dar, în clipa cînd
casa m-ar fi strivit, mă trezeam din somn, lac de
sudoare, încremenit de spaimă şi întrebîndu-mă

Era ca şi-n visul recurent
, care mi-a bîntuit copilăria. Un lup care mă

urmărea, din grădină, reuşeam să ajung la uşă,
lupul era chiar în spatele meu, gata să mă înhaţe,
şi-n momentul cînd apăsam clanţa, cînd mă
credeam salvat, realizam, îngrozit, că

s-au dus

zbînţui,

îl înfunda
răsărită

(coceni)

melange

alivanca

blana

estetice

dacă mai trăiesc. cu
lupul

uşa era
încuiată...

N-am îmbrăţişat niciodată cu entuziasm teoria conform căreia există un copil în fiecare. Aş spune mai curând că îmi sună nefiresc ideea de "om
mare". Ce e el în fond dacă nu un copil derutat, cumembrele alungite şi suflet cevamai sărăcit în candoare, care a dat caruselul pe "caimari" şi alte noi şi
pentru prea scurtă vreme, jucării tentante?Ce e el dacă nu un copil prea puţin mulţumit şi orgolios peste poate, (in)conştient încâlcit, ca-ntr-o cămaşă de
forţă, în sforile atâtor convenţii şi canoane?
De dragul unui profit prelungit de pe urma lunii în care aura copilăriei se redefineşte energetic cu fericită resemnare, am renunţat (temporar) la

seriozitate şi lansăm o altfel de provocare. Se adresează celor care întrezăresc, firesc, un portal în ideea de vacanţă mare, celor cărora vara li se face un
dor nebun de joacă şi cutreierat, celor care mai cred că se poate, ca schimbul de viteze şi frecvenţe sociale, să cauzeze, cumva, o fisură în prezentul
imediat.O scurtă dar eficientă, debranşare.
Fireşte, veţi argumenta, pe bună dreptate, că ea, copilăria e un pachet cu de toate. Un simplu gând răscoleşte amintiri, chipuri, arome, şoapte... Dar

cum ar fi dacă ţi s-ar permite, să iei din cufărul acesta semifer(m)ecat, ca atunci când pleci într-o călătorie un singur obiect de care eşti afectiv legat?
Care ar fi el şi ce fapte are încă puterea de-a-ţi transfera în realitate?Găseşte / Numeşte în fine, un obiect căruia nici acumnu-i convine... adultul din tine.

( )R. S.O.

Oare unde atunci , şarpele
casei? Nu, nu plecase defintiv, ,
altfel casa ar fi ars, în acea zi de vară cînd eu, băiat
mare de-acum (11-12 ani?) am fost lăsat

şi de cei doi , ai soră-
mii, veniţi să trăiască bucuriile vieţii la ţară...
Toţi ai casei plecaseră la cîmp (era vremea

secerişului?), eu rămăsesem cu nepoţii, eram,
aşadar, ca un bunic, ca bunicul care murise înecat
c-un os de peşte. Şi, ca un bunic adevărat, trebuia
să am grijă de nepoţi. Numai că eu am citit, toată
ziua, un roman, fără-ndoială captivant, iar pe
nepoţi i-am lăsat în grija Domnului. Dar nici
Domnul nu poate avea grijă de toţi şi de toate.
Poate că şi El, în acea zi, s-a lăsat captivat de un
roman şi n-a băgat de seamă cînd copiii, jucîndu-
se cu chibriturile, au dat foc la uriaşa (şiră)
de paie, care flanca, înspre apus, casa.

, au spus, la ancheta ce a urmat,
incendiatorii, de parcă ar fi ştiut lui Nero.
Sau a lui Erostrat, cel care a incendiat Templul
zeiţei Diana, din Efes, ca să devină celebru, încă în
timpul vieţii lui (obscure). Doar că, aflînd motivul
incendierii, edilul oraşului a dat un edict prin care
oricine i-ar fi pronunţat numele, ar fi primit
pedeapsa cu moartea.

am fost întrebat.
Dacă eşti un

tată bun şi-un bunic adevărat, cum poţi pedepsi
nişte copii care-ţi răspund cu-atîta sinceritate?!
Să-i omori? Să-i baţi? Să le interzici celor mici să
se joace şi celui mai mare să citească?! Nuuu, mai
bine-i să urmezi îndemnul, lansat odată cu apariţia
chibriturilor:

ticăia natrix natrix
odată cu mama

să am
grijă de casă copii de oraş

gireadă
Am vrut să

vedem dacă arde!
povestea

Şi tu, Niculiţă, ce-ai făcut
toată ziulica? Cum ai avut grijă de casă şi de
copii? Am citit, tată... Şi-am stat
cu ochii-n tavan pînă am adormit...

Nu lăsaţi chibriturile la îndemîna
copiilor!

Aduceam vag cu un aborigen înstrăinat
de meleag. Nu mai cântam orgolios
"La oglindă", n-o mai priveam cu

nesaţ... Nici poza din (pe care mama mi-o
bagă sub ochi, cu premisa c-aş fi semănat sadea),
nu mă convingea. Singura fericire din treaba asta
era că fusesem, total neaşteptat!, înzestrată cu
perechea ei de cercei preferaţi. Două inele aurifere
destul de mari şi gândesc acum, total nepotriviţi
redutabilei vârste de 6 ani, dar asupra cărora
dezvoltasem, ca o cioară, un ataşament de zile
mari.
Nu mă puteam opri aşadar din oftat, aruncând

în barbă vorbe grele, cu necaz (dar cu juma de
suflet şi gură, că-mi plăcuse de-altfel aventura, în
grup, pe litoral), la adresa taberei din care mă
întorsesem la pachet cu, nu mulţi, dar puşi pe
popularizat, miriapozi neinvitaţi. Fiind prima şi
trag speranţe ultima experienţă de gen,
constatarea a creat în restrânsul nostru cadru
familial, panică fără egal. Remediile curgeau
deloc tentante: de la cataplasme locale cu gaz şi
piepteni cu zimţi speciali, la şampoane de sulf,
mirositoare, pentru leşinat insecte nezburătoare.
Şi nu numai. Fără vorbă multă, verdictul a fost
unul radical: o tunsoare periuţă şi-un sejur forţat la
sat!
Uliţa prăfuită a Goruniului a fost dintotdeauna

slăbiciunea mea. Ea şi ograda bunicilor sunt
teritoriile în care, odată, am cucerit lumea şi-am
făcut-o, uneori pentru un anotimp, alteori doar
pentru un ceas, a mea. Pentru mine libertatea se
măsoară şi acum în stoguri tăvălite de fân, gâşte
alunecând pe luciu de apă, cu fundu-n sus,
patrupede transformate în gardă regală, un cireş
bun de avanpost, un pod plin ochi cu vechituri-
comori, colibe de pază răsărite-n vie, un pui de
zarzăr care răsărea din propria-i cenuşă iar şi iar,
bisericuţa cu vrednic clopotar cocoţată-n vârf de
deal, miros de var turcoaz şi tălpi goale luând la
pas, narcisele grădinii sau poteca dinspre izlaz.

Burda

Aşadar ordinul de surghiun s-a dovedit de fapt
un gest fast pe care karma părea să mi-l livreze
deliberat. Şi totuşi, să uit de părul lung de-un cot,
n-a fost lucru simplu deloc.Altfel nu ştiu de ce aş fi
avut impresia că văd aluzii peste tot. Sorbeam din
ochi ritualul matinal al bunicii. Cu nesaţ. Ea purta
mereu părul lung, fără de care nu înţelegea
feminitatea, şi-l pieptăna într-un soi de coc
special, susţinut cu greu de cleme şi-un cordon de
catifea. Ţin minte că procesul în sine mă fascina,
creându-mi o stare de bine, de fior pe ceafa şi şira
spinării, cumpoate şi ţie, cititorule, ţi s-a-ntâmplat
aşteptându-ţi rândul la frizer la unmoment dat.
Dincolo însă de asta, încămai greu de suportat

era ideea că verişoarele mele, (şi ele sortite peste
vară mediului rural), aveau să-şi vânture pe acolo,
nepăsătoare la amea dizgraţie, părul... intact.
Şi da, sunt fericită să anunţ că am găsit soluţia!

O metodă de inofensivă manipulare, poate dar
care, a funcţionat mai eficace decât aş fi putut
vreodată prevedea.
Să fixăm scena... Bunicul la vie, bunica prin

livadă, Ţaţina (sora bunicii) pregătind de-ale gurii
pentru ei, noi şi lucrătorii cu ziua angajaţi. Ograda
largă. Oglinzi puţine, dar bune şi alea că, dee! doar
fete eram.Moda nu ne lăsa indiferente şi, credeam
cu tărie că ne pricepeam. Zeama vişinelor a fost
cel mai bun balsam colorant pe care l-am
experimentat, cenuşa din sobă un excelent
machiaj, flori băgate prin ochiurile bluzelor
tricotate, câte voiam, desculţe ca nişte cenuşărese,
că pe atunci căpuşele nu erau flatate cu titulatura
de subiect global, doar rochiile să fi fost capitolul
la care nu excelam.Dar cui îi trebuiau?
Ce a fost Casa Modei pentru Iaşi, a fost şi

cooperativa veche pentru Goruni- sat. Multe
minunaţii ascundea cooperativa asta! Iar când sunt
toate laolaltă, pentru ochii unui copil e rai şi loc de
năzbac totodată. Toată fierăria lui Iocan acolo
încăpea, plus zorzoane şi fasoane femeieşti, de la
ciubote la broboade înflorate, dulciuri
caramelizate şi bomboane din cacao cu lapte, tigăi
şi oale smălţuite sau emailate, iar duminica ...
costumaşe. Aşa le zicea bunica şi aşa au rămas
întipărite-n minte peste ani, deşi ele erau, în fapt,
compleuri tricotate cu un maiou şi un chilot
asortate. Cu accent pe asortate, pentru că
amănuntul era pricină de viaţă şi moarte, când
careva ne cadorisea şi probam un set aievea.
Imprimeul făcea diferenţa şi cum două la fel nu
prea prindeai, era lucru greu de lămurit şi rezolvat,
care cui se împărţeau. În fine, ne-am văzut fiecare
cu câte unul din astea dotate.
Cu prima ocazie de singurătate în bătătură, le-

am îmbrăcat, ne-am aranjat cu mărgele şi alte
articole dintre cele pe care ceva mai sus le-am
menţionat. Lipsea totuşi ceva... Şi tot
improvizând, mi-a picat fisa! Ca Newton la mărul
ce l-a lovit în cap, aşa am privit eu perechea de
ciorapi, (mai ştie cineva hamleţii aceia de
bumbac?), de pe pat. Evrika! Perucă mai
maleabilă, nici că puteai afla. Bunele mele
verişoare au râs desigur neconsolat când m-au
văzut cu perechea mea, de-un bej ingrat şi niţel
lăbărţată, pe cap. Dar, după o foarte succintă şi se
pare chiar convingătoare demonstraţie, n-au mai
speculat. Ba m-au rugat chiar a le iniţia în noua
artă ce, deloc curios fapt, sună, după cum bănuiţi,
foarte tentant.
Ne-a luat o după amiază întreagă să punem

lucrurile cap la cap. Nimic altceva în jur nu mai
conta. Ce combinaţii! Ce talent! Ce act teatral! Se
purtau în două cozi, coc împletit ( la Bunica)
dacă-i răsuceai, îi puteai tunde sau franjura,
schimba culoarea sau picta.
Şi cum unei găselniţe ca asta, reclamă-i

trebuia, după ce am nenorocit într-un fel sau altul
ciorapii din dotare, am zis c-ar merita, să ne mai
vadă cineva. Să testăm cum ar veni piaţa... În fond
aveau ce admira! şi pentru a nu părăsi curtea
degeaba amdezlegat de la păşune vaca, şi-am luat-
o agale, la plimbare, cu gândbun, de adăpat.
Aşa se face că-ntr-un capăt de vară şi de sat, pe

ŕ

uliţa principală, cine s-a nimerit a putut vedea un
grup de trei, plus încă patru picioare, insolit. Cu
tălpile goale, maieu şi chilot, mâzgâlite cu
machiajul de cenuşa bine de tot, îmbujorate cu suc
de cirese proaspăt stoarse şi un ditamai coc din
ciorapi întorşi pe dos.... trei fetişcane. Politicoase
foarte. Că de teamă a nu trece neobservate
salutam, ca la sat, orice fiinţă vie ne ieşea în cale.
Acuma dacă salutatul rămânea pe loc, cu ochii
zgâiţi după norod... i-o fi plăcut socot.De-acord?

Cufărul copilăriei
Gabi SCHUSTER:

Eu chiar aveam un cufăr, un cufăr vechi
cu o încuietoare metalică înverzită de
timp. Locuiam într-o casă cu trei etaje

unde sus, sus de tot la mansardă, se găsea şi un pod
în folosinţa tuturor chiriaşilor. Locul acelamirosea
mereu a praf alb şi vechi. Mi se agăţa de sandale şi
de degetele de la picioare ce se iveau printre
curele. Uneori alergam, podul eramare, uriaşmi se
părea pe atunci, şi praful acela se aşeza pe piele, în
păr, în buzunarele largi ale rochiei. Tuşeam, mă
frecam la ochi, aş fi băut apă dar nu vroiam să ştie
nimeni că sunt acolo, aşa că răbdam. Dar mirosul,
mirosul acela de praf decolorat, gri-alb, îmi intra în
haine şi îl simţeam chiar şi a doua zi ca pe o
amintire totmai palidă.
Bucuria ochilor şi a fanteziei mele era însă

cufărul la care nu aveam voie să umblu decât după
ce ceream voie de la tanti Roji.Aşa îi spuneam noi
copiii, tanti Roji. Era o bătrână sfrijită, scundă,
slabă şi cu un mers destul de mândru dacă te uitai
că era puţin adusă de spate. Purta un baston dintr-
un lemn roşcat, cu omăciuliemetalică ca un cap de
vultur, pe care palma ei se sprijinea cu multă
îndemânare. Părul vopsit era mereu adunat într-un
fel de grămadă de bucle pe ceafă. Purta
întotdeauna aceeaşi rochie întunecată la culoare,
închisă la gât şi lungă până la glezne. Tanti Roji
molfăia mai tot timpul nişte bombonele cu gust de
mentă din care primeam şi eu câteodată câte una.
Nu erau de ciocolată, dar tot bomboane erau...
Când eram deosebit de cuminte şi mă duceam într-
un suflet să îi cumpăr de la brutăria din colţul
străzii o jumătate de franzelă, fără să rup din ea pe
drumul de întoarcere,mă răsplătea cu o cheie ce de
abia îmi încăpea în palmă. Era o cheie neagră cu
înflorituri ciudate la capăt. Pentru mine nu exista
fericire mai mare. Era cheia fermecată, cheia de la
poarta visurilor, cheia de la cufărul din pod.
Luam cheia binişor, luam seama să numă vadă

nimeni şi o zbugheam pe scările de ciment lucios
cu unmozaic de pete gri, albe şi negre. Nici numă
mai ţineam de balustradametalică, nu aveam timp.
Zburam până la mansardă cu inima înghesuită în
gât şi cu o nerăbdare de cascadă la marginea
căderii în valea adâncă. Era vară, era cald şi colbul
învechit mirosea de cum deschideam uşa podului.
Înăuntru nu era niciodată întuneric, două geamuri
mari, înclinate, lăsau soarele arzător să usuce
vechiturile de care stăpânii încă nu se puteau
despărţi. Şi undeva, sub o grindă groasă de lemn
bătrân, încrucişată cu alte câtevamai subţiri, stătea
lada aproape neagră cu reliefuri ciobite pe alocuri.
Era cufărul meu cu minuni. Îl numeam al meu
pentru că numai eu, din toată droaia de copii din
curtea noastră, aveamvoie să îl deschid.
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Radu PĂRPĂUŢĂ:

Maşinuţe, „cauboi”
şi cercul „proştilor”

Daniel ŞANDRU:

Radu ULMEANU:

Angela TRAIAN:

Mă repezeam cu cheia să îl descui, broasca nu
mergea chiar bine şi trebuia să caut poziţia fericită
în care încuietoarea îşi desfăcea dinţii cu un
scârţâit şi o pocnitură icnită. Waw, în sfârşit
puteam ridica cu un pic de efort capacul căptuşit
cu o oglindă, unde îmi puteam privi chipul cu
ochii cât cepele şi părul împletit într-o coadă
lungă la spate. Comoara aştepta să fie răscolită.
Câteva feţe de pernă din bumbac îngălbenit, o faţă
de masă din damasc gălbui cu flori lucioase în
aceeaşi culoare şi alta albă cu niscaiva pete
roşiatice, o fâşie de perdea din brocart vişiniu, un
şal de moire cu valuri verzi şi albastre, câteva
obiecte de lenjerie, trei cărţi cu marginile netăiate
şi coperţi cenuşiu-albastre unde femei subţiri se
plimbau elegant pe faleze de piatră.
Le scoteam rând pe rând şi le aşezam frumos

pe un scaun cu picioarele încrucişate. Tanti Roji
îmi spunea de fiecare dată să nu fac dezordine şi să
nu le trântesc în praf, altfel nu mai primesc cheia
niciodată. Ameninţare mai grea decât asta nu
exista pentrumine. Continuam să scot cele câteva
rochii grele în culori aşezate, gri-perlate ca guşa
de porumbel sau maronii ca o coajă de nucă. La o
vreme răsărea dintre culorile obosite o rochie
bleu-ciel de nuanţa cerului de dimineaţă când
soarele bate încă pieziş. O rochie lungă cu o
fărâmă de trenă în spate şi cu un corsaj de dantelă
groasă încheiată în năsturei ca boabele de
strugure. Ajunsesem la dantele. De aici încolo
totul era numai dantelă, fineţuri, mai subţiri sau
mai groase, croşetate în arabescuri florale sau
forme geometrice combinate în fel şi chip. Câteva
perechi de mănuşi albe, altele crem ca untul sau
verzi ca frunzele de leandri pe care bunicul meu îi
scotea la soare de cum venea primăvara. Uneori
mi se părea că mănuşile miroseau a regina nopţii
sau a petunii, pe care le ştiam tot din curtea cu flori
a bunicului. Celmaimult îmi plăceaumănuşile de
culoarea nisipului cu câte un năsturel pe laterală şi
pe care mi le trăgeam de îndată pe mâini. Erau
puţin cam mari dar nu le pierdeam. Apoi venea
rândul rochiei ca cerul, pe care o îmbrăcam peste
toate ce le aveam pemine şi, cu toate astea, tot era
cam largă şi cam lungă.Dar când simţeamcă trena
vine după mine măturând podeaua eram fericită.
Eram prinţesă. După care urma ultima piesă şi cea
mai spectaculoasă.Umbreluţa.
Întinsă pe diagonală ca să încapă, la fundul

cufărului se afla o umbreluţă de soare de un roz
sidefiu ca un culcuş de perlă, cu o margine lată
dintr-o dantelă grea cu păsări şi fluturaşi ce atârna
contra luminii. O deschideam cu o grijă infinită
pentru că îmi era frică să nu o stric, mi-o
sprijineam de umăr şi începeam să mă plimb prin
pod ca femeile subţiri de pe coperţile cărţilor
netăiate. O singură dorinţa mai aveam: să mă
plimb odată şi prin curtea lungă, frumos pavată,
umbrită de lilieci şi plopi, sub ochii plini de
admiraţie şi uimire ai vecinilor. Nu ştiu ce ar fi
spus tanti Roji, dar în secret îmi plăcea să cred că
s-ar fi învoit dacă aş fi întrebat-o.

Nu ştiu dacă e, neapărat, jucăria
preferată, însă e prima de care-mi
amintesc. Să fi avut în jur de patru

ani, aşa mă pierd acum în amintire, şi-mi reînvie
în nări un miros de covrigi din aceia mici,
împletiţi şi cu mult, mult mac, ai căror aburi mă
trezeau şi topeau, parcă, florile de gheaţă din
camera mare a bunicii, de cum venea cu ei în
traista de serviciu nenea Costel, unchiul meu de
pe tată. Apărea din schimbul de noapte, spetit de
cărat mobilă în vagoanele care plecau spre ruşi, la
export, după ce umblase prin ger şi prinsese la
singura brutărie din oraş covrigi cât să-i umple
desaga. Descindea, la şase de dimineaţă, în casă,
tropăind gerul din picioare pe verandă şi, cu vocea
lui fonfăită, de prunc născut cu omuşorul din gură
sfârtecat în două, de-i fusese cusut cu fir de aur şi-
nvăţase să vorbească pe la şase ani, însoţea
mirosul şi aburii covrigilor. Şi-mi amintesc cum,
chior de somn, mă smuceam înspre masă din
braţele bunicii, întinzând o mână spre covrig şi o
alta spre o jucărie nemaivăzută de atunci încoace.
Era un soi de camionetă vişinie, redată în
miniatură, cu şofer cu tot, un şofer micuţ şi cu
ochii stranii, alungiţi, care „bălăngănea” pe
platforma din spate, imediat ce se punea în
mişcare, doi pui de găină, golaşi, dar foarte
coloraţi, totminiaturali.Avea cheiţă şi, undeva, pe
o laterală aflată între roţi, erau înscrise nişte
semne pe care nu le-nţelegeam. În orice caz,

atunci când mi-o dăduse, tata îmi spusese că e
„chinezoaică”. Ei bine, ideea de bază era că, odată
învârtită de bunica, „chinezoaica” pornea hai-hui
pe masă, izbindu-se de covrigii împrăştiaţi şi
măcinând macul, croindu-şi drum atât cât îi dădea
viaţă efectul de cheiţă. În timp ce-şi plimba roţile,
puii se mişcau de jos în sus şi de sus în jos, iar eu
trăiam o senzaţie de plăcut vertij, de mă tot
întrebam cum pot să dea aşa de des din capete şi
pliscuri.
Mai mărişor fiind, apăruseră indienii şi

„cauboii”, la punguliţe. Erau coloraţi şi puteau fi
dispuşi în armate ample, în funcţie de câte
punguliţe dintr-astea aveai în posesiune, absolut
oriunde: printre franjurii covoarelor „persane” pe
care mama îi tot aranja duminică de duminică,
singurele zile libere pe care le avea, pe parchetul
mereu lustruit cu Petroxin, pe rafturile bibliotecii
ori în ţărna dintre blocuri, unde puteai să le
construieşti şi „forturi”, cât să-i ajuţi în „luptă”.
Important era, zic acum, să fii echitabil, adică „să
ţii” când cu indienii, când cu „cauboii”.Aşa, cât să
fie scorul aproape egal, chestie pe care o puteai
controla direct, nu ca în jocurile de strategie pe
care le joacă, pe laptop ori pe tabletă, astăzi, fiu-
miu. Era, acolo, o lecţie de echitate, dacă vreţi, pe
care însă o mai încălcam din când în când, fiindcă
trăiam într-o lume care ne-nvăţa că egalitatea
înseamnă să ţii cu cei slabi, care, de regulă, sunt
mai mulţi, din câte se pare (nu-nţelegeam exact de
ce, nu cred că înţeleg nici azi, dar atunci mi se
părea că e bine).
Şi-mi mai amintesc de-o jucărie a copiilor

dintre blocuri, cu cheile agăţate de gâtlejuri, căreia
nu-i înţelegeam rostul, mai ales pentru că, între
timp, descoperisem fotbalul, veritabil joc „de
societate”. E vorba despre-un cerc pe care,
sprijinindu-l cu un fel de pârghie, frate-miu, mai
mic cu doi ani, îl alunga, zi lumină, din spate, când
în deal şi când în vale.Alerga de nebundupă cercul
acela, iar lucrul acesta îl făceaumaimulţi puşti de-
o seamă cu el. E drept, chestia devenea interesantă
pentru noi, cei un pic mai mari, când ăştia se
ciocneau între ei, frontal, ca proştii, pentru că n-
aveau timp, fiind prinşi de propriul cerc, să se
ferească unul de altul.
E-atâta diversitate, deci, în frumuseţea

jucăriilor, fie ele inventate pentru copii sau
inventate de copii. Situat într-un fel de permanentă
bucurie a cunoaşterii, poate că nu am avut vreme
să mă ataşez, în chip deosebit, de o anumită
jucărie. Dar n-am motive, acum, să-mi pară rău în
vreun fel, câtă vreme îmi dau seama, dată fiind
tema pe care aţi propus-o, că importantă nu a fost,
în mod necesar, jucăria. Important, ca pentru toţi
copiii, a fost jocul.

Despre muguri, cu sfială

Era o primăvară de basm. Parcul fremăta
de viaţă, copiii ciripeau pe diferite
tonuri şi sonuri, luându-se parcă la

întrecere cu păsărelele. Jucam şotron cu nişte
fetiţe care erau deja în clasa întâi, rang pe care-l
râvneam, dar pe care urma să-l ating abia în
toamnă. Când m-am plictisit, am părăsit ţarcul de
cretă şi m-am îndreptat spre un rond de flori.
Acolo am zărit un muguraş dolofan, căruia i s-a
năzărit să plesnească drept sub ochii mei. A
început apoi să se deschidă uşor, mătăsos, ca o
vrajă. Primul cerc de petale era alb, al doilea roz-
alb, un altul roşu. Deodată, s-a închis la loc. După
câteva momente, a început iar să-şi etaleze
petalele. Şi tot aşa. Fără să înţeleg mare lucru, am
simţit cum mă cotropeşte o emoţie greu de
suportat. Am început s-o strig pe bunica. Era de
cealaltă parte a rondului şi n-auzea prea bine.
-Vino, vino repede! - repetam într-una.
-Ai păţit ceva?
-Nu, dar vino repede!
O vecină cu care stătea de vorbă s-a ridicat de

pe bancă şi s-a precipitat spremine.
- Ştii că pe bunica o doare un picior. I-a să

vedem, despre ce-i vorba?
Şi m-am pornit. Voiam să-i spun totul dintr-o

dată. Abia mai respiram. Aşa a aflat doamna
Sabina că floricica aceea avea ochi cu care mă
privea drăgăstos, că avea şi gură, pe care o
deschidea şi o închidea, dar încă nu putea vorbi,
pentru că era preamică. Şimulte, multe altele.Am
întrebat-o de ce oamenii nu vorbesc cu florile şi ea
mi-a pus undeget pe buze:
-Amsă-ţi spunmai târziu, acum trebuie sămai

şi respiri. De fapt, nu s-a întâmplat nimic ieşit din
comun.Ai asistat doar la…onaştere.

După ce m-am liniştit cât de cât, m-a luat în
braţe şi am pornit spre banca unde era bunica.
Până s-ajungemacolo, am adormit.
Această întâmplare mi-a tot fost povestită, la

diferite vârste. De fiecare dată cunoi amănunte, pe
care le combinam şi cărora le găseam mereu alte
semnificaţii. Uneori, nici nu mai ştiam cu
exactitate (ca şi acum de altfel) ce-am văzut eu
atunci, ce-am adăugat pe parcurs, ajutată de o
imaginaţie prea jucăuşă, ca să nu mai vorbesc
despre ce-au putut adăuga alţii (vecini, prieteni,
rude…), fiecare cu imaginaţia lui, cu înţelegerea
lui…

Câţiva ani mai târziu, eram deja prin
clasa a patra sau a cincea, am auzit-o pe doamna
Sabina spunându-le bunicii şi mamei să nu-şi mai
facă atâtea griji în ce ne priveşte pe noi, copiii şi
nepoţii.
- Timpul le va rândui pe toate. Uitaţi-vă

numai la fată: felul în care ştie să se bucure, total,
de lucruri mici, nespectaculoase, dar profunde
reprezintă un scut natural, care o va apăra de orice
provocare şi o va apropia de cei din jurul ei.Acum,
după atâţia ani, înţelegmai bine cuvintele Sabinei.
Din păcate, avea dreptate numai în prima parte a
enunţului. Felul meu de a privi viaţa, cu toate ale
ei, i-a făcut, mai întotdeauna, pe cei din anturajul
în care mă mişcam, să-mi aplice o etichetă pe care
scrie cu litere mari: . Asta aşa, ca să nu
folosească un termen contondent.
Amdesfăşurat aceastămică poveste, pentru ca

să pot spune că, într-o eventuală călătorie, oricât
de lungă (chiar şi în cea mai lungă, pe care, o dată
şi- o dată, fiecare omo va face), aş lua cumine, din
bazarul copilăriei, nu un obiect, ci o stare:

. Mugurii vin pe lume plini de taine
miraculoase. Ei ştiu totul şi nu ştiu nimic.
Contemplându-i întreaga viaţă cu uimire şi
bucurie, înţelegându-i şi iubindu-i, mugurii (fie ei
de arbori, de flori, de păsări sau de oameni, de cer,
de soare, de stele şi de lună…) transferă în noi
energii nebănuite, care ne ajută să transformăm în
realitatemugurii din vis.

naivă

starea
de mugur

Lămpiţa

Cred că lăcriţa cu amintiri a copilăriei
este mai degrabă un fel de vestibul,
care duce spre celelalte cămări ale

vieţii noastre, luminează sau întunecă toate
vârstele. Această lăcriţă-vestibul fer(m)ecată
cuprinde nu numai merele de aur ale lui Prâslea,
nu numai chei minunate, care deschid uşile
bucuriilor, ci ţine ascunse şi alte cheiţe, care închid
porţile spre ţinuturi pline de făgăduinţi, alte mere,
otrăvite de data aceasta, care ucid suflete. Sigur,
copilăria este întotdeauna fericită, tot repetăm
după un dicţionar al ideilor de-a gata, fie în opinci,
fie în botine.Dar...
Îmi amintesc de o poveste chinezească, pe

care am auzit-o în copilărie la radio (la
o emisiune pe care o ascultam cu

sfinţenie) şi pe care, uite, o ţin minte şi astăzi: Un
împărat a voit ca băieţelul lui să fie mereu fericit.
Şi i-a făcut toate voile, i-a dat tot ce acesta a vrut.
Dar într-o zi căluţul de porţelan al copilului s-a
spart. Atunci micul prinţ a început să plângă
Oricâţi alţi căluţi la fel i-a dat împăratul, copilul
plângea, fiindcă numai cu cel spart a călătorit în
lumile feerice ale imaginaţiei.
Căluţul meu de porţelan a fost o lămpiţă

pentru copii, pe care ne-a cumpărtat-omama, ca să
nu speriem când ne trezeam noaptea. Nu ştiu sora
mea, dar eu numă speriam.Mă trezeam noaptea şi
vedeam la lumina zgârcită a lămpiţei umbrele
prăpăstuite peste mobile, stropii de lumină care se
mişcaupe tavan...
Dupămulţi ani am găsit în podul casei lămpiţa

şi deodată mi-am amintit totul...La lumina ei
searbădă tata şi alţi bărbaţi vorbeau de trecere.
Vorbeau îndelung, sucit, întortocheat: că să ne
trecem, că să nu ne trecem. Eu nu înţelegeam, dar
nu ştiu de ce nu întrebam pe nimeni cum vine
chestia asta: trece vara, trece căruţa pe drum, dar
cum să se treacă ei? Dar ascultam o vreme
glasurile lor înăbuşite, gîfîite, scrîşnite, răbufnite
uneori (Eu nu mă trec!). După aceea evadam în
lecturilemele de atunci, în ţinutulMării Îngheţate,
unde se afla zăpada purpurie, zburam cu Vulturul
Gorgo, mă întreceam cu fata cea isteaţă, cuAladin
şi lampa lui... De la o vreme însă, în seara aceea
fără de sfârşit, la lumina lămpiţei chioare se
vorbea tot mai puţin.Maimult tăceau, iar umbrele
li se zvârcoleau pe pereţi, ca şerpii sub furcă.
Tăceau atât demult că uneori mama îşi băga capul
pe uşă să vadă ce se întâmplă. Văzând chipurile

Noapte
bună, copii!

îngândurate, duse, ale bărbaţilor, se trăgea îndărăt,
la treburile ei... Neînţelegând, îmi desluşeam în
felul meu mreaja aceea de vorbe şi de tăceri.
Trecerea - tălmăceam eu - se abătea nu numai
asupra oamenilor şi asupra lui Moş Crăciun, dar şi
asupra păsărilor, ierburilor, copacilor... Se treceau
şi merele, şi nucile, şi trandafirii, şi vara. Toate se
treceau... Cum stă scris şi în cărţile din coajă de
mesteacăn ale bufniţei albe şi înţelepte... Zăpada
purpurie de pe Muntele Înalt, de la gura fluviului
Pecioara, unde vuia Marea cea Rece, era acolo, în
vârf. Îmi umpleam căciula. Însă trebuia să mă
întorc. „Uhu-hu! Vino repede”. Şi iar goneam
peste şapte râuri, peste şapte lacuri, peste şapte
păduri, până la ai mei. Dar când mă uitam în
căciulă, zăpada purpurie se trecuse. Se prefăcuse
într-o apămurdară, cenuşie...
De ce toate se trec?... Şi în seara aceea lungă-

lungă iată-l pe tata la gura sobei, fumând în tăcere.
Vedeam fumul ţigării ori cel ieşit printre cahle,
care înceţoşa chipul tatei. Îl vedeam zvârcolindu-
se, chircindu-se, până ce se mistuia în pălălaia
roşietică. Îmi apărea ca un pitic bătrân, zgârcit de
ani, înnegrindu-se încetul cu încetul. Lămpiţa se
făcea mică, uriaşi întunecaţi se prăvăleau pe
pereţi, iar piticul, chincit la gura sobei, se chircea:
cât un porumbel, cât o nucă, cât o neghină mai
apoi, până ce dispărea acoperit de fâşii de
întuneric.M-am trezit cândmamaa intrat în odaie.
Flacăra lămpiţei a pâlpâit speriată, gata să se
stingă. Tata tot la sobă, fuma cumişcări încetinite.
"Te-ai trecut"? a întrebat mama răsuflând din
greu, ca din fundul pământului. Tata a privit în jur,
de parcă acum vedea întâia dată lucrurile din casă
şi, trudnic, după o tăcere lungă-lungă: "M-am
trecut". Şi umbra tatei s-a năruit peste sobă... M-
am uitat la mama: avea ochii trişti şi speriaţi, dar
nu erau aşa de la lămpiţa mea, ci din cauza negurii
din sufletul ei - că se vor trece la colhoz.

De ce arde soarele

Când erammic,
îmi plăcea poeziaMai amun singur dor,
cântată pemelodia aceea funebră
pe care o cunoaştemcu toţii.

Când erammic,
ştiamde ce semişcă înminemoleculele,
cu toate căn-aveamhabar
ce este omoleculă.

Peste tot exista unprincipiu divin
şi fiecare frunză
căzând
era în armonie cuuniversul.

Apoi am început să învăţ
numele lucrurilor,
numele oamenilor
şi am început să văd ca prin ceaţă.

Am început să văd piatra şi pomul,
câinele, bărbatul, femeia
şi eramatât de puţin eu,
atât de dezamăgit eu singur demine.

Acummă întorc
încetul cu încetul cu faţa lamine
şimăvădundeva,
foarte departe.

Stauacolo şi îngân
Mai amun singur dor
şi-mi fac semne cubraţele
sămăduc, sămă duc.

Căci iată, ştiu din nou
de ce arde soarele
şi-mi vine să cânt
sub imensa ploaie de stele.
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Cu ceva timp în urmă, puţin înainte de sărbătorile pascale, am
avut surpriza de a fi căutat telefonic de Maica Macaria de la
Mânăstirea Diaconeşti. Aşa s-a recomandat, nu fără o mică

emoţie, căci era nepoata unui coleg de închisoare, Constantin Ana
din părţile Neamţului, pădurar în slujba Casei Regale, a cărui figură
luminoasă, demnă, stimulativă o evocasem cândva, în treacăt, fără a
şti că fostul meu comiliton de la Jilava plecase deja, cum se spune,
la strămoşi. Era o familie numeroasă, ca şi a mea, iar o nepoată,
ajunsă în cinul monahal, la Diaconeşti, căuta să mă convingă astfel,
pe calea undelor, să iau parte la o acţiune evocatoare, dedicată
Părintelui Calciu, a cărui memorie e cultivată cu devoţiune la
Diaconeşti. Acolo s-a şi elaborat, cu ani în urmă, un masiv tom
miscelaneu despre

( E d i t u r a C h r i s t i a n a ,
Bucureşti, 2007), cu o

în care Valeriu
Anania (alias „Bartolomeu al
Clujului”) îl recomanda ca
„un exemplu atipic de
rezistenţă anticomunistă”,
unul care „făcea parte din
generaţia destinată nu doar
temniţei, dar şi sinistrei
reeducări de la Piteşti, puse la
cale şi dirijate de tot ceea ce
comuni smul avea ma i
abject”. Din acea experienţă
grozavă, diabolică, Gheorghe
Calciu, student la Medicină,
cu însuşiri ce îl făceau apt
pen t ru a lese împl in i r i
spirituale, a izbutit să iasă
finalmente luminat şi întărit.
În afara volumului citat, Mânăstirea Diaconeşti a făcut să apară de
curând şi un film documentar, a cărui ipostază electronică (fixată pe
DVD) urma să fie supusă unei dezbateri publice, la Iaşi, în Casa de
Cultură a Studenţilor, pe data de 20 aprilie a.c., acţiune la care
organizatorii mă invitau, prin Maica Macaria (indisponibilă la acea
dată) să iau, la rându-mi, parte. Se avea în vedere calitatea mea de
istoric, dar şi aceea de fost deţinut politic (1958-1964), capabil
oarecumsă aprecieze, „profesionist”, un asemenea gest.
Documentarul în cauză,

, mi-a fost pus la dispoziţie de istoricul Florin
Cântic, director alArhivelor Naţionale Iaşi, însă n-am găsit mijlocul
tehnic de a-l viziona în prealabil.Aşa se face că în ziua plănuită şi în
locaţia indicată, am avut surpriza de a-l urmări, cu maximă atenţie,
împreună cu imensul public (nu doar juvenil), captat de imagini,
când luminoase, când sumbre, dar şi de comentarii, pe un laitmotiv
muzical ( lui Ciprian Porumbescu) de care, am fost mereu
ataşat, din anii şcolarităţii normaliene până în cei de recluziune
silnică şi mai târziu. Compozitorul luase parte, se ştie, în 1871, la
Serbarea putneană în memoria lui Ştefan cel Mare, alături de

Viaţa Părintelui Gheorghe Calciu după
mărturisirile sale şi ale altora

predoslovie

7 Cuvinte, povestea unui biruitor:
Gheorghe Calciu

Balada

Eminescu, Slavici, Xenopol ş.a., încât i-a putut mărturisi atunci
tatălui său, preotul Iraclie, că „a cântat întregii Dacii”. De acea
serbare şi de simbolismul ei resurecţional se leagă propria mea
recluziune politică, prestată împreună cu unii colegi de studenţie
(M. Brudiu, V. Ciochia, A.I. Popescu, D. Vacariu etc.), experienţă
consumată în condiţii mai puţin severe decât cele care i-au fost
impuse lui Gheorghe Calciu în prima fază a detenţiei sale. A doua
fază coincide cu amea, însă următoarea, ultima (1978-1984), era pe
punctul de a-l aneantiza din nou, dacă n-ar fi survenit diverse
presiuni externe, de care sistemul ceauşist trebuia totuşi să ţină
seama.
Asemenea lucruri au fost studiate intens în ultimul sfert de secol. S-
au tipărit documente, s-au făcut analize de tot felul, sub unghi

j u r i d i c , i n s t i t u ţ i o n a l ,
deontologic etc., figurile
proeminente din mai multe
generaţii beneficiind, se poate
spune, de un interes sporit.
Centrul de Studii care
funcţionează la Memorial
Sighet, sub egida Fundaţiei
Academia Civică, a publicat
deja unele serii tematice,
volume de autor, culegeri de
studii şi dispune de o
inestimabilă bancă de date, la
care se poate apela oricând cu
folos, inclusiv pentru a lămuri
contextul în care se plasează
existenţa eroică a Părintelui
Calciu.
La acel context am socotit că
este cazul să mă refer, făcând,
după rularea filmului, unele

consideraţii , asigurând asistenţa (devenită auditoriu) că
mesajul celor , difuzate pe loc şi într-o broşură scoasă
anume, e unul peren şi de aceea capabil să motiveze paşii noilor
generaţii spre adevăr, bine, frumos, ca în deviza folosită în vechime
de cei preocupaţi de obună armonie cu semenii.
Este spiritul ce se degajă lesne din scrisul Părintelui Calciu (

, 1986;
, 1988;

, 2000;
, 2001), ca şi din întreaga lui prezenţă socială, ca militant

pentru drepturile omului, ca preot, ca teolog, ca duhovnic, ipostaze
asupra cărora există deja destule mărturii competente. Filmul rulat
la Casa de Cultură a Studenţilor a şi produs unele comentarii,
moderatorul serii, Florin Cântic, prefaţându-l cu un subtil preambul
exegetic ( , în , 15 aprilie a.c.), de
la care se poate porni pentru alte analize, mai extinse, mai adecvate.
Sper să am ocazia de a insista eu însumi asupra unor aspecte de
interes ego-istoric.

en historien
7 Cuvinte

Şapte
cuvinte către tineri Rugăciune şi lumină mistică. Eseuri şi
meditaţii religioase Homo Americanus. O radiografie
ortodoxă Războiul întru Cuvânt;Cuvintele către tineri şi alte
mărturii

Un atlet al lui Hristos Ziarul de Iaşi

Îndrăznesc să cred că îl cunosc destul de bine pe psihologul
Gheorghe Bălăceanu. Îi ştiu opiniile, îi ştiu lucrările de artă, însă îi
ştiu şi cărţile. Cărţi pe care le citesc cu plăcere ori de câte ori mi le
oferă.Aflat la intersecţia întremaimulte arte, Bălăceanu a ajuns la
concluzia că le poate servi pe toate sau că le poate îmbina într-un
asemenea mod încât toate artele pe care le practică să fie
mulţumite de el.Aşa se face că lucrările sale de artă sunt, frecvent,
rezultate ale unor reflecţii de natură psihologică, iar cărţile sale
sunt tratate neconformiste de studiu al naturii umane.
Aparent, ai fi tentat să îl integrezi pe scriitorul Bălăceanu în

lumea prozatorilor umoristici din stirpea lui Valentin Silvestru. O
lume tot mai puţin populată, probabil pentru că societatea şi cei
care o locuiesc devin tot mai gravi. Diluarea generală a umorului
naţional face ca acest gen de proză să-şi fi pierdut adepţii.
Gheorghe Bălăceanu ar apărea, aşadar, ca un supravieţuitor.
Prozele sale, în mare parte scurte şi concentrate, mustesc de umor.
Ceea ce este interesant e diversitatea acestui umor: uneori trist,
alteori suculent, uneori umor de înţelept ce observă ironic lumea,
alteori autoironie subtilă ce atestă inteligenţă auctorială.
Bălăceanu nu este însă, în proză, doar un umorist. Volumele sale
(

şi altele) îl recomandă ca pe un cartograf
al stărilor de spirit ale naţiunii. Fără îndoială, un cartograf format
la şcolile lui Caragiale şi Păstorel, însă atent la nuanţele
prezentului, realist şi crunt cu apucăturile autohtone, evadând
frecvent în satiră şi şfichiuitoare analiză.
Cea mai recentă carte a lui Gheorghe Bălăceanu (

, StudIS, Iaşi, 2015) continuă, practic, un amplu
proiect auctorial, înscriindu-se cu fidelitate într-un stil deja bine
particularizat şi într-o inconfundabilă tematică de care autorul
pare să fie extrem de ataşat. E un volum în care îl regăsim pe
Bălăceanu preocupat de chestiuni ale prezentului (ca în prozele
„Lamare”, „Antistres cu specific românesc”, „Aiurea-n tramvai”,
„Premiul”, „Când ia şi raţiunea vacanţă”, „Sondaj de opinie”), dar
şi un trecut pe care şi-l asumă şi pe care, nu fără anumite accente
nostalgice, ni-l împărtăşeşte („LaCântareaRomâniei”, „Tabăra de
creaţie”, „Tatăl nostru”). Modul în care, de la proză la proză,
alternează aceste secvenţe temporale, conferă cărţii dinamism şi
ritm, ferind-o de riscurile monotoniei şi ale plictisului. Uneori
scrise explicit la persoana întâi, alteori „cu delegaţie”, către un alt
personaj, bucăţile literare ascund constant auto-biograficul, sinele
autorului plutind printre rânduri, peste cuvinte, asemenea unui
duh peste ape.
O foarte interesantă relaţie are Gheorghe Bălăceanu cu

limbajul. Printre plăcerile autorului, bunăoară, se numără acea
forţare a sensului propriu al unor expresii intrate în uzul lingvistic
pe canalele unui sens figurat. Recuperarea sensului propriu
creează uneori, într-adevăr, adevărate spectacole de idei. Câteva
exemple: „a spune negru pe alb”, „căzutul pe gânduri”, „dintr-un
punct de vedere, sau dintr-o linie, sau din mai multe”, „oameni de
rând, fără măcar a preciza de care rând… de rândul întâi, al
doilea…” etc. Apoi, folosirea unor construcţii lingvistice într-o
manieră inovativă, cu posibilitatea producerii unor imagini
puternice, este o altă „meteahnă” binevenită a scriitorului despre
care vorbim. Un simplu exemplu: „un cow-boy de mahala,

”…
Seducător e la Bălăceanu, apoi, modul în care ştie să

prelucreze banalul: o simplă călătorie cu tramvaiul, o întâlnire cu
un beţiv, receptarea unei conversaţii etc. devin prilejuri de
investigaţie socio-psihologică. Fotograme ale realităţii (prezente
sau trecute) împânzesc paragrafele unei cărţi în care, în ciuda
titlului, raţiunea (autorului) stă la pândă, filând escapadele altor
raţiuni care intră în vacanţă.
Alte pasaje, pe lângă plăcerea în sine a lecturii, au valoare

documentară: evocarea modului în care se făcea selecţia pentru
participarea la Cântarea României, apoi jurizarea şi deplasarea
propriu-zisă în capitală, percepţia în epocă a ideii de tabără de
creaţie, putreziciunea unei instituţii numită a premiului - toate
acestea au relevanţă pentru lectorul dispus să (re)cunoască
fragmente dintr-un trecut totmai cotropit de uitare.
Cartea lui Gheorghe Bălăceanu are meritul de a putea fi citită

oriunde: acasă, în pauza de publicitate a unui film, în tramvai, pe
furiş, în timpul unui curs plictisitor, pe tren sau pur şi simplu
traversând pe jos un oraş în care numai ai mare lucru de văzut. E o
scriitură relaxantă, aproape terapeutică într-un univers cu fiinţe
atât de stresate.

Pilule contra devierilor de caracter, Viaţa-i complicat de simplă,
Nu râdeţi, că-i chiar aşa!

Când ia şi
raţiunea vacanţă

fleorcăind o îngheţată

Există poeţi care iubesc / urăsc
clipa...Într-atât încât o conjură prin vers
cadenţat sau aritmic, să treacă, peste

tulbure apă, dinspre malul unui gând răscolit de
faptă, înspre instantanee-oază, de peliculă
cinematografică. O surprind şi o adapă. Există însă
şi suflete care, ghicind probabil că la unmoment dat
nu mai e vorba de-a trăirii simplă splendoare, ci de
intensă devastare, aleg să construiască, abil,
capcane. Ei sunt colecţionarii de vise, de senzaţii,
de intime tropare. Privesc apoi dintr-un colţ umbrit,
amestecul inedit, cu nostalgie şi-un soi de sine dedublare, în timp ce
deschid poarta spre a le lăsa în derivă să zboare prin cameră, prin
minte şi prin ochiuri de carte.
După debutul târziu (nu şi tardiv) cu ,

Darie Lăzărescu revine, sub umbrela editurii Vocativ, cu volumul
intitulat sugestiv . O carte de-o
francheţe şi pe alocuri (clar)viziune apăsătoare. Nu e, după cum
poate te-ai fi aşteptat, panorama unor arderi anterioare, colorate
strident şi suprarealist cosmetizate, nu e un jurnal cu simţ de
răspundere şi la zi administrat, nu e o carte pledoarie şi nici una gen
atotştiutor sfat. E pur şi simplu cartea unui unic anotimp. Pândit
evident de resuscitări emoţionale, de fremătări ce imită, de-un
buchet de angoase, de parodii subliminale, de pamflet sub acoperire
şi uneori de parabole. Toate devin realiste barometre de stare şi
populează imprevizibil, în timp, construita colivie care, cine ştie
cum, prin care sursă, ajunge să-ţi vină mănuşă;

. Când a ajuns deja la litera O-
.

Redusă prin absurd la metrica unui singur vers, e o

O iarbă călcată pe nervi

Colivie pentru licurici şi greieri

Colivia...

în anii ploioşi, în
dimineţile cu brume şi ceţuri/ în serile târzii când nimeni nu-ţi mai
bate la uşă alfabetul nefericirii
octombrie, octopus, origami, orgasm... şi luiOsiris, răvaşe oranj

carte despre . Despre
momentul când poate constaţi mirat că felul tău
de-a fi s-a schimbat. Că sticla colorată prin care ai
ales să priveşti lumea, s-a matifiat într-atât încât
îţi tulbură inima. Când dai frâu liber unui sine
vrăjit, deşi n-ai vrea,mai abitir de

; când deviiMax, cel pe care

; când te transformi
în

; când intri în clubul (fără
matcă) a

.
lui Darie Lăzărescu e fără îndoială

şi-o carte album, cu o putere imagistică şi epitete
cromatice ce amintesc de atuurile sale consacrate
în panoplia simezelor plastice. Subscriu de altfel

ideii subliniate de Cindrel Lupe-Montpellier, undeva pe coperta
primului volum, conform căruia

. Cu precizarea poate că înafara câtorva schiţe, stările
sunt potenţate de chiar puternice, pline, aspru trasate tuşe de culoare.
Nu există nicăieri impresie voalată, ci avidă certitudine în pantă.
Pentru autor pare o a doua natură, un substrat sub epidermă infiltrat,
(şi e firesc să fie aşa) lejeritatea prin care a ales a încadra via tempera,
prin vers instrument diabolic demăsurat temperatura viselor. Fie ele
nefericite sau caste, pentru că, nu-i aşa,

.Nue făcută sa te flateze sprinţar.
Privit astfel momentul alfa al acestui volum e unul despre

despărţire, pentru că

. E momentul când ţi-ai dori ca-n paharul tău cu vin
să se prefacă măcar că doarme

dar, în fond, nu faci decât să multiplici
. Odată apăsat butonul de panică,

.
Dacă începi să faci poze cu Dumnezeu, aura îţi devine obsesiv

a doua zi după tinereţe

cadenţa ploilor
peste târgurile de provincie, salvele de tun la
morminte sau tăcerea încremenită a femeii
părăsite l-au internat
ai lui la azil pe motiv că nu mai ştia să
deosebească viaţa de moarte
piatra cubică pe care îngerul calcă în

necunoştiinţă de cauză
făpturilor pelagice cu ochi telescopici

fosforescenţi, gata în orice moment să dea în
plâns, fără vreunmotiv serios

poezia aceasta pare scrisă cu un
creion de desen

poezia nu e o trusă de
machiaj, nu-ţi adânceşte privirea

o noapte perfectă ar trebui să înceapă cu
despărţirea de roşu, culoarea nebunilor şi a sinucigaşilor./ Mă lepăd
definitiv de macii din lanuri, de unghiile tale incandescente, de
sângele tău aheu
negru negru negru, o picătură de aur
roşu rezerve de gânduri
aseptice ziua de azi e un spectacol,
cu toate biletele vândute, cu toate uşile închise

Colivia...

albastră, fie că e vorba de pierderea eului-hologramă, de

, ce-a fost cândva schimbare de macaz, sau
. Şi nu e fireşte nimeni de vină....Când

începi să faci poze cuDumnezeu, te întrebi în zadar, de ce acum îţi par
fără altar

.
Când începi să faci poze cu Dumnezeu,

sunt semne că n-ai murit de tot. Sau mai
mult, că, deşi fără antidot, mai ai şansa de-a sta, ca-n copilărie, în faţa
porţii inscripţionate cu şi că tu doar ai visat în fapt,
cum e să întorci, cu gândul aiurea, ceasul stricat al altcuiva.

, porţi pe corp mulţime
de amprente. Fosforescente

o umbră în
pudriera veche de argint, mirosul albăstrelelor sub nebunia de
licheni, de cearcănele aureole adânci, de lacrimile contrafăcute, de
un cercel turcoaz un
bastonaş în plus pe retină

acele fotografii mucede, ca nişte moaşte de sfinţi ortodocşi,
legate cu funde roz / fărâmiţate printre inimoare de turtă dulce,
carbonizate

infernul cafelei de
dimineaţă, astrul contrafăcut, sexul de complezenţă sau al
cerşetorului din colţ salut

Fără
arme şi bagaje/ fără mori de vânt şi dulcinee

Interzisă intrarea

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Călin CIOBOTARI

Gheorghe B ceanu
i escapadele ra iunii

ălă
ş ţ

Poze cu
Dumnezeu
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Rar s-a întâmplat, în prundul istoriei noastre, o mai
ciudată conjugare de furii şi întâmplări care să ducă
atât de direct la neutralizarea unui om, conectat

permanent, prin fapte probante şi prin atitudini auguste, la
optimizarea politicii româneşti şi la imprimarea unui trend de
evoluţie sănătos, în deplină concordanţă cu posibilităţile şi cu
aspiraţiile firii româneşti. Dar acesta pare să fie destinul istoriei
noastre - să-şi exonereze făclierii, să-i ponegrească, să-i
vulnerabilizeze şi să-i aducă în treapta de jos a percepţiei
publice. Numai că, după consumarea faptelor şi evenimentelor
testimoniale, vine istoricul, cu misiunea lui ordonatoare,
aşezând lucrurile în matca firescului şi într-o logică nefisurată
de devălmăşiile veacului.
C. Stere a trebuit să suporte un tratament ostil şi defăimător

şi numai aura lui de luptător călit, trecut prin gheţurile siberiene,
unde-a fost izolat de ohrana ţaristă, l-a salvat de la închisoare.
Spirit lucid şi clarvăzător, a făcut de serviciu şi de cap limpede la
devălmăşiile acelei intersecţii de veacuri şi nu s-a vindecat
niciodată de ideea înaintării neamului său.
La 150 de ani de la naşterea sa, credem că s-au cristalizat

condiţiile unei mai drepte evaluări a doctrinarului, a omului-
cremene, cu principii ferme şi inderogabile. În tinereţea sa post-
liceală activase în organizaţia şi-a rămas multă
vreme blocat în principii de stânga. L-a recuperat Iuliu Maniu,
care a făcut apel la spiritul lui erudit, ordonat şi clarvăzător şi la
bogata lui experienţă ideologică, pentru a elabora doctrina
Partidului Naţional Ţărănesc, dar nu s-a putut aşeza în cadrele
lui. Generalii ţărănişti, cei care luptaseră în Războiul
Reîntregirii, nu i-au iertat faptul c-a rămas în Bucureştiul ocupat
de trupele germane şi a editat publicaţia Acuza de
trădător i-a sfâşiat nu doar destinul politic, dar l-a marcat adânc
şi nevindecabil pentru tot restul vieţii.
A fost, se spune, o victimă a lui Ionel Brătianu, care i-a cerut

să rămână în Bucureşti şi să ţină legătura cu ocupantul german
pentru ca, în eventualitatea unei victorii a Puterilor Centrale, să
existe totuşi cineva care să poată încheia pacea. Sigur, istoria s-
a derulat altfel de cum anticipase Brătianu, dar Stere, Slavici şi
alţi câţiva care au rămas în Bucureştiul ocupat şi-au colaborat la

, au trebuit să suporte acuzele de trădători, ba chiar unii
dintre ei au trecut şi pe laVăcăreşti.
Stere va susţine , într-un lung discurs rostit în Camera

Deputaţilor, la 5 şi 6 martie 1921, că în timpul deportării în
Siberia i-a cunoscut pe cei doi mari revoluţionari care aumarcat
istoria Europei pe termen lung: pe Lenin şi pe viitorul mareşal
polonez Pilsudski. Coroborând biografiile celor trei surghiuniţi,
rezultă că Lenin va parcurge traseul lui Stere cinci ani mai
târziu, când acesta îşi încheiase pedeapsa, dar pe Pilsudski e
posibil să-l fi întâlnit prin taigaua siberiană. Târziu, în 1927,
când înaltul demnitar polonez va face o vizită la Bucureşti, cei
doi vor avea prilejul să se revadă, ba chiar se vor întreţine
îndelung,mult peste limitele impuse de protocolul recepţiei.
Când Stere s-a aşezat definitiv în România avea 27 de ani.

Era la curent cu toate doctrinele social-politice ale timpului şi
plin de vigoare, de clocotul unor energii nestăvilite. Însă nu
descinsese într-o Arcadie idilică, ci într-o ţară marcată de
convulsii şi patimi politice, care polarizau întreaga viaţă publică
românească. Între primele urgenţe ce se impuneau la acea
vreme, constata noul venit, era ridicarea stării materiale şi
culturale a celor de la talpa ţării. Era consternat de faptul că
partidele politice, liderii lor şi toată politica dâmboviţeană se
centrau exclusiv pe accederea la putere - prin combinaţii, prin
manevre şi maşinaţii de tot felul - şi uitau complet de urgenţele

Narodnaia Volia

Lumina

Lumina

.

ţării şi de problemele celor cărora le obţinuseră votul, prin
mituire, prin promisiuni generoase, prin cumpărarea opţiunii
electorale. Devenise evident că omul acesta tobă de carte, venit
din Basarabia cu sentimente patriotice sincere şi curate, care-şi
publica într-o serie de articole sub
semnătura C. Şărcăleanu, va fi incomod pentru mediul politic
românesc. Şi incomod a rămas toată viaţa
A fost C. Stere un trădător, a pactizat cu ocupantul german

şi-a făcut propagandă pro-germană prin publicaţia sa,
în acel moment de istorie dureroasă, când din toată România nu
mai rămăsese neocupată decât o parte aMoldovei de Sus?Afost
gazeta sa o tribună a administraţiei germane din Bucureşti -
altfel o administraţie riguroasă, care introdusese chiar nişte
legitimaţii speciale ( pentru populaţia capitalei?
Era, fireşte, filogerman, ca şi P.P.Carp, Marghiloman şi alţi
politicieni români, dar asta nu înseamnă c-a devenit automat
trădător. Ca basarabean din Soroca şi ca român cu fibra
nealterată de izbelişti, Stere era convins că, ori de câte ori
Europa este divizată în două tabere antitetice, locul României
este în tabăra în care nu figurează şi Rusia. În principiu, nu era
nimic rău în această convingere, doar că oportunităţile
României în acel moment erau altele. România nu putea pierde
momentul înfăptuirii idealului ei dintotdeauna:MareaUnire.
Să observăm că, deşi a circumscris exact perioada

când Bucureştiul era ocupat de trupele lui Makensen, n-a făcut
nici o concesie ocupantului. preciza Stere în
amintitul discurs din Parlament,

Tîrziu, în şedinţa Consiliului de Miniştri din 25 iunie 1942,
prezidată de Mihai Antonescu, omul de încredere al
Mareşalului Antonescu, evocând momentul de după primul
război mondial, când împrejurările păreau să optimizeze
deplina întregire a ţării, a amintit că

(
vol.VII, Bucureşti, 2003,

p. 386)
Aşezând în oglindă starea de lucruri din România cu cea din

Rusia pravoslavnică, Stere întrezărea pentru ţara noastră
aceleaşi urgenţe şi priorităţi clamate şi de narodnicii ruşi pentru
vecina noastră răsăriteană. Poporanismul lui Stere, cu
iluminismul său întârziat, era lovit în credibilitatea lui de
nuanţele socialiste imprimate curentului, pe care lumea
românească nu era pregătită să le crediteze, nici atunci, la
intersecţia veacurilor 19 şi 20, nici mai târziu, în perioada
interbelică. România n-a trecut printr-o mişcare socialistă
desfăşurată, care să pună în dezbatere idei şi teze derivate din
doctrina marxistă, să le întoarcă pe toate feţele, să propună
variante şi alternative, iar cei câţiva români rătăciţi prin
socialism, de la plăpumarul Gh. Cristescu şi fraţii Nădejde, la
Panait Istrati şi chiar Ţuţea, nu s-au implicat doctrinar, ci mai
mult emoţional şi afectiv, de unde şi dezamăgirile lor ulterioare.
Doctrinarul Stere n-a fost nici el un marxist consecvent.

Baza socială creditată de el era ţărănimea şi nu clasa
muncitoare, cum se prefigura în lui Marx, care începuse
să bântuieEuropa.
Stere n-a fost un demnitar şi un abonat la funcţile publice. O

singură dată, în 1907, i s-a încredinţat, pentru câteva luni doar,
funcţia de prefect al judeţului Iaşi, şi dacă răzmeriţa ţărănească
ce cuprinsese ţara, n-a avut aici intensitatea din alte părţi şi nu
s-a înregistrat nici o victimă, explicaţia trebuie căutată şi în
prezenţa lui Stere în fruntea prefecturii ieşene.
Profesor şi rector al Universităţii din Iaşi, întemeietor,

alături de G. Ibrăileanu, al revistei Stere
trecea drept un model de conştiinţă intelectuală şi de conduită
civică. El a fost unul dintre cei puţini care a înţeles că unitatea
geografică realizată după Marea Unire nu poate fi deplină fără
o coeziune sufletească şi fără o sinergie politică izomorfă.Acest
lucru nu l-au înţeles contemporanii săi şi nu-i de mirare că de
multe ori, în campaniile electorale interbelice, când politicienii
dâmboviţeni mergeau să le ceară votul basarabenilor, încă se
mai auzea câte-o voce care reproşa cu năduf că

Or, Stere a înţeles bine acest aspect şi s-a menţinut într-o
amiciţie perfectă cuGoga şi cu alţi politicieni ardeleni, cu care a
iniţiat proiecte şi s-au susţinut reciproc în cadrul dezbaterilor
parlamentare. Goga l-a invitat înArdeal, unde Stere a petrecut

observaţiile ipohondrice

Lumina,

ausveis-uri)

Lumina

Ca orice om,
am păcatele şi greşelile mele.

Dar când îmi examinez conştiinţa şi îmi scrutez intenţiile şi
când mă gândesc la şirul lung de jertfe şi de lupte, la toate
umilinţele şi suferinţele care mi-au fost sortite să le trăiesc în
cei 35 de ani încadraţi între temniţa rusească din Chişinău şi
puşcăria românească din Văcăreşti - nu mi-i ruşine de trecutul
meu şi numă căiesc.

Stere, care avusese
experienţa teroarei ruseşti şi care, născut pe pământul
Basarabiei, era obsedat mai ales de idealul unităţii româneşti,
prin câştigarea Basarabiei de către Regat, a crezut că Neamul
Românesc nu va putea să-şi păstreze fiinţa lui naţională
alăturându-se Puterilor Aliate, ci că slavismul constituie o
mare primejdie faţă de care România nu poate singură să lupte,
că, deci va trebui să se alăture Puterilor Centrale - Germaniei
şi chiar Austro-Ungariei, ca să evite o ameninţare din partea
Rusiei.

stafia

Viaţa Românească,

mai bine era sub
ruşi.

Arhivele Naţionale ale României, Stenogramele
şedinţelor Consiliului de Miniştri,

Ionel NECULA

momente fastuoase, din care a rezultat cartea sa

Afost un revoluţionar, dar unul lucid şi clarvăzător, care ştia
să interpreteze semnele vremii şi să anticipeze evenimentele. În
romanul său fluviu (opt volume)
anticipa că şi România se află în faţa unor încercări
revoluţionare.Avea temeiuri suficiente?Avea doar convingerea
că o revoluţie nu va izbucni niciodată acolo unde domnesc
Binele, Dreptatea, Adevărul şi Bunăstarea. Or, care din aceste
deziderate erau răsfăţate în România? Ideal, pentru binele ţării,
ar fi fost ca profeţia lui să nu se împlinească, să se poată trece
peste derutele cu care a împovărat-o istoria.Din păcate…
Tragedia lui Stere a început la 27martie 1930, când laOpera

Română din Bucureşti s-a omagiat revenirea Basarabiei la
trunchiul ţării. Cuvântul omagial era rostit de ministrul
Şcoalelor din acea vreme, N. Costăchescu. Înmod firesc, acesta
a amintit şi de contribuţia decisivă adusă de Constantin Stere la
înduplecarea celor din Sfatul Ţării să semneze Declaraţia de
Unire. Dar, în clipa în care s-a pronunţat numele lui Stere, trei
generali s-au ridicat din lojele lor şi-au părăsit ostentativ sala.
Incidentul a trecut aproape neobservat pentru multă lume, dar a
doua zi toate ziarele erau pline de articole incendiare. Acesta a
fost începutul calvarului îndurat, pe nedrept, de Stere şi de care
nu s-a eliberat niciodată. S-a retras la Bucov, unde avea o casă
impunătoare, înconjurată de unparc de trandafiri...
După ştiinţa noastră, C. Stere a avut trei copii - doi feciori şi

o fată, Lili, care va deveni soţia deputatului liberal de Tecuci,
Vasile Beldie. Ştiu că doamna Beldie a ţinut un fel de jurnal,
moştenit în cele din urmă de fiul lor, avocatul Şerban Beldie din
Bucureşti, dar nu ştiu ce s-a întâmplat cu acest jurnal. Ultima
dată când l-am întrebat la telefon, pe Şerban Beldie, despre
soarta jurnalului, mi-a spus că nu-l mai are. Cine ştie? Poate se
gândea să-l valorifice.
Pe unul dintre copiii scriitorului, pe Ionel C. Stere, l-am

cunoscut la primul Congres al P.N.Ţ.C., în septembrie 1990.
Venise special din Statele Unite, la acest Congres ,
întrunit la mai bine de 45 de ani faţă de precedentul. Când Emil
Ghilezan, preşedintele Congresului, i-a dat cuvântul oaspetelui
de peste ocean, nu înainte de a-i face o scurtă prezentare,
Corneliu Coposu l-a completat, evidenţiind încărcătura
simbolică, semnificaţia şi importanţa lui C. Stere în istoria
partidului. Ionel C. Stere a ţinut un cuvânt scurt, de
complezenţă, după care s-a retras de pe scenă. M-am dus după
el, pe unul din holurile instituţiei. Era multă lume dornică să-i
vorbească, aşa că... m-am aşezat la coadă şi-am aşteptat să-mi
vină rândul. I-am spus cine sunt şi l-am rugat să-mi pună la
dispoziţie câteva documente de stare civilă din arhiva familiei,
pentru reconstituirea arborelui genealogic, într-o lucrare mai
elaborată, consacrată lui C. Stere. Apoi, l-am rugat să-mi
faciliteze o întâlnire cu fratele său, despre care ştiam că se află în
Bucureşti. ? m-a întrebat aproape surprins
de întrebarea mea. Mi-am dat seama că, în interval, vremuri
cumplite, pustiitoare, se abătuseră nu doar peste ţară, ci şi
peste familia Stere, şi că nu preamai este loc de întoarcere.
Vechea casă a lui Stere, de la Bucov, a devenit, prin

bunăvoinţa moştenitoarei de drept, Suzana Stere Paleologu,
casă memorială. Placa memorială, dezvelită în martie 2002,
glăsuieşte:

Patru zile în
Ardeal.

În preajma revoluţiei

istoric

Dar ce, mai trăieşte

Exprimăm întreaga noastră gratitudine doamnei
Suzana Stere Paleologu, nora marelui patriot, scriitor şi om
politicConstantin Stere pentru gestul demare nobleţe de a dona
terenul şi bunurile imobiliare din parcul Bucov, în vederea
amenajării unui complex muzeal, pentru deosebita susţinere a
înfiinţării şi a activităţii Fundaţiei precum şi
pentru excepţionala donaţie de tablouri şi obiecte de artă de
mare valoare ce întregesc patrimoniul Muzeului de Artă
Prahova, spre beneficiul spiritual al generaţiilor de prahoveni
de azi şi demâine.

Constantin Stere,

C. STERE - 150
Tragedia unui destin
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Florin FAIFER

Plimbându-mi privirea, într-o doară, prin
rafturile ticsite cu cărţi primite cu dedicaţie, m-
am oprit nu ştiu de ce la o carte a unui magistru

ieşean de care am fost într-o vreme foarte apropiat. Despre
Liviu Leonte e vorba, iar cartea care, în felul ei, mi-a făcut
„semn” era o exegeză consacrată lui Costache Negruzzi,
„eroul” predilect al profesorului.
Poate că în situaţia delicată în care se află i-ar face bine

domnului Leonte să-şi poată arunca ochii, mi-am zis, peste
textul pe care, ca din întâmplare, l-am redescoperit. Zis şi
(re)publicat...

Constantin Negruzzi

Negruzzi

Alexandru Lăpuşneanu

Remarcabil, în studiul monografic al profesorului Liviu
Leonte, (Iaşi, EdituraMinerva, 1980),
o dezinvoltă şi totodată stringentă argumentaţie, este
spiritul de fineţe. E o lectură critică echilibrată, plină de tact,
operând nu prin „infidelităţi” spectaculoase sau
ingeniozităţi neţărmurite, ci cu o instrumentaţie a cărei
supleţe provine dinminuţia disociaţiilor şi o intuiţie care nu
greşeşte. Comentariul, discret şi rafinat, modelează
imaginea unui care, dacă nu e neapărat „altul”
decât cel îndeobşte cunoscut, se conturează în orice caz într-
o sinteză ce fixează cu pătrundere fizionomia reală a omului
şi a scriitorului Costache Negruzzi, cu disimulările şi
contradicţiile lui, care au derutat sau derutează încă.
Structură duală, cu un parcurs biografic sinuos,

sugerând o incongruenţă a omului cu propria operă,
Negruzzi e un reflexiv şi un sceptic, privindu-şi cu un surâs
amuzat efuziunile romantice ale tinereţii. Livresc în elegie,
cu melancolii preromantice care nu aparţin firii lui adânci,
scriitorul se regăseşte pe sine sub o zodie a echilibrului, în
care discursul narativ sau epistolar se interiorizează, sub
privegherea unei lucidităţi ce filtrează totul. Este o natură în
căutarea propriei identităţi, fixată în cele din urmă în efigia
unei seninătăţi clasice nuanţată de o fină ironie şi proiectată
cu o forţă neaşteptată în capodopera sa, şi a nuvelei
româneşti, .
Acest scriitor ce pare a se livra cu uşurinţă exegezei,

dezvăluie, în realitatea intimă a scrisului său, un relief cu
destule meandre şi, în evoluţia lui, cu o doză de
imprevizibil, dacă nu chiar de inexplicabil. Fără a forţa
interpretarea, polemizând cu moderaţie şi corijând parcă în
treacăt anumite erori sau inadvertenţe, Liviu Leonte pune în
evidenţă tendinţele mai mult sau mai puţin secrete,
înrâuririle şi inovaţiile, inconsecvenţele sau aparentele
nepotriviri. Este totuşi curios că, semnalând caracterul
„deschis” al operei lui Negruzzi, de o „obiectivitate”
provocantă, monograful nu se decide să profite de această
şansă pe care nuvela i-o oferă. După cum, tot aşa, afirmaţia
că în proza lui Negruzzi modernitatea iese la iveală „sub
multiple trăsături” rămâne o formulare ce ar fi meritat o
analiză mai stăruitoare. Criticul preferă o tratare
circumspectă, care să păstreze mereu dreapta măsură,
„amendând” (cum îi place să spună) exagerările,
confruntând atent mărturiile, citind printre rânduri.
Scrupulul vădit al acestei procedări este acela al
autenticităţii, detectată în conduita omului (chiar dacă se
trece mai uşor peste unele aspecte dezavantajoase) şi
îndeosebi a scriitorului, singura de fapt care contează.
Printre ambiguităţi, controverse, incertitudini, monografia
lui Liviu Leonte propune un Negruzzi adevărat, într-un
desen fără distorsiuni şi excese, un profil nuanţat, în care
jocul aparenţelor devine omarcă a complexităţii.
Studiul se întemeiază, cum era de aşteptat, pe o

documentaţie impresionantă, dovadă şi bibliografia,
orânduită cu un impecabil spirit de sistem (trebuie adăugat
neapărat că autorul este un eminent cercetător de
manuscrise, un editor distins cu lauri academici). Acest
efort de ani îndelungaţi nu se resimte ca trudă. Expunerea
rămâne mereu agilă şi elegantă, pe alocuri spirituală,
readucând în prim-plan un subiect despre care se părea că
aproape totul s-a spus.

Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (XIII)ş
Cel mai frecvent

nume rostit al unui
cartier din Iaşi este

de cel puţin un veac, probabil,
. „Responsabil” de

această prezenţă denominativă
autoritară este pârâul Nicolina,
cu ape adunate din Pădurea
Bârnovei (fapt ce explică
sinonimul ,
menţionat în surse din secolele
al XVII-lea şi al XVIII-lea) şi
din afluenţi izvorâţi din
dealurile de la Piciorul Lupului
şi până la Mogoşeşti. Pârâul
avea destulă apă, mai ales în
perioadele ploioase, ca să fie
iezit pentru heleşteie şi mori şi
să se reverse pe şesu l

Nicolina

Pârâul Bârnovei

Bahluiului prin cel puţin trei gârle, desprinse, pe dreapta, din
albia principală, care îşi avea cursul pe moşia târgului Iaşi, în
veacul al XVI-lea şi al XVII-lea, pe sub Dealul Galatei. Dau
seamă de vechea situaţie topografică planurile Iaşilor,
amintite în episoadele XI şi XII ale acestui serial (planul lui
Joseph Bajardi din 1819, cel din 1840, de la Arhivele
Naţionale Bucureşti, , nr. 73, planul
austriac din 1855 şi cel al lui Fr. Peytavin din 1857), precum şi
numeroase documente, publicate şi inedite. Prima gârlă
curgea între Dealul Cetăţuii şi Mănăstirea lui Balica sau
Galata de Jos (ulterior, refăcută din zid, Mănăstirea
Frumoasa) şi se unea cu gârlele pârâului Socola (azi,
Vămăşoaia), scurse atunci tot în şesul Bahluiului. Acolo
aveau călugăriţele de la Mănăstirea Socola o moară în 1618
(Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc, DIOI, I, p. 175). Pe
această gârlă a Nicolinei a făcut Gheorghe Duca, înainte de 12
aprilie 1671 (Ioan Caproşu, DIOI, II, p. 323), un iaz, mărit
apoi de Grigore II Ghica, pe la 1726-1729, cunoscut ca loc de
agrement („de plimbare domnilor”, după spusele lui Ion
Neculce) şi descris la 1762 de Ruggiero Boscovich.
„Hăleşteul de la Frumoasa”, foarte mare, ocupa tot şesul de la
sud şi est de mănăstire, azi cuprins între strada Radu Vodă,
Siraj şi remizele fostelor Ateliere „Nicolina” de peste calea
ferată Iaşi - Socola, digul („ezătura lui Grigore Ghica
voevod”) urmând traseul străzii actuale Mitropolit Varlaam
(porţiunea paralelă cu strada Iarmaroc). Apa evacuată din iaz
se scurgea pe gârla Miculina Veche, ce trecea prin iarmaroc,
traversa drumul (după 1833, şoseaua) Socolei pe sub un podeţ
aflat în capătul de azi al străzii Bularga, alimenta o moară de
apă aflată chiar lângă biserica Sf. Nicolae din Iarmaroc şi se
pierdea în şes, înainte de a fi canalizată spre Bahlui, mai jos de
Podul Bulargăi, în 1877 (Arhivele Naţionale Iaşi,
, dos. 121/1877). Heleşteul a fost golit înainte de 1800,

poate şi fiindcă devenise inutil şi reţinea apa Nicolinei,
necesară şi locuitorilor de pe traseul de până sub Mănăstirea
Galata, care era şi ea interesată de reglementarea dreptului la
această apă.
Cotind brusc pe traseul străzii actuale Clopotari, Nicolina

ajungea repede la podul de submovila de la Crucea lui Ferenţ,
mai înainta cca 300mşi, deviind iarăşi la dreapta, aproximativ
pe traseul străzii Gheorghe Doja, se despărţea în două gârle,
una alimentând iazul domnesc din şesul Bahluiului, întins în
secolul al XVIII-lea pe locul ocupat acum deVama Iaşi, gările
Nicolina şi Liceul „Dimitrie Cantemir”, iar cealaltă, trecând
pe sub Podul Spânzurătorii (vezi episodul XII), se vărsa în
Bahlui mai jos de vechiul Pod Roş, înainte de a deveni
Nicolina Seacă (spre sfârşitul secolului al XVIII-lea). După
ce, în 1833-1834, pârâul a fost canalizat pe un vechi şanţ de
apărare făcut sub Mănăstirea Galata de domnul muntean
Constantin Şerban în 1659 (pe „derivaţia Necolina”, se
spunea în 1897) aceste gârle au fost colmatate şi au dispărut,
dar pe vechile albii încă se mai revărsa Nicolina, inundând
gospodăriile de pe strada Crucii şi Sălciilor, ca în 1897 şi în
anii anteriori (Arhivele Naţionale Iaşi, , dos.
530/1897), fiindcă nu se făcuse „joncţiunea” corectă cu
Bahluiul, aceea care există şi în prezent (cf. planul lui Gr.
Bejan, din 1896-1897), şi nu se adâncise şi rectificase albia
râului, pentru a putea prelua şi debitul crescut al Nicolinei în
sezonul ploios.
În limitele naturale ale fostelor gârle ale pârâului Nicolina,

adică de la Mănăstirea Frumoasa şi, spre nord-vest, până
aproximativ pe traseul străzii actuale Petre Ţuţea, trebuie
identificat perimetrul cel mai vechi al şesului Nicolinei pe
care au apărut, în ordine cronologică,maimulte obiecte socio-
geografice cu denumiri sintagmatice având ca determinant
hidronimul polarizator . Sunt bine documentate
locurile şi numele lor: 1. Târguşorul Nicolina, „descălecat” în

Planuri şi hotărnicii

Primăria
Iaşi

Primăria Iaşi

Nicolina

Târguşorul Nicolina la 1845

1729; 2. , nume atestat în sintagma
, în 1808 (IoanCaproşu, DIOI, IV, p. 84, nr. 115);

3. (Iosif Rasec, 1844), devenită
(1866) (fostul Podul Lung),

numită apoi, oficial, , prin decizie din 7
noiembrie 1947 (Arhivele Naţionale Iaşi, , dos.
51/1947, f. 45 r.), rămasă valabilă până prin 1966; 4. Podul
Neculinei de peste pârâu, situat mai jos de Crucea lui Ferenţ,
atestat cu acest nume în 1830, darmultmai vechi, din secolul al
XVIII-lea, şi existent şi astăzi; numit şi de peste
Miculina, în 1832; 5. Podul Nicolina de peste Nicolina Seacă,
de la capătul şoselei Socola (vezi mai sus); 6. Târguşorul de
peste Miculina (1830) sau Târguşorul de peste apa Nicolinei
(1832), din zona Crucea lui Ferenţ - Belvedere; 7. Bariera
Micolinii ( , 1832) sau Rogatca
(Rohatca) Podului Neculeni şi Bariera de la Podul Nicolinii
(Arhivele Naţionale Iaşi, , dos. 39/1834), lângă
podul cel mare; 8. Piaţa Nicolina, veche, inaugurată la 22
noiembrie 1870 (Arhivele Naţionale Iaşi, , dos.
142/1869), denumită, oficial, şi , după 1947;
9. Atelierele CFR Nicolina, înfiinţate în 1892, cu acest nume
din 1912, în prezent doar o amintire a fostei industrii
româneşti; 10. Gara Nicolina, construită în 1950, şi, ulterior,
Gara internaţională Nicolina (1952-1954); 11. Băile Nicolina
(popular, ), bază de tratament cu ape sulfuroase
descoperite în 1953; 12. Piaţa Nicolina, nouă, din 1966, în
fosta Mahala Broscăria); 13. Pasajul Nicolina de peste calea
ferată, construit după 1980; 14. Cartierul Nicolina, cu două
diviziuni, Nicolina 1 şi Nicolina 2, rezultate din programul de
construcţii de locuinţe din anii 1970-1989.
Hidronimul a dezvoltat cel mai complex câmp

toponimic din vechiul hotar al târgului Iaşi, cu cel puţin 14
derivate, fapt ce îndreptăţeşte propoziţia de a acestui
episod. Nu mai puţin interesantă este etimologia denumirii,
care are, desigur, şi o variantă naivă, auzită cândva, cu decenii
în urmă: o femeie Niculina avea o crâşmă prin zonă. Vor mai
fost, poate, şi alte poveşti cu isprăvi femeieşti istorice, pe
măsura fanteziei populare a ieşenilor (pe care nu-i privilegiez
în această privinţă). Atestările cele mai vechi ale numelui
probează fără dubii originea slavă, veche ucraineană a
hidronimului, integrabil într-o mapă mai amplă, constituită şi
de alte toponime din zona Iaşilor, anume , ,

, (poiană la 1626), poate şi . Menţiunea
cea mai veche este din 17 ianuarie 1626, într-un document
original românesc, în care apare ca reper apa Miculinei, ce
străbătea un loc din ocolul târgului Iaşilor, dăruit de Miron
Barnovschi mănăstirii de la Hlincea (Ioan Caproşu şi Petronel
Zahariuc, DIOI, I, p. 212). Numeroase surse ulterioare
consemnează acest nume în variantele ,

, (1763) şi (1762). Formele cu
M iniţial se păstrează, sporadic, până după mijlocul secolului
al XIX-lea ( , 1858). Numele mai multor pâraie
din Ucraina, afluenţi în bazinele Tisei, Donului şi Niprului, cu
variantele , , , (vezi

, Kiev, 1979, p. 362), sunt
derivate cu sufixul adjectival - din formele scurte (cu
apocopă) şi ale antroponimului calendaristic

. În româneşte, hidronimul ucrainean a suferit
transformări specifice pronunţiei moldoveneşti, anume
închiderea lui /o/ protonic la /u/ ( , 1626) şi
palatalizarea lui /m/ iniţial în pronunţia probabilă ,
care explică forma grafică (atestată începând cu
1752, la Ioan Caproşu, DIOI, V, p. 451, şi generalizată în
secolul al XIX-lea, cu variantele , ). Evoluţia
denumirii iniţiale a fost favorizată şi de atracţia paronimică a
numelui de persoană masculin sau şi feminin,
de origine bulgărească, .

Nicolina Seacă Podul
Niculinii Săci
Uliţa Târguşorului (Nicolina)
Strada Neculina / Nicolina

Strada Ilie Pintilie
Primăria Iaşi

Podul celMari

Regulamentul Organic

Eforia Iaşi

Primăria Iaşi
Piaţa Ilie Pintilie

Băile Purcica

Nicolina

incipit

Bârnova Hlincea
Holboca Mocreţ Socola

Miculina apa
Miculinii Micolina apaMicolinii

apa Micolinii

Micolina Miculina Miculineţ Nicolina
Slovnyk gidronimiv Ukrajiny

in(a)
Mikola Nikola

Nicolai Micolina

Miculina
N'iculina

Niculina

Nicolina Neculina

Nicolai Neculai
Nicolina
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A lua un interviu pare o muncă uşoară: pui întrebări,
consemnezi sau înregistrezi răspunsurile, mai perii niţel
textul şi, gata! În realitate, este o activitate similară cu

elaborarea unui studiu ştiinţific. Ba, poate, chiar mai dificilă pentru că
„obiectul” de studiu nu e inert, are un feed back viu şi te provoacă să te
adaptezi rapid dialogului, să fructifici rapid oportunităţile ivite pe
parcursul discuţiei.
Meditam la toate acestea în timp ce citeam cartea de interviuri

, publicată de , la Editura Pallas
Atena, în 2015.
Pentru cine apreciază atât fluenţa, noutatea şi bogăţia informaţiilor

vehiculate, cât şi tehnicile de realizare, volumul constituie un adevărat
curs practic de intervievare.
Autoarea, redactor şef al revistei ”Prosaeculum”, pentru

chestionare directă 14 personalităţi ale culturii româneşti,
corespunzător profilului revistei în care urmau a fi publicate
interviurile: cinci istorici (

), şase scriitori
(

), un actor „truditor pe ogorul culturii
româneşti”, după propria apreciere (

), un artist vizual şi scriitor (
), un regizor de film şi scriitor (
). O secţiune în domeniu, de natură să dea o

imagine semnificativă asupra situaţiei actuale a
culturii româneşti.
Alegerea a fost, ca să folosim o comparaţie cu

patinajul artistic, uneori un „exerciţiu liber”, alteori
un „exerciţiu impus” de... situaţie.Nu puteai să ratezi
momentele aniversare, când acad. Dan Berindei
împlinea 90 de ani (nov. 2013), RaduCârneci 87 ani
(în 2015), Romulus Rusan, 80 (martie 2015), să nu
consemnezi naşterea şi „botezul” (lansarea) revistei
„Scriptor”, de către Lucian Vasiliu (ianuarie 2015),
ori să nu valorifici întâlnirea cu acad. IoanAurel Pop
la ZiuaCulturiiNaţionale (ianuarie 2013).
Toate interviurile încep cu o a

intervievatului. Uniformitatea şi monotonia procedurii sunt
estompate de varietatea trăsăturilor distinctive ale personajelor cărţii şi
de modul de redactare extins, în funcţie de situaţie, de la succint la
amplu şi presărat cu elemente definitorii menite să capteze atenţia şi să
se fixeze în memoria cititorilor: Ioan Aurel Pop este „cel mai tânăr
academician”, Lucian Vasiliu este „întemeietor de reviste”, Dan
Berindei, „boier de viţă veche, dar şi boier al spiritului”, RaduCârneci,
„poetul Iubirii” (creatorul unei heraldici a Iubirii) ş.a.m.d.
Chestionarul probează că autoarea s-a documentat

amplu asupra personalităţii intervievaţilor (arbore genealogic,
preocupări, realizări ş.a.), s-a familiarizat cu domeniul lor profesional,
cu limbajul specific, s-a străduit să fie „în ton” (pe aceeaşi lungime de
undă), să dea întrebărilor formularea adecvată pentru a incita la
confesiune. Urmărindu-se înviorarea câmpului informaţional,
întrebările au fost presărate cu „floricele” care atrag atenţia. Astfel
cititorul poate afla că, pentru a deveni membru alAcademiei Române,
este necesar să ai nu doar merite, ci şi „lipsuri”, să nu fii demnitar
(cazul lui Răzvan Teodorescu, nevoit să-şi dea demisia din funcţia de
preşedinte al Televiziunii Române pentru a putea deveni membru al
Academiei). Fascinant este arborele genealogic al lui Mihai Neagu
Basarab, care se dovedeşte a fi urmaş al domnitorului Petru Cercel,
fratele luiMihaiViteazul.
În unele cazuri întrebările au fost formulate în scris şi răspunsurile

s-au primit tot aşa. Alteori dialogul a decurs oral. În acest caz, este
observabilă adaptarea discursului dialogal la „naturelul”
intervievatului. Dacă acesta e zgârcit la vorbă (cazul lui Nicolae
Cabel, poet interiorizat şi cineast obişnuit să lucreze mai mult cu
imaginea), autoarea sporeşte frecvenţa întrebărilor. Dimpotrivă,
persoanelor expansive (extrovertite, cum pare Romulus Rusan),
dispuse să spună totul şi ceva pe deasupra, le pune întrebări puţine.
Întrebările numeroase ar incomoda, întrerupându-le fluxul verbal. Cât
despre profesori (M. Diaconescu) , deformaţia profesională îi face să
nu perceapă semnele finalizării dialogului şi să continue până ce
epuizează întreg cursul (lecţia)...
Prin modul în care a structurat chestionarul, cum a conceput

osatura, scheletul interviului şi l-a îmbrăcat cu „carnea” dialogului,
Rodica Lăzărescu reuşeşte să atingă punctajul maxim al unui interviu,
punând la dispoziţia cititorilor asupra
unor probleme de larg interes cultural şi oferind, totodată, mărturii
despre intervievat.
Sunt mărturisiri care satisfac curiozitatea firească a cititorului, dar

pot constitui şi o sursă de meditaţie asupra existenţei, a influenţei pe
care trăsăturile psihice ori contextul social îl au asupra carierei şi
operei. Condiţionarea psihică este formulată lapidar de LucianVasiliu:
„Capricornus sum”! pentru a releva spiritul combativ ce îl
carcterizează în atingerea obiectivelor propuse. Mihail Diaconescu
susţine că, pentru a înţelege traiectoriile biografice, disputele
intelectuale în care s-au angajat unii scriitori de valoare universală,
operele lăsate de ei, ideologia, valoarea lor artistică şi ecourile în
posteritate este necesar să evocăm, fie şi succint, contextul social,
istoric, cultural în care aceştia au trăit. Istoricii intervievaţi au o
viziune proprie în această problemă. Priviţi din exterior, sunt cu toţii
realizaţi profesional şi social, dar se arată nemulţumiţi de contextul
social. De aceea, unii ar fi preferat să trăiască în alte epoci: Dan
Berindei în sec. al XIX-lea, iar acad. Al. Zub ar fi dorit să se numere
„printre cavalerii lui Ştefan celMare”.
Faptul că persoane de os domnesc (ca Mihai Neagu Basarab), ori

cu ascendenţi în marea boierime (Dan Berindei), dar şi în rândurile
păturilor sociale de jos (mijlocii), moşneni sau răzeşi (Răzvan
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Teodorescu) au ajuns în vârful ierarhiei culturale, deschide un larg
câmp de meditaţie asupra rolului eredităţii şi al educaţiei în formarea
personalităţii. Se află, consemnate ori sintetizate inspirat de
autoare, demne de reţinut şi de aprofundat, precum: „spaţiul
natal are un rol primordial în evoluţia noastră” (Constantin Severin);
„educaţia nu e mai puţin importantă decât ereditatea”( M. Neagu
Basarab). „În formaţia mea intelectuală, familia a contat foarte mult,
înainte de toate a contat mama”. (Răzvan Teodorescu). Alături de
familie, şcoala de diferite grade are un rol major în educaţie, ne spune
rectorul Universităţii clujene, acad. I. A. Pop: „Încerc să-i învăţ pe
studenţi că dacă învăţătură (educaţie) nu e, nimic nu e în carieră şi în
viaţă!”
Drumul spre înălţimile culturii nu a fost uşor, dar acad. Dan

Berindei spune cu seninătate: „am avut foarte multe încercări, dar viaţa
mea a fost plină”. Personalităţile puternice se afirmă în pofida
greutăţilor epocii în care trăiesc. Cine are ceva de spus, o va spune, în
pofida opreliştilor!

În context, a fost abordată problema rolului
modelului în formarea personalităţii. Pentru
Răzvan Teodorescu, „Emil Condurachi este cel
care m-a marcat cel mai mult şi care a rămas
modelul meu pentru totdeauna”. El afirmă răspicat
că „ideea unui model nu poate să dispară
niciodată”. Tinerii de azi au de asemenea nevoie de
modele. Există însă o condiţie : „ca să
ai modele, este necesar să doreşti să te dezvolţi”, să
te afirmi, să fii perfecţionist şi „să ai norocul de a
întâlni modele care să ţi se potrivească”, să
corespundă idealurilor tale ( M. Neagu Basarab).
Asemenea modele ar putea proveni chiar din
rândul personalităţilor intervievate. „Da! Aş putea
să fiu model”! exclamă Tudor Gheorghe, animat
de mândria celor făptuite. Însă a-ţi limita
dezvoltarea personală la imitarea fidelă a unui
model, înseamnă a te opri la stadiul de epigon, a nu
tinde la statutul de Maestru. Nicolae Cabel este de
părere că „a-ţi propune un model pe care să-l ...
urmăreşti/urmezi constant, cu fidelitate, poate

anula orice urmă de independenţă faţă de ceea ce ar trebui să fie
personalitatea ta, voce unică, distinctă într-un cor... pe multe, foarte
multe voci din lumea celor care aspiră la statutul de omde artă.
Evoluţia poporului român în ultimul sfert de secol, la care se referă

periodic, pe un ton triumfalist, oficialităţile, atunci când prezintă
„starea naţiunii”, este percepută şi redată nuanţat de intervievaţi.
Speranţele de mai bine se pare că nu s-au împlinit. Mergem „din rău în
mai rău”. ( M. Neagu Basarab). Optimist, acad. I. A. Pop le spune
„mereu celor care ne deplâng prea mult şi prea apăsat soarta (uneori pe
bună dreptate!) că nimic nu e pierdut câtă vreme existăm”.
Ne căutăm, încă, drumul! Nu totdeauna unele orientări adoptate şi

promovate de „anumiţi indivizi şi grupări sincere sau interesate” sunt
agreate şi considerate benefice pentru societatea românească. Între
acestea se numără cele privind patriotismul şi naţionalismul. „În ciuda
puternicei propagande antinaţionale, iubirea faţă de locul de naştere,
faţă de cei apropiaţi... nu vor dispărea. <...> Patriotismul şi sentimentul
naţional - chiar dacă sunt sau par acum într-un con de umbră, cum au
mai fost - sunt realităţi general umane care, cultivate cu grijă şi spirit de
echilibru, pot conduce la armonie internaţională”, apreciază I. A. Pop.
Iar în legătură cu raporturile interetnice, care generează atâtea
preocupări şi uneori îngrijorări, adaugă: „menirea noastră de români,
unguri, saşi etc., e să fim împreună”. „Patriotismul este unul din
instrumentele mersului înainte” , susţine Dan Berindei, în timp ce I.
Scurtu, explicând că „educaţia patriotică este considerată periculoasă
deoarece ar putea duce spre naţionalism” şi de aceea este neglijată în
programele şcolare, conchide că „democraţia nu înseamnă distrugere,
lichidare, anihilarea valorilor naţionale”. În privinţa orientării
educaţiei şcolare şi a politicii culturale, M. Diaconescu se pronunţă
pentru „ a fi apologet şi continuator al tradiţiei noastre culturale şi al
sfintei tradiţii a bisericii ortodoxe”, orientare pe care o consideră „un
fapt tot atât de firesc precumaerul pe care-l respirăm”.
Deosebit de interesante şi instructive în acelaşi timp, ni s-au părut

„secretele” împărtăşite de cei intervievaţi
. „Am considerat că trebuie să iau din

fiecare baladă cele mai frumoase versuri şi să creez idealul”, se
destăinuie Tudor Gheorghe. „A adăuga peste muzicalitatea versului
eminescian orice altfel de muzică, mi s-a părut o blasfemie”, continuă
el, justificând nefolosirea poeziei eminesciene ca text al concertelor
sale. „Scrisul cere o intimitate maximă”, ne comunică Ioana
Pârvulescu.(...) Cartea trebuie să se formeze binişor înainte de a o
culege eu din livezile interioare. (...) Cred tot mai mult în miezul divin
al cuvintelor”.
Pentru istorici, al căror obiect de studiu este impregnat de politică,

o preocupare permanentă este aceea a promovării Adevărului, a
scrierii, , despre fapte şi evenimente, care i-ar afecta
personal şi care au un impact social puternic. După opinia lui Al. Zub,
Istoria „se află... înmod firesc, sub supravegherea statului, a politicului,
dar şi a societăţii.<...> Conştient de situaţie, istoricul caută să-şi obţină
autonomia”. Dar, conchide el, “autonomia deplină în istoriografie e o
ţintă greu de atins, dacă nu imposibil”.
O soluţie practică propune DanBerindei: „Ar trebui ca un istoric să

nu fie înregimentat într-un partid, ca să nu fie influenţat de ideologie şi
interese.” Cu toate acestea, ţinta obiectivităţii depline nu pare
accesibilă, căci „Adevărul absolut e cel ideal, nu-l putematinge”.
Sub impactul acestei aserţiuni ce relativizează Absolutul,

considerăm că nici strădania noastră de a analiza, fie şi succint,
subiectele importante şi atrăgătoare din volumul de interviuri realizat
de Rodica Lăzărescu, nu are sorţi de izbândă. Singura soluţie este la
îndemâna cititorilor: lectura cărţii!

ad litteram
opinii

sine qua non

asupra procesului de creaţie
literară, muzicală sau istorică

sine ira et studio

Horia ZILIERU

mnemosyne

Traian D. LAZĂR

MADRIGALETTO
Femeie-a mării, într-o watt/ secundă
acvamarinul îţi răspunde ţie
prin satelit (o grea chiromanţie
în a ceti în piatra muribundă).

Duh matelot îmi este la beţie;
cu ea călătoresc şi prind o undă
a epocii vechimii ce inundă
pronaos detunat la Abaţie.

Vâslim spre Hiroşima fumigenă
geosincrone videle orbite
cuplate la vecia-nşelătoare.

Radarul crinogenic va transmite
oglindei magice o nouă genă:
cometa Halley------- lacrima/ tumoare.

SLOVE
Addenda la un Portret

(fragment)
1. Întâmpinăm aniversarea lui

„Un jour la capitale en furie”. O, utopia anilor când l-am
cunoscut!Tel cris a psychologique!
Tânărul critic (chip scânteiat de-o frumuseţemunteană) era
fascinat de pesonalitatea lui Tudor Vianu: echilibru,
loaialitate, elocvenţă, generozitate, sentimentul obsedant
al zidirii. Îmi sugera, fără apel la vreun „cod apocrif”, cât de
condensatoare de energie trebuie să fie o amiciţie
consecventă neprovincializării caracterului. Spre a nu ne
circumscrie sentimentalismului lăutăresc, capricios,
braconier.
2. L-am înţeles că îi displac: lustruirea demedalii la (b)ursa
nopţii literare, agitaţia fosforescentă, mercenarele
predicate cu picior de lemn, subsolurile ca nişte sarcofage
cu citate dezamorsate de alţii. Nu întreţine polemici cu
spartanii-flotanţi din tranşeea a treia. Nu tânjeşte după
rezidenţa ecleziastului, nu farmacopeează cădelniţări, nu
mizează pe „arta ezitării”, nu glosează la indecizia plăcerii
şi nu acceptă clandestinitatea filistină a litotei în
diagnosticare. Structural, e strein de parazita reclamă în
formăde „bibliotecă”.
3. Fiecare pagină a sa (ieşită din laboratorul unui clasic
critic) o ţin în veghea ochiului, ca pe un palimpsest
recuperat: nesupus niciunei presiuni exterioare, nici
„travestit” în variante refractare. Verbul e scos din starea de
victimă, relativizat în exodul lăuntric, de la un punct
pulsând puternic epic. Se simte şi gravitaţia lovinesciană.
4. Constrânşi de calendar, deconspirăm fragmente dintr-un
jurnal, aproximându-le într-un timp gramatical al
omagierii.
Viaţa criticului adevărat nu are zăbavă pentru gâlceava cu
efemerul, spiritul rămânând conectat la semiotica verticală
a demnităţii.
Întru zidirea cărţilor sale, Eugen Simion îşi asumă undestin
al literaturii. Iar aceste fraze (ieşind din captivitatea
pudoarei ori emfazei) nu se vor decât nişte roze sunate orfic
din lojamelancoliei…

Eugen Simion cu versurile
unui poet de pe alt meridian: „Est-ce là le destin des
hommes: être/ aimé et aimer en étant aimé”

Confesiuni intervievate
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CRONICA LITERELOR

Mihaela GRĂDINARIU

C R O N I C A
L I T E R A R Ă

Greu încadrabil într-o formulă anume, nealiniindu-se
curentelor, grupărilor şi tipologiilor canonice de toate
nuanţele, cu un rafinament stilistic indiscutabil şi cu stil

inconfundabil, Constantin Preda a fost receptat entuziast dintru
începuturi, aprecierile superlative condensând o personalitate în
memorabile sintagme, de la
(Nichita Stănescu) până la
(LaurenţiuUlici), şi de la (Florin
Mugur) la (Dumitru
Augustin Doman), însă, din păcate, mult prea puţin vizibil astăzi în
agora cetăţii literare.
Acum, la vârsta maturităţii, autorul craiovean ne oferă o carte cu

greutate, atât la propriu (aproape 800 de pagini!), cât, mai ales, la
figurat, o antologie de autor, selecţia din volumele apărute începând
cu debutul din 1984 ( ) şi până în 2014 (

), alăturând
acestora 23 de poeme inedite, sub titlul , şi o
prefaţă semnată de Nicolae Ţone ( , Editura
AutografMJM,Craiova2014).
Îţi trebuie ceva timp, şi, mai mult decât atât, disponibilitatea de a

descoperi o altfel de poezie (altfel faţă de exagerările care forţează
starea naturală a creaţiei lirice), în care autorul reconfigurează
paradisuri suprapuse, raportându-se mereu la o vârstă (sau mai
multe) în care destinemiraculoase se intersectează în vetre de energii
şi suferinţe, încercând să readucă lumea la frumuseţea cea dintâi.
Paradoxal, poetul se simte vinovat faţă de toţi ceilalţi pentru

faptul de a rămâne perpetuu singuraticul prizonier în interiorul
verbului „a fi”:

(„constantin”), iar salvarea din această vină superbă nu
poate veni decât din botezul lacrimilor, al plânsului ca

:

(„plâns nemărginit”).
Deşi întinsă pe trei decenii, creaţia poetică a lui Constantin Preda

nu suferă de fracturări sau contestări interne majore, ci, dimpotrivă,
materialul poetic se organizează concentric în jurul câtorva
constante esenţiale. Luptele cu amnezia, cu

(„melopee pentru floarea-vinului”), revolte, îndoieli,
nădejdi, încredinţări, spaime ale lutului (

- „fiu de argilă”) şi ale căderii (
-„iar plouă”) sunt tot atâtea spovedanii începute şi

neterminate:

(„tumă crezi sfânt”).
Ca poet al semnelor de tot felul, Constantin Preda se zbate între

serile când („să fii atacat,
noaptea, la drumul mare”) şi dimineţile cutreierate de

, iar în mijlocul acestui timp îşi află rostul
(„săgeată fierbinte în umărul meu

tânăr”), ca o pregustare a unei transsubstanţieri de esenţe:

(„vulpile clipei”).
Arhitectura poetică înglobează forme de relief ciudate, care se

sustrag rânduielilor fireşti, într-o transfigurare a naturii (
) care va conduce la intersecţii fascinante de

regnuri, făcând ca vegetalul să se răzbune asupra umanului:

(„îmbrăţişare de tină”), întru aceeaşi căutare a sacrului:

(„şi sfinţii lăcrimează uneori”),
un loc unde cei dragi veghează la împlinirea rânduielilor:

(„mâinile
mamei”).
Indiferent de forma în care se toarnă versurile, clasică sau în rimă

albă, poezia lui Constantin Preda este înveşmântată în sonorităţi
incantatorii, date nu doar de titluri explicite (

) sau de multitudinea
de elemente generatoare de sunete (clopote, fanfară, coarde vechi,
truveri, ţipătul iezilor, limba clopotului mut, un taraf în mijlocul
norilor), toate anunţând o disoluţie sonoră a lumii, urmată imediat de
o nouă zidire prin iubire, ci, cu atât mai mult, de organizarea
materialului lexical în structuri interferatoare armonice.
O altă constantă a creaţiei poetice, , arde în nuanţe

complementare, de la contopirea spirituală totală cu
într-o , până la ritualuri erotice

de un subtil rafinament, dozaj ciudat de alin(t)are şi forţă brută, în
care veşmintele sunt doar pretexte pentru sentinţe date de

. Cu originalitate şi prospeţime, poetul descoperă oferta
generoasă a tainei, a pustniciei, se înveşmântează în sacralitate, în

, unde stăpân absolut este
şi ,

într-un joc secund risipind tandreţe şi senzualitate, în încercarea de a
surmonta efemerul:

(„de câte ori un fluture se poate-
ndrăgosti”).
Trecerea de la (mireasa) la

un sunet original în tânăra lui generaţie
un poet tulburător demode şi inerţii lirice
un prinţ tânăr şi risipit al frăgezimii

un pictor în cuvinte, pastelist fără pereche

Sora mea, înserarea Iertaţi-mi
mâinile năuce, / Nu ştiu să mai coboare de pe cruce

Didahiile de la Craiova
Celălalt Constantin

în fiece ogradă pe-nserat / pruncii toţi au straiul
prins de vin / dintre toţi mai plâns şi vinovat / de lumină pare
constantin

floare secretă
amorţii Mă las purtat ca lacrima pe pleoape / (un dans pemuchie de
cuţit) / doi aurari bătrâni vin să-mi îngroape / lumina într-un plâns
nemărginit

galbenul fum al
indiferenţei

nici tu, mamă, n-ai crezut /
c-ai să-mi dai un chip de lut / nici tu, mamă, nu visai / ceara-n părul
meu bălai / cântă huhurezii-n grindă / prin trupmoartea îmi colindă /
cântă cucii de tot cântă / cu steag funerar de nuntă / pe sub streşini,
mamă, vin / ani de humă şi pelin / buha suflă-n sfeşnic cu milă / atâta
sunt: fiu de argilă luna cade oarbă de
cântecul mierlei

tu mă crezi sfânt, eu sunt tâlhar / de-abia îmi încap o
biblie şi o brânduşă-n buzunar / sfântule, mă strigi când vrei să mă
răsfeţi / dar nu-s decât cenuşa unei dimineţi / tumă crezi poet, eu sunt
pământ de flori / te-mbăt cu vinuri şi miresme-n lumea-n care zbori

secerătorii de grâu se împuşcă cumaci albi
fantasme cu

mirese zburând somnul
(lin) / mutul, palidul, divinul

vulpile
clipei mă latră, goale, în vie / eu sunt cenuşa zilei ce niciodată n-o să
mai vie

risc de
avalanşă în câmpie

câmpia
mi-a îmbrăţişat definitiv părinţii / bujori le cresc pe osiile frunţii

şi sfinţii
lăcrimează uneori / peste părinţii mei ce-au devenit pământ de flori /
şi sfinţii lăcrimează în biserici / peste părinţii mei - lumină strânsă-n
predici (…) / şi sfinţii lăcrimează cât sunt ei de sfinţi / îi dor bujorii
care lăcrimează, toamna, în părinţi

mâinile
mamei - cele mai frumoase amurguri / din toate timpurile

baladă, melopee,
litanie, cântec, cântec de mirt, psalmi, tropare

iubirea
mireasa de

semne altfel de nuntă, o altfel de vară

tribunalul
macilor

cazaniile dragostei pândarul de clopote,
lumânărarul de coapse arhanghelul peste bluze, rochii şi poteci

de câte ori un fluture se poate-ndrăgosti ? /
logodnic de cenuşă pentru-o zi

fructul interzis mireasa unui plâns de

tei
eşti cel mai frumos miracol

care mi se-ntâmplă / lumina unei
liturghii pe gură şi pe tâmplă

vară de cuţit, toamnăde pelin
teama de a te pierde

gura de tei nebun, de piersic hoţ domesticeşte
cerbii, îmblânzeşte lupii, râde cu zeii

iubita cu părul ca un lan de grâu / biserică din nălucire de pârâu

catedralamov

Oare acesta să fie sufletul
poet rebel, poet nebun, poet de fluturi, poet de soc,

poet de vâsc, poet de fragi

acoperiş de lumânări
eu am

douăzeci şi patru de ani / şi un nume frumos ascuns în ferpare

nu este altceva decât o călătorie
iniţiatică (

-
„miracol”), în care timpul se desface în

, iar poetul
înalţă jelanii din şi îşi cântă biruinţele (obţinute
cu ) asupra femeii care

. De fapt, poezia e o tablă de
false victorii a unei singure jumătăţi asupra celeilalte, într-o
iconomie a tainelor în care bărbatul, cel mai adesea, e cel supus de

(„melopee”), într-o reconfigurare a raiului originar, transformat în
, cu aduceri-aminte de poame ale cunoştinţei binelui şi

răului (gutui, fragi, struguri, caise, piersici, cireşe).
? se întrebă mereu poetul, întrupând

varii ipostaze (
), dar rămânând mereu cel care îşi zideşte

sau se zideşte pe sine însuşi casă, construcţie trainică de cuvinte (într-
un / sub munte de sare, într-un munte de sunete, într-un fir de idee,
într-o toamnă de criptă, într-un poem de tămâie). Spaţiul protector
are, însă, („oraţie de nuntă”), ca o îngemănare a
începutului şi sfârşitului aşteptat, pregustat, temut sau chemat:

(„melopee la douăzeci şi patru de ani”), cu o înţelegere a sensurilor
tăinuite, accesibilă doar celor aleşi:

(„nimic nu vamai fi ca până ieri”).
Omniprezentă, moartea deschide noi uşi, noi posibilităţi de

fiinţare ( -
„p.s.”), într-o altă viziune alegorică a marii treceri:

(„ginerele de tămâie”). Cei plecaţi mai devreme, în
rânduiala ascunsă a vremii şi lucrurilor ( ), îi
aşteaptă pe ceilalţi între („amai
rămas din toamnă o singură zi”), amprentându-i (
) cu semnul puternic conturat şi redimensionat al crucii:

(„azi
inimamea e ca o cruce”).
Meditaţiile asupra accentuează

dramatismul existenţial, resimţit de poet ca asumare a problematicii
umanului:

(„scrisoare găsită pe pragul
mănăstirii de la vlădiceni”). Rezistenţa în faţa destinului e inutilă:

(„psalm”),
îndoielile (

- „mă îndoiesc de existenţa mea”), ispitele şi lepădările
jalonează drumul trasat dinainte:

(„crucea”), iar fiinţa întreagă, trup şi suflet, e obsedată,
biciuită şi bântuită de spectrul schimbărilor inevitabile (

- „mâinilemele - frumospepiept împreunate”).
Metaforizarea picturală pune accente cromatice puternice,

puritatea din şi e în opoziţie totală cu
(„roşu fără întoarcere”), iar obsesia declarată

pentru această culoare (
- „scrisoare mamei”) topeşte

violenţele din inconfortabila realitate într-un refugiu, nu întotdeauna
salvator: .
Poetul se răsfaţă verbal ( - „sunt

aurarul celor mai frumoase toamne”), ducându-şi însă cu demnitate
povara destinului (

- „numai dumnezeu mă vede
când plâng”) şi conştientizând că poartă, definitiv, crucea celor aleşi:

(„sceptru de poet”).
Pe rând, , descoperitor, paznic

şi risipitor al misterelor (
- „liturghie”), iubit şi privilegiat de divinitate

(
- „dumnezeu dă cu cuţitul”), creatorul

îşi ispiteşte propria moarte, salvându-se în poezie:

(„marele absent”).
Într-un război total, de sfârşit şi de început de lume, poetul,

(„autoportret”), reuşeşte mereu să învingă,
transformând materia în spirit, în continuă consonanţă cu zborul, cu
lumina, cuverticalitatea crucii creaţiei.

vine-un asfinţit şi bate / clopotul
ce-l port în spate

adorm cu capul pe butucul călăului / şi butucul înverzeşte
Cântă huhurezii-

n poartă / nunta-i cu mireasa moartă / ginerele-i de tămâie / iar
sicriul de gutuie

fiecare cu steaua lui
unmunte de sare şi-un lup de cenuşă

sunt umbra tatălui
meu azi
inima mea e ca o cruce / de fluturi orbi cioplită-ntr-o răscruce / azi
inima mea e ca o liturghie / de fluturi orbi purtată prin pustie / azi
inimamea e ca o cruce / de-abia sub un piept de flori o mai pot duce /
azi inima mea e ca o cruce / îşi cată ţintirim şi n-o pot duce

eşafodului de logodnă

crucea de azi e mai grea decât crucea de ieri / crucea de
ieri e mai dulce decât crucea de nicăieri

am
rămas singur cu moartea / doar ţărâna-mi ţine partea

mă îndoiesc de existenţa mea / cum roşul, de lumina din
lalea

crucea mea, sub altă cruce, / tot a
mea, din altă viaţă, / drum sub drum, sub o răscruce, / sub un patrafir
de ceaţă

Mâinilemele
- frumos pe piept împreunate / par două narcise de fulger retezate /
mâinile mele de fum şi de ţărână / par morţii cea mai frumoasă
arvună

alb mov roşu de nuntă, roşu de
moarte, roşu ce plânge

sunt macul umil şi roşu compendiu / cu
inima-n nouri sălbatic incendiu

un câmpcumaci a fost internat la ospiciu
vând elixiruri, biblii şi candori

eu sunt bouarul primelor cirezi de cuvinte / faţă-n
faţă cu Moartea, dinte pentru dinte

mă socot poet numai în clipele puţine / în care dumnezeu îşi
aminteşte demine

fântână, clopot, altar şi mormânt
ploua-n amurg cu poezie / bătea un clopot

ca de liturghie
dumnezeu dă cu şuriul / macului în miez de vară / dumnezeu bea tot
târziul / orb şi cântă la chitară

doar eu voi
absenta la moartea mea, deşi voi fi prezent / voi râde nevăzut, eu
marele absent

un
lup cât o haită

Cruce căutând Poetul
După debutul (editorial) din 1982, cu volumul de poeme

intitulat , criticul şi istoricul
literar Constantin Pricop, profesor universitar la

Facultatea de Litere din Iaşi, (re)apare pe scena culturală
românească cu un roman care promite, pe lîngă o temă captivantă, o
formulă literară bazată nu pe simpla înlănţuire a faptelor, ci pe
arhitectura secvenţelor narative.

(Editura Alfa, Iaşi, 2015)
împrumută titlul celebrului roman scris de Flaubert, dar diferenţele
sînt evidente atît la nivelul concepţiilor, cît şi prin modul de
organizare al scenelor. În ambele texte, se poate vorbi de o căutare.
Frédéric, de pildă, caută împlinirea erotică în MadameArnoux. În
volumul de faţă, personajul central, alter-ego al autorului, este o
marionetă, un pretext prin care se asigură o viziune lucidă şi, mai
important, critică asupra realităţii înconjurătoare. Cu alte cuvinte,
nu povestea primează: epicul constituie fundalul, decorul care ajută
la configurarea episoadelor: romanul nu este o banală colecţie de
evenimente epice, ci devine o căutare a propriei esenţe, un mijloc
prin care se pot testa limitele saumetodele genului…
De fapt, romanul are două paliere distincte, complementare:

compoziţia cărţii este susţinută de relatările unui individ care
oscilează între insecuritate (lăuntrică) şi încercarea (reuşită, din
fericire) de a nu se compromite, indiferent de forţa presiunilor
exterioare.
Atunci cînd se discută despre construcţie se ţine cont de

aspectul formal al unei opere artistice. Relevant în acestă privinţă
este şi experimentul propus de universitarul ieşean. Îmbinarea mai
multor formule literare nu înseamnă că se recurge doar la o banală
combinare între eseu şi jurnal, poezie şi proză etc. A se înţelege:
experimentul, afirmăAdrian Marino, în ,
are un rol creator şi, mai mult, realizeazămodalităţi de investigaţie.
În se poate observa uşor că prozatorul
nu mizează pe reproducerea unor fapte, ci compune o (proprie)
realitate care se axează, în cazul acesta, pe o problematică
fundamentală culturii române: traiul şi activitatea omului într-o
societate totalitară.
A pune sub semnul întrebării instrumentele romanului

reprezintă o tentativă de înfăţişare a elementelor care acţionează în
cîmpul prozei. Din acest motiv, Constantin Pricop apelează la un
interesant truc: relativizarea conştiinţei prin tehnica fragmentului.
A se înţelege: faptele nu au o determinare strict cronologică,
deoarece fiinţa umană nu reţine toate „întîmplările” la care asistă
sau participă, iar utilizarea jurnalului este maniera prin care eul-
narant se concentrează asupra prezentului, o probă a capacităţii de
raţionalizare sau, mai bine zis, de (re)actualizare a sinelui. Pasajele
din jurnal şi însemnările din carnete clădesc un spaţiu incongruent,
iar trecerea de la un plan la altul sau de la o instanţă auctorială la
alta, scoate în evidenţă intenţia de a deruta procesul lecturii (scopul
este unul pozitiv, desigur). Un alt punct important al scriiturii este
schimbarea perspectivelor. Persoana I-a (subiectivă, interioară)
este, uneori, înlocuită, chiar în acelaşi pasaj, cu o naraţiune la
persoana a III-a, adică cu o viziune „din spate”, obiectivă.
Întrebarea care se ridică este următoarea: cine sînt naratorii? Un
posibil răspuns se poate obţine din fragmentul care întrerupe unul
dintre eseurile din interiorul romanului, .
Imediat după relatarea unor imagini specifice din perioada

comunistă - „fenomenul coada românească” - intervine o altă voce
ficţională care se pare că analizează, descifrează atitudinea
naratorului din eseul amintit mai sus, un individmarcat de moartea
subită a tatălui. Iată ce notează vigilentul observator: „

”. De ce se caută în secvenţa de mai sus
dovezi ale unei (viitoare) răzvrătiri? Optica este poate a unui
anchetator? În epoca respectivă, securitatea - un subiect crucial al
cărţii - recruta persoanele care erau considerate vulnerabile, slabe
pentru a servi ca instrumente ale unei ideologii murdare. De
remarcat faptul că un alt eu, şi cel mai important, pentru că
întruchipează imaginea ficţionalizată a autorului, nu întreprinde o
reprezentare fotografică a realităţii, ci el însuşi alcătuieşte o lume
prin prismapropriilor convingeri, reacţii şi opinii.
Firul narativ urmăreşte periplul (intelectual) al unui tînăr aflat

în deplină formare culturală. Prin intermediul acestuia, receptorul
participă la derularea unei existenţe într-o societate aflată sub
dominaţia regimului comunist. Cu toate acestea, profesorul ieşean
nu se rezumă la prezentarea unor momente din faza socialistă:
oameni corupţi, umilinţele la care au fost supuşi diverşi intelectuali
etc.; a depăşi documentul (istoric) presupune distanţare de proza
tradiţională şi, spre deosebire de alte romane care tratează aceeaşi
tematică, miza nu constă în crearea unor efecte, ci pe modul în care
ominte lucidă, activă, înregistrează condiţiile societăţii.
Rîndul care obişnuia să se formeze la magazine, de exemplu, a

făcut parte din atmosfera perioadei respective. „Coada
românească” a fost un loc al socializării, o „îmbulzeală”
incontrolabilă şi umilitoare. În această „turmă” de muritori se
adunau, inevitabil, şi securiştii cu un scop bine stabilit. Paginile
despre „arta” turnătoriei sînt memorabile, fiindcă volumul are o
funcţie etică şi se încearcă investigarea „mecanismelor” care
denaturează umanitatea informatorilor...

este un roman hibrid care
excelează la capitolul tehnică, cu o tematică îndrăzneaţă care are în
vedere ipocrizia şi impostura din perioada comunistă, dar şi din cea
postdecembristă.

Viaţă fără sentimente

Noua educaţie sentimentală

Dicţionar de idei literare

Noua educaţie sentimentală

Sîngelemorţilor

Ăştia, fară
tată, sînt parcă mereu doborîţi de soartă, se mulţumesc mereu cu
ceea ce au, sînt, s-ar zice, bucuroşi că mai trăiesc… Stau cu
privirea în pămînt, nu tu revoltă, nu tu luare de poziţie, mereu parcă
ar trebui să mulţumească

Noua educaţie sentimentală

Flavius PARASCHIV
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CRONICA LITERELOR

9cronica veche

Să fie calificarea ce şi-o asumă studentul audient cînd
semnează într-un album al Societăţii românilor din
Viena , doar un reflex de frondă

adolescentină? Putem vorbi de ca o componentă majoră a
creaţiei integrale eminesciene? Unii dintre comentatorii timpurii
ai acesteia au căzut victimă disocierii maioresciene prea tranşante
între ştiinţă şi artă, însoţită de repudierea, din ultima, a
reflectivităţii, socotind că revelarea filosofului s-ar face în dauna
poetului. Între aceştia, Eugen Lovinescu abia îi concede lui
Eminescu o concepţie simplistă, empiric-poetică,

” pentru că are un „ ” vizibil
schopenhauerian şi, mai ales, pentru că „

”. Redusă la pesimism (prejudecată adînc
înrădăcinată în vechea exegeză eminesciană), această „filosofie” e
mai mult de natură sentimentală:

( , I, 1920). Încă din iunie
1914, în articolul , C. Spiru Hasnaş
atrăsese însă atenţia că

Peste ani, situîndu-se pe
o poziţiemai echilibrată,TudorVianu va constata şi el că asocierea
dintre pesimismul lui Eminescu şi cel al lui Schopenhauer,
devenită , ne îndreptăţeşte să
vedem în textele filosofului german nu doar

”, dar şi „
, aspect

mai puţin relevat pînă la acea dată de cercetători (Tudor Vianu,
, în „Revista de filosofie”, Nr.

3, iulie-septembrie 1929, p. 258).Avînd în vedere această asociere,
dar extinzînd cîmpul investigaţiei, peste un an, în aceeaşi revistă,
Ion Petrovici, încearcă şi el răspundă la întrebarea, generatoare de
controverse: Pornind de la
premisa că

, şi de la constatarea că la Eminescu e
vorba de un eclectism benefic, de

”, fără ca afişarea unei atitudini să marcheze
părăsirea alteia, filosoful român răspunde pînă la urmă afirmativ la
întrebarea de la începutul studiului său, descoperind în puternica
individualitate eminesciană

El îi
acordă lui Eminescu calitatea de , folosind ca
argument chiar recunoaşterea ca atare a acestuia în lucrările de
specialitate europene, precummasiva
a lui Ueberweg-Heinze, cu un repertoriu bibliografic extrem de
bogat şi unde, în enumerarea, cu destulă zgîrcenie a
reprezentanţilor acestei categorii (poet-filosof), în volumul al IV-
lea (epocă ulterioară lui Kant), din care lipsesc Alfred de Vigny,
Sully Prudhomme, Victor Hugo, Lenau, Dostoievski,

(Ion Petrovici,
, Revista de filosofie , nr. 3,

iulie-august, 1930, pp. 231, 233).
Deşi înaintează cu prudenţă pe acest teren, G. Călinescu îl va

repune în drepturile sale pe Eminescu-gînditorul, într-o serie de
capitole ale monumentalei sale monografii:

. Dar şi acestuia, C. Noica îi va reproşa
mai tîrziu tocmai această prudenţă şi mai ales criteriul cantitativ
restrictiv, „
Dimensiuni care i-au scăpat autorului ,
din anii 1935-36, vor fi puse în lumină de Noica însuşi (

), ceva mai
înaintea sa, în ediţia italiană, de Rosa Del Conte (

), mai recent, de George Munteanu, Edgar Papu, I.
Negoiţescu, Ioana Em. Petrescu, în fine, de mai tinerii Dan C.
Mihăilescu, Th. Codreanu, Constantin Barbu. Preocuparea pentru
filosofia lui Eminescu estemai evidentă în cartea ultimilor exegeţi,
la care se adaugă, din alte arii geografice, cele semnate de Svetlana
Paleologu-Matta ( ) ori Marin
Tarangul ( ). În
aceeaşi categorie intră cărţile lui Mihai Cimpoi, de la

, din 1979, pînă la

Eminescu, filosofu
filosofie

„nici nouă, nici
adîncă fundament intelectual

nu e departe de fatalismul
ţăranului român

„...pornind de la un element de
cugetare foarte simplu şi comun, pesimismul se preface la început
într-un sentiment şi abia apoi într-o sentimentalitate copleşitoare
şi uneori chiar bolnăvicioasă” Critice

Eminescu şi Schopenhauer
„chestiunea raporturilor între cugetarea

lui Eminescu şi cea a filosofului german e atinsă pretutindeni într-
un chip vag. Şi totuşi, e, desigur, una dintre cele mai însemnate
probleme ce se pot pune relativ la originalitatea şi dezvoltarea
evolutivă a personalităţii lui Eminescu.”

„un adevăr curent al istoriei literare”
„isvorul unei

îndrumări generale pentru concepţia eminesciană al
unora dintre temele particulare ale poeziei eminesciene”

Eminescu şi etica lui Schopenhauer

„AreEminescu o concepţie filosofică?”
„unui poet nu i se poate pretinde aceiaşi consequenţă,

unitate şi statornicie în înfăţişarea unei concepţii despre viaţă,
cum i se poate cere desigur unui filosof de profesie, unui doctrinar
sistematic şi teoretician”

„o adoptare simultană de
concepţii diverse

„un fel specific de reacţionare, care-şi
menţine unele linii uniforme, subt toate variantele posibile”.

„poet-filosof”

Geschichte der Philosophie

„avem
plăcerea totuşi să-1 găsim trecut, alături de Goethe, Schiller,
Leopardi, Richard Wagner şi pe M. Eminescu.”
Contribuţii la filosofia lui Eminescu „ ”

Cultura, Filosofia
teoretică,Filosofia practică

căci a sfîrşit prin a pune pe cîntar lucrurile...”
Operei lui Mihai Eminescu

Eminescu
sau gînduri despre omul deplin al culturii româneşti

Eminescu sau
despre absolut

Eminescu şi abisul ontologic
Intrarea în infinit sau dimensiunea Eminescu

Narcis şi
Hyperion Esenţa fiinţei (Mi)teme şi simboluri
existenţiale eminesciene, Dicţionar enciclopedic
Eminescu

asupra condiţiei omului în univers
veleităţile de metodă şi

care cimentează părţile speculative ale operei”
„revelează deplin un

numai al său, un tot esenţial de idei, teme şi structuri care
constituie osatura filosofică, acel spaţiu natural de trecere -
uneori schiţat numai, sau real, către o structură teoretică
invariantă (constantă) a sa şi numai a sa”. „fibră de filosof
realist” gîndirea

2007, şi marele
, 2013.

Cercetări succesive au pus în evidenţă pregătirea temeinică, pe
mari suprafeţe şi profunzimi, însoţită de o vocaţie filosofică
autentică, a poetului nostru. Filosof este Eminescu pentru deplina
sa familiarizare cu lumea ideilor şi pentru întrebările fundamentale
puse de timpuriu „ ” (G.
Ibrăileanu), pentru „ ” vizibile în cugetări „

(G. Călinescu).
Opera sa, declară tranşantTudorVianu, eidos

O
i-o relevă profesorului clujan Camil Mureşanu

politică eminesciană.Muzeograful tomitanGetaDeleanu publică
în 2000, volumul

În 2013,
universitarul băcăoan Ştefan Munteanu vorbeşte de asemenea de

. Cercetătorii
de la InstitutulA. D. Xenopol din Iaşi sînt preocupaţi îndeosebi de
contribuţia lui Eminescu în domeniul istoriei. Între aceştia,
ademicianul Alexandru Zub subliniază în dese rînduri angajarea
teoretică a poetului nostru în acest domeniu, de la studiul din 1980,

, şi pînă la ultima
ediţie, din 2014, a cărţii sale . Nu
trebuie trecută însă cu vederea nici lucrarea universitarului
politolog Adrian Pop

, din 1999, cu numeroase trimiteri şi largi spaţii de
comentariu privind contribuţia lui Eminescu în dezbaterile
teoretice ale vremii sale.
Avem convingerea că-i putem aplica lui Eminescu cei doi

termeni definitorii, ă ă
” şi, deopotrivă, „

” ( ,1954) Putem, aşadar, detecta cu
uşurinţă în activitatea lui Eminescu în sfera istorică puncte de
plecare teoretice, preocuparea pentru formularea unor principii
generale, cărora li se subordonează evenimentul strict, în plan
naţional şi universal. Aceasta în concordanţă cu preocupări
similare ale junimiştilor, în primul rînd, A. D. Xenopol, pe care-l
apreciază, îl recenzează şi-l citează cu diverse ocazii, dar şi
Maiorescu, Panu sau Slavici. Încă din epoca vieneză, în
corespondenţa cu redactorul „Convorbirilor literare , Iacob
Negruzzi, poetul, vorbind de influenţa războiului abia izbucnit
asupra mentalităţii colective germane, generalizează:

Eminescu nu e străin de ideea de în
cercetarea istorică. Deosebit de interesantă este, din acest punct de
vedere, scrisoarea din 16 mai 1871, despre

făcute de Slavici şi „ insistent de poet
). Întreaga

scriere a prietenului ardelean, destul de întinsă, se sprijină pe o
”, a organicităţii lumii şi a cauzalităţii în istorie; negînd

sistema, „ ”. Acest
principiu polarizant al lucrării îi aminteşte lui Eminescu de o
definiţie pascaliană, reprodusă aici în franceză, tradusă undeva
însă într-unul din manuscrise:

. -
comentează poetul în scrisoare -

La Berlin, poetul pare definitiv sedus de metafizica
schopenhaureiană, în care găseşte, cum îi declară lui Maiorescu în
februarie 1874, cheia pentru „ ” a unei filosofii a
dreptului, a statului şi a istoriei: „

Eminescu apelează la Schopenhauer, filosof
apropiat inimii mentorului său, nu fără a ambiţiona la elaborarea
unui sistem de gîndire propriu, aplicabil realităţilor româneşti; nu
lipseşte din scrisoare nici o reverenţă la teoria maioresciană a

Este, desigur, un proiect ambiţios, care i-a ocupat
autorului său

. El are în vedere chiar, în acord cu dorinţa intimă a lui
Maiorescu, un viitor curs universitar, căci între hârtiile poetului se
află titlurile unor prelegeri, sau

, joia şi sîmbăta de la 2 la 4, pe care
din păcate nu le-a mai ţinut. Dar capacitatea reală a poetului, de a
situa dezbaterea la un nivel teoretic superior e dovedită fie de
ampla sa conferinţă, singura susţinută de Eminescu,

, fie de bogata sa
publicistică politică. Profunda cunoaştere şi analiza atentă a
fenomenului istoric îl conduc pe poet la formularea unor principii
pe care le aplică şi le apără cu consecvenţă.

, declara, programatic, în
conferinţa citată, bazîndu-şi demonstraţia pe „

Este un punct de vedere pe care-l vom regăsi, iată,
dezvoltat peste cîţiva ani, în 1881, într-un articol polemic din
„Timpul”:

Problemele de filosofie socială şi de filosofie a
culturii în scrierile sociale şi politice ale lui Eminescu

Contribuţia lui Mihai Eminescu la filosofia dreptului

Viziune şi desfăşurare istorică la M. Eminescu
De la istoria critică la criticism

O fenomenologie a gândirii istorice
româneşti. Teoria şi filosofia istoriei de la Hasdeu şi Xenopol la
Iorga şi Blaga

„o
cunoaşterea pozitivă un simţ existenţial al
trecutului Timpul istoriei

”

„Iată
urmele ce întîmplările istoriei le lasă în viaţa psihică a
popoarelor!”. sistem

Studiile asupra
maghiarilor, purisate”
(„introducerea a fost prelucrată de trei ori dupăolaltă”

„sistemă
se neagă ordinea internă a scrierii însăşi

„Toate generaţiile cîte s-au
perindat de-a lungul secolelor cată a se considera un singur om
care trăieşte pururea şi-nvaţă pururea (Pascal)” „Într-adevăr

nu se poate ca cineva să
caracterizeze mai bine şi-n mai puţine cuvinte continuitatea în
timp. Slavici dezvoltă ideea asta şi face din ea un sistem”.

justa întemeiere
Cred că am găsit acum soluţia

problemelor respective, grupînd concepţiile şi sistemele
demonstrative care însoţesc fiecare fază a evoluţiei în antinomii
vizînd atemporalul în istorie, drept şi politică, dar nu în sensul
evoluţiei hegeliene a ideii. Căci la Hegel gîndire şi fiinţă sînt
identice - aici nu”.

formelor fără fond: „Interesul practic pentru patria noastră ar
consta, cred, în înlăturarea teoretică a oricărei îndreptăţiri pentru
importul necritic de instituţii străine, care nu sînt altceva decît
organizaţii specifice ale societăţii omeneşti în lupta pentru
existenţă care pot fi preluate în principiile lor generale, dar a
căror cazuistică trebuie să rezulte înmod empiric în relaţiile dintre
popor şi ţară”.

„cea mai mare parte din cugetarea proprie şi din
studii”

Priviri asupra filosofiei istoriei
Liniamente ale filosofiei istoriei

Influenţa
austriacă asupra românilor din principate

„O teorie filosofică a
istoriei nu ne pare de prisos aicea”

teoria
fundamentală, despre stat ca aşezămînt al naturei şi nu al
raţiunei”.

„Nu vom discuta cu Românul principii fundamentale
de politică de vreme ce deosebirea punctelor de vedere e foarte
mare şi întreaga manieră de a privi stat şi societate ne sînt
deosebite. Românul şi liberalii în genere îşi închipuiesc că statul e
rezultatul unui contract sinalgamatic, a unei convenţiuni stabilite
între cetăţenii lui. Noi credem, din contra, că el e un product al
naturii, că, asemenea unui copac din pădure, îşi are fazele sale de
dezvoltare, asemenea unui organism îşi are evoluţiunea sa”.

.

dup Philippe Ariès, ai cercet rii istorice:

EMINESCU:
SPRE O FILOSOFIE A ISTORIEI (I)

Doru SCĂRLĂTESCU

Din vremurile studenţeşti ale anilor 70, Lucia Olaru
promitea o carieră deosebită. Era frumoasă,
entuaziast-lirică, studioasă, bucovineancă

puternică în principii şi idealuri. „Trecut-au anii”... pentru toţi,
dar pentru ea au trecut de-a dreptul eminescian, prin pasiunea cu
care s-a dedicatmuzeografiei, susţinând cultul pentru Eminescu,
nu numai din obligaţie profesională -la Casa memorială din
Ipoteşti - ci cotropită fiind de un feeling special pentru universul
poeziei, dar şi, deloc paradoxal, de pătrunderea, cu forţă
analitică, în lumea lui Eminescu. Pendulând între visul poetic şi
luciditatea critică, Lucia Olaru Nenati a scris ea însăşi poezie,
proză, versuri pentru copii, dar şi studii, articole, eseuri.
Creaţia personală dubla - prin anii 80 - manageriatul unui

teatru, ceea ce confirma alonja intelectuală complexă,
vizionară, cu care a reuşit să desfăşoare decenii întregi o
activitate diversă, contribuind efervescent la viaţa cultural-
artistică a Botoşanilor. Trecând graniţa şi oceanul, cu „treburi
familiale”, Lucia Olaru Nenati a atras atenţia comunităţilor
româneşti, prin apariţia unor texte de-ale sale în publicaţii din
Cernăuţi, Chişinău, Germania, SUA, Canada, dar şi prin
conferinţele şi spectacolele susţinute. Remarcabilă era prezenţa
ei şi la Iaşi, la Saloanele de carte ale Bibliotecii „Gh.Asachi”,
care „alcătuiau o placă turnantă, asimilatoare devalori româneşti
din comunităţi şi de pretutindeni”, cumbine şi onorant s-a spus.
Despre prezenţa publică a autoarei, cu talent muzical şi

dramatic, s-a vorbit mai ales după anul 2000, odată cu apariţia
lucrării .
Cartea, reeditată recent, de mici dimensiuni, acompaniată de un
CD imprimat cu cântece străvechi, interpretate cu voce
puternică, plăcută, se citeşte uşor, cu sentimentul descoperirii a
ceva nou. „După atâtea zeci de ani de când mă aflu aproape de
personalitatea lui Eminescu, de când încerc (...) să-i explic
unicitatea, am încercat să rezum, oricât de aproximativ, într-o
acoladă unitară, timbrul esenţei sale”, mărturiseşte, utopic
desigur, Lucia Olaru Nenati, dezvăluind şi imaginarul
instrument al acestor încercări „un metru etalon al existenţei” ,
„un model ideal al existenţei pe care mi se pare că-l poartă în ei
toţi poeţii lumii...”
Poetă ea însăşi, recunoşte ca dramatic demersul intrării cu

un atare instrument în întinderea şi profunzimea operei
eminesciene, drept pentru care se bucură a găsi un „tărâm
compensatoriu”, altul decât Ioana Em. Petrescu -domeniul
muzicii -unde, cu acribie şi precizie critică, documentată,
reuşeşte să cuprindă tot ceea ce i se pare a fi apropierea lui
Eminescu de muzică: fascinaţia pentru melosul popular,
muzicalitatea versurilor, prieten, cronicar şi sprijinitor al
muzicienilor.
Pentru Eminescu, muzica era „un element metafizic al

universului”, iar forma -„o notă, intonată de îngeri şi căzută din
corul sferelor”. Sunt crezuri care se simt, se văd în toată opera
lirică, autoarea aducând în plus argumente din viaţa şi din
jurnalistica poetului, ultrasintetizate, toate, în prima parte a
cărţii.

Capitolele
(Ioan Micu Moldovan şi alţii, I.G.Sbiera...),

evidenţiind rolul revistelor literare, al fundaţiilor, al şcolii în
alcătuirea unor programe solide de cultivare a istoriei, literaturii,
folclorului şi (a lui
Alexandru Voevidca) relevă vastele cunoştinţe ale lui Eminescu
în domeniulmuzicii populare şi, foarte probabil, al celei culte.
Semnatarul prefeţei, Dimitrie Vatamaniuc, cunoscut pentru

exigenţa sa, apreciază originalitatea demersului Luciei Olaru-
Nenati, punctând faptul că „Eminescu nu dădea, evident,
spectacole şi nu cânta acompaniat de orchestră, însă
demonstraţia (L. O.N.) este excelentă şi, mai ales, inedită. O
asemenea carte nu avem în cultura română”.
În loc de concluzii, pentru originala contribuţie/prezenţă a

colegei de generaţie şi de filologie ieşeană, am ales cele spuse,
într-un articol bine documentat şi bine scris, de ŞtefanHostiuc şi
Luminiţa Gheorghe, cercetători de bun renume din Cernăuţi:
„Lucrarea Luciei Olaru Nenati reprezintă un demers
interdisciplinar - ştiinţific, muzical, poetic -care lărgeşte
perspectiva de cercetare a vieţii şi operei eminesciene,
demonstrând unmod complex de abordare a temei, sub un aspect
mai puţin studiat, încercând pe de o parte o apropiere personală
de muzica poeziei, iar pe de altă parte, o retrăire a poeziei
muzicii, prin refacerea legăturii vii cu melodiile vremii şi
identificarea plenară cu conştiinţa creatoare a poetului.”

Eminescu.De la muzica poeziei la poezia muzicii

Un pasionat culegător şi cunoscător al
folclorului

O culegere folclorică monumentală

Muzica poeziei -
poezia muzicii

Elena LEONTE
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O familie de medici stomatologi din cartier a şters putina
naţională, folosindu-şi paşaportul profesional, care trece
azi nonşalant orice graniţă. Domnul doctor şi doamna

doctor şi-au aflat contracte demuncă înMarea Britanie, abandonând
sistemul medical românesc, care e cum bine ştim. I-au lăsat în urmă
pe şefii breslei să spele petele de malpraxis de pe duşumeaua
spitalelor, i-au lăsat pe directorii scamatori să liciteze aparatură la
preţuri de trei ori mai mari decât cele cuvenite, i-au lăsat pe pacienţi
să vină cumedicamente în traistă.
În afara sistemului spitalicesc, fericitul cuplu a mai dat ceva la

spate: un ghem catifelat de energie, pe careDumnezeu îl are trecut în
„C.V.”, la rubrica .Unmotan birmanez.
Acaparaţi de grijile plecării, nu s-au mai ostenit să-i cate stăpân.

L-au lăsat lângă tomberon, alături de alte vechituri, socotind că l-o
adopta vreun iubitor de animăluţe. Oricum, ei îl cumpăraseră de
moftul copilului, care se izbise cu poponeţul de pământ, în
magazinul cu animale de companie. Iar copilului i-au promis un pisoi
nou, care sămiaunepe limbanemuritorului Shakespeare.
La început, motanul s-a bucurat de înşelătoarea lui libertate.

Mirosuri şi spaţii de zbenguială noi, păsăret unit într-un ciripit
respectuos... Promisiuni cu nemiluita...
După primele ceasuri de fericire, a început să constate că traiul în

stradă nu-i ca în apartament, unde siguranţa, confortul şi mesele
regulate nu-s simple baliverne. Până la apusul soarelui, a încasat câte
o chelfăneală de la toate vip-urile îmblănite. Şi de la motanul-tartor,
pe teritoriul căruia călcase fără viză, şi de la colegul din sectorul
limitrof, şi de la al treileamotan, aflat în spionaj.
După aceste antreuri, au venit la pupitru câinii, mult mai feroce.

Abia a scăpat din gherele unui şnauţăr, că a nimerit în botul unui
maidanez...
Însângerat, singur pe lume, tremurând ca o frunză ciudată pe o

cracă de copac, birmanezul s-a pus pe un mieunat care, în condiţii
atmosfericemai prielnice, s-ar fi auzit până înMareaBritanie.
Lamentările lui n-au găsit auditoriul potrivit. Un locatar a

aruncat cu o doză de bere plină pe un sfert, altulmaimilostiv a zvârlit
cu un os de vită, pe care zdrenţuia ceva carne... Estimp, aerul nopţii
era brăzdat de zeci de „Zât!” şi de „Câţ!”, unul mai duşmănos ca
altul.
Mi s-a făcut milă de orfan. M-am apropiat şi l-am chemat -

botezându-l pe locBirmy - cugând de a-l lua în casă.M-a fixat sticlos
prin întuneric, fără să vină. Încrederea în oameni se depărtase de el.
Dimineaţă, nu l-am mai găsit lângă tomberon. M-am gândit că

aventura îi luase sfârşit. Poate că îi venise de hac o gheară de motan-
tartor, poate un colţ de câine, poate o şurubelniţă de omalmuncii care
nu se putea odihni, poate o roată urgentă de automobil.
Mi-a părut rău că n-am găsit trupul ţeapăn, să-l îngrop drept sub

geamul foştilor săi stăpâni.
Şi da, înmemoria lui, amplâns puţin. Eu, om în toată firea.
La scurt timp după tragedia lui Birmy, am întâlnit în cartier o altă

fiinţă singură. Târziu în noapte, când ajungeam acasă, găseam o
bătrână citind sub felinarul de la tomberon. N-am dat importanţă. În
opiniamea, fiecare e liber să citească undevrea, cândvrea.
Odată, am zărit-o scormonind în gunoi. Şi mi-am pus problema

dacă era atât de nevoiaşă, încât să recurgă la acest mijloc de
aprovizionare. Vedeam cum pubela din faţa blocului era accesată ca
un site popular de pe Internet. Avea parte de sute de vizualizări şi
cotrobăieli, aparţinând unor vizitatori furnizaţi de loviturile
nemiloase ale crizei globale şi personale. N-ar fi fost o surpriză dacă
bătrâna, posesoare probabil a unei pensii infime şi infame, ar fi
scotocit şi ea după chilipiruri.
Am fost fericit să mă înşel. Bunicuţa, cocârjată ca un secol

umplut cu hârţoage, cotrobăia în tomberon după o altă hrană
indispensabilă traiului: după lectură. După reviste şi ziare aruncate
degospodari, în sectorul destinat hârtiei.
Am urmărit-o. Când găsea gazete, le ştergea drăgăstos prima

pagină cu mâneca şi le citea, înfrigurată, pe un scăunel improvizat
din cartoane culese tot de la deşeuri. Niciodată numai văzusem atâta
sfinţenie şi atâta abandon în lectură. Era departe de zgomotele nopţii.
Uneori, faţa i se lumina, alteori i se umbrea, iar eu încercam să-i
citesc pe mimică mesajul paginilor din poală. În mod sigur, chiar
dacă ar fi trecut peste ea un , tot nu s-ar fi întrerupt.
După ce termina foile, le împăturea şi le punea înapoi în pubelă,

de parcă le-ar fi împrumutat din sala de periodice a bibliotecii
judeţene. Şi începea să se plimbe meditativ, în lungul străduţei.
Somnul nu părea să-i fie aliat.
Întrebând cu tact la magazinul din cartier - în paralel, funcţiona

ca agenţie locală de ştiri -, am aflat despre cititoarea de tomberon că
era singură. Nepotul o abandonase la azil, înainte de a pleca în
străinătate. Dar ea, folosindu-şi banii de la ciorap, se mutase aici,
într-un apartament cuo cameră.
Aşa e cu exilul. Unii îşi abandonează copiii, alţii bunicii, alţii

motanii birmanezi. Cine e în plus, zboară.
Într-o noapte de aprilie cu meteorologie apoasă, am găsit-o pe

bătrână citind la adăpostul unei umbrele străvezii ca o aripă de
fluture. Mila m-a decis să ies din contemplaţie, socotind că uite cum
risca o pneumonie, doar pentru că n-avea bani de gazete proaspete,
aşa cum se cădea să fie gazetele. Uite cum scurma prin gunoaie, după
ştiri învechite care nu mai erau ştiri, că nu de pomană formaţia

, în cântecul „Yesterday's Papers”, punea lucrurile la
punct:

„Cine mai vrea ziarele de ieri?
Cine mai vrea fata de ieri?
Cine mai vrea ziarele de ieri?
Nimeni de pe lumea asta.”

Cum în seara următoare amgăsit-o în locul ştiut, am abordat-o cu
un săru' mâna arhaic şi am întrebat-o ce prevestesc gazetele, aruncă
Putin bomba, saumai aşteaptă olecuţă.
Nu mi-a răspuns. Tremura, dar nu de frig. Am întins mâna spre

ziarele din poală - pot aruncao privire? - şi le-am luat la răsfoit.
Era colecţia „Adevărul”, din iunie 1990, aruncată de cineva.Am

revăzut, din viteză, fotografii cu incendii şi figuri injectate demineri.
Erau acei mineri care făcuseră ordine în Capitală cu bâtele lor
înfricoşătoare. Bâte unse de „Adevărul” cu mirul gazetăresc cuvenit
invaziei unui bancde îngeri.

ProfessionalAchievements

Panzer

Rolling Stones

Pe prima pagină a
numărului din 14 iunie,
am înţeles şi din ce
cauză bătrâna tremura.
S u b t i t l u l
„Evenimentele din Piaţa
U n i v e r s i t ă ţ i i ş i
Capitală”, un subtitlu
suna neliniştitor pentru
un cititor cu frică de
Dumnezeu: „Bandele

legionare şi-au făcut apariţia în uniforme.”
Atrecut cu degetul pe sub litere:
- O să fie rebeliune legionară, ca în '41?
Sub impresia lecturii, uitase că ziarul avea o vechime de 25 de

ani. Graseia vizibil, iar eu m-am mirat că nu mă deranja asta, deşi
rârâiţii trec cu freza dentară prin creierul meu. E o problemă veche,
provenită, cred, din antipatia pentruCeauşescu.Am liniştit-o:
- Fiţi fără grijă, totul e sub control! N-o să fie nicio rebeliune

legionară.
Acela mi s-a părut momentul potrivit. Privind-o în mijlocul

lentilelor de la ochelari, m-am oferit să-i cumpăr - dacă, desigur, era
de acord - gazete la zi. Trufandale cu ştiri verzi, servite pe un platou
cu reportaje caremişcă orice suflet sensibil.
Să nu se simtă jignită de intenţia mea. S-o ia ca pe un cadou din

partea unui confrate în ale lecturii. Că şi eu sunt devorator de gazete,
deşi în ultima vreme le camdetest. Şi am început să râd.
Bătrâna m-a lăsat să-mi termin râsul. Şi-a scuturat atât de

categoric capul ca o căpşună, că mi-a fost teamă să nu i se desprindă
şi să cadă. Cele două falduri ale pielii gâtului îi fluturau ca steagurile
unei vechi republici. Eram un bun privitor la pielea gâtului celorlalţi,
de când mă îngrijora propria piele a gâtului. Nu o dată îmi
surprinsesem prietenii masându-şi-o involuntar, în timp ce mă
priveau.
- Ce să fac cu ziare la zi, tinere?Ce, eu sunt la zi?
Îmi venea să-i spun că nici eu nu eram tocmai la zi, dar ar fi sunat

cum n-aş fi vrut. Sub lumina felinarului, am văzut cât de rărit îi era
părul.
- Te uiţi la părulmeu?Ampurtat cozi, până la 19 ani. Le-am tăiat,

acum73de ani.
Ca şi cum ar fi lămurit o chestiune care mă frământa de mult

timp, s-a ridicat şi a pornit să se plimbe. M-am uitat la ceas: era două
şi jumătate.
În noaptea următoare, femeia fără somn s-a ridicat de sub felinar,

când m-a văzut apropiindu-mă. Strângea la piept un album cu
coperte verzi de piele, încins cuo curea prinsă într-o cataramă.
Nu era album, era caiet.Mi s-a făcut teamă de ce putea fimai rău.
De când aflaseră că activez la o revistă literară, vecinii îmi

înaintau producţiile lor de sertar, pentru a-mi da cu părerea şi
eventual a le înlesni publicarea. Erau versuri, mai bine zis tentative
de versuri, că în viziunea mea cele mai multe versuri rămâneau
tentative. Versuri care omagiau frumuseţea naturii, în strânsă
corelaţie cu o seamă de iubiri trecute prin raionul carnal, pentru a
eşua în frustrări şi chiar tragedii. Vecinii mă asediau cu foi pline de
săruturi pătimaşe şi pântece fine, aşezate în strofe. Recunosc,
veneam târziu acasă şi ca să le fentez somaţia de a răspunde dacă în
poezia lor se citea chemarea pentru artă.
Bătrâna mi-a întins simplu caietul, fără să mă lămurească asupra

conţinutului.Apoi, degradată ca un monument istoric pentru care nu
se găseau fonduri de refacere, mi-a întors spatele şi a pornit în clasica
ei plimbare.
Acasă, am deschis oftând catarama caietului, aşteptând să fiu

întâmpinat de primele strofe. Eram totuşi curios, pentru că vecina
meanoctambulămi se părea cu adevărat un personaj.
Am fost fericit să constat că în caiet nu erau versuri. L-am

frunzărit, trecând în revistă datele înscrise în capul fiecărei
însemnări: 24 decembrie 1941, 28 februarie 1942, 19 august 1942...
Era un jurnal, ţinut pe când bătrâna era codană. Jurnalul unei

evreice, deportate din Câmpulung Moldovenesc în Transnistria. Un
jurnal de gheto. 18 ani era vârsta la care fusese deportată.Aproape 21
de ani avea, la data eliberării.
Nu deţin iscusinţa de a caracteriza o persoană după ghebul ori

ţepuşele descrise de litere. În ochii mei, scrisul femeii - disciplinat şi
cu slove uneori înghiţite ca un plâns; răzvrătit şi plin de revendicări,
alteori - o recomanda peviitoarea profesoară de limba română.
Căci undeva, între pagini, i-amgăsit strecurată cartea de vizită.O

chema Sorana Mindirigiu. Fusese profesoară de limba şi literatura
română la o şcoală generală din oraş, de unde ieşise la pensie, în anii
'80.
Îmi încredinţase jurnalul, ca o formă de simpatie. O simpatie

câştigată în jurul ziarelor vechi.
O formulă betonată descrie unele lecturi petrecute „pe

nerăsuflate”. La mine, nu a fost deloc aşa. Am citit jurnalul suflând
greu, astmatic.
Împreună cu toată familia ei din Câmpulung -mamă, tată, soră şi

bunici -, Sorana a cunoscut amarul deportării. Singurul evreu rămas
pe loc a fost David Aronovici. Era farmacist, şi orăşelul nu se putea
lipsi de vrăjitorul alifiilor şi piramidoanelor. Dar i-a venit şi lui
rândul, după trei luni, când i s-a găsit înlocuitor. Avea să moară
împuşcat de sovietici, sub acuzaţia de sionism, în timp ce delira, atins
de febră, despre unpalmier umbros din Ierusalim.
Era 10 octombrie 1941, când s-a pornit în pribegie. Între puţinele

lucruri personale care i-au încăput în bagaj, Sorana a strecurat câteva
partituri pentru pian. Era sigură că, oricât de departe va merge, un
pian tot va găsi. Sau, în celmai rău caz, o pianină.

În timp ce, scârţâind de jale, căruţa îi ducea pe evrei la gară,
vecinii creştini se certau de la împărţirea bunurilor din casele rămase
goale. Principala dispută la locuinţa Mindirigiu se învârtea în jurul
covorului vişiniu din sufragerie. Bunurile fiecărei familii de
deportaţi fuseseră scoase la vânzare, dar cele mai preţioase lucruri
nu-şi găsiseră cumpărători, tocmai pentru a putea fi luate apoi pe
nimic.
Când căruţa s-a milostivit şi a iuţit roata, lăsând scena în spatele

brazilor, tocmai se hotăra ca noul proprietar al covorului să fie
stabilit prin metoda băţului scurt. Cine trage băţul scurt, al lui să fie
covorul. Doar bunica nu a suferit, pentru că nu a văzut nimic: era
oarbă.
Dădeam filele, şi însemnările de sub datele notate în nordul

paginii se ordonau cum se pricepeau . Speranţa, care se ivea din loc
în loc, nu era decât un clei de oase pentru a prinde între ele
dezamăgirile fetei.
Drumul cu trenul în vagoanele pentru cai, trecerea Nistrului cu

barca, împuşcăturile adresate doctorului Rosenblum, care s-a
aruncat în râu pentru a evita tifosul nedemn ce ştia că o să vină. Şi
bunicii, neputincioşi să mai meargă, rămaşi să moară ca sugarii, de
inaniţie şi diaree, într-un azil improvizat. Şi-ntr-un sfârşit care nu se
mai termina, fixarea familiei Mindirigiu la un bordei din Djurin;
sătuc care, datorită noroiului său plin demerite, era ocolit de traficul
periculos al armatelor.
La Djurin, ochii ei de câmpulungeană au încasat o nouă

pierdere, mai dureroasă ca a covorului vişiniu: grandoarea muntelui
i-a fost confiscată, oferindu-i-se uniforma puşcăriaşă a stepei. Cum
avea să reziste, fără munţii care o crescuseră? Nici nu putea privi în
zare, fără să o doară. Stepa îi vâra lampa în ochi.
Şi, ca să vezi ironie, tocmai atunci a primit o carte poştală de la

un admirator din Dorohoi, cu un fel de poezie populară, doar-doar o
veseli-o:

”De-ar fimuntelemăligă,
Iarămarea un borşoi,
Te-aş chema numa' pe tine,
Sămâncămnoi, amândoi.”

Pe ochi, pe nas şi pe gură, a plesnit-o plânsul. Îi era dor demunte,
dar şi de mămăliga bucovineană care aducea cu muntele. La fel de
mult îi lipsea un borşoi de găină, întins cât Marea Neagră... Şi
ştrandul, şi prăvălia unde tata vindea geamuri, şi cărţile, şi
revistele... Şi tot.
În locul curăţeniei montane, a primit stepa mizeriei, care făcea

parte din cultura ucrainenilor. Closet, ce parascovenie mai era şi
asta? Nu, tovarăşi, acolo unde ne ordonă urgenţa, acolo se ridică
frumos poalele sau se coboară nădragii şi se acţionează. După ce
operaţiunea e gata, ne ştergem regulamentar cu o frunză de brusture
şi plecămmai departe.
Sorana era scârbită.
La Djurin, au locuit mai întâi 30 de persoane într-o odăiţă. După

un timp, familia Mindirigiu şi-a închiriat o încăpere numai a ei. În
apropiere, a fost săpată o groapă, cu misiune de closet. Orice s-ar fi
spus, era unpas important înainte, dar Sorana tot scârbită a rămas.
Nu era nevoie de gloanţe pentru exterminare, fiindcă tifosul se

ocupa de tot. Un singur glonţ s-a tras la Djurin, într-un deportat care
ducea în spinare un trepied, având în vârf o cutie de pantofi învelită
în pânză neagră. Cu ciudăţenia asta îi păcălea pe ţăranii din satele
mai îndepărtate, zicându-le că-i trăgea în poză.
Îi punea să se gătească şi să-şi arate dinţii, îi aranja în grup, îi

potrivea în bătaia luminii... Dedicat profesiei sale, îşi vâra capul în
cutia de pantofi, trăgându-şi poala neagră ca o basma de
musulman... Şi, după câteva secunde de zâmbet lung, vântura prin
faţa cutiei un mic dreptunghi de tablă lucioasă, care promitea
accesul la nemurirea prin fotografie.
Asta era tot! Făgăduia să aducă fotografiile peste o lună, dar nu

le aducea niciodată, că aparatul era doar o jucărică. Dar plata - un
sfert de găină cu tot cu gheare şi cap, două pâini, trei borcane de
magiun ori câteva kile demălai şi-o sticlă de votcă - o încasa pe loc.
Evreul n-a ştiut să se oprească la timp cu prosteala şi a fost

descoperit de o delegaţie a ţăranilor, care bătuse 30 de kilometri,
pentru a-şi primi pozele. A fost împuşcat în faţa lor de gardianul
Costică, dar nu pentru că-i trăsese pe sfoară, ci fiindcă fotografiatul
le era interzis deportaţilor.
-Da' eu, sărăcuţ demine, n-am fotografiat pe nimeni!, s-a apărat

el de pomană, înainte de a-şi da ultima suflare.
Eram curios să aflu cum totuşi de a supravieţuit fata, în cei

aproape trei ani de iad transnistrean. Mai ales că, de când auzise de
familiile jefuite noaptea de puţinul lor avut, începuse să nu mai
doarmă.
Am descoperit, pe la mijlocul jurnalului, că supravieţuise prin

teatru. Deportaţii îşi amenajaseră unul, în grădina unui ţăran.
„Teatrul Goldfaden” se chema. Pentru o marcă de căciulă, fiecare
deportat primea supa de voie bună, indispensabilă supravieţuirii.
Deportaţii din public şi deportaţii de pe scenă făceau între ei vechiul
negoţ iudaic de energii.
Cântecele de pe scenă se reînnoiau săptămânal, pentru că

publicul era mai exigent ca în condiţiuni normale. Făcea excepţie
doar „Balada păduchelui”, care a ţinut afişul aproape trei ani, până la
eliberare:

„Fii înţelept şi-ascultă, de vrei, amea povaţă:
Nu-ţi tăia de unul singur năsucul de pe faţă,
Picioarele amarnic te-au dus din casa ta,
Picioarele acuma îţi vor salva pielea.

Dacă ai un of,
Pune-l în pantof!
Of, of, of!

Dansul p ducheluiă
C MIHULEACătălin
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Începe să dansezi, de stat nu-ncape vreme,
Păduchii răi de tifos pân-or face migrene,
Chiar dacă ţi-e moralul sută la la sută frânt,
Fii fericit cât încă nu zaci tu sub pământ.

Dacă ai un of,
Pune-l în pantof!
Of, of, of!

Vulcanul nu erupe când tu pofteşti, amice?
Speranţei pe spinare îi arde şapte bice.
Ca mâine-om avea iarăşi cer senin cu toptanu’
Că nu aduce anu' ce aduce vulcanu'.

Dacă ai un of,
Pune-l în pantof!
Of, of, of!”

Ideea era că păduchii ameţeau de la dansul îndrăcit şi nu mai
aveau vigoarea de a muşca şi a transmite tifosul mortal. Era dansul
renaşterii, cu toţi păduchioşii învârtindu-se, până ce păduchii ameţiţi
se descuamau depe ei şi puneaumâinile pe piept.
Era dansul vieţii. Era speranţa, biciuită cu glasul şi impulsionată

cu picioarele. Chiar dacă adesea nu era tocmai uşor pentru dansatori
să-şi coboare oful în pantofi, fiindcă era greu cu pantofii.
Repede de tot „Balada păduchelui” a ajuns superstiţie! Era

verificat: doar cine se prindea în joc, scăpa cu viaţă. Confruntată cu o
rezistenţă neaşteptată, mortalitatea se retrăgea între frontiere mai
umane.
Iar păduchii, vai de soarele lor!
Bună dansatoare, Sorana a încetat să-şi plângă de milă. Şi-a pus

imaginaţia la contribuţie şi a decis să le predea limba engleză copiilor
- evrei sau creştini - de ţărani ucraineni.
I-a momit cu nişte poze de la nunta unei verişoare - Câmpulung,

1938, ce timpuri! - şi le-a vorbit pe larg de rudele venite la eveniment
tocmai dinAmerica. Ca să-i convingă pe puştanii nespălaţi ce tărâm
minunat era America, le-a cântat „Over the Rainbow” al lui Judy
Garland, din „Vrăjitorul dinOz”.
Sorana a regretat, mai mult ca oricând, sprijinul unui pian, dar

cântecul i-a mers puietului ucrainean drept la suflet. Desculţi şi
nespălaţi, puştanii voiau şi ei să cânte englezeşte, să vadă, să
înţeleagă.
Şi lecţiile au început... Floarea mucoasă a satului venea la

meditaţii, de unde pleca musai cântând, într-o corcitură de
ucraineană şi engleză care speria puţinele orătănii din ogradă.
Costică, cel mai fioros jandarm posibil, care păzea ghetoul

întovărăşit de ciobănescul german Jder, a supravegheat la început
adunarea de la distanţă.Dar s-a apropiat totmaimult şi-a început şi el
să cânte alături de copii, de duduiaSorana, de JudyGarland.
Efectele s-au văzut şi pe alte planuri. După o lună, copiii din

Djurin şi-au convins părinţii să se spele cu o idee mai des. Şi să nu
mai folosească găleata păstrată noaptea în casă, ci să sape o groapă în
dosul şurii, pentru a-şi face nevoile .
În sătucul dărăpănat, Sorana introducea, prin cântec, un început

de igienă, un vârf de lance antiseptic.
Picii îi dăruiau tot ce şterpeleau bun de prin casă: o bucată de

marmeladă, două ouă, un buzunar plin cu perje. Băietan cu frică de
Dumnezeu, jandarmul Costică îşi rupea şi el nişte leuţi din soldă, îi
înnoda în batistă şi îi strecura duduii Sorana în buzunar. Cânta şi el
bolovăneşte „Over theRainbow”, privind curcubeul şi întrebându-se
ce dreacu' i s-o ascundedupăghebul colorat atâta de frumos.
Din când în când, Costică îi aducea drept plată şi câte un ziar

românesc. Fata îl porţiona cum se porţionează gâsca cea grasă, din
care vrei să scoţi cât mai multe feluri de mâncare. Ziarul-gâscă
trebuia să-i ajungăde citit pe toată săptămâna.
„Zboară cu ulii, mergi cu pinguinii”, nota Sorana în jurnal. Îi

învăţa să zboare pe puii ucraineni de uliu şi îşi regla pasul, pentru a
merge cătinel cupinguinulCostică.

Sorana s-a întors în România pe jos, odată cu înaintarea armatei
sovietice. Nimeni n-a recunoscut-o, nici măcar Dumnezeu. Cum s-o
recunoşti, în cerşetoarea cu păr rar, pe tânăra elegantă cu cozi lungi,
plecată în pribegie, în urmă cu doi ani şi jumătate?
A moştenit din ghetou insomniile, pe care şi le plimba de colo

până colo, sub lună. Fără somnifere, era condamnată la veghe pe
viaţă.Dar şi somniferele abia o adormeau, pentru o oră saudouă...
A urmat facultatea la Iaşi, şi-a întemeiat o familie, a avut o fiică.

O viaţă împlinită, s-ar putea zice, o viaţă lungită de soarta care i-a
returnat cudobândă anii confiscaţi înUcraina.
Pe la 70 de ani, şi-a îngropat şi soţul, şi fiica. I-a rămas doar un

nepot, care, prin căsătorie, s-a ales cu elanurile emigrării. Îl
înţelegea.Regretul vieţii sale rămânea cănu plecase în Israel.
Nepotul a abandonat-o la azil, când a plecat în Canada. Bătrânei

nu i-a plăcut în clădirea amplasată pe un teren neted ca stepa
ucraineană. Vroia printre blocuri, unde se simţea mai ca între munţii
săi,mai ca laCâmpulung.
Avea ceva bani puşi deoparte, datorită lor s-a mutat la noi în

cartier. Bani secreţi, fără ştirea nepotului. Urmaşii copiilor pe care îi
învăţase limba engleză în Djurin îi trimiteau regulat, de prin ţările
unde se pripăşiseră.
Primiseră această misiune prin testament, de la părinţii sau

bunicii lor. De la puii de uliu, pe care Sorana îi salvase din noroiul
sătucului ucrainean şi îi învăţase să zboare cântând peste curcubeu.
Şi da, de două ori pe an, primea bani şi câte un vraf de ziare vechi

de la Robert, un nepot de-al jandarmului Costică. Robert învăţase
engleza de la bunicu' şi plecase, la sfatul lui, în lume, să afle ce
dreacu' se ascunde după ghebul curcubeului colorat atâta de frumos,
despre care glăsuise duduiaSorana.
Venind spre casă, într-o noapte, am remarcat-o ca de obicei pe

bătrână sub felinar. Nu mai citea, fiindcă aţipise. În poală, avea un
şal.
Şalul era Birmy, motănelul părăsit de medicii stomatologi

plecaţi definitiv în străinătate. Bătrâna torcea lin, în timp ce Birmy
sforăia de se auzea până înMareaBritanie.

like theAmericans

Angela TRAIAN

S o m n
( )*retro - refrene

ce inutili suntem
uneori
la capătul gândurilor
când lipsa de repaos
dintr-un tablou
ne poartă pe drumuri
rătăciţi de semne
când, târziu,
în frunze se simte
târziul
şi la suprafaţa lucrurilor
spumegă liniştea
de se-aud carii prin temelii
cum urcă
propovăduind
veşnicia

* *
*

străjuită de miresme
dau mireasmă unui crin

pasărea cea mai măiastră
de pe-o creangă înflorită
mă priveşte şi aşteaptă
să se regăsească-n mine

eu cosesc cu răsuflarea
iarba soarelui şi-a lunii
adormite-n sânul meu
şi mă uit ca-n vis la dânsa
şi mă strig cu disperare

ea, pe-o creangă înflorită
eu, pe-o piatră curgătoare

* *
*

ninge năprasnic
peste munţii aceştia
care, în linii mari,
alcătuiesc sufletul meu

ninge îndârjit
ca şi cum s-ar putea acoperi
toate căile mele spre tine
ca şi cum dorul ar putea deveni
o urmă vagă şi nedureroasă

ninge cu patimă
de pe crengi înnegrite
se aruncă în sus câte-o pasăre
rar
(atât de rar, de parcă pomul s-ar ruga)
şi de la zborul ei, până la visul ei
sunt ani-lumină de singurătate…

* *
*

tu veneai înspre mine
eu veneam înspre tine
cerul spre cerul din ceruri
urca

eu veneam înspre tine
tu veneai înspre mine
pământul spre pământul din pământ
cobora

tu veneai înspre mine
eu veneam înspre tine
lumea murea

şi dintr-o dată: desăvârşire!
ca şi cum ai spune: gol!
ca şi cum ai spune: foc!
ca şi cum ai spune

soare lângă lună
sau polul nord
şi polul sud
la un loc…

* *
*

izvoarele trupului meu
s-au mutat
într-o privighetoare ucisă
tu lângă mine vibrezi
la fiecare amintire
care-mi fulgeră pletele
încolăcite în jurul trupului tău

trece un stol de ceruri
ucise de noi
la o vânătoare de ceruri

* *
*

colindul tău curgând din stele:
să pot amirosi lumina
şi aerul ce te-nconjoară
mi-am învăţat trupul să moară
cu sârg l-am învăţat să moară…

* *
*

ca şi cum zvâcnirea unei aripi
a sufletului
ar fi pustiit jur-împrejurul
au mai rămas doar dinţii
privirilor tale
stele nemişcătoare şi reci
să sfârtece noaptea
care mă-mbracă

* *
*

ochii tăi căutându-mă
lasă urme
pe zăpada care devin
noaptea ta căutându-mă
lasă urme
pe zăpada care devin
cerul tău căutându-mă
lasă urme
pe zăpada care devin…

* *
*

Pe malul Râului
creştea aplecat
un copac
ochii lui, adânciţi în apele repezi
căutau clipa
când avea să-i încolţească
destinul

în jur, o singurătate
şi un fior fără margini

târziu,
după ce învăţă câteva lucruri simple
(de pildă: că rănile nu se vindecă
niciodată
că-ntotdeauna ziua se grăbeşte
către noapte,
că poţi sfârşi ucis
de prea multă tandreţe,
că voluptatea şi moartea
sunt rude apropiate…)
târziu, deci, hotărî să se rupă
de locul acela
şi-şi îndreptă cu trosnet surd
spinarea

neînvăţate, oasele-i pocniră
în patru puncte cardinale
şi-l însemnară pe vecie.

El însă, fără să-i pese de ceva,
se avântă semeţ,
vrând să cunoască,
simplu, dintr-o dată,
iubirea păsărilor, mângâierea ploii,
alintul zăpezii, adorarea pământului,
şi iar, iubirea ploii, iubirea,
iubirea…
dar semnul, semnul acela
îl zidea-ntr-o aură nebănuită
faţă de care cei din jur priveau
cu teamă şi cu-nfiorare
iar dansul lui necontenit
către ei
părea ridicol şi grotesc
ca ritualul nupţial
în faţa unei pietre
de piatră

* *
*

cuvintelemele
pietre
pietre
pietre
guri pecetluite
chipuri mascate
bubuite arar
de câte-o explozie
care le preface-n
cenuşă
cuvintele mele
frumoase
ca un incendiu

*Scrise la începutul anilor '70
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Radu PĂRPĂUŢĂ:

Inaudibilul

Nicolae TURTUREANU:

Eu m-am retras la ar ...ţ ă

… până către toamnă, nemuritor în păpuşoi, rupt de lume...

Înmormântarea va avea
locmarţi 16 iunie, laFocşani.Ani Piţu.

Trafic de influenţă

N-ar fi fost nimic alertant în acest mesaj, atât de în stilul Luca
Piţu, dacă n-ar fi fost urmat de un altul:

Nici mie, ca atâtora alţii, nu-mi venea a crede. Asta întrucît
nimic, niciun semn, nu anunţa această moarte. Este drept că, în
ultimii ani, nu mai comunicasem decît în gînd cu Luca. Dar îl
ştiam acolo, în Focşani, alături de Doamna sa, şi-l citeam
pretutindeni. Am şi-acum, cu dedicaţie pentru el, un exemplar
din , în care am adunat toate textele mele
despre Magistrul Căjvănean, dar pe care n-am reuşit să i-l mai
trimit.Asta întrucît aşteptam să ne-ntîlnim, cu vreo ocazie, în Iaşi
- şi oricum, pe Luca îl situam, dacă nu printre nemuritori, în
rândul celor de viaţă lungă, nonagenar sau chiar centenar... Fibra
lui căjvăneană, alura şi viaţa sportivă, faptul că nu bea (decât ceai
verde), nu fuma (ca de-alde noi), verva scânteietoare pe care-o
etala mereu, ni-l arătau inepuizabil. Erudiţia lui era, pentru
oricine, complexantă, iar naturaleţea cu care emitea vorbe de duh
şi făcea conexiuni frapante îţi inculca acea stare de spirit pe care o
ai doar în preajma unuimagician al cuvintelor. Şi ideilor.
Prin anii 70-80, când devenea un personaj, fără a fi, încă, o

legendă, publicând texte atipice în ”Dialog”, am vrut să-l
insinuez în revista ”Cronica”. Mi-a dat (cu îndoială metodică) un

articol despre Creangă, sau despre ”Mioriţa”, nu-mi mai
amintesc exact. Scrierea a trecut pe la diverse ”vize”, care mai
de care îşi exprimauuimirea şi încântarea, de o aşa dar n-a
primit BT, bunul de tipar. Ceea ce ”mergea” la ”Dialog”, nu
”mergea” la ”Cronica”. Autorele a întimpinat refuzul fără nicio
crispare, ci doar cu râs... cajvanic. Se aştepta să fie refuzat, uimit
fiind,mai degrabă, de naivamea încercare.,.
În (pen)ultimii ani m-am învrednicit a scrie, chiar în această

pagină, despre unele dintre cărţile lui. N-am putut ţine pasul,
bibliografia fiind surclasantă, sub imperiul unui timp ce - cum s-
a şi dovedit - numai avea răbdare cu el. Nu voi putea fi acummai
spontan şi mai... inteligent decât am fost atunci,

De aceea voi purcede, în continuare, la câteva excerpte
din acele receptări (fără a le marca, însă, grafic, spre a nu
perturba fluiditatea lecturii).
(...) în faza de-atunci, (Luca Piţu) era

suportabil şi abordabil, chiar dacă etala unele extravaganţe
vestimentare şi de limbaj. ”Portretul artistului în tinereţe”,
portretul acestui intelectual şi scriitor superdotat, la care fiecare

adaugă noi linii, este, trebuie s-o spunem, încondeiat cu o
abia ascunsă admiraţie şi cu o greu înăbuşită invidie.(...) ele,
sursele, relevau, în texte de cele mai multe ori bine articulate,
coerente, liniile de forţă, calităţile intrinseci ale personajului, ca
şi inerentele lui slăbiciuni, obiceiuri, stereotipii, metehne, reale
sau imaginare. Doar că, în loc să-şi trimită productele critice la
vreo revistă sau la o editură, greşeau adresa şi le trimiteau la
Securitate.
(...) Ca şi la Goma, ”temele deocheate ale timpului nostru” şi

personajele lui Luca Piţu sunt recurente: ele revin ca un lait-
motiv într-o simfonie a destinului. (...) oriunde ai deschide o
carte a lui Luca, nu că n-ai cum, dar n-ai voie să te plictiseşti.
Savanteriile, citatele complexante, din cele mai ciudate
idiomuri, din cei mai absconşi autori, sunt repede trecute prin
spuza unei ironii, dacă nu chiar prăvălite, ca nişte lingouri
arzânde, în găleata unui calambur. (...) ca-ntr-un turn Babel - sau
ca într-un sat planetar - limbile şi seminţiile se învălmăşesc.
Scribul Luca înregistrează tot, şi ceva pe deasupra şi pe
dedesupt. Pentru el, limba română încă mai e în stare de
procreaţie.
(...) faţă de precedentele ieşiri în arenă, când i-a luat la refec

chiar pe unii dintre cei cu care s-a aflat de aceeaşi parte a
baricadei, de această dată emai comprehensiv, are un
puseu de convieţuire paşnică sau - cumel însuşi le zice - ”frazări
nu lipsite de oarece tandreţe pentru actanţii răului istorial” (...)
”Magistrul Cajvanian”, pe măsura înaintării în vârstă şi în
înţelepţire, pare a se situa sub adagiul biblic şi cronicăresc:

Chiar
comentariile, notele şi la turnătorii dintre cele mai
ordinare respiră un aer cronicăresc, parodic crengist, ca unul ce
s-a dedulcit la coţcăriile stilistice ale Humuleşteanului şi-a
transpus în limba hexagonală , cea fără de
perdea, de s-au umflat rabelaisienii de râs.
(...) Altminteri, Luca Piţu impune, prin el însuşi, o figură de

savant eco/logist, mic Turn Babel de limbi etranjere, unele
scoase din morţi, rozător de bibliotecă, exe/geto-
dac/lautrea(de)monic şi sondor al

, fără a etala, în exces, iubirea faţă de alţii sau de el
însuşi, trăgând peste haturile literar-
cogitative. Stilul lui este recognoscibil chiar în absenţa
semnăturii. Şi inimitabil.
Ultima carte pe care a mai apucat a o îngriji şi a mai ţine-o în

mâini - - ia (cum
însuşi spune) Cajvana străbună, Cajvana modernă şi...

. E o suită de portrete, de întâmplări cu haz (deseori
de necaz) care dau, deopotrivă, identitatea şi i/ realitatea unui sat
bucovinean, prin extensie, a satului românesc,

, cum este. Revendicându-se (fără îndoială, ironic) de la
lui C. Sion, poartă, mai degrabă,

aura crengiste, mustind de humor, îmbrăţişând cu
nebănuită tandreţe (pentru un cinic) oameni şi locuri ce şi-au
pus, pe ne/fiinţaMagistrului scriptor, o de neşters pecete.
Cum mărturiseşte pe cea din urmă pagină a cărţii antume

Lexicon al figurilor liceale Lexicon al figurilor studentine
Lexicon al figurilor universitare

N-a fost să fie.

zicere,

cu cărţile pe
masă.

Obiectivul Popa

sursă

obiectivul

Deşertarea deşerărilor şi toate sunt deşarte.
notulele sale

Povestea poveştilor

sentimentului românesc al
urii de sine

brazdă adâncă şi subţire

Lexiconul figurilor căjvănare în colimator

postmodernă

aşa cum erea pe-
atunci
Arhondologia Lexiconul...
Amintirilor...

,
mai avea la un moment dat Magister Casvanaeus în şantierul
mintal, chiar cocoşat de beteşuguri senectutice, laringită
cronică, sinuzită netratată + alte drăgălăşenii amiotrofice, un

, un ,
ba si un , tot în spiritul
arhondologiei paharniculuiConstantin Sion gândite.

„… anarho-eseist de felul său, autorul cărţii de faţă s-a născut într-o localitate cajvaniană din Bucovina Meridională, la
numai câţiva kilometri de biserica hatmanului LucaArbure, pe 14 ianuarie 1947, iar de şcolit, ohoho, se va fi şcolit la Gura
Humorului: acolo avea să-şi săvârşească studiile secundare, pe cele superioare încheindu-şi-le la Iaşi, la facultatea de
Filologie/ Litere, unde a şi predat diverse discipline de specialitate între 1970-2012, data lansării sale voluntare +
jubilatorii la vatră postuniversitară. Restul e fie literatură politico-fantastică, fie poezie suprarealistă.
Nu-şi propune să rivalizeze în cele ce urmează cu Marin Preda-Moromete, că nu-i prozator de meserie, ori cu Daniel Vighi,
măiestru decriptor al praxelor vilajuale dintre Mureş, Dunăre şi Tisa, necum cu Marin Soretele de la Liliecii-din-Deal.
Modelul său secret (rămâne între noi, să nu scăpaţi cuiva vreo vorbă!): paharnicul Constantin Sion, căruia îi datorăm
„Arhondologia Moldovei”, un dicţionar - subiectiv, turbulent, visceral, cu multe izbucniri pătimaşe - al familiilor boiereşti
+ răzeşeşti dintreCarpaţi şiNistru...”

LUCA PIŢU

Este greu să scrii despre Luca Piţu la doar câteva zile după
moartea sa. În astfel de momente cvasimelancolice te paşte
volens-nolens rememorarea peltică şi dezlânată, precum şi
encomionul, excesul de admiraţie şi de lirism. Şi n-aş vrea să cad
în „lăbuţă lirică” sau „ejaculaţiuni lirice”, cum m-ar ironiza
atroce Căjvăneanul. Dar Luca merită această admiraţie! Iar
rememorările pot recupera cât de cât ceva din această
personalitate atât de fascinantă şi exotică totodată a spiritualităţii
româneşti. Este greu să scrii şi pentru că diamantul Piţu sclipeşte
singuratic (iată, acum din lumina eternităţii!) dintr-o multitudine
de faţete, care demulte ori dau impresia că avemde-a face cumai
mulţi Luca Piţu. Iar peste aceste feţe Magistrul din Cajvana a
ştiut să pună întotdeauna cu discreţie legământul tăcerii de
anahoret, ca să nu mai vorbim de aparenţele carnavaleşti, de
umorul său de sepie, care aruncă înşelător norul ei de cerneală.
Cred că într-o hermeneutică piţuliană trebuie pornit de la

libertatea cugetării lui dezinhibate cu totul. Luca Piţu este pilda
cea mai grăitoare a libertăţii totale a ideilor. Idei-furor, idei
luptătoare! Cu ce şi cu cine nu s-a luptat „anarho-eseistul”? În
vremuri comuniste uniformizatoare s-a încontrat unei lumi
anchilozate în fanariotism şi prostie, a sfidat împreună cu omână
de emuli o putere intrată în scleroză, a denunţat cu avânt
donquijotesc şi fără păsare colaboraţionismul generalizat, cu un
radicalism ironic s-a luptat cu morile de vânt ale turnătoriei, ale
compromisurilor de toate felurile.
De unde această intransigenţă morală, izbucnind nu rareori

iacobin, uneori nedrept în verdict, la ţărănuşul venit din Cajvana
lui bucovineană şi ajuns universitar iaşiot tobă de carte, dar unul
ieşit din tipare, deloc pedant-crohmolit? De unde acest
„monstrum eruditionis”, cum i-a zis Ovidiu Nimigean? Doamna
Magda Ursache relatează episodul cu Bătrânul ei (regretatul
etnolog Petru Ursache), care, întâlnindu-l pe Luca în preajma
Bibliotecii Eminescu, îl întreabă: „Cemai faci, Luca?” „Ammai
cosit o bucată”. Şi a înşiruit cărţile abia citite. Tocmai de aici, de
la această origine ţărănească, de la acest cosaş tenace vin toate!
Fiindcă în Luca Piţu, spune D-na Ursache, coexistau doi: un
ţăran şi un . Simţi în el (nu pot să vorbesc în cazul său la
trecut) conduita dreaptă, de ţăran rămas cu picioarele pe pământ.
Intransigenţa, încăpăţânarea şi rigoarea, tenacitatea - toate de
acolo vin.Acosit cărţi după cărţi, a pus la pământ pale de cărţi şi,

aristos

Adrian Alui GHEORGHE:
totodată, cu disciplina etică cajvaniană, a doborât scaieţii şi
mătrăgunile universecuriste dăunătoare.
Libertatea ideilor l-a condus, cred, nu numai spre refuzul

înregimentării politice, ci şi spre o lejeritate a combinării şi
comparării lor, o lejeritate ludică, pe care nu poţi decât să o admiri
fascinat în toate cărţile sale. Eu aşa îl văd - un sihastru al ideilor,
aflat nu în afund de codri, ci printre noi. Trebuie doar să-i sesizăm
prezenţa din mijlocul prostiei şi imposturii gureşe. Cu glasul său
„gâjâit, de ascet” (CristinaHermeziu), cu erudiţia lui zăpăcitoare,
„neomenească” (Dan Alexe), Luca ar fi putut aduna mulţimile.
Dacă ar fi acceptat să apară la televiziuni, faima i s-ar fi dus pe
Dâmboviţa şi până în Cajvana natală. În era impostorilor, marca
înregistrată Piţu s-ar fi putut impune, prin prospeţimea ideilor,
prin limbajul luxuriant, prin demascările virulente ori excesele
sexualizante, marelui public. Dar nu! Nu-l cunosc decât puţini.
Refuzul clasicizării scrisului său, onestitatea lui nerentabilă
comercial şi sinucigaşă social, cum spune unul din bunii săi
prieteni, Bedros Horasangian, poate că ţin de mult clamata, mult
dorita şi aburoasa „Românie profundă”, menită să ne revigoreze.
Iar Luca ne revigorează. Înaintevăzător (şi deci oarecum
pesimist), „incapac” şi „luptaci” în acelaşi timp (două invenţii
lexicale ale sale) Luca rămâne cu „

…Şi a tot cosit, a tot cosit cărţi, a tăiat scaieţi şi mătrăgună,
postată după postată, până ce, vai, a venit Moartea cu coasa. Prea
devreme! Dar omul cu nume de apostol, un credincios profund
pentru cine nu ştie, se poate duce molcom, ca orice ţăran la locul
lui, la dreapta Tatălui. Şi-a făcut datoria printre semenii săi, iar
seminţele aruncate de el germinează.

priviri dezabuzate catre
viitorul cafeniu al omenirii globalizate, ale carei salve manelii le
ascultă cu urechea sa dextră, singura aptă să capteze tot
inaudibilul epocal... şi încă ceva pedeasupra."

...în miezul Bibliotecii Babel...
Am avut, uneori, senzaţia că Luca nu era chiar de pe lumea

asta… ! Cu lama lucidităţii sale despica(i) un fir de păr în paişpe
părţi egale. Luca era oglinda în care te priveai cu teamă: te arăta
exact aşa cum erai şi nu întotdeauna erai în stare să te vezi tu pe
tine însuţi, la adevărata înfăţişare. În cărţile sale există o comedie
a ticăloşiei româneşti, ţară pe care a iubit-o, cioranian, cu o ură
adîncă …! Un om ca Luca nu poate să moară, cel mult poate să
dispară în miezul Bibliotecii Babel, cea care i-a fost, fără nicio
îndoială, orizont.

O figură de Lexicon

Foto: Lucian VASILIU

“Severuţ Iacoban, fiul tătânelui său frecventator de «liuftari»
Băiat de achizitor ORACA, Severuţ, crescut în puf, hrănit cu ficăţei de către omamă hiperiubitoare, nu era totuşi slab la

carte. Fapt e că, după studile elementare din sat, intra la nou înfiinţatul liceu din Solca, unde-i avea ca profi de bază pe
Păstrăv ot Comăneşti, lamate, şi pe IacobMuşină, consătean al romancierului RaduMareş, la română. Necazul cu el era că
nu se adapta la bizutajele de la internat, aşa că tac-su îi găsea numaidecât o gazdă în orăşelul de sub Obcina Mare, la o
fumeie rurbană, doar că fiind singur se plictisea de moarte, nu avea chef nici de mâncare, nici nu prea învăţa. Au apelat la
soluţia de a-l lua cu el pe fratele meu Elisei, căruia îi plăteam eu, june asistent universitar, internatul. Aici vine întâmplarea
cumeliţa blestemată. Ce se întîmplase de fapt?Gazda le dădea deseori, lamicul dejun, brînză si lapte dulce.Or…eanu avea
vite in bătătură. Curios ca să afle de unde provin lactatele, Elisei cotrobăia peste tot, inclusiv în podul casei, unde, în loc de
capră sau coroabă, dădea peste omeliţă. Cu cele patru picioare ale ei, aceasta, în imaginaţia zoomorfică a fratelui meumai
mic, închipuluia lesne o văcuţă de muls, iar el trăgea repede concluzia, eronată, că gazda lor era vrăjitoare şi, noapte de
noapte, mulgea bovida magică din care se scurgea în doniţă laptele prelevat, cu ajutorul ghimonului, de la animălurile
adevărate ale megieşilor. A dat în fandaxie, i-a spus şi lui Severuţ şi, din ziua ceea, nu or mai păpat lactate, spre uimiea
locandierei.

(Din , EdituraOperaMagna, 2015)Lexiconul figurilor căjvănare



13cronica veche

CRONICA LITERELOR

DOU REVISTE LITERARE PU IN
CUNOSCUTE

„CURENTUL LITERAR” I „CURIER IE AN”

Ă Ţ

Ş Ş

Victor DURNEA

Colecţiile periodicelor politice şi culturale din vremea
ultimei conflagraţii mondiale au avut o soartă vitregă.
În circumstanţele războiului, circulaţia lor a fost

perturbată, astfel încât nici măcar „depozitul legal” nu a ajuns
întotdeauna la destinaţia firească. Apoi, o serie de mari biblioteci
din „provincie”, îndeosebi bibliotecile universitare din Cluj,
Cernăuţi, Chişinău, Iaşi au trecut prin experienţa tragică a
refugiului, suspendând activitatea normală, cauzând, de asemenea,
deteriorări şi pierderi. În sfârşit, instaurarea noului regim la 23
august 1944 a însemnat şi imediata „epurare” a anumitor publicaţii,
concretizată îndeobşte prin punerea lor „la index”, prin interzicerea
accesului public, dar nu de puţine ori şi prin distrugerea lor fizică.
La acestea s-a adăugat în fine şi cenzura, care, decenii la rând, a
făcut un tabu chiar din simpla pomenire a unor periodice, ca să nu
mai vorbim de o reflectare, de o analiză a conţinutului lor. În aceste
condiţii, istoriile literare consacrate perioadei de la mijlocul
secolului trecut prezintă numeroase umbre. Şi la fel se prezintă
situaţia cu lucrările ce se focalizează asupra presei literare, fie ele
sintetizante, fie de tipul lexicoanelor. Acest lucru mi s-a confirmat
recent, când a trebuit să caut urmele unor scriitori în două reviste
din anii 1939-1944, anume „Curentul literar” şi „Curier ieşan”. Şi
pentru ca atenta cercetare întreprinsă cu acest prilej să fie
folositoare şi altora, am crezut că e bine să integrez rezultatele în
cele două „medalioane” ce urmează.

Revista a apărut la Bucureşti, săptămânal, de la 9 aprilie 1939
până la 4 octombrie 1941, în două serii ce se continuă fără
întrerupere; seria a doua începe la 23 decembrie 1939, într-un
format diferit, modificat fiind şi titlul iniţial - „Curentul. Magazin”
-, ce devine „Curentul literar. Magazin”, simplificat şi acesta, la 5
ianuarie 1941, în „Curentul literar”. (De altfel, cu acest titlu a fost
desemnat de la început de toată presa.) Pe toată durata existenţei
hebdomadarului, în niciun loc nu s-a precizat cine îl conduce şi din
cine se compune redacţia. Rolul de a pune pe hârtie un fel de
„program” i s-a încredinţat lui Tudor Arghezi, al cărui stil se
ghiceşte în ..., iscălit însă . Revista, se afirmă
aici, este „pentru toţi scriitorii şi artiştii de toate vârstele şi
credinţele creatoare şi pozitive, în cadrul naţional pe care-l
reprezentăm”, dar şi „pentru toţi cititorii” şi constituie „nu numai
un buletin beletristic, dar şi o hartă spirituală a ţării, adnotată
necontenit, ca un indicatormeteorologic [...], ca un ceasornic întors
pentru opt zile”, în sensul că „sacrifică utilului câteva pagini” -
pentru programele săptămânale radio, teatru, sport etc. „Atribuţiile
domestice - era, de asemenea, asigurat cititorul - nu ne vor
îndepărta de a privi viaţa artistică şi literară cu ochiul aceluia care
ştie, de la Horaţiu, un lucru precis: «cacatum non est pictum»”;
respinse vor fi, în consecinţă, „formele industriale pentru
agrementul celor ce se mulţumesc uşor cu produse de serie [care]
nu trebuie confundate cu arta”. Ideile de aici se regăseau şi în
adresarea către cititor, de pe coperta a doua, unde se afirma că noua
revistă nu este una „închisă şi nu aparţine niciunui clan literar sau
artistic, [...] aparţine tuturor talentelor reale, cu sau fără nume
consacrat”, şi că „în cel mai perfect spirit de independenţă [...] va
publica manuscrisele colaboratorilor după un singur criteriu pe
care îl recunoaşte suveran: ”. O
completare aducea, în sfârşit, indicarea, pe copertă, a „domeniilor”
de interes („Literatură -Artă -Teatru -Critică -Cancan -Modă”).
Tudor Arghezi nu şi-a asumat însă conducerea efectivă a

redacţiei, ea revenindu-i, foarte probabil, lui Romulus Dianu, care
va semna, de altfel, „bilanţul” primelor o sută de numere. Începând
cu numărul 115, din 14 iunie 1941, conducerea revistei este
încredinţată lui Şerban Cioculescu, prilej cu care criticul, într-un
text intitulat , „scrutând răspunderile” ce-i reveneau,
îşi lua angajamentul unor „articole lămuritoare”, ce „vor avea ca
scop să reexamineze valorile peste care s-a lăsat vântul pustiitor al
confuziei şi să avertizeze asupra erorilor înstăpânite peste noţiunile
altădată bineprecizate”.
În prima fază, întrucât „Curentul literar” era destinat, de fapt, să

ocupe locul rămas după interzicerea de către autorităţi a mai multor
periodice culturale - „Rampa”, „Adevărul literar şi artistic”,
„Reporter”, „Buna Vestire” şi, ceva mai târziu, „Vremea” ş.a. -,
redacţia lui a apelat la nume prestigioase. Astfel, în primele
numere, în afară de Arghezi, autorul „programului”, ce mai dă un
articol ( , nr. 1/1939), şi în afară de însuşi
Pamfil Şeicaru, proprietarul şi directorul cotidianului-patron, mai
iscălesc scriitori prestigioşi, colaboratori ai aceluia - Gala
Galaction ( , nr. 1/1939, ,
nr. 7/1939), Ionel Teodoreanu ( , n-rele 1-
2/1939), Mircea Ştefănescu ( , nr. 1/1939,

, nr. 2/1939, , nr. 7/1939, ,
nr. 9/1939), Dem. Theodorescu ( , nr.
7/1939), Horia Furtună (Ariel), Nic. Vlădoianu -, precum şi câţiva
dintre redactorii lui de bază - Romulus Dianu, Joachim Botez,
Dragoş Vrânceanu, Aurel Tita. Contribuţia tuturor acestora, ţinând
de domeniul literaturii, este contrabalansată în mică măsură de
rubricile consacrate celorlalte domenii: „Din ţară şi de
pretutindeni” (fotografie), „Sport”, „Cronica măruntă”, „Noutăţile
modei”, Programul Radio şi Programul spectacolelor teatrale.
Aceste rubrici din urmă sunt, de altfel, abandonate curând, în locul
lor fiind propuse altele, precum „Răspundem cititorilor”, devenită
apoi „Curier” şi destinată aproape exclusiv dialogului cu tinerii

„Curentul literar”

Bilet Curentulmagazin

acela al valorii personale

Cuvânt înainte

Din zilele lui Luchian

Nenea Ştefan Boierul din fundul cupeului
Lăsaţi copii să vie la mine
Ora lui Costescu Din

pricina unui scandal... Divagaţii Actriţe...
Critică şi „istorie literară”

poeţi, „Pagina poeziei”, „Vitrina cu cărţi”, „Maidanul cu roze”,
„Coşul cu perle”, „Pentru Dvs, doamnă” (susţinută o vreme de
Sidonia Drăguşanu), „cronica filatelică” şi cea a şahului, cu
probleme de rezolvat. Odată cu trecerea timpului, săptămânalul se
apropie tot mai mult de structura „clasică” a unuia pur literar, cu
pagină de poezie (în faza finală vor fi două: „Claviaturi” şi
„Traduceri”) şi de proză, cu obişnuitele cronici - literară, teatrală,
muzicală şi plastică, cu articole, studii şi eseuri pe teme de estetică
ori de istoria artelor (a literaturii, îndeosebi), cu rubrica de informaţii
diverse (intitulată „note”, „însemnări”, „răboj săptămânal” etc.) şi
cea dedivertisment (anecdote şi grafică umoristică).
Aşa cum şi-au propus de la început redactorii, o atenţie mare se

acordă scriitorilor tineri, care debutaseră deja, ca şi celor ce băteau la
porţile literaturii. În cele 131 de numere au fost date la lumină poezii
iscălite de peste patru sute de autori, „Curentul literar” făcând aici
concurenţă confratelui „Universul literar”. Pe lângă redactoriiAurel
Tita (care pare să fi răspuns de „sector”, dacă nu a fost chiar secretar
de redacţie) şi DragoşVrânceanu, mai frecvent sunt găzduiţi Dragoş
Vicol, Guglielmo Cabiaglia, Constantin Mitea, Teodor Scarlat,
Virgil Carianopol, Emanoil Cobzalău, Robert Cahuleanu, G. Fonea,
Ştefan Stănescu, Em. Giurgiuca, Ion Oană, Aurel Dumitrescu,
Lucian Dumitrescu, Const. Virgil Gheorghiu, Alexandru Lungu,
Dimitrie Stelaru, Constantin Salcia, Florin Lucescu, Ion Roman,
Valentin Al. Georgescu, Ion Th. Ilea, Alexandru Th. Ilea, Octav
Sargeţiu, Geo Dumitrescu, V. Spiridonică, George A. Petre, N.
Jianu, Matei Alexandrescu, Petre Pascu, Alexandru Vlad-Marincu,
Vasile Culică, Ştefan Baciu, Ştefan Aug. Doinaş, Ion Caraion ş.a.
Alţii - Radu Stanca,Marin Sârbulescu, Ion Potopin ori BenCorlaciu
- apar cu câte o poezie; Al.I. Ştefănescu, la „curier”, e descurajat.
Este proclamat un singur poet „nou” - Nicolae Bucur-Mânătorul (nr.
63/1940 ş.u.). Rareori iscălesc şi nume consacrate -Al.A. Philippide
(o traducere din Ed. Mörike), N. Davidescu, Radu Gyr (

), I. Vinea (nr. 106) şi I. Pillat (nr. 107).
Acelaşi lucru se întâmplă, desigur, la proporţii mai reduse, şi cu
proza. Pe lângă textele redactorilor Romulus Dianu şi Joachim
Botez, revista dă la lumină ample nuvele, povestiri, schiţe, reportaje
literare semnate de D. Iov, Sărmanul Klopstock, Anişoara Odeanu,
Coca Farago, Marin Iorda, C. Gane (un serial cu „scrisori de
domniţe”), Paul Constant, Radu Tudoran, Dinu Moroianu, Dimitrie
Mereanu, Catherine Olteanu, Aurel Popovici, Petre Drăgoescu,
Mircea Streinu, Dan Petraşincu, Aurel George Stino, Ruxandra
Oteteleşeanu, Aristiţa Gabrielescu, V. Beneş, Neagu Rădulescu ş.a.
Teatru se publică extrem de puţin: doar o scenetă de Sandu Tzigara-
Samurcaş şi piesa , a lui Leontin Brudaşcu (n-rele
103-105/1941). Aceiaşi colaboratori au furnizat numeroase
traduceri din literatura universală, cu precădere din poeţi precum
Baudelaire,Mallarmé,Verhaeren, PaulValéry, Paul Claudel, Rainer
Maria Rilke, Yvan Goll, ori prozatori ca Anton Cehov, Giovanni
Papini, Luigi Pirandello, Massimo Bontempelli, Ada Negri, A.
France, Tristan Bernard, Francis de Miomandre, Erwin Guido
Kolben, IrwinGray,NikosKazantzakis ş.a. Sporadic s-au publicat şi
tălmăciri dinPlaton,Kierkegaard,Nietzsche.
În primul an, se reţin doar câteva recenzii, între care şi cele

iscălite de Pamfil Şeicaru (la cărţi aparţinând lui Al.A. Philippide,
Otiliei Cazimir etc.), de Aurel Tita şi de alţii, evocări de artişti
români şi străini (Selma Lagerlöf, Panait Istrati, George Enescu;
Mozart; Leopardi, Tolstoi etc.). De abia mai târziu se face loc
cronicii literare, pe care o vor susţine competent Dragoş Vrânceanu
şi, apoi, L. Voita. Tot atunci apare şi cronica teatrală, susţinută mai
ales deMihailApostolescu. Mai târziu, de cinema se va ocupa Felix
Anadam (GeoDumitrescu).

Un piersic
m-a căutat acasă, Ruga boierului nevrednic, Ploile, Balada de
primăvară, Crai de verde

Omul şi moartea

(va urma)

Theodor CODREANU

ION DRUŢĂ
ŞI

MEMORIA IDENTITARĂ

Cel mai vigilent critic al lui Ion Druţă din perioada
sovietică s-a întâmplat să fie un „filosof”-ideolog al
Partidului Comunist din fosta R.S.S.Moldovenească,

agronom, veterinar, „doctor în filosofie” (din 1985, la
pensionare), prim-secretar al partidului (1961-1980), cu numele
de Ivan Ivanovici Bodiul (1917-2013), brejnevist până înmăduva
oaselor. Bodiul a întruchipat bolşevismul dus la extrem şi-n
domeniul culturii, într-o vreme când proletcultismul devenise
caduc. Încă din anii '50 se produseseră primele spărturi în
angrenajul literaturii, prin Ion Druţă, Grigore Vieru, iar în Ţară -
prin Nicolae Labiş ( ) sau Marin
Preda ( ) şi EugenBarbu ( ). Reacţia de apărare a
spiritului naţional s-amanifestat, de la început, prin întoarcerea la

, la rădăcinile ancestrale ale fiinţei, ceea ce contravenea
flagrant construirii omului nou, . În cunoscuta lui
conferinţă din 1953, , Mircea Eliade
atrăsese atenţia: „Adevărata primejdie începe, însă, pentru întreg
neamul românesc, abia după ocuparea teritoriului de către
Soviete. Pentru întâia oară în istoria sa, neamul românesc are de a
face cu un adversar nu numai excepţional de puternic, dar şi
hotărât să întrebuinţeze orice mijloc pentru a ne desfiinţa
spiritualiceşte şi culturaliceşte, ca să ne poată, în cele din urmă,
asimila. Primejdia este mortală, căci metodele moderne îngăduie
dezrădăcinările şi deplasările de populaţii pe o scară pe care
omenirea n-a mai cunoscut-o de la asirieni. Chiar fără masivele
deplasări de populaţii, există primejdia unei sterilizări spirituale
prin distrugerea sistematică a elitelor şi ruperea legăturilor
organice cu tradiţiile culturale autentic naţionale. Neamul
românesc, ca şi atâtea alte neamuri subjugate de Soviete, riscă să
devină, culturaliceşte, un popor de hibrizi.”
În faţa acestei primejdii, şi mai grea povară apăsa asupra

românilor din Basarabia şi din Bucovina nordică, unde
distrugerea identităţii era doar o chestiune de timp. Dacă pentru
România Eliade exprima speranţa că se va produce o reacţie de
semnificaţia aceleia a înfiinţării primelor state româneşti în faţa
năvălirilor barbare („Dar s-ar putea, totuşi, ca această primejdie
de moarte să se soldeze cu o extraordinară reacţie spirituală, care
să echivaleze cu instaurarea unui nou mod de a fi şi să provoace
în planul creaţiei culturale, ceea ce a însemnat pe planul creaţiei
statale, descălecarea de acum şapte veacuri, provocată de
marea năvălire a tătarilor.”), pentru Basarabia o asemenea
perspectivă devenea „utopie”. Şi totuşi minunea s-a petrecut. Cel
care a făcut-o posibilă în proză şi, apoi, în teatru, a fost Ion Druţă,
evaluat, astăzi de Ion Simuţ, bunăoară, a fi echivalentul
basarabean al lui Marin Preda: „Romanul lui Ion Druţă

(I, 1961; II, 1968) are în literatura basarabeană
statutul privilegiat pe care l-a avut până de curând (şi nu prea cred
că-l mai are) romanul (I, 1955; II, 1967) de Marin
Preda.” Tocmai un asemenea „statut” al romanului

îl înspăimânta pe Ivan Bodiul în 1970, când, în
România, se estompaseră simţitor frisoanele proletcultismului. În
pofida unor recenzii distrugătoare semnate, în „Moldova
socialistă” şi în „Sovetskaia Moldavia”, de nume care nu ne mai
spun nimic, romanul lui Druţă fusese propus la Premiul de Stat şi
la Moscova, după ce beneficiase de aceeaşi distincţie, la
Chişinău, în 1967. În acel moment, pe 2 iunie 1970, Bodiul
trimite o scrisoare poetului Nikolai Tihonoov, care era
Preşedintele Comitetului pentru acordarea premiilor Lenin şi de
Stat al URSS, în domeniul literaturii. Textul acestei scrisori,
publicat în volumul omagial din 2008 (

, pp. 530-532), este cel mai important adus scrisului
druţian din partea unui politician de prim rang. „Biroul CC al
Partidului Comunist dinMoldova - scria alarmat primul secretar -
apreciază această lucrare ca fiind dăunătoare din punct de vedere
politic şi este împotriva decernării Premiului de Stat.” Bodiul
demasca „abuzul” Comitetului pentru Premiile Lenin şi Premiile
de Stat de a face o propunere „fără a lua în considerare părerea
poporului şi a organelor oficiale”. Pentru a argumenta, imbatabil,
cele spuse, Bodiul trimisese în Horodişte, satul natal al
scriitorului, nişte reporteri care reuşiseră să smulgă unor
mulgătoare „opinia” indignată că Druţă nu se conformează cu
exigenţele estetice ale comunismului. În lupta cu autorul

, Bodiul înfiinţase special, în cadrul Comitetului
Central, o secţie de cultură în fruntea căreia se va afla un fost
coleg al său de la Şcoala Superioară de partid, M. Pleşco.
Romanul cu pricina avea multe păcate: prezenta „un tablou
denaturat al realizării prefacerilor socialiste în satul
moldovenesc, iar aceste prefaceri sunt prezentate ca fiind străine,
duşmănoase pentru ţăran”. Mai mult de atât, „în roman este
denaturată politica internă promovată de Statul sovietic după
război”, afirmându-se că „între cadrele de partid, sovietice,
administrative şi ţărani există o înstrăinare profundă, iar
contradicţiile de clasă sunt înlocuite cu ideea pseudoumanistă a
unităţii oamenilor, indiferent de apartenenţa lor socială”. Şi, colac
peste pupăză, autorul manifesta compasiune pentru „ofiţerul
român”, nefăcând „o deosebire tranşantă între Armata Sovietică
şi armata fascistă a luiAntonescu”. Este vorba de întâlnirea dintre
cei doi rivali, Mircea şi Nică, unul erou în armata bolşevică,
celălalt combatant în armata română, sub mareşalul Antonescu,
scenă în care cei doi îşi dau mâna în momentul când Nică trebuia
să treacăPrutul din pricina invaziei sovietice din 1944.

Moartea căprioarei, Baladă
Moromeţii Groapa

arhetipuri
homo sovieticus

Destinul culturii româneşti

Povara
bunătăţii noastre

Moromeţii
Povara

bunătăţii noastre

Fenomenul artistic Ion
Druţă elogiu

Poverii…

« »

« »

(va urma)
Din Precuvântare la ediţia , în curs de apariţie la Editura
Academiei

Ion Druţă
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Ştefan OPREA

Pas la pas
prin gale i festivaluriş

O încununare

Orice trupă teatrală serioasă are, în câte o perioadă din
istoria sa, o doamnă a ei - cum i se spune,
adică o personalitate artistică deosebită, care domină

prin talent, longevitate profesională, distincţie scenică, întruchipări
de personajememorabile, ţinută civică etc.
Dacămă refer doar la trupaTeatrului Naţional din Iaşi, e suficient

să le amintesc peAglae Pruteanu pentru primele decenii ale secolului
XX sau pe Margareta Baciu şi Anny Braeschi pentru perioada
interbelică şi primii ani de după război. Cine a văzut-o pe Margareta
Baciu în sau în , iar pe Anny Braeschi în

(„Vlaicu Vodă”) va fi de acord că ele au ocupat,
alternativ, pe drept, fotoliul de a trupei ieşene.
Acum, acest râvnit şi onorant fotoliu îi revine Mihaelei

Arsenescu-Werner, actriţa care, la recenta

Doamna trupei

Mutter Courage Celestina
Doamna Clara

PrimaDoamnă

Gală a Premiilor
UNITER Premiul pentru
întreaga activitate

Premiul

, a fost distinsă cu
. Este prima actriţă ieşeană

încununată cu această distincţie şi sunt
obligat să observ că - după ce vreme
îndelungată ieşenii nu s-au aflat printre
laureaţii UNITER, acum, an de an, ei urcă pe
podium unul după altul: criticii Ştefan Oprea
(2012) şi Constantin Paiu (2013), scenografa
AxentiMarfa (2013), actorul PetruCiubotaru
(2014), actriţa Mihaela Arsenescu-Werner
(2015) - toţi la aceeaşi categorie:
UNITER pentru întreaga activitate.

Rosalinda
Doamnă a trupei

Desdemona, Lady Macbeth,
Anne Page, Rosalinda Angela

Elise
Maşa Doamna Ignazia

Silvia
Madelaine Béjart

Sotoba Yasuko
Jacques-mama
Elisabeta Beatrice

Ghizi
Jane

Doamna Baker

Cine va fi următorul sau
următoarea?
Despre laureata din acest an se poate vorbi mult şi frumos. Mai

întâi trebuie spus că „împricinata” e destul de obişnuită cu
distincţiile, căci are premiul AICT (Asociaţia Internaţională a
Criticilor de Teatru, secţia română pentru rolul din „Efectul razelor
Gamma...”), Premiul „Vasile Pogor” al Municipiului Iaşi pentru
performanţă profesională, o nominalizare UNITER pentru cea mai
bună actriţă a anului 2000, precum şi Ordinul pentruMerit în rang de
Cavaler (2003).
Când, în 1981, am văzut-o pentru prima dată pe scena Casei lui

Alecsandri în rolul din „Cum vă place” de Shakespeare,
mi-am zis: aceasta ar putea fi viitoarea ieşene
(tocmai se transferase de la Craiova unde, vreme de un deceniu, îşi
edificase un statut artistic excelent); avea toate datele: sensibilitate,
intuiţii surprinzătoare, ştiinţa relaţiei scenice, naturaleţe şi farmec
feminin insinuant, supleţe fizică şi spirituală,carismă - adică toate

înzestrările necesare interpretării unei întinse game de roluri. Şi a
interpretat, într-adevăr, în cei aproape treizeci şi cinci de ani de când
slujeşte această scenă, numeroase roluri de dramă şi comedie în
spectacole care o solicitau multilateral. Personaje foarte diferite - de
la cele shakespeariene, cehoviene, strindbergiene, pirandelliene, la
cele din dramaturgia românească sau din repertoriul universal actual
- au primit, în interpretarea Mihaelei Arsenescu-Werner contururi
pregnante şi adâncimi psihologice remarcabile în evoluţii scenice
memorabile, actriţa având capacitatea rară de a şlefui cu fineţe faţete
şi caractere de o mare varietate dramatică şi de a parcurge întinse
spaţii între lirismul cald şi răceala raţională, cu o infinitate de nuanţe
şi cu autentică poezie.
Din cele peste o sută de personaje cărora le-a dat întruchipare

scenică şi fiinţă din fiinţa ei, rămân de neuitat unele, nu puţine
(inclusiv dintre cele de la Craiova):

din teatrul shakespearian, din „Casa
cu fantome” de Calderón de la Barca, din „Pelicanul” de
Strindberg, din „Ivanov” deCehov, din „Astă
seară se improvizează” de Pirandello, din „Jocul dragostei şi al
întâmplării” de Marivaux, din „Cabala bigoţilor”
de Bulgakov, şi şti de dragoste” de
Mishima, din „Jacques sau Supunerea” de Eugen
Ionescu, din piesa omonimă a lui Paul Foster, din
„Efectul razelor Gamma asupra anemonelor” de Zindel, din
„Familia Toth” de Orkeny István, din „Quartet” de Harwood,

din „Fluturii sunt liberi” de Gershe, iar din

din „Nō. Cinci pove

dramaturgia românească: din „Noaptea furtunoasă” de
Caragiale, din „Apus de soare” de Delavrancea,

din „Steaua fără nume” de Sebastian, din
„...Escu” deMuşatescu, din „Socrate” de Dumitru Solomon
şi altele, şi altele.
Abordează acum, cu din „Vizita bătrânei

doamne” de Dürrenmatt, unul dintre cele mai dificile, dar şi mai
ofertante roluri din dramaturgia universală contemporană; va fi,
cred, un fel de corolar al unei frumoase, bogate şi dinamice cariere
artistice.
Societară a Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”, Mihaela

Arsenescu-Werner şi-a asumat şi delicata misie de profesoară la
Facultatea de Teatru a Universităţii de Arte „George Enescu”
contribuind substanţial la pregătirea câtorva promoţii de tineri actori.
Joacă uneori alături de studenţii ei, în spectacolele de şcoală, spre a-i
încuraja, a le insufla încredere şi a le oferi unmodel.
A susţinut cu brio un doctorat în teatru („Tentaţia abisului.

Destine dramatice limită în situaţii limită - transpuneri în limbaj
scenic”) după care a publicat lucrări de reală valoare teoretică,

Ziţa
Doamna Maria

Domnişoara Cucu Nina
Teodota

Claire Zahanasian

Claire Zahanasian în Vizita bătrânei Doamne

inclusiv volumul cu titlul tezei de doctoratmai susmenţionat - volum
despre care critica s-a pronunţat foarte favorabil, un exemplu
edificator fiind opinia lui Florin Faifer, din care cităm, în încheiere:
„Lucrarea doamnei MihaelaArsenescu-Werner este [...] de referinţă.
Profund gândită, intens trăită (ceea ce se întâmplămai rar), cu acuităţi
hermeneutice, cu un închegat spirit de sistem, etalând valenţe de
expresivitate...”
De fapt, nu doar lucrarea teoretică a actriţei poate fi astfel

caracterizată, ci întreaga ei activitate artistică şi pedagogică... Spre
bucuria noastră, a tuturor.

VedeTeatru XII

An de an, la sfârşit de mai sau început de iunie, mergem la
Buzău, la Gala Vedetelor, reuniune teatrală deja impusă,
cu personalitate distinctă şi respectabilă, în contextul

festivalier românesc sub denumirea ; sunt implicate în
acest titlu atât verbul (teatru), cât şi substantivul (de
teatru), ambele găsindu-şi justificare şi acoperire integrală în ceea ce
se petrece pe parcursul celor şapte-opt zile ale festivalului atât în sala
de spectacole a Teatrului „George Ciprian”, cât şi în spaţiile conexe
(Biblioteca „Vasile Voiculescu”, Cafeneaua artiştilor, licee, parcul
Crâng ş.a.).
Propunându-şi, între altele, să reabiliteze noţiunea de prin

încercarea de a distinge între bagatelizarea şi chiar vulgarizarea
acesteia prin atribuire neconformă unor inşi sau inse fără o organică
legătură cu artele - pe de o parte, şi condiţia ei funciară ilustrată de
personalităţi artistice autentice - pe de altă parte, manifestarea
teatrală buzoiană întreţine acest efort de peste un deceniu prin acţiuni
concertate, încât s-a creat, cel puţin în oraşul gazdă, o stare de spirit şi
un orizont de aşteptare în legătură cu vedeta de teatru. Ediţiile
anterioare ale festivalului au fost dedicate

, iar recent încheiata ediţie
(6-13 iunie) a fost rezervată , spectacolele
selecţionate în program având ca principal criteriu de selecţie
valoarea imaginii, contribuţia scenografiei la izbânda reprezentaţiei.
Spectatorii au putut astfel viziona creaţii deosebite ale pictorilor
scenografi consacraţi prin realizări mult apreciate (Vittorio Holtier,
Adirana Grand, Maria Miu, Cosmin Ardeleanu) sau ale unor tineri
foarte promiţători (Victor Diaconu, Răzvan Bordoş). Acestora le-a
fost rezervat şi unul dintre colocviile matinale („Scenograful-
vedetă”, cu participarea scenografilor Adriana Grand şi Cosmin
Ardeleanu şi a regizorilor Victor-Ioan Frunză, Cristi Juncu şi Vlad
Cristache -moderator criticulCrenguţaManea).
Afişul acestei ediţii a cuprins atât spectacole cu o vârstă

respectabilă ( de Alex. Kiriţescu, în regia lui Al. Dabija şi
scenografia lui Vittorio Holtier - Teatrul Odeon), cât şi unele mai
„tinere” -

- Teatrul Metropolis
Bucureşti), de Mika Myllyaho (regia Cristian-Theodor
Popescu, scenografia Cosmin Florea - Teatrul „Nottara”),

de Christopher Dwang (regia Horia Suru,
scenografia Maria Miu - Teatrul Mic), de Yasmina Reza (regia
Cristi Juncu, scenografia Cosmin Ardeleanu - Teatrul „Bulandra”),

după Al. Boffa (regia Tudor Lucanu,
scenografia Irina Moscu - Teatrul „Anton Pann” Rm. Vâlcea).
Aceasta a fost din care juriul (Emil Boroghină,
Mircea Morariu, Ştefan Oprea, Doina Papp, Sanda Vişan) a premiat
spectacolele ... şi şi a acordat o diplomă
pentru scenografulVittorioHoltier.
Am apreciat în mod deosebit cele două spectacole distinse cu

premii: pentru exemplaritatea tratamentului
modern aplicat unei comedii clasice de mare valoare, cuplul de
creatori (regizorul Victor-Ioan Frunză şi scenografaAdriana Grand)
impunând, într-un spectacol care oferă publicului - cum remarca
cineva - „teatru în stare de graţie”.Acţiunea regizorului asupra piesei
a fost complexă: a tradus textul (în versuri alexandrine), l-a
concentrat (a renunţat la partea lui finală, circa un act şi jumătate,
renunţ

şi a distribuit
principalele accente pe bigotismul şi credulitatea lui Orgon şi pe
fariseismul şi agresivitatea lui Tartuffe, încât vibraţia spectacolului e
maximă, iar personajele principale au şansa unor evoluţii strânse,

VedeTeatru

secţiunea oficială

a vdea vedetă

vedetă

regizorului-vedetă,
dramaturgului-vedetă, actorului-vedetă

scenografului-vedetă

Gaiţele

Tartuffe sau Impostorul

Panică
Vania şi

Sonia şi Maşa şi Spike
Artă

Eşti un impostor, Viskovitz!

Tartuffe Artă in memoriam

Tartuffe sau Impostorul

de Molière (regia Victor-Ioan
Frunză, scenografia Adriana Grand

ând adică la ceea ce îi fusese impus lui Molière de
cenzura vremii pentru a evita conflictul cu biserica)

extrem de tensionate, din confruntările lor sărind pur şi simplu
scântei. Celor doi actori - excelenţi în aceste roluri - Sorin Miron
(Orgon) şi George Costin (Tartuffe), li se alătură, cu o la fel de
valoroasă prestaţie, Nicoleta Hâncu (Elmira) şi Adrian Nicolae
(Damis).
Cel de al doilea spectacol pe care l-am preţuit în mod deosebit -
, valorifică scenic una din piesele preţuitei scriitoare franceze

Yasmina Reza, a cărei vogă în teatrul contemporan este pe deplin
acoperită de valoarea literară şi de teatralitatea textelor (sunt jucare
din ce în cemai frecvent la noi - dar nu numai la noi:

şi ). Piesa e scrisă excelent, cu
inteligenţă teatrală şi inteligenţă în general, cu viziune modernă
asupra artelor şi a relaţiei noastre cu artele (subtilă satiră la adresa
veleitarismului, a căderii în admiraţie necondiţionată în faţa oricărui
experiment, dar şi a cantonării în concepţii vechi); totul este însă
pretext sau, mă rog, prilej de a sonda în mentalitatea, în psihologia
individului contemporan şi de a-i dezvălui interioritatea complexă,
alterările, precaritatea sentimentelor, relaţia cu ceilalţi, etc. Un
tablou e „mărul discordiei” dintre trei buni prieteni.

Artă

Zeul măcelului,
Conversaţie după înmormântare Artă

alb pe alb
Aceştia se dezvăluie pe ei înşişi şi îşi definesc relaţia
dintre ei în funcţie de acest tablou. E o analiză
cvasicompletă a personalităţii fiecăruia cu
dezvăluirea a tot ce e precar şi cu tot ce e peren în
fiinţa lui. Termenul de , folosit în
legătură cu tabloul şi cu pictura în general, e
fundamental pentru înţelegerea textului şi a
spectacolului. Folosit în discuţia despre tabloul alb
pe alb (achiziţionat cu bani mulţi de unul dintre cei
trei prieteni), termenul numeşte, în fapt, întreaga
evoluţie a tramei şi a fiecărui personaj în parte,

deconstrucţie

întregul conflict dezvoltat de cei trei prieteni: e
, cu tot ce gândeşte, cu tot ce crede, şi ce nu crede, ce

doreşte, ce acceptă şi ce refuză, cu egoismul, cu atitudinea critică faţă
de ceilalţi doi, cu situaţia lui ca termen al unui cuplu conjugal despre
care se vorbeşte destul de mult, etc.). Este, apoi,

, a triumviratului prieteniei, cum ne apar cei trei bărbaţi;
totul se năruie din cauza deosebirilor de opinie în materie de artă
modernă. Dar, de fapt, tabloul alb şi opiniile despre el nu sunt
adevărata cauză, ci, doar, ocazia destrămării grupului; determinarea
adevărată e în ei înşişi, în insuficienta cunoaştere de sine şi
cunoaşterea celorlalţi, în şubrezenia sentimentelor, în insuficienta
motivare a preţuirii reciproce, etc. Confruntările de opinii, de
concepţii şi de sentimente prilejuite de tabloul alb îi conduc pe toţi
trei la o schimbare în interiorul fiecăruia şi în relaţia de grup: după ce
totul se dezvăluie şi se curăţă de impurităţi prin dezvăluire, grupul,
triumviratul prieteniei se reface şi totul va fi, probabil, mai solid, mai
durabil ca înainte de confruntare.
Scenografia e superbă - o încăpere neagră, îmbrăcată într-un fel

de blană (care să atenueze ecourile din afară), suspendată pe piloni de
sticlă şi cu foarte simple elemente care îngăduie schimbarea locului
acţiunii (prin rapida întoarcere a unei picturi de pe perete), vine în
contrast cu care joacă pur şi simplu rol determinant
în evoluţia acţiunii: ca obiect al disputei e adus sau scos din scenă
după necesitatea de a alimenta tensiunea sau de a lăsa ca bărbaţii să se
răfuiască între ei pe alte pretexte (cele conjugale, de pildă).
Interpreţii (Şerban Pavlu, Vlad Zamfirescu şi Gheorghe Ifrim)

sunt remarcabili - în vrie permanentă, convinşi şi convingători,
expresivi şi cuo dinamică interioară fără fisură.
Afişul festivalului a avut şi o secţiune în care

trupe tinere au susţinut spectacole interesante, cel mai merituos fiind
deAlanBennett în regia

şi scenografia lui Vlad Cristache - Teatrul Excelsior Bucureşti. Au
fost şi trei trupe studenţeşti - de la Universitatea „GeorgeEnescu” din
Iaşi ( de Yasmina Reza, clasa prof. dr. Mihaela Arsenescu-
Werner), UNATC „I.L. Caragiale” Bucureşti (

de Fernando Arrabal) şi de la Univ. „Hyperion” Bucureşti
( deC.V. Popa).
Ca la fiecare ediţie, afişul festivalului a cuprins colocvii, lansări

de cărţi (Fundaţia „Camil Petrescu” a lansat o parte dintre cărţile ei
recente - „George Constantin...” de Florica Ichim, „Caragiale în
vremea lui” de Camil Petrescu / „Procesul tovarăşului Camil” de Ion
Vartic) şi teatru radiofonic în secţiunea „Bucuria ochiului din
ureche”, proiect coordonat de regizorulMihai Lungeanu.
În încheiere - opinia directoarei festivalului, inspirata şi

infatigabila Marinela Ţepuş: „...este o manifestare înlăuntrul şi în
jurul căreia toată lumea se simte bine şi se bucură: artiştii pentru că
sunt admiraţi şi aplaudaţi de un public elevat şi cunoscător;
spectatorii pentru că li se oferă ceea ce îşi doresc cel mai mult, adică
producţii de mare succes; oamenii de teatru invitaţi, aleşi pe
sprânceană, după afinităţi culturale şi estetice, pentru că pot găsi un
loc paşnic în care să vorbească sincer despre starea teatrului; şi
organizatorii pentru că pot aduce la Buzău nume prestigioase din
domeniul teatral: actori, regizori, scenografi, dramaturgi, critici,
directori de teatre şi de festivaluri, jurnalişti, etc.”
După încheierea festivalului, teatrul gazdă şi-a prezentat cea mai

recentă premieră: de Tudor Muşatescu, în
regiaDianei Lupescu.

deconstrucţia
fiecăruia în parte

deconstrucţia
grupului

tabloul alb pe alb

Vedeta de mâine

TheHistory Boys. Poveşti cu parfumde liceu

Artă
Picnic pe câmpul de

luptă
Certificat de om simplu

Visul unei nopţi de iarnă

Scenă din Teatrul Metropolis)Tartuffe (
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Nunta ns ngeratî â ă (Opera Na )ţională Română Iaşi

Deşi s-a lăsat aşteptat, fiind găzduit cevamai târziu decât
era preconizat, de locul de-acum ştiut, Galeria Casei
Cărţii "Top Art", organizat sub

egida Asociaţiei Artiştilor Plastici Iaşi, a surprins motivat. N-am
făcut niciodată un secret din faptul că iubesc expunerile colective
într-unmod particular. Poate pentru că implică dual atât premisa de-
a face, graţie diversităţii ce le defineşte, un spectacol în sine, cu tot
ce el ar putea implica, de la intersecţii şi inserţii între clasic şi
spectacular, la virtuozităţi tehnice sau de impact vizual, cât şi o
anumită doză de risc, nu întotdeauna uşor de anticipat. Să transformi
diversitatea în atu ţine totuşi de valoarea expozanţilor ce vin s-o
susţină şi, implicit, certifice. În caz contrar, ritmul armonic al
demersului e grav faultat. Nu e însă cazul evenimentului din acest
an care reuşeşte, după cum anterior precizam, să atragă fericit
atenţia tocmai prin caracterul său echilibrat şi unitar.
Plasticianul Petrică Sîncu descinde expoziţional cu o lucrare

studiu. Ochiul privitorului alunecă pe firul luminii, atras deopotrivă
de efectele impresioniste şi desenul arhitectural ale

, de-un boem articulat. Impactul culorii e rezultatul unui
joc vizibil premeditat, în care obiectele-şi împrumută sau absorb
unele altora tuşe şi tente, printr-un acord mutual. Gutuile ţintesc
ocru inima florii, în timp ce ceainicul coalizează plastic cu umbrele
din planul orizontal şi tija tulpinilor din vas. Numai roşul sparge
fast, acordul acesta cast, mizând pe atuurile unui, altfel indubitabil
necesar, contrast.
Universul floral e, în general vorbind, unul, voit sau nu,

potenţat. Interesant e că fiecare cadru, reuşeste să transmită ca stare
şi elan emoţional altceva (deliciile unei colective, clar!).

Salonul de Primăvară

Meditaţiilor
cromatice

Crizantemele lui C. Pîinedulce, de pildă, au o structură estetic
controlată (poate prea). Se crează o imagine în oglindă, între vasul
suport şi celălalt element compoziţional, cartea. Gama, perfect
aceeaşi, atrage conexiuni de refren repetat. Elena Chirica în schimb,
mizează pe o viziune plastic temperată, bulgării săi de zăpadă
deţinând lejer secretul unei delicateţi ce înfioară. Într-atât încât eşti
practic tentat a încerca autenticitatea faldului vegetal. Sau a o palpa
doar, de teamă să nu-i scuturi de minuni ...corola. Încă un pas,
acelaşi subiect, o diametral opusă tehnică de design. Mădălina
Dorofte alege a semna un buchet puternic graficizat, cu forme ce par
a se (con)topi în fuga lor de perfect proporţional. Rezultatul reuşeşte
să bifeze astfel firesc, nu atât un cadru tradiţtional cât mai curând un
artefact pândit de optimismul specific decorativismului de interior
urban.
Armoniile florale sunt fericit finisate, în fine, de combinaţia uşor

blurată de bronz şi ceruleum, prin careElena Sârbu ştie a fascina, dar
şi de ramurile cotropite de primăvară (Elena Hafia) peste care, pare
să se fi aşternut între timp, voal de praf selenar.
Intrat pe teritoriul portretului, colajul inedit de personaje te

invită la un fel de mută conversaţie. Graţie lor te simţi la rându-ţi
măsurat din priviri, de chipuri ce nu cunosc bariere temporale şi nici
arhitipuri. Cu excepţia vieţii însăşi şi a unui moment oportun. O
dansatoare spaniolă (Mărioara Tereja) îşi unduieşte un evantai pe
ritmul unui flamenco pasional, pe care-l întrevezi sonor, pe fundal şi
tactil, printre paşi. Un chip cunoscut grupului de artişti amatori,
poeta şi la rându-i artistul plastic Lucia Epuraş ascunde după un
zâmbet, pe cât de graţios-reţinut, pe-atât de cald, poveştile unui ieri
convertit la azi.
Într-un alt plan, privirea stoică a părintelui adulat,Arsenie Boca,

magnetizează părând c-ar putea la o adică să-ţi scrijelească pe suflet
mesaj (Eugenia Nechita) în timp ce autoportretul Lenuţei Ursu,
schimbă radical tactica, pentru a descinde parcă (d)într-un ecran de
cinema.Un instantaneuprim-plan desprins din cotidian.
După al socializării rodaj, ai putea, fireşte dacă ai vrea, să te

pierzi la propriu în peisaj. Fragmente binevenite de călătorie şi de
dulce relache.Te îmbie fără cuvinte o primăvară timpurie (Maria
Frangopol), valul spumă purtat sus de aripa-ţipăt a unui pescăruş
(Cornelia Olteanu), acoperişul de pai al fântânii ghicite printre
copaci (Victoria Gavriluţ ), mulţimea pestriţă a talciocului de la Iaşi
(Jana Ghemeş) sau dimpotrivă pacea sihastră a clopotniţei vechi,
dintremunţi, care ştie suna a veşnicie vie şi să ţeasă peste suflet punţi
(Iulia Frujinoiu).De-o asculţi!
Pe strada din (Mircea Popescu) geometriile

arhitecturale au un filtru personal. Deşi precise, liniile nu taie,
paralelismele nu au în ele acel prototip de acurateţe rece şi nici
accente de strategie militară. Simţi între unghiuri, acoperişuri şi
umbre furate coroanelor de arbori prelinse pe asfalt, doar
asta...linişte ce te împresoară (la) cald. Una de care lumina-aură nu e
străină şi ştie exact cum, similar altui cadru, cel almănăstirii Bucium
(Dumitru Păvăloi) să desfacă după-amiaza-n snoave sau/şi
ceasloave.
Şi totuşi dacă ar trebui să aleg, la final, m-aş refugia pentru un

anotimpmăcar în satul (Emil Ilegitim) fiindcă acolo ai de ce
să te prinzi. De vara în clocot, de cerul ivoriu, de-al acoprişului roşu
viu. De poteca pe care nu-ţi poţi imagina cum ar fi odată plecat a nu

Cartierul liniştit

Oglinzi

te înturna. În aer e rânduială şi har, iar caselor le pare vrednică
grinda, semn căDumnezeu foloseşte...oglinda.
Pentru un surâs total, fie el şi în colţul gurii sau uneori amar,

segmentul "naiv" al e numai potrivit, de privit, la final.
Pictura aceasta pare că trăieşte din pură francheţe. Îţi trebuie nu doar
umor, ci şi un soi de înţelepciune cu aripi simple, concrete dar plină
de aluzii isteţe, abilă în a te-ndruma să faci pe alocuri, feţe-feţe.
Priveşti la propriu cu gura căscată şi cu inima deferecată, o lume în
sine. Miniaturi hâtre pline nu de vorbe, nu atât de linii fine ci,
paradoxal, demigala unui observator natural,marcat de ridurile,mai
adânci saumai subtile, ale unei societăţi uneori juvenile.
De la băiatul care oferă flori întrupat din fire pe tapiţeria cu

motive autentic-populare şi prinos de culoare a Profirei Mihai, sau
baloanele roşu-omagial, celebrând, cu larg convoi de porumbei şi
mâţe mici, zilele lui iunie, pentru pitici (Anastasia Gârneaţă), la
ludicul punctiform al caravanei nomade sau duhul copacului
dezrădăcinat, ce acuză rătăcirea-n damnate orgolii a târgoveţului ce
l-a tăiat (Gheorghe Boancă) până la pastorala de basm asaltată de
cântec de fluier şi primăveri în floare, ce vin grăbiş, nu dau târcoale
(Maria Lupu) şi dimineaţa de Sf. Alexie, când focurile ard ce-a mai
rămas, cât să se vadă primenirea din ogradă, în lumea aceasta e
întotdeauna, deopotrivă senin şi zarvă. Cât să se-audă, cât să se vadă
şi să te subjuge ca iscoadă.

Salonului

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Ton de salon

Indiferent, acest nume numi-a fost niciodată, cum nu cred c-a fost nimănui din faimoasa generaţie de aur a anilor `30,
din care mai făceau parte Mircea Eliade, fraţii Acterian,

fraţii Botta, Mircea Vulcănescu, Mihail Sebastian, Cioran, Eugen
Ionescu şi încămulţi alţii, care-ar fi putut să deamăsura valorii lor în
perioada de după război, de nu s-ar fi interpus cele cinci decenii de
devălmăşie comunistă. Nu s-au salvat de la
pericolul neîmplinirii decât cei ce au ales
pribegia exilului şi artiştii care au continuat
să-şi facă rolurile conştiincios şi sub
imperativele noii ideologii.
Sorana Ţopa, ca şi Dan Botta, face parte

din această ultimă categorie. Aura ce i-o
conferise Nae Ionescu într-o cronică
dramatică, după ce o văzuse în spectacolul
cu a rămas ca o
emblemă de care nu s-a mai disociat
niciodată. A rămas cu această recunoaştere,
dar şi cu datoria de a nu face concesii
facilului şi de a-şi purta destinul la aceleaşi
cote înalte cu care a fost creditată de
contemporani.
S-a născut la 14 februarie 1898 la Podu

Turcului, reşedinţă de plasă la acea vreme a
f o s t u l u i j ude ţ Tecuc i . A u rma t
Conservatorul deArtă Dramatică din Iaşi, la
clasa reputatului profesor State Dragomir,
după care a devenit societară a Teatrului
Naţional din Bucureşti.A rămas vestită prin
poveştile sale de iubire cu multe
personalităţi ale vremii - de la Mihai Codreanu şi Sorin Pavel la
MirceaEliade şiCioran.
N-a fost numai o mare actriţă, care-şi construia rolurile din

perspectiva absolutului. S-a impus atenţiei şi printr-o remarcabilă
prestaţie literară, colaborând sporadic la
cu versuri, eseuri, articole pe diferite teme, pentru ca, ulterior, să se
fixeze definitiv în creaţii dramatice. Prima sa piesă,

(1943), a fost pusă în scenă sub pseudonimul Nicolae

Domnişoara Nastasia,

Adevărul Literar şi Artistic

Călătorie-n
întuneric

Bucur şi a fost distinsă cuMarele Premiu alTeatruluiNaţional.Avea
în proiect două trilogii dramatice: care ar fi trebuit să
cuprindă piesele

şi , cu şi
N-a finalizat decât , care s-a şi jucat la

Naţionalul bucureştean.
A avut o viaţă pătimaşă, tumultuasă şi

aventuroasă, cu trăiri extatice, posesive, de
parcă ar fi dorit să extragă maximum de
exaltare din fiecare clipă. Mai cunoscută este
relaţia sa cu Mircea Eliade, relatată detaliat de
viitorul istoric al religiilor în primul volum al

sale. La acea dată, Eliade era deja
prins în mrejele blândei Nina Mareş şi trebuia
să decidă între cele două... Lucra la romanul

şi eroul său, Pavel Anicet,
resoarbe toate frământările de care era traversat
autorul.
La un moment dat, cei doi s-au retras la un

han din Sălişte, lângă Sibiu, şi Eliade, văzând
că toate proiectele sale riscă să rămână în
neîmplinire, şi-a scurtat şederea şi a revenit în
Bucureşti.

recunoaşte memorialistul. (…)

A plecat pe furiş
dimineaţa, înainte de a se face lumină şi Sorana
s-a trezit singură. Nu s-a întors la Bucureşti, ci
de la han s-a dus direct la Sibiu, să se
mărturisească lui Cioran. A căutat o cameră la

hotel, dar negăsind nici una liberă a apelat la Cioran. De aici, din
camera Soranei, Cioran i-a scris lui Eliade acea scrisoare
imprudentă.

Ciclul vieţii,
Neguţătorul de iluzii, Omul ascuns şi Călătorie-n

întuneric Ciclulmorţii Appassionata, Vila tăcerii Adevărata
moarte. Călătorie-n întuneric

Memoriilor

Întoarcerea din rai

După câteva zile numai începuse să
mă obosească,
Într-o bună zi n-am mai putut rezista şi m-am
întors singur la Bucureşti.

Dragă Mircea Eliade, Îţi trimit salutări din camera
Soranei. Nu ştiu dacă ai primit cartea poştală de la mine în care-ţi
ceream unele informaţii. Mă gândesc cu multă simpatie la matale şi
regret că în viaţa mea ne-am văzut atât de rar. Trimite te rog
articolul pe adresa mea, deoarece Sorana nu şi-a găsit cameră. Cu
mareameaprietenie, EmilCioran.

Sorana Ţopa făcea parte din protipendada bucureşteană şi se
învârtea în cercul criterionist, care aduna cam tot ce însemnavaloare
în capitala acelor vremi.
Tot din plasa Podu Turcului, din satul Burdusaci, a descins în

lume şi acad. C.D.Zeletin, pe care l-am întrebat, într-un interviu luat
în iulie 2008 (şi inserat în recentul nostru volum,

, 2, Editura Rafet, Rm. Sărat, 2015, p.21-22), dacă a
cunoscut-o pe actriţa Sorana Ţopa - această LouAndreas-Salomee
a României.

a răspuns distinsul academician,

Discipolă fidelă a cunoscutului teosof indianKrishnamurti, care
ţinea nişte cursuri în Olanda, unde Sorana Ţopa mergea în fiecare
vară să-i asculte învăţăturile, a încercat să-l atragă în această
aventură spirituală şi pe Mircea Eliade, dar tânărul învăţat a rezistat
ispitei, deşi recunoaşte că teosoful e

Mircea Eliade,
vol.1, p.275).
Sorana Ţopa a murit la 1 noiembrie 1986, la vârsta de 88 de ani,

bolnavă şi uitată de lumea nouă, pe care nu cred că a înţeles-o şi
acceptat-o. Nici aceasta pe ea. Oricum, după război n-amai publicat
nimic. Lumea ei, lumea care, în cafenele, îşi comanda meniul în
limba franceză, lumea care se-ntrecea în bătaia cu flori pe Calea
Victoriei şi pe care a răsfăţat-o cu rolurile sale, dispăruse odată cu
întronarea unor noi imperative ideologice.

Cremonii
maieutice

Primul care a făcut o paralelă între Lou Andreas-
Salomee şi Sorana Ţopa, a fost,
dacă nu mă înşel, domnul Ion Vartic, scriitor cu merite în
resuscitarea amintirii acestei femei de excepţie. Eu nu-i găsesc
temei, deşi o anumită învolburare biografică le este, într-adevăr,
comună. Cele două femei nu seamănă în esenţă, ci în impresie.
Extravaganţei temperamentale a lui Lou Andreas-Salomee îi
corespunde fervoarea spiritualistă a Soranei Ţopa. Este cu totul
altceva. În Lou pulsa ego-ul, în Sorana spiritul. Lou îşi pompa fără
încetare eul în eu, Sorana se afla în permanentă sforţare de a izgoni
eul personal din sine. Sunt două tablouri asemănătoare prin schiţă,
sau prin realitatea lor. Un amănunt: mama Soranei Ţopa,
Ecaterina, era originară din Burdusaci. Nu mama biologică, ci
mama care a crescut-o, pe ea şi pe fraţii ei. În tinereţea chipeşului şi
foarte înzestratului meu tată, înzestrat într-ale artei, a existat o
tentativă eşuată de a uni, prin ele, familiile noastre…Părinţii mei se
cunoşteau, aşadar, bine. În copilăria mea, de fiecare dată când
mergeam la Podu Turcului, mama în special avea grijă s-o viziteze
pe Eu aveam s-o cunosc mult mai târziu, pe sora
Soranei, AuricaGreabu. Era chinuită de un reumatism deformant şi
dureros la culme. Locuia în cartierul Pantelimon, zona socului, pe
strada veveriţei şi - coincidenţă plină de haz - mi-a dăruit o
fotografie a Soranei din parcul de la Vatra Dornei, bătând din
palmă la o veveriţă.

ra, fără îndoială, un om
inteligent şi cinstit, care putea ajuta multă lume. Dar nu vedeam
motivul pentru care trebuia să-l întâlnesc ( Memorii

Madam Ţopa.

,

Ionel NECULA

Sorana Ţopa -
dincolo de luminile rampei

Meditaţii cromatice

Mărioara Tereja - Dansatoare spaniolă
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De Rusalii, în cadrul emisiunii „Mioriţa” (redactor Ana
Maria Spătaru) de la Radio România Cultural, ni s-a
vorbit, cu mult profesionalism, despre dansul

căluşarilor, fără a pomeni nimic despremut, un personaj - este drept -
dispărut din spectacole, dar esenţial în ritual. Cine este mutul?
Mediator între viaţă şi moarte, între lumea oamenilor şi cea a
spiritelor, el face parte din acei precursori aimimilor şi pantomimilor
prezenţi în anumite ritualuri specifice unei sacralităţi arhaice. Spaţiul
şi timpul sacru în care acţionau erau asociate cu pericolul, deoarece
ei se situau la frontiera invizibilă a lumii duhurilor şi a spiritelor celor
morţi, fapt ce impunea prudenţă şi respect din partea asistenţei. Rolul
lor era de a îmbuna, sau controla chiar, misterioasele spirite. Extazul
mistic, dansurile ritmate, măştile, costumele, dar mai ales tăcerea
rituală permiteau accesul în lumea invizibilă, în anumite momente
ale anului.
În general, în numeroase societăţi, arta aceasta a mimului, după

ce s-a desprins din ritual, s-a manifestat în spaţiul laic al unui teatru
popular, înainte de a urca pe cele mai strălucite scene. În teatrul
românesc, arta mimului nu a cunoscut această evoluţie pentru că
între cultura populară şi cea elitară au existat momente de
discontinuitate sau de sincopă. Supravieţuirea tradiţiilor religioase
precreştine în folclorul românesc ne ajută să înţelegemmai bine rolul
mimului în societăţile arhaice în general, deşi, astăzi, spectacolul
estompează ritualul.
Gogiul din jocurile funerare din sudulMoldovei este un astfel de

mim al cărui rol este de a reprezenta spiritul celui mort, însoţit de un
Vornic ce stabilea, prin vorbe, cântec şi gest, contactul cu asistenţa
pentru a-i anunţa, la final, învierea. Un alt ritual, adevărat dans
macabru, mima moartea ce seceră totul. Hora strămoşilor, în jurul
unui rug, alterna momente de tăcere cu vorbe ce-şi pierduseră
înţelesul şi cu incantaţii menite a întări convingerea că cei morţi n-au
pierit, ci se află în lumea de dincolo (Cf. Romulus Vulcănescu,

, Ed.Academiei, 1987.
Bătaia tobelor şi sunetul fluierelor - muzică de tip dionisiac -

însoţeau sufletul mortului în momentul intrării sale în comunitatea
strămoşilor, celebrând astfel triumful vieţii prin moarte,
reminiscenţă - după părerea demnă de încredere a lui Romulus
Vulcănescu - a cultului morţii la daci ( , Ed.
Ştiinţifică, 1970). Prezenţe constante cu rol protector, dar, desigur,
destinate şi a sugera stranietatea celeilalte lumi, măştile şi-au pierdut
aceste funcţii în cursul timpului: fie au fost imaginate într-un registru
din ce în ce mai realist, deci laic (cazul măştilor strămoşilor), fie au
dispărut (în cazul căluşarilor).

Mitologie română

Măştile populare

Ritual integrator al principiilor antagonice ce opun cele două lumi
(cea vizibilă şi cea invizibilă), dansurile magice ale căluşarilor au
supravieţuit mai bine decât celelalte ritualuri menţionate, datorită
funcţiei lor de protejare a comunităţii şi datorită corelării cu o
sărbătoare creştină. Răutăcioase divinităţi feminine ale nopţii, Ielele -
ce puteau paraliza, desfigura sau înnebuni pe cei ce le ofensau - erau
domolite, îmblânzite de acest ritual ale cărui caracteristici i-au
determinat pe specialişti să vorbească de „o vechime ancestrală,
foarte probabil preistorică, vădit preromană” (Ovidiu Bîrlea,

, Cartea Românească, 1982). Dansul
lor evocă - observa Mircea Eliade - atât tropotul cailor, simbol
masculin eroic, cât şi dansul zânelor. Reduse la aspectul lor
spectacular în lumea citadină, dansurile rituale ale căluşarilor şi-au
păstrat funcţia apotropaică în spaţiul multor comunităţi ţărăneşti din
sudul României. Pe acest fond arhaic s-a suprapus sărbătoarea
creştină aRusaliilor. La cincizeci de zile după Paştele ortodox, în sud-
estul european sunt celebrate rituri funerare ce pun capăt prezenţei
spiritelormorţilor pe pământ, dupămisterul Învierii.
Castitatea şi curăţenia spirituală a grupului ezoteric al căluşarilor

permit purificarea teritoriului comunitar şi garantarea sănătăţii obştii.
Iniţiaţii îşi încep misiunea cu un jurământ secret făcut în spaţiul
bântuit de Iele. În timpul dansului, cuvintele sunt de prisos. Sugerarea
levitaţiei prin salturi măiestre este ritmată de strigături. Trupa
condusă de un vătaf este însoţită de un personaj androgin, unmarginal
agresiv, dar şi comic: Mutul. Altădată, el purta „o mască din piele de
capră reprezentând o fiinţă fantastică pe jumătate animal, pe jumătate
pasăre ce semăna uimitor de mult cu capra sărbătorilor de iarnă”
(Ileana Gaiţă Yvonne de Sike,

, Bordas, 1994). Această străveche mască,
abandonată în timp, pledează pentru apartenenţa, la origini, la un cult
dionisiac. Bastonul său cu conotaţii falice, numit cioc, a fost
considerat un „simbol al fertilităţii şi abundenţei” în lumea
„populaţiilor neolitice” (Ion Ghinoiu,

, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999). Ciocul se distinge
de steagul grupului de dansatori, ce susţine imaginaţia
ascensională şi concentrează puterea în centrul spaţiului circular de
joc. Ciocul se deosebeşte şi de bâtele dansatorilor, ce le servesc de
sprijin în dansurile lor aeriene şi care se presupune a fi fost obiecte
rituale ale unui cult solar (Cf. Gail Kligman, , Ed. Univers,
2000).
„Legăturile dintre Rusalii, Iele şi Căluş pun în evidenţă o

suprapunere amomentelor, a cultuluimorţilor, a cultului de fertilitate,
a spiritelor malefice şi demonstrează că există un sistem simbolic

Eseu
despre dansul popular românesc

in

Lumea de aici, lumea de
dincolo

axis mundi

Căluşul

Fêtes et croyances populaires en
Europe au fil des saisons

integral prezent în Căluş: obiceiul apare de Rusalii, o zi de doliu, dar
în acelaşi timp este un ritual care protejează viaţa” ( ). Deoarece
vrăjitoarele sunt neputincioase în această perioadă a anului, Vătaful
şiMutul au un rol principal în vindecarea rituală, cu ajutorul dansului
şi al plantelor medicinale (usturoi şi pelin). Vindecarea cu ajutorului
dansului condus de Vătaf este o acţiune similară cu cea a şamanului
care trăieşte simultan în lumea profană şi în cea sacră, al cărei paznic
este, aici, Mutul. Ca în psihanaliză, - remarca Gail Kligman -
procesele simbolice sunt importante şi transferul este mecanismul-
cheie. Diferenţa esenţială constă în faptul că în psihanaliză
conversaţia are un rol esenţial, în timp ce la Căluş esenţială este
tăcerea, considerată o modalitate de camuflare a prezenţei
dansatorilor rituali în spaţiul sacru al spiritelor, deoarece puterea lor
nu se poate compara cu cea a Ielelor şi are doar o acţiune diurnă.
Dansurile magice sunt întrerupte, din când în când, de momente
comice unde rolul de bufon este asumat deMut (sau, în unele regiuni,
de Vătaf). Jocul său transgresiv contrabalansează fascinantul
„ ” al sacrului, fără a-l contesta. Un proteism
specific îi permite ca, în funcţie de contextul socio-istoric, să fie, pe
rând,medic, preot, o femeie care jeleşte unmort, un turc sau un cazac.
Comentează astfel subiecte tabu ce reflectă dezordinea socială.
„Suprapunând idealurile culturale, el apare deopotrivă ca
murdărie/curăţenie, profan/sacru, haos/ordine şi abatere/moralitate”
(Gail Kligman, ).Atunci când Mutul vorbeşte, orice formă de
cenzură dispare. Cu acest mim cameleon, devenit moralist, teatrul se
naşte în sânul ritualului, oglindind devenirea contradictorie a lumii.
Glumele sale incriminează pentru a regenera societatea şi a proteja
sacrul, prin promovarea implicită a legilor morale. Murdar,
neîngrijit, insolent, întruchipare a unui comportament deviant, el este
o variantă românească a trupului grotesc aşa cum l-a analizat M.
Bahtin. Modul grotesc de reprezentare a trupului, direct legat de
stihiile naturii şi de ierarhia cosmică, degradează orice act spiritual
prin „transferarea lui la nivelul material-corporal al actului facerii”.
Logica grotescului este însă paradoxală căci „revelă omare bogăţie şi
plinătate de sensuri” (Cf.

, Univers, 1974). Androginia Mutului se
înscrie în sistem. „Androginia - observa Mircea Eliade - este o
formulă arhaică şi universală pentru a exprima ,
coincidenţa contrariilor, ” (

, Univers Enciclopedic Gold, 2010). La urma urmei, însuşi
ritualul căluşarilor integrează principii antagonice, se prezintă ca o

, şi este încă viu.
Monotonalitatea gândirii şi stilului artei oficiale, o cenzură

oficioasă şi chiar o autocenzură prost înţeleasă n-au permis Mutului
să evolueze, să dea naştere mimului sau unor personaje de tipul
Arlechinului. Oficial, ritul s-a dislocat. Foştii iniţiaţi sunt azi simpli
dansatori, produse de export. Mutul, pentru că a fost prea slobod la
gură, a fost „uitat” sau eliminat. Semenii săi din alte culturi au însă o
altă istorie. Să înţelegem deci din această perspectivă apariţia tardivă
a pantomimei şi a mimului pe scena românească. Să înţelegem şi de
ce discursulmimului deranjează.

Ibid.
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Mutul care vorbe teş

Mihaela MÎRŢU

În cele două-trei luni ce s-au scurs de la premiera spectacoluluicu piesa a lui Martin McDonagh şi până în
momentul în care mi s-a ivit şi mie ocazia de a-l vedea au

apărut deja câteva cronici. Nu foarte multe, lucru explicabil şi prin
subţierea tot mai accentuată a rândurilor criticilor de teatru care mai
scriu cronică, în schimb se pierd în discuţii ceţoase despre viitorul tot
mai nesigur al acestei profesii, pare-se pe cale dedispariţie.
Citind comentariile în cauză, am dedus că ar fi vorba despre un

spectacol bun, dar căruia i-ar mai fi trebuit ceva spre a fi unul foarte
bun. Unul de „cinci stele”, nu de trei, aşa cum l-au considerat a fi cei
ce scriu pentru publicaţiile caremai practică acest sistem ce provoca,
pe vremuri, mai multe pasiuni, mai multe controverse, mai multe
bucurii ori, dimpotrivă, furii decât însuşi textul cronicii.
Aproape nici unul dintre semnatari nu a avut mai nimic de

reproşat actorilor. Nici nu prea aveau ce, căci, aşa cum voi încerca să
argumentez şi eu mai la vale, cu toţii, fără excepţie, sunt foarte buni.
E vorba despre actori ajunşi la vârsta maturităţii, care nu doar că
joacă mult, ci joacă şi foarte bine şi care ştiu nu numai ce înseamnă
teatrul contemporan, ci teatrul
Obiecţii a stârnit, în primul rând, dimensiunea spectacolului.

Care durează trei ore (cu pauză) ceea ce, pentru obişnuinţele
spectatorului de azi, ar fi, zice-se, prea mult. Or, asta ar însemna că
spre a fi cu adevărat foarte „bun”, spectacolului de la „Nottara” i-ar fi
trebuit, de fapt, ceva „în minus” şi nicidecum „în plus”. Numai că
lungă e şi piesa lui MartinMcDonagh. Lungă, însă nu lungită. După
părerea mea, avem de-a face cu o piesă doar fals leneşă.

e o scriere de o organicitate şi de o omogenitate
impecabile în care nu prea poţi intra cu foarfeca fără a plăti un preţ
destul de mare - acela al atentatului la desluşirea relaţiilor complexe
dintre personaje. Relaţii ce nu se lasă dibuite cu una, cu două, care
sunt mai complicate decât par a fi la o privire superficială. Aceasta
deoarece e mai mult decât o scriere despre doi fraţi
ce se tachinează, se păcălesc, se urăsc, se ameninţă cu moartea, îşi
fură chipsurile, îşi distrug unul altuia obiectele dragi. Care au de
ascuns nu doar secrete comune, ci şi secrete individuale, aşa că
recurg, din când în când şi la şantaj. Deşi, până la urmă, nu au de
câştigat nimic din el.Vedem pe scenă doi fraţi ce par că nu semai pot
suporta, dar nici nu pot trăi unul fără altul. Care ba se joacă de-a
iertarea, ba chiar iau în serios iertarea greşelilor proprii, doar spre a
comite unul faţă de celălalt greşeli încă şimaimari.
Asemenea altor scrieri ale lui Martin McDonagh, dramaturg cu

faimă şi carte de vizită, destul de cunoscut spectatorilor români
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tout court.
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fiindcă din 2005 încoace i-au fost jucate câteva scrieri (Să amintim
doar .

vorbeşte înainte de orice despre o lumemarginală. O
lume în care e teribil de greu nu să trăieşti, ci să supravieţuieşti. O
lume în care singurătatea e lege.Aşezarea din ţinutul Leeanane în care
se petrece acţiunea piesei e una în care nu se mai fac demult nunţi, ci
doar înmormântări. În care se bea de dimineaţa până seara. În care
plouă cumorţi ciudate, precum cea a tatălui fraţilor Connor. Însă, mai
abitir, plouă cu sinucideri. O lume în care parastasul a devenit o
sărbătoare numai la gândul că „meniul” ar putea conţine „pateE”. În
care, la un moment dat, până şi preotul satului, bunul şi mereu
alcoolizatul domnWelsh, îşi ia viaţa, deşi lui, ca om al Bisericii, îi e
mai limpede ca oricui altcuiva, că suicidul e un păcat. În micul orăşel
în care se consumă acţiunea piesei lucrurile se petrec astfel încât „cei
răi” aumaimulte şanse de a ajunge înRai decât „cei buni”. Pentru toţi,
traiul e apăsare, iar oamenii nu înseamnă decât un conglomerat de
existenţe, nu şi de fiinţe.
Şi, cu toate acestea, piesa lui MartinMcDonagh nu e o tragedie în

lege. Nu prea ne vine să plângem pe umărul personajelor, deşi
câteodată, ca de exemplu atunci când părintele Welsh îşi citeşte ceea
ce vom înţelege curând că a fost scrisoarea lui de adio, puţin
moralizatoare, dar şi foarte umană, emoţia ne cuprinde.
Obiecţii a stârnit şi limbajul din piesă, calificat de unii critici mai

pudibonzi din cale afară de „murdar”. Ca şi cum lumea aceea deloc
curată, ba chiar murdară de-a binelea (în spectacolul de la „Nottara” o
surprinde cât se poate de exact scenografia Carmencitei Brojboiu) ,
nespălată la propriu (aşa cumeColeman), ar putea să vorbească altfel.
Ca şi cum cei doi fraţi, din existenţa cărora au cam lipsit femeile, ar
avea altă cale de a-şi afirma în alt mod bărbăţia
decât tot făcând caz, ba trebuie, ba nu trebuie, de
ea. Numai că, ascultând cu luare aminte şi fără
prejudecăţi textul, îţi dai seama cât de inteligent,
de rafinat, câte „frumuseţi şi preţuri noi”, vorba
poetului, a iscat, de fapt, traducătorul Bogdan
Budeş.Nu, nu e vorba de prudenţă, de precauţiuni
inutile, ci de jocuri pe claviatura limbajului, de
jocuri cu gramatica, cu acordul adjectivului cu
substantivul, de modificări în structura
fonematică a cuvântului pe care nu se poate să nu
le apreciezi; nu în sine, ci pentru rosturile
împlinite în economiamontării.
S-a mai vorbit despre un minus de regie, fapt

de care s-ar face vinovatCristian Juncu.Ca şi cum
discreţia, sau, mai exact concentrarea pe regia
rolurilor şi pe rafinamentul elaborării acestora, ar
fi o vină. Fără doar şi poate, există în spectacol o
oarecare lentoare. Numai că în acel orăşel din
Leeanane viaţa curge teribil, ucigător de lent. O zi
e egală cu alta, la fel cum un pahar de nu ştiu ce
tărie e, cantitativ, egal cu celălalt. Doar efectele

Billy şchiopul, Omul-Pernă, Regina frumuseţii din Leeanane)
Vestul singuratic

asupra celui ce îl bea pot fi altele, în funcţie de momentul în care se
petrece îngurgitarea băuturii. Aşa se face că, pe neaşteptate, o zi
ajunge să fie puţin diferită faţă de ceea ce tocmai a trecut. Despre
efecte diferite şi comportamente bizar altfel e vorba, între altele, în
spectacolul de la „Nottara”, iar detaliile acestea se văd în jocul
actorilor, fără cusur îndrumaţi deCristian Juncu.
Bărbaţii din ni se înfăţişează asemenea unor

primitivi. Nu doar masivul, cvasi-retardatul Coleman, admirabil
jucat de Florin Piersic jr., dă semne că ar fi astfel. Ci şi vesel-jucăuşul
Valene, un răutăcios-egolatru, mai totdeauna cu zâmbetul pe buze,
nuanţat adus în scenă deVladZamfirescu. Nicimăcar blândul, veşnic
nemulţumitul de sine preotWelsh, nu înţelege prea multe din felul de
a fi al oamenilor, câtă vreme nu îşi dă seama de dragostea pe care a
stârnit-o în sufletul lui Girleen, foarte bine jucată de Ioana Calotă. O
dragoste ce l-ar fi putut salva. Cine ştie? Oamenilor din

parcă le e teamă de ei înşişi. Poate acesta e motivul în
virtutea căreia lui Welsh îi e greu să îşi pronunţe prenumele
Rândunel, iar Girleen recunoaşte cvasi-ruşinată că, de fapt, se
numeşteMaria.

nu e neapărat un spectacol al ritmurilor, al
învolburărilor, ci, mai curând, unul al nuanţelor infinitezimale. Un
merit indiscutabil. De fapt, o chestiune de subtilitate.
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Teatrul „Nottara” din Bucureşti- VESTUL SINGURATIC
de MartinMcDonagh; Traducerea: Bogdan Budeş; Regia
artistică: Cristian Juncu; Scenografia: Carmencita Brojboiu;
Cu: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu; Andi Vasluianu; Ioana
Calotă;Data reprezentaţiei: 12mai 2015
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Cine este Viorica Cortez ? Ştie întreaga lume iubitoare de
teatru muzical şi concert: cei care frecventau sălile
filarmonicii şi ale operei din Iaşi în anii 50-60,

melomanii şi profesioniştii bucureşteni de după 1965, publicul
marilor teatre mondiale de atunci încoace, românii redescoperitori
după 1990, generaţiile tinere de cântăreţi, de pasionaţi ai operei,

şi -ului de astăzi. Pentru toţi, Viorica Cortez este
mezzo-soprana născută la Iaşi şi stabilită în Franţa, artista cu o
carieră internaţională grandioasă, înzestrată cu calităţi muzicale şi
dramatice excepţionale, cu o voce amplă, strălucitoare, de o
întindere vocală enormă, cu o personalitate impunătoare de alură
universală. Cu toate acestea, abia după apariţia, în 1994, a
impunătorului volum, ,
realizat cu o dăruire fără seamăn de istoriculAdolfArmbruster, soţul
său, lumea muzicală a descoperit adevăratele dimensiuni ale
activităţii artistei. Pornind de la disponibilitatea de a excela în toate
genurile cântului - operă, vocal-simfonic, lied - Viorica Cortez a
susţinut peste 1000 de spectacole/concerte (!), a cucerit marile scene
ale lumii ( din Londra, dinMilano,
dinVerona, dinViena, dinNew-York,

din Chicago, din Paris ş. ), evoluând însă în
mai mult de 200 de oraşe ale lumii, cu un repertoriu imens, de peste
80 de titluri numai în genul dramatic. Calitatea artistică a
interpretărilor sale, verificabilă astăzi prin impresionantul volum de
cronici dedicate, prin înregistrările rămase, determină aprecierea
Vioricăi Cortez ca una dintre cele mai mari voci demezzo-soprană a
secoluluiXX, ca una dintre celemaimari cariere din lumea cântului.
Ce se află în umbra vieţii artistice continuată de peste 50 de ani, ce
forţă vitală, ce dimensiune spirituală, ce tărie psihică defineşte omul
Viorica Cortez? Aflăm din lecturi, confesiuni ale artistei (ultima
publicată deMarius Constantinescu), fiind în preajma ei, şi lăsându-
ne supuşi de magnetismul personalităţii sale sau încercând să
reconstituim o artă dedicată vieţii şi o viaţă dedicată artei.
Descoperim treptele timpului Vioricăi Cortez ca ascensiune prin
dualităţi dramaturgice în care binele a învins răul.

nstinctul muzicii şi al versului cântat, trezit în mediul
artistic al casei părinteşti de la Doi Peri (Bucium), în care se
adunau poeţi ca George Lesnea sau Nicolae Labiş,

muzicieni caAchim Stoia sau Constantin Bobescu, în care se cântau
lied-uri germane şi romanţe româneşti - au învins vicisitudinile
timpului, umilinţa exmatriculărilor repetate din liceul

(dată fiind “originea nesănătoasă”), persecuţiile asupra
familiei, soldate cu sărăcie şi hărţuire psihică. Dovada: după numai o
scurtă pregătire muzicală, Viorica Cortez debutează în
de Beethoven pe scena Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri”,

într-un concert dirijat deAchimStoia.Aveadoar 17 ani împliniţi!
Ce a urmat? A cântat pentru câştigarea traiului zilnic, al ei şi al

familiei, intrând în corul , înfiinţat de Filarmonica
ieşeană, fiind solistă în multe concerte din capitala Moldovei, dar şi
în turneele de culturalizare a maselor la Târgu Frumos, Paşcani,
Podu-Iloaiei, Cotnari. A avut însă inteligenţa şi pasiunea de a-şi
continua pregătirea muzicală, mai întâi la liceul “Octav Băncilă”,
apoi la reînfiinţat în 1960,
valorificând la maxim capacitatea profesională a maeştrilor săi, pe
care nu încetează să-i evoce: Felicia Tarnavschi, Ella Urmă, Teodora
Stroescu, Constantin Constantinescu, Achim Stoia, George Pascu,
George Zaharescu. Roadele nu întîrzie să apară. Remarcându-se la
Bucureşti printr-un recital de canto (august 1964) şi mai ales prin

la
(septembrie, 1964), Viorica Cortez a fost chemată pentru ultimul an
la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, clasa Arta Florescu, unde
va susţine examenul de diplomă cu opera „Orfeu şi Euridice” de
Chr. W. Gluck (1965). În acelaşi an, beneficiind şi de îndrumarea
maestrului Constantin Stroescu, a câştigat Marele premiu

la , Olanda.
Bineînţeles că, după cele două premii internaţionale, valoarea sa a
fost confirmată şi în ţara natală, primind la
Concursul deCanto “GeorgeEnescu” (1967).

i începutul carierei internaţionale a Vioricăi Cortez stă sub
semnul luptei contrariilor. Deşi în partea a doua a anilor '60
este chemată tot mai des pe scene de operă din Toulouse,

Dublin, Belgrad, Viena, Londra, obţinînd primele mari succese,
onorarea contractelor devine din ce în ce mai dificilă, mai
imprevizibilă. Viza de ieşire din ţară se lasă de multe ori aşteptată
pentru cîntăreaţa angajată încă la Filarmonica din Iaşi sau, din 1969,
la opera din Bucureşti. Drept urmare, în 1970 artista face primul salt
în gol, rămânând definitiv în Occident, fără a imagina până la capăt
consecinţele, dramatismul gestului: şase ani de despărţire de fiica ei,
Cătălina, 20 de ani de tăcere în ţara natală privind viaţa sa intensă de
scenă şi de concert.
Viorica Cortez începe o nouă viaţă, încadrată în

care munca neîntreruptă este consolarea şi sursa unei ascensiuni
rapide către o glorie mondială. Debutează în Statele Unite ale
Americii, cântând la Philadelphia, Pittsburgh, apoi la New York, la

(cu de Verdi - 12 mai, 1971), la
(în - noiembrie, 1971). În aceeaşi perioadă

are primul spectacol la din Milano ( , 23
februarie, 1971). De aici înainte, cariera sa acoperă cele mai
importante teatre de operă din lume: din Paris, Chicago, Lisabona,

*

wikipediei youtube

Viorica Cortez. Enciclopedia unei cariere

Covent Garden La Scala Arena
Staatsoper Metropolitan Lyric

Opera Grand Opéra

Oltea
Doamna

Simfonia a 9-
a

Gavriil Musicescu

Conservatorul “George Enescu”

Kathleen
Ferrier

star system-ului,

Carnegie Hall Messa da Requiem,
Metropolitan Carmen

Scala Samson et Dalila

a.

Treapta I. Rădăcinile spirituale şi educaţia înving
vremurile nefavorabile

Treapta a II-a. Totul pentru artă!

I

Marele Premiu Concursul Internaţional de la Toulouse

Concursul de canto de la s'Hertogenbosch

Medalia de Aur

Ş

Napoli, Nisa, Viena, Köln, Madrid ş.a. Faima sa o precede la
, astfel că, în 1972, este invitată să susţină rolul din

Aida de Verdi alături de celebrul Franco Corelli. Bogăţia şi
intensitatea vieţii sale artistice nu poate fi măsurată dincolo de cifre.
Astfel, în perioada sa de libertate impusă, 1970-1975, până ce obţine
cetăţenia franceză, Viorica Cortez debutează în nu mai puţin de 15
roluri (înţelegînd partituri noi) şi evoluează în 137 de spectacole (?!).
Nu este posibilă aici decât o selecţie restrictivă:Adalgisa (V. Bellini -

), Napoli, 1970; Klytemnestra (R.Strauss - ), Roma,
1971; Ulrica (G.Verdi - ), Milano, 1972; Iocasta
(I.Stravinski - ), Milano, 1972; Laura Adorno ( A.
Ponchielli - Gioconda), Verona, 1973; Elisabeta (G.Donizetti -

), Chicago, 1973; La Belle Dulcinée (J. Massenet -
), Paris, 1974; Armide (Chr. W. Gluck - ),

Napoli, 1974; Ariane (P.Dukas - ), Roma,
1975. Lamijlocul anilor '70,VioricaCortez era deja ceamai apreciată
cântăreaţă din Franţa, aflându-se în partea de sus a piramidei vieţii de
operă dinOccident.

upă recitalul dezamăgitor de la Ateneul român, permis
cetăţeanului francez Viorica Cortez în 1975, fără foşti
colegi în public, cu o presă critic-analitică „obiectivă”,

plină de recomandări „profesionale”, marea artistă a lumii îşi
continuă cariera în acelaşi ritm debordant. Noua viaţă de familie şi
monden-artistică alături de soţul său - Emmanuel Bondeville,
compozitor şi secretar alAcademiei franceze de , susţinută
de prezenţa fiicei sale ameliorează viaţa artistei, dar nu stinge dorul
de casă, hrănind în continuare concentrarea asupra activităţii
profesionale intense. „De la stabilirea ei în occident - precizează
AdolfArmbruster -VioricaCortez nu a cunoscut zile de repaus sau de
odihnă, de vacanţe binemeritate (...). “Dorul pribeag” ogoneşte într-o
stranie nelinişte interioară de la un spectacol la altul; chiar şi vara,
anotimpul în care teatrele lirice se închid, ea este mereu prezentă la
diferite festivaluri, mai ales la Verona” ( ,
p.72).Artista nu-şi mai aparţine, trăieşte doar prin muzică şi viaţa de
scenă, căzând fără să-şi dea seama în depresie şi epuizare. Momentul
de criză din 1982 când este nevoită să anuleze contracte, rezolvat în
mediul familial de la Iaşi, apoi la Paris cu maestra sa Aneta
Pavalache, o determină să-şi schimbe radical viaţa, ritmul
spectacolelor să fie mai raţional, alegerile sale artistice, mult mai
selective.
Se întoarce pentru spectacole memorabile la

( , , - 1983,
1984). Joacă sau concertează pe noi scene ale lumii - San Francisco,
Rio de Janeiro, Madrid, Bagdad, Tokyo, Osaka, Amsterdam. Este
chemată în mod repetat în marile teatre europene -
(cu şi - 1988), din Paris (cu de
Richard Strauss - 1986) în regia mult citată a lui Jorge Lavelli, la

, Barcelona ( , ,
, - 1986, 1987, 1988,

1989), la ( cu Luciano
Pavarotti - 1989).

evoluţia română din decembrie 1989 o trăieşte cu toată
fiinţa, luând atitudine publică, participând pe 30 ianuarie
1990 la organizată de

dinViena (pentru care îşi anulează un turneu înAustralia); se întoarce
în ţară oferind publicului din Bucureşti şi Iaşi concerte şi spectacole
de operă. A avut o primire triumfală. Iată un fragment din cronica
semnată de Viorel Cosma despre concertul extraordinar de la sala
Radio din Bucureşti ( , 22 aprilie,
1990): „Concertul de arii din opere, agrementat şi cu unele miniaturi
vocale (printre care lieduri de George Enescu) a oferit întreaga
dimensiune a acestui vulcan liric aflat încă în efervescenţă. Viorica
Cortez a demonstrat că - practic - nu are limite în abordarea celormai
diverse şi mai dificile partituri. Forţa dramatică din sau

de Ponchielli, căldura şi respiraţia amplă cu accente de
neuitat pe registrul grav, din de Saint- Saëns,
virtuozitatea vocalizelor din de Rossini, nervul şi ritmica
drăcească din de Bizet au convins publicul căViorica Cortez
a urcat în vârful piramidei liricii contemporane printr-un cumul de
virtuţi native excepţionale, dublate de însuşirea unei tehnici vocale
exemplare.”
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Treapta a IV-a. Incomparabila bucurie a recunoaşterii în
ţara natală

Diva assoluta
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Şi Iaşul participă la bucuria reîntoarcerii, umplând în 1991 sălile
Filarmonicii şi Operei, apreciind în presă calităţile marii interprete.
„Ani în şir ne-a fost dor de ea - scrie Liliana Gherman. Vocea -
păstrându-şi coloritul particular (şi, aş adăuga, inconfundabil) a
câştigat în luminozitate şi forţă de penetrare, dobândind în acelaşi
timp o infinitate de nuanţe înscrise într-un amplu ambitus al
gradaţiilor dinamice; muzicalitatea nativă (...) s-a adâncit prin
asimilarea unui vast repertoriu şi s-a rafinat proporţional prin cultura
muzicală şi scenică implicit dobândită, fără a-şi fi pierdut însă
cuceritoarea spontaneitate...” (cronica la
din sala Filarmonicii „Moldova”, dirijor, Gheorghe Costin, iunie,
1991). Dimensiunea artistică a cântăreţei mondiale devine tot mai
cunoscută în România graţie emisiunilor de radio şi televiziune, a
articolelor şi volumelor dedicate, tot mai apreciată prin onoruri
publice: cetăţean de onoare al municipiului Iaşi (1993),

al Academiei demuzică „GheorgheDima” dinCluj
(2010), prin sărbătorirea sa în
(Bucureşti 2014).

apacitatea muzicală excepţională, tehnica vocală
robustă, forţa de expresie dramatic-scenică îi permit
Vioricăi Cortez continuarea carierei şi în prezent. Alege

noi partituri, adaptate vîrstei, roluri de compoziţie scenică în care
debutează succesiv. Amintesc doar operele de Fr. Ciléa,

de I. Stravinski, de S.Barber, de
Leos Janacek, de Fr. Poulenc. Viaţa sa se
îmbogăţeşte cu participări în jurii internaţionale de canto, cursuri de
măiestrie, recitaluri şi concerte, prezidarea

de la Paris. Dar astăzi, activitatea Vioricăi Cortez
pentru promovarea tinerilor, pentru cunoaşterea muzicii româneşti
peste hotare, devine sursa consolării, a cicatrizării rănilor unui suflet
atât de încercat de pierderea scumpei sale fiice, Cătălina.
Cunoscându-i treptele devenirii, ne apropiem de omul Viorica

Cortez, pentru care pasiunea aventurii se împlineşte cu munca
asiduă, frumuseţea strălucitoare este dublată de simplitate,
vitalitatea debordantă se sprijnă pe o credinţă adâncă. Bogăţie şi
intensitate sufletească, spirituală ce se reflectă în diversitatea de
nuanţe şi expresii ale vocii, în capacitatea de a reda scenic marile
eroine ale lumii transpuse în operă, în eleganţa şi distincţia jocului
teatral, în dragostea de oameni, de viaţă, de natură.
Prin uriaşa carieră, prin dubla excelenţă artistică de cântăreaţă şi

actriţă, Viorica Cortez reprezinţă cea mai strălucită continuare a
imaginii interpreţilor români de operă din prima parte a secolului
XX, dintre care s-au detaşat Elena Teodorini, Hariclea Darclée şi
Maria Cebotari. La nivelul universal al artei cîntului, valoarea
Vioricăi Cortez reiese şi din vecinătatea temporal-spaţială a
interpretărilor sale cu cele ale altor celebremezzo- soprane ale lumii:
europencele Christa Ludwig, Fiorenza Cossotto, şi mai ales
americancele Shirley Verrett, Grace Bumbry, Marilyn Horne, cu
voci şi repertorii de interferenţă, între mezzo şi soprană. Totodată,
prin creaţia vocal-scenică, Viorica Cortez continuă tradiţia
europeană a operei ca teatru dramatic (cristalizată definitiv prin
Maria Callas), impunându-şi personalitatea în rolurile fundamentale
ale vocii sale - - alături de
parteneri ca Mario del Monaco, Carlo Bergonzi, Alfredo Krauss,
Luciano Pavarotti, José Carreras, Placido Domingo. Datorită
muzicalităţii sale suverane, a uşurinţei cu care învaţă melodia şi
textul, Viorica Cortez a contribuit la lărgirea considerabilă a
cunoaşterii creaţiei de operă, oratoriu şi lied, interpretând partituri în
întregul diapazon stilistic, de la Monteverdi la Stravinski, de la
Donizetti la JeanCarloMenotti, de laMussorgski laNinoRota.
Pentru sporul de frumuseţe, emoţie şi cunoaştere, de artă şi

cultură adus pe parcusul celor 50 de ani, pentru reprezentarea la înalt
nivel a renumelui Iaşului muzical, Universitatea de Arte „George
Enescu” face o reverenţă adâncă în faţa marii doamne a scenei
mondiale -

Concertul extraordinar

Doctor
Honoris Causa

Gala aniversară Viorica Cortez

Arlesiana
TheRake'sProgress Vanesa Jenufa

Dialogul Carmelitelor

Asociaţiei muzicale
„George Enescu”

Dalila, Carmen, Azucena, Eboli, Amneris

Treapta a V-a. Drumul muzicii continuă

C

VioricaCortez.

* rostit la ceremonia de decernare a titlului de
alUniversităţii deArte “GeorgeEnescu”, 18mai, 2015

Laudatio Doctor Honoris
Causa

Viorica Cortez,
Laura VASILIU

“Carmen a secolului XX”



CRONICA VECHE

18 cronica veche

Iaşul este cunoscut ca loc al multor opere de artă. Cu toateacestea, încă nu există o monografie completă a
monumentelor istorice din oraş. Unul dintre acestea este şi cel

închinat eroilor Diviziei a II-a Cavalerie, despre care deţinem
informaţii bibliografice destul de sumare. Cea mai consistentă
lucrare referitoare la acestmonument este, după părerea
noastră, destul demodestă.
Am putea spune că subiectul articolului nostru este mai mult

decât un simplu monument. Este o dovadă clară a dictonului
. În primul rând, amplasamentul său a generat

discuţii interesante. O comisie formată din personalităţi locale a fost
însărcinată cu alegerea şi amenajarea locului unde avea să fie ridicat
monumentul. Iniţial, în februarie 1925, a fost gândită o extindere a
Grădinii Copou până în strada Codrescu - ceea ce însemna aproape
dublarea suprafeţei actuale - „pentru a se da monumentului toată
amploarea de perspectivă necesară”. Proiectul era refuzat de
Consiliul Tehnic Superior de la Bucureşti, fiind considerat un
impediment pentru circulaţie: presupunea devierea liniei de tramvai
de pe strada Carol I. În aceste condiţii, în iunie 1925 era realizat un
nou proiect. Amplasamentul urma să fie făcut vizavi de Parcul
Copou, în interiorulmanejuluiRegimentului 7Cavalerie.
Problema a fost studiată în două ipostaze. În cel mai fericit caz,

manejul s-ar fi transformat într-o grădină publică, iar monumentul
Cavaleriei ar fi fost amplasat ca o contrapondere a obeliscului din
Copou. Înspre strada Codrescu era prevăzută o piaţetă care urma să
primeascămai târziu „un altmonument în legătură cu faptele de arme
ale armatei”, pe acelaşi ax cu celelalte două monumente. Peste ani,
specialiştii observau orientarea monumentului spre axul principal al
Grădinii Copou, fapt care evidenţia „că iniţial orientarea edililor şi
urbaniştilor Iaşului i-a conferit un loc dominant şi cu largă
deschidere, punând în evidenţă calităţile de ansamblu care puteau fi
urmărite din orice unghi”. O altă variantă
era amplasarea Monumentului Cavaleriei
într-o nişă aferentă străzii Carol I, în
scopul de a fi imediat vizibil.
Consiliul Tehnic Superior a aprobat ca

monumentul să fie aşezat în viitoarea
piaţetă vizavi de Grădina Copou, cu
condiţia ca terenul din spate -Manejul - să
se transforme într-o grădină publică
„pentru a înfrumuseţa astfel perspectiva şi
[pentru] avantajarea acestui monument şi
a deservi şi publicul ieşean”. Terenul
manejului Regimentului 7 Roşiori era
proprietatea Ministerului de Război.
Primăria Iaşului s-a angajat să ofere alt loc
Regimentului în schimbul respectivului
teren, subliniind aspectul estetic al acestui
demers. Depozitele de furaje ale
Manejului „găsindu-se pe cea mai
frumoasă stradă a Iaşului lasă urâtă
impresie ochiului”, se afirma într-o adresă
a acesteia. Deşi Comandamentul militar
ieşean a agreat propunerea, birocraţia şi-a
spus cuvântul. Ca urmare, se aproba doar
începerea lucrărilor monumentului,
cedarea terenului, „urmând a se rezolva
într-un timpmai îndelungat”.
Problemele de ordin administrativ şi

financiar au dus la amânarea inaugurării
monumentului. Iniţial prevăzută pentru
toamna anului 1925, apoi pentru Ziua Eroilor din anul următor, ea a
avut loc abia în 1927. Problema cedării întregului teren al Manejului
era amânată în condiţiile în care parcela monumentului era
împrejmuită cu un gard de scânduri geluite. În iunie 1928, în jurul
monumentului se pietruiau alei, pentru vizitatori. Anul următor, în
septembrie, Serviciul Domeniilor Militare din cadrul Corpului IV
Armată Iaşi, în comun acord cu Primăria, făcea demersuri pe lângă
Ministerul de Război pentru împroprietărirea Cavalerilor Ordinului
„Mihai Viteazul” pe terenul de manej al Regimentului VII Roşiori
„Cuza Vodă”. Proiectul parcului „geamăn” al Copoului cădea în
uitare. Terenul de manej al Regimentului VII Roşiori a rămas o
vreme viran. În anul 1968, Comitetul de Cultură şi Artă al
municipiului Iaşi considera că, în eventualitatea folosirii terenului
viran „în alt scop”, statuia merita să fie mutată în faţa UM 01156.
Această recomandare nu a avut urmările scontate. La scurtă vreme,
pe locul respectiv s-a construit „Supermagazinul Copou”, care a
atenuat vizibil perspectiva asupra monumentului cavaleristului. În
1987, un cercetător din domeniul artei avea curajul să aprecieze că
monumentul este „sufocat de sticla şi betonul noii construcţii”,
recomandând o reamplasare.
Încă din perioada interbelică, Primăria a intenţionat mutarea sa în

aleea Ghica-Vodă, mai întâi la Rondul I, apoi la Rondul II, în dreptul
intrării principale în Parcul Expoziţiei. După război, în Rondul II a
fost amplasat monumentul ostaşului sovietic. Ideea a fost reluată
după 1990, când „ostaşul sovietic” a fost mutat la cimitirul
„Eternitatea”. Abia după 1990, desişul crescut în jurul statuii a fost
înlăturat, dar chiar şi aşa faţada masivă a magazinului atenuează
elanul calului şi călăreţului. O ieşeancă revenită în ţară după zeci de
ani petrecuţi în Occident, plimbându-se pe Bulevardul Carol I, nu
mai remarca „statuia călăreţului-erou”, considerându-l dispărut
„după cel de al doilea război mondial”. Iniţial, interiorul
monumentului era luminat de o candelă electrică forjată în oţel.
Noaptea lumina ar fi irupt prin nişele laterale, oferind imaginea unui

strictu sensu

sic
transit gloria mundi

mic paraclis.Un alt efect vizual rămas astăzi în uitare.
Monumentul este important pentru memoria unei arme dispărute

astăzi. Pe soclul său este încrustată dedicaţia către eroii Diviziei a II-a
Cavalerie. În 1914, armata română dispunea de două divizii de
cavalerie, I-a Bucureşti, cu regimentele din zona de sud a ţării, şi a II-
a Iaşi, cu cele din zona Moldovei. De altfel, vechile barăci ale
Regimentului VII Cavalerie Iaşi au rezistat până azi, între străzile
Codrescu şi Sărărie, deşi cu alte întrebuinţări. Nici celelalte unităţi
învecinate nu se mai găsesc în vechile cazărmi, dar a rămas numele
unei străzimicuţe, stradaOastei.
Ca aspect, monumentul este conceput în stil alegoric. El

înfăţişează un cavalerist şarjând, vegheat fiind de o zeiţă a Victoriei,
care îi întinde o cunună de lauri. A cunoscut multe critici din partea
unor oameni de cultură. Sculptorul Oscar Han critica monumentele
de război alegorice care, în viziunea sa, coborau sculptura într-o
„realitate imediată”. ScriitorulAlexandruO.Teodoreanu împărtăşea,
la rândul lui, acest punct de vedere. El considera „îngerul” care
călăuzea soldatul călare, după cuvintele unor oameni simpli care
„căscau gura la statuie”, drept o „gagică” (sic!), care ar fi trebuit
înlăturată de acolo şi din toate pieţele publice din ţară unde s-ar mai fi
aflat creaţii de acest gen. Dar au existat şi opinii favorabile. Un fost
primar al Iaşului, Eugen Herovanu, considera monumentul respectiv
„plin de avânt”. Acelaşi lucru îl remarca Rodica Weidner-Ciurea, o
ieşeancă emigrată în Germania în anii regimului comunist. De altfel,
în anul 1916, un ofiţer considera „gardul de suliţi” având doar un
„efect moral”, iar altul, în 1927, privind retrospectiv, concluziona că
„acţiunea cavaleriei era în primul rând de ordin moral, căci numai
apariţia escadroanelor de cavalerie, cu călăreţii scară la scară şi
lăncile în cumpănire puteau să aducă o completă dezagregare în
rândurile inamicului”.
Soldatul are o lance, iar în spate o carabină. În 1916, atacul cu

armă albă era considerat principalul tip de
luptă călare, iar armele de foc erau
indicate doar în eventualitatea angajării
unei lupte pedestre. Totuşi, „lancea fiind
mai greu de mânuit şi având o eficacitate
redusă în condiţiile actuale, rămâne[a] de
domeniul trecutului”. Pe la mijlocul
anului 1917, Marele Cartier General
elabora noi instrucţiuni privind
„întrebuinţarea cavaleriei pe câmpul de
luptă”. Se constata o „grabă prea mare” în
şarjarea poziţiilor inamice. Atacul călare
contra infanteriei desfăşurate pe poziţie
era „cu desăvârşire interzis”. Pentru
prima dată se pomenea de lupta
combinată între cavalerie, infanterie şi
artilerie, insistându-se pe „manevra călare
pe flancul şi spatele inamicului”.
Dispărea rigiditatea atacurilor călare din
trecut, care trebuiau executate „ca la
carte”, în linie, pe unul sau două rânduri.
În aceste condiţii, imaginea cavaleristului
şarjând cu lancea în cumpănire direct spre
liniile inamice reprezenta o realitate ce
avea să dispară.
Monumentul din Copou ne aminteşte

de o armă dispărută astăzi. Curând după al
Doilea Război Mondial, cavaleria a căzut
în desuetudine. În anii '50, rămăşiţele ei au
fost înglobate în unităţile motorizate ale

noii „armate populare”. Tânărul regim comunist, dorind îndepărtarea
oricărui simbol care putea aminti de monarhie, nu a păstrat, cum a
fost cazul republicii franceze, garda călare, care la 14 iulie defilează
pe Champs Elysées, constituind, alături de Legiunea Străină, atracţia
paradei.Au rămas câteva statui comemorative şi premiile obţinute la
concursuri hipice. Armata americană a păstrat şi ea denumirea
vechilor divizii de cavalerie, chiar dacă astăzi sunt aproape sută la
sutămotorizate.
Colonelul ieşean V. Dimitriu îşi exprima, în anul 1926, dorinţa ca

„actele cavaleriştilor să fie înscrise pe soclul monumentului
[cavaleriei, n.n.] spre a fi [subl. ns.] cunoscute de urmaşii
noştri”. În anii 1945-1946, societatea românească s-a străduit să
respecte acest dicton. Statuile Iaşului - care putuseră fi adăpostite în
timpul războiului - erau aşezate la locurile lor, fără nici o discriminare
vizibilă. De exemplu, conservatorii Titu Maiorescu şi P.P. Carp îşi
reluau locurile de la Universitate, respectiv din Parcul Copou. Abia
după 1947 a început să funcţioneze cenzura comunistă în adevăratul
sens al cuvântului. Unele monumente au devenit şi au fost
demolate.Altele au fost păstrate, dar au cunoscut cosmetizări care să
îndepărteze aspectele necorespunzătoare noii ordini. Regimul politic
comunist a cultivat o memorie selectivă. Tensiunile româno-
sovietice din anii 1918-1920, războiul cu Ungaria din 1919,
campania din Răsărit (1941-1944), au devenit subiecte accesibile
doar specialiştilor, nu şi publicului larg. Monumentele de război în
concept comunist erau cele referitoare la 1877-1978, 1914-1918 şi
1944-1945.
Cuvintele „Nistru”, „Tisa-Budapesta” au dispărut de pe soclul

monumentelor din România. Dintre toate inscripţiile amintind de
luptele Primului RăzboiMondial, care ornau interiorul bolţiiArcului
de Triumf din Bucureşti, singura care a fost martelată de comunişti a
fost cea pe care scria „Budapesta”. În acelaşi spirit, monumentul lui
Take Ionescu din Bucureşti a fost înlăturat, deoarece s-a aflat că
alegoriile care flancau statuia evocau râurile Tisa şi Nistru. Alte

etern

non grata

barbarii s-au petrecut la cimitirul „Eternitatea” din Iaşi, unde
monumentele eroilor de pe frontul din Răsărit (1941-1944) au fost
„retuşate”. Şi astăzi unele morminte păstrează doar numele şi gradul
celui decedat, iar unde se amintea locul decesului se poate vedea o
ştersătură grosolanădedaltă.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Monumentul Diviziei a II-a.

Iniţial, existau patru inscripţii referitoare la bătălii purtate de
regimentele acesteia. Regimul comunist a păstrat inscripţiile
bătăliilor din anul 1916, „Prunaru” şi „Maghyerus”, deoarece
aminteau de lupte împotriva armatelor Puterilor Centrale. Dar
inscripţiile „Tisa-Budapesta” şi „Nistru” au fost şterse. Cetăţenii noii
Românii trebuiau să uite că la începutul anului 1918 trupele de
cavalerie ale Diviziei a II-a au trecut Prutul pentru a alunga peste
Nistru trupele ruse bolşevizate. Trei escadroane din Regimentele 6 şi
11 Roşiori ale aceleiaşi Divizii au fost primele trupe române care
intrau în Budapesta în seara zilei de 3 august 1919. Acest fapt a fost
amintit şi prin cifre. Deasupra uşii de intrare în interiorul
monumentului se găseşte un fronton, pe care erau trecuţi iniţial anii
1916-1919. Dinmotive lesne de înţeles, după 1947, „1919” a devenit
„1918”. Considerăm că statuia cavaleristului a plătit grav tributul
expunerii ei publice. Unele monumente aflate în curţi interioare au
scăpat de aceste retuşuri.
Totuşi, au existat şi omisiuni în favoarea monumentului. La baza

soclului au fost încastrate în zid patru basoreliefuri prezentând
imagini ale luptelor amintite mai sus (şarja de la Prunaru, lupta de la
Măgheruş, trecerea Tisei şi lupte în tranşee). Doar unul dintre
basoreliefuri a dispărut, din motive care ne scapă. Oricum,
sculpturile puteau rămâne, atâta vreme cât eventualele explicaţii
„ofensatoare” reprezentate de unele inscripţii nu mai existau. Ca
printr-o minune, placa de marmură care aminteşte faptul că
monumentul a fost ridicat în anii „glorioasei domnii a M. S. Regelui
Ferdinand” nu a fost scoasă sau distrusă.Aflată pe partea dinspre sud
a soclului, mulţi ani a fost aproape acoperită de vegetaţia deasă.
Probabil aceasta a salvat-o. Considerăm că a fost unul dintre puţinele
elemente publice din oraşul Iaşi care amintea - într-un mod discret -
demonarhie, în anii 1947-1989.
În schimb, stema regală, care afla pe frontispiciul monumentului

şi îi conferea atât armonie vizuală, cât şi un aer de nobleţe, a fost
înlăturată. Au existat însă unele „scăpări” istoriografice
compensatorii. Cartea , apărută în 1985,
conţinea o ilustraţie de epocă a Monumentului din Copou, în care se
putea distinge clar stema regală de pe soclu şi inscripţia „Nistru”.
Abia după 1989, anul „1918” a redevenit „1919”. În România au

fost iniţiate acţiuni prin care se urmărea refacereamonumentelor care
au avut de suferit în timpul comunismului, „inclusiv readucerea
stemei [regale a, n.n.] României la locul cuvenit”. În Iaşi,
monumentul Unirii a fost refăcut şi instalat la loc de cinste în faţa
Universităţii deMedicină şi Farmacie. Dar inscripţiile şterse cândva,
un basorelief şi stema regală continuă să lipsească de pe soclul
monumentului cavaleristului. Deşi au existat sesizări pe plan local,
responsabilitatea în ceea ce priveşte restaurarea operelor
comemorative de război revineMinisteruluiCulturii şi Cultelor.
Am cercetat Monumentul Diviziei a II-a Cavalerie de la Iaşi din

diverse ipostaze. Poziţionarea sa implică aspecte de urbanism.
Modificările aduse de către regimul comunist trimit către probleme
de istorie politică şi de istorie a artei. Posibile date inedite ar putea
adăposti arhivele din Bucureşti, mai ales cele ale Comisiunii
Monumentelor Istorice. Ceea ce am încercat, a fost concentrarea
tuturor acestor informaţii despre monumentul Cavaleristului într-un
singur studiu. Conştienţi de precaritatea surselor cercetate,
considerămaceastă lucrare doar un început pentru demersul nostru.

Monumentele Unirii

Monumentul Diviziei a II-a Cavalerie

Basorelief de la baza monumentului
Diviziei a II-a Cavalerie („Poarta nemuririi”)

MONUMENTUL
DIVIZIEI A II-A CAVALERIE

DIN COPOU

Radu FILIPESCU
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină realizată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Valeriu MARDARE

Nikos PAPPAS

Eminescu
(Fragmente)

... tum-ai adus laBucureşti
laBucureşti unde umbla bunicul
mînat de soartă şi de bogăţie
c-un gros palton de astrahan pe el
spre-a încălzi tot lanţul de urmaşi
ce-i asculta povestea de-atâtea generaţii.
Gonind cu tine-acuma şi cu acel urmaş
într-un şir demaşini înţesat cu poeţi
traversăm Dunărea pe-o furtună
neaşteptată
ce ne-o trimite într-un iunie Marea
Neagră.
Alergăm, căutăm, desluşim trecerea ta
în toate locurile purtămcu noi înseninarea
eşti ascuns în izvoarele toate, în livezile
verzi şi grele de roade
ce devin şimai proaspete
sub curgerea ploii şi a cuvintelor tale...
Alergăm.Năzuim să-ţi ajungem cuvântul.

Bucureşti, iunie, 1964

Traducere de
şiAndreas RADOS Leonida MANIU

Organizat de Facultatea de Interpretare, Compoziţie şi
Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universităţii de Arte
“George Enescu” Iaşi, împreună cu Biblioteca Centrală
Universitară (în a cărei aulă a avut loc evenimentul) şi Muzeul
Literaturii Române Iaşi, concertul ansamblului „Floralia” a
avut loc marţi, 9 iunie, la orele 19.00, în prezenţa unui public
numeros şi frenetic.
Aşa cum s-a anunţat încă de la început, ideea spectacolului

a pornit de la studierea, în prealabil, a textelor unor cântece
greceşti, populare şi moderne, în cadrul cursului de limbă
neogreacăurmat în cadrul specializăriiMuzicăReligioasă.
Sub bagheta lector univ. dr. Zamfira Irina Dănilă, serata de

, intitulată ”
, a reunit colaboratori constanţi şi valoroşi. La

interpretarea melodiilor greceşti, tradiţionale şi moderne, s-au
remarcat studenţi interpreţi vocali de la specializarea Muzică
Religioasă (printre care soliştii Dragoş Chelariu, Adrian
Dornescu,Andrei Berbeci), dar şi de la secţia Compoziţie-Jazz
şi Muzică Uşoară - Georgiana Dăriescu. În acelaşi cor au
evoluat Ana Duceac (Pedagogie Muzicală), Elena Şvedchi
(Artă Dirijorală), Mariana Maximiuc (Muzicologie), prof.
Elena Chirvasă (Muzică Religioasă), prof. Viorica Stănoaie
(Psihologie), MihaiAcsinte, Teodor Zugravu,AndreiApostol,
Ştefan Crăciun, Paul Ioan Pavel (Muzică Religioasă), Victor
Florea (Teologie). Ansamblul instrumental care i-a
acompaniat a fost compus din prof. Petronela Dîrţu (vioară),
prof. dr. Ilie Gorovei (oboi) - de la Colegiul Naţional „Octav
Băncilă” din Iaşi, Gabriela Hauşi (kanon), Olivian Ştefan
(percuţie) - de la Muzică Religioasă, precum şi de Alexandru
Ciobanu şi Răzvan Lupu (chitarişti - secţia Interpretare).
Momentele poetice, având la bază opera (din
Ioannina/Grecia), au fost susţinute de Alexandra Vieru şi
MihaiAfloarei (secţiaActorie).
Spectacolul a fost prilejuit de împlinirea a 155 de ani de la

înfiinţarea Universităţii de Arte „George Enescu”. Fiind un
grup bine sudat, cu o bogată experienţă, acumulată în urma
unei evoluţii îndelungate şi remarcabile, „Floralia” a reuşit
performanţa de a-şi face apariţia de două ori, cu repertorii
diferite, la o distanţă de doar două săptămâni. Anterior, în
aceeaşi aulă, acelaşi cor evolua pe 27 mai cu un „concert de
cântece de lume”, intitulat „

”, de asemenea foarte bine primit de
public.

muzică şi poezie grecească În căutarea
Euterpei”

Anton Pann - Spitalul amorului
sau cântătorul dorului

Iotei Partheniou

Un savant român
ctitor de biserică în Grecia

Traian DIACONESCU

Darie VARLAM

Proverbe şi istorisiri
greceşti (IV)
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Ghilimelele vocabulei „orgolii” vor să notifice nevoia
unei distanţări / despărţiri de înţelesul cu care circulă,
obişnuit, termenul: unul de dilatat fără temei,

megaloman, ba chiar de un efect pustiitor în juru-i. Chiar aşa să fie?
Întotdeauna, cu oricine? Nu există şi , deloc
opresive şi sufocant dominatoare? Şi nu doar „paşnice” în
fecunditatea lor, ci de-a dreptul înalt stimulative şi pentru „ceilalţi”,
în exemplaritatea bătăliilor de dat nu împotriva altora, dar a

Cât de necesari ne sunt, e limpede, astfel de
„orgolioşi”! Cât de tonică este, de pildă, dovada de netăgăduit a
potenţialului creativ ilustrat strălucit de Cioran, de
Eliade, de Ionesco, trei mari nume, de rezonanţă mondială, care
adaugă reuşitelor lor excepţionale şi amintirea unei mari şi înalte
prietenii, , deloc primejduită ori incomodată de absorbirea
fiecăruia din ei în câte un „tandem” al voinţei şi energiei creatoare,
dimpotrivă. Da, şi al voinţei, chiar de nu pare a fi aşa, mai ales la
Cioran. Laborios încă din tinereţe era doar Eliade, concentrat în
studiu şi asupra scrisului său, dar nici fermitatea sa voliţională nu
trebuie crezută „monolitică”, scindată cum era, între beletristică şi
edificarea ( ) unei opere savante, întemeiată pe o
imensă cultură, de cuprindere enciclopedică. Staturii lui de neobosit
muncitor, nici el netulburat de dubii, chiar unele eşecuri în
literar, ceilalţi doi, de omultmai instabilă „umoare” şi capacitate de
a opune îndoielilor şi „crizelor” traversate periodic, drept „antidot”,
creaţia, munca, nu pot decât să-i sublinieze şi mai apăsat un ethos al
realizării de sine de o altă „formulă” decât ale lor, distincte la rându-
le, totuşi relativ apropiate una celeilalte, şi astfel, împreună,
complementare celei singulare a „americanului”
Uriaşa încredere în sine de la temelia operei mari nu e aşadar deloc
sigur şi mereu de neclătinat, vigoarea ei fecundă se verifică şi se
fortifică şi prin ritmuri de energia ei nu se risipeşte
însă şi nu se degradează în a-i nega, dispreţuitor, pe alţii: orgoliile
mari (numici, numediocre nici sterile) în

lor luminos, benefic lumii, nouă tuturor, e implicată şi
alchimia secretă a unor atari izbânzi interioare. De ce n-am prefera
această semantică - a , de excepţie - celeilalte,
curentă, de „dicţionar” inerţial, a unor biete „orgolii” de impostori,
nu doar pradă pornirii de a-şi denigra potenţialii rivali şi
„concurenţi”, ci mai cu seamă de a-şi întreţine, cu totul artificial,

propriei „excepţionalităţi”?
Pentru toţi trei, finalul celui de-al doilea război mondial, cu

consecinţele lui geopolitice, a constituit „momentul” decisiv al
unor destine purtând , atât în ordinea biografiei
fiecăruia, cu particularităţile acesteia, cât şi asupra devenirii lor
intelectuale şi creatoare, edificatoare de operă. Mircea Eliade, fost
membru al „Gărzii de Fier”, ieşea din diplomaţie, luând decizia de a
rămâne în exil şi, deşi fără a renunţa complet la proiectele sale
literare (roman, proză scurtă), de a înclina balanţa către o carieră
universitară la Paris, apoi la Chicago, totodată legat de ea, către
opera savantă, în domeniul hermeneuticii miturilor şi simbolurilor,
al istoriei şi analiticii religiilor. Un Emil Cioran alegând, la rându-i,

să devină autor de limbă franceză, scriind şi rescriind
şi evoluând de la fervoarea de „penseur lyrique”

(Petre Ţuţea) din scrierile româneşti la concentrarea de cristal a
silogismelor şi atât de personala „pensée ondoyante” din cărţile
maturităţii depline şi ale consacrării internaţionale, sub semnul unei
elevaţii şi fineţi deprinse la „şcoala” moraliştilor francezi. În fine,
Eug ne Ionesco - în plină distanţare faţă de
şi ale lui Eugen Ionescu, aflat în pragul unei fulgerătoare
cariere, extraordinară, ca dramaturg, odată cu
şi , „pragul” spectaculoasei lansări a autorului dramatic
mai întâi pe scene pariziene, curând tot mai mult jucat

Ce aveau în comun cei trei atunci, în orizontul acelui timp
al schimbării, de după război, aflaţi în Franţa? Ce-i ? Dar şi
ce-i poate, încă? În ce măsură contau legătura lor cu
România şi trecutul lor românesc, confruntate cu acel prezent? Dar
proiectele de creaţie, diferenţele „temperamentale”, înclinările
politice, în raport cu „soarta” postbelică a ţării de origine?
Priviţi din perspectiva noastră de „azi”, cei trei mari prieteni -

vârfurile, neîndoielnic, în planul valorilor culturii, ale exilului şi

ego

altfel de orgolii

limitelor proprii.

românesc

în trei

work in progress

plan

romanian born.

ups and downs,

se bat cu propriile limite,
gândul

orgoliilor creatoare

iluzia

pecetea istoriei

Précis de
décomposition

Elegii pentru fiinţe mici
Nu

La cantatrice chauve
La leçon

e.
apropia

despărţea

č

à travers le
mond

diasporei româneşti - ne apar indubitabil diferiţi, chiar divergenţi în
unele coordonate proprii individualităţilor lor omeneşti, biografice
şi creatoare, ca şi în unele linii de forţă ale corpusului operelor.
Poate fi omaimare „prăpastie”, în stare să-i opună unul altuia, decât
cea care pare a se căsca între enciclopedismul , enorma sete de
studiu şi de acumulări culturale, CV-ul academic al lui Mircea
Eliade, de o parte, şi de cealaltă, dimpotrivă, elogiul adus
„lenei”( ), „denunţarea” oricăror reuşite şi cariere drept
„rod” al unei tenace „şarlatanii”, ca în viziunea lui Cioran? Şi tot pe
acesta din urmă, cu binecunoscutu-i refuz al premiilor (atât de
râvnite de alţii), în timp ce dramaturgul, „de avangardă”, al

(sau, mai bine, creatorul unui, după Emmanuel
Jacquard, „théâtre de dérision”), Eug ne Ionesco, este ales
„membre de l'Académie Française”, putem oare să-i alăturăm aşa
de uşor pe cei doi, trecând peste astfel de diferenţe, atât de frapante
şi deloc ignorate de contemporani, de biografi, de exegeţi?
E în acelaşi timp foarte adevărat că în personalitatea fiecăruia

din ei, ca şi în acumulările operei, de la o „treaptă”la alta, la altele,
există nu puţine - voit sau nu - contradicţii, reformulări,

uneori, de „crez”, până şi spectaculoase răsturnări, s-ar părea, de
principii, de opţiuni, de raporturi între dominante şi „armonicele”
lor, nuanţările lor: „capcanele” deliberat întinse de Cioran, cu a sa

celor prea dornici să-i deducă din operă vreun
„sinopsis” ( artificial, astfel „ajustat” ca necontradictoriu)
al ideilor-cheie în gândirea cioraniană; strategia auctorială a lui
Ionesco, pentru care „absurdul” şi poetica lui nu făceau decât să
„defrişeze” ironic, în spiritul unui al
„postulatelor” în dramaturgie, pregătind terenul unei
sinteze de oniric, parabolă şi interogaţie esenţială, ca în piesele
târzii, de (la apogeu: );
chiar marele truditor, edificator de monumentală operă savantă,
temător, poate, întrucîtva de inevitabila clasare (pe măsura
integrării într-o istorie a domeniului de specializare) a acesteia,
dublându-se de prozatorul şi romancierul în complementaritate
(celălalt „versant”) cu celebritatea universitaruluiMirceaEliade.
Sigur că există şi convergenţe - parţiale, evident - între ei ca

individualităţi (umane şi creatoare), detectabile în biografii ca şi în
componente şi articulaţii configuratoare de corpus al operei.
Oniricul, cu metaforismul său neanexabil nici unei ideologii, apt să
sugereze un inanalizabil,enigmatic „tâlc”, are cel puţin tangenţe cu
ceea ce au scris şi au „mărturisit” toţi trei, mai programatic
subordonat intenţiei lui Mircea Eliade (în proza scurtă şi în

) de a fructifica o poetică a „semnelor”
coerenţei de lume a „sacrului camuflat” în profan, în vreme ce
oniricul joacă la Ionesco rolul de veritabil „antidot” administrat
împotriva repudiatei „verosimilităţi” plate, şi în fond
se leagă la fiecare din ei, dar cel mai spectaculos în mărturisiri
revelatoare, ale lui Cioran şi Ionesco(faţă de ei Eliade apare mai
degrabă sub semnul unei , încă supusă unui autocontrol

), de un climat al genezei, special, prielnic „alunecării”
într-un extaz transfigurator al mundanului, al imediatului, ca printr-
un miracol, dar „laic”. Astfel de stări, ca şi visul, punând în
dificultate „silogismele” raţiunii, fac breşe în logica tiparelor
(„confortabil” superficiale) de receptare şi înţelegere a lumii, a unui
real receptabil ca înceţoşată reţea de „semne”. Semantic „orizont” şi
viziune ce-şi au corespondentul în predilecţia vădită a lui
Cioran pentru în formula lui Eliade, ca şi în
comicul metatextual, de ordinul , ca
într-un joc sofistic, în „absurdul” începuturilor dramaturgiei
ionesciene: simptomatice şi esenţiale convergenţe ale celor trei,
privind o corelaţie de adâncime între „litera” scrisului lor şi
ce o modelează, distinct de la unul la altul, solidar însă într-o
complementaritate ce îi apropie, la un mai înalt palier al situării, în
context istoric, cultural şi de repere axiologice.
Dar dincolo de ampla gamă a nuanţărilor legate de vivacitatea

aşa zicând „cromatică” a reflectării individualităţilor lor creatoare
în reliefurile inconfundabile ale operei fiecăruia, ceea ce a contat
decisiv în opţiuni, în demersuri, în rezultate, au fost afinităţile şi
similitudinile de ordinul celui mai înalt şi
anume, cel al unor experienţe de viaţă ca şi al unor
confluenţe de , „figură” ultimă, suprem
modelatoare de „identitate”, a fiecărui autor în parte, cu „drumul” şi
cu „rodul” său, într-o aptă să le sublinieze şi mai
apăsat convergenţa şi „competiţia” orgoliilor lor şi nu
demolatoare.

ăzboiul, ca şi ceea ce l-a precedat, încă mai cu durabile
consecinţe, ceea ce , toate acestea i-au
maturizat profund, în vâltoarea concretă, imediată, a

confruntărilor cu retoricile şi ideologiile vremurilor, cu sloganele şi
sofismele manipulatoare, de toate „culorile” politice, cu
maniheismul extremelor, de dreapta şi de stânga,
culpabile de impunerea unor regimuri totalitare, experienţe la
capătul traversării cărora foştii „legionari” Eliade şiCioran şimereu
lucidul Ionescu/Ionesco s-au regăsit, în Parisul şi Franţa
dominate de „stânga” (mai ales comunistă) şi în relaţia lor cu ţara,
cu o Românie satelită Moscovei. Dar „steaua polară” a celor trei,
văzută limpede şi explicit de Mircea Eliade în special, a fost şi a
rămas până la capăt atât de necesară
demonstraţiei de , în
corelaţia ei stimulativă, fecundă, „cu aerul” /

în replică faţă de ceea ce era dincoace de
„cortina de fier”. Cel care dorise în tinereţe să smulgă zilnic câteva
minute somnului, în favoarea studiului şi a scrisului, vedea o

paresse

absurdului ,

în
timp,

pensée ondoyante,
cuminţit

parodism radical subminator,
de abece

re-clasicizare sui-generis Le roi se meurt

Noaptea de Sânziene

naturaliste,

idei
raţionalist

stilistic
paradox, fantasticului

subminării raţionamentului

spiritul

orizont integrator,
istorie trăită

destine creatoare

devenire în timp
făptuitoare,

i-a urmat

deopotrivă,

solidari,

creaţia în cultură,
vigoare a creativităţii româneşti în exil
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“Orgolii” fratern creatoare:
ELIADE, CIORAN, IONESCO

Nicolae CREŢU

Flori NACU

blazon

Două premii obţinute recent la un prestigios concurs
internaţional de poezie vin să confirme aprecierea
creaţiilor literare ale colaboratoarei revistei noastre

Florentina Niţă şi în Italia. Ea a comentat astfel faptul că
organizatorii au ţinut să înregistreze participanţii nu cu adresa de
reşedinţă ci cu locul naşterii, ceea ce a făcut ca, alături de numele
ei, pe scena de la Triuggio să fie menţionată şi comuna Tămăşeni
(România), chiar dacă într-o pronunţie italiană uşor deformată:
”

.”

Nu este de mirare că se consideră un reper fundamental, dar e
semnificativ pentru mine să fiu identificată astfel. Într-un fel,
locul naşterii rămâne în ADN-ul nostru şi ne marchează pe toată
viaţa, orice am face şi oriunde am fi. E un blazon obţinut automat
dar care trebuie onorat, prin ceea ce vomdeveni

Premian i români
La Triuggio

ţ

Premiul Internaţional de Poezie al Centrului de
Poezie şi Tineret din Triuggio, din nordul Italiei,
ajuns la cea de a 24-a ediţie, şi-a desemnat

câştigătorii. În decursul anilor s-a constatat o tot mare
participare a tinerilor din Italia, dar şi din alte ţări,

.Anul acesta au fost înscrişi în competiţie autori
din 20 de ţări (dintre care 75 din România), cu peste 500 de
texte. În condiţiile unei asemenea concurenţe, cele 10 premii
obţinute la diverse secţiuni reprezintă un frumos palmares
pentru elevii români. La festivitatea de premiere, desfăşurate
pe 7 iunie în somptuoasa Villa Taverna, au participat

”Miron Costin”
din Suceava.

Delegaţia noastră a fost însoţită de un grup de colaboratori
ai Centrului Cultural Italo-Român din Milano.

care
activează în laboratoare de creaţie coordonate de fundaţia
organizatoare

elevii
Marius Florea (Braşov), Alexandra Miriam Temneanu,
Andra Hostinari, Noemi Surugiu, Paul Iulian Florescu
(Suceava), Petra Ana Mirica Bobit (Galaţi), precum şi
profesori de la licee din Braşov şi de la Şcoala

(clasa a XII-a, Liceul ”Unirea” , Braşov),
a primit Medalia de Argint a Camerei Deputaţilor din Italia.

- scrie el.Am convingerea că de acest tânăr
talentat şi serios, care bate la porţile poeziei, dar şi ale
maturităţii, susţinând în aceste zile examenul de bacalaureat,
vommai auzi.

În seara
aceleiaşi zile premianţii şi susţinătorii lor au fost invitaţi la
pavilionul României de la Expoziţia Universală EXPO
Milano 2015, unde au susţinut un recital de poezie şimuzică.

Marius Florea

”Am început să scriu poezia asta mai demult,/însă am
terminat-o abia azi./Am crezut că dacă o las ceva timp va ieşi
mai bine.../ca la vinuri./Am vrut să fac un vin bun,/să se lingă
oamenii pe buze.”

primejdie în efemerida puzderiei de „proteste” cronofage, pledând
pentru concentrarea asupra operei, şi timpul i-a dat dreptate.Afost,
aceasta, premisa acelei a fiecăruia din ei, într-o
exemplar-rodnică

.
Îndrăzneala lui Mircea Eliade de a miza, în opera savantă ca şi

în cea literară târzie, pe întoarcerea secularizatei lumi postbelice,
întru către o religiozitate-„dimensiune” ontologică,
e s e n ţ i a l ă , t r a n s dogma t i c e l i b e r a t o a r e , g â nd i r e a
„unduitoare”( ) a lui Cioran, angajată polemic,
necruţător, în celor mai rezistente iluzii ( ),
existenţiale, axiologice, ionescian, modalitate
ironic-metatextuală de subminare a „postulatelor” teatrului
(„logica” dialogului şi a conflictului) în dramaturgie, cale a unei

spre o poezie (dramatică) a spectacolului,
sustrasă platitudinii „naturaliste”, sinteza lirico-onirică de parabolă
non-abstractă, altfel clasică, a esenţelor „lumii” şi omenescului:
trei personale, substanţial individualizate, definibile
solidar şi printr-o dialectică paradoxală a „marginalităţii” culturale
româneşti - sursă, tocmai ea, şi temelie de eliberat de
orice „influenţe”, complexe, timorări. Da,

Eliade, Cioran, Ionesco.

realizări de sine,
emulaţie de orgolii creatoare, sub semnul a ceea

ce îmi place să numesc spiritul cutezanţei radicale

spiritualitate,

pensée ondoyante
demistificarea leurres

parodicul absolut,

poetici a deriziunii

împliniri

act creator
trei emblematice

„orgolii” fratern creatoare:
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Virginia BURDUJA

Tradus în douăzeci şi nouă de ţări, bucurându-se de
succes atât în rândul criticilor cât şi al cititorilor, aflat
deja pe platouri de filmare (serial TV la BBC), vedetă a

Târgului Internaţional de Carte de la Frankfurt, imediat după
apariţia ediţiei americane în 2010, romanul

reprezintă strălucitul debut al unui
tânăr scriitor canadian, TOM RACHMAN, de curând tradus
(editura Humanitas fiction, colecţia Raftul Denisei, 2014) din
engleză, deEduardBucescu, sub titlul „Imperfecţioniştii”.
Redactor la International Herald Tribune, corespondent la
Roma pentru Associated Press, Tom Rachman cunoaşte din
interior lumea presei internaţionale, un avantaj pe care
indiscutabilul său talent de excelent analist al meandrelor
sufletului omenesc, dar şi de redutabil povestitor, l-a valorificat
într-atât de bine încât unii critici s-au întrebat dacă, valoric,
următoarele cărţi se vor putea ridica la înălţimea aplaudatului
debut. Construită în unsprezece capitole modulare, putând fi
citite şi separat, în regim de povestire de sine stătătoare, fiecare
ocupându-se de existenţa unui personaj, cartea prezintă de fapt
redacţia unui ziar, a cărui creştere şi descreştere amprentează
puternic, sau decisiv, destinul celor antrenaţi în captivantul
mers al ştirilor către cititorul încă împătimit. Prezent şi el în
întortocheatul puzzle rezultat. Structurat în două planuri,
situate alternativ, cel principal referindu-se la prezentul
problematic, cel secundar, scris cu italice, la un trecut
nostalgico-explicativ, romanul povesteşte istoria unui ziar
internaţional de limbă engleză, înfiinţat în 1953, la Roma, de
afaceristul american Cyrus Ott. Care consideră că

. Un ziar fără
nume, ZIARUL, publicaţia pe suport de hârtie, care foarte
curând va ajunge piesă scumpă, destinată colecţionarilor şi
muzeelor. Îndrăgostit de Europa, asemeni majorităţii
americanilor cultivaţi, Cyrus, deşi are o familie în State, trăieşte
la Roma, într-o vilă elegant decorată. Se ocupă direct de ziarul
care se impune tot mai mult publicului, ajungând să fie cerut pe
mai multe continente. Dar echipa iniţială, inclusiv
întemeietorul Cyrus, dispare, anii trec, oameniimaimor, semai
pensionează, fiind înlocuită de altele, tot mai puţin ambiţioase,
de o discutabilă profesionalitate, până când, în prezent, la scenă
deschisă, ne apar, desenaţi cu mână sigură, în portrete
filigranate, corespondenţi la Cairo sau Paris, editori de ştiri sau
corectori, reporteri, redactorul şef sau directorul financiar,
majoritatea dintre ei înlocuind pasiunea meseriei cu o
anchilozată rutină. Chiar şi directorul, nepotul lui Cyrus, asistă
cu totală nepăsare la degringolada publicaţiei întemeietă de
bunicul său. Pe care niciodată nu l-a înţeles. Ca şi tatăl său, la fel
de insensibil la valorile artistice ale bătrânei, şi fascinantei, dar
nu pentru ei, Europa.Asistăm la o dramatică întâlnire cuTimpul
devorator: „Prezentul aleargă infernal de repede, nu ai cum să-l
prinzi, şi brusc devine trecut, dar nici atunci nu stă locului,
pentru că, încet, încet se transformă în amintiri şi poveşti din ce
în ce mai neverosimile, de care nu mai eşti sigur. Bunăoară,

THE
IMPERFECTIONISTS

lumea avea
nevoie de un ziar. Aşa că s-a apucat să-l înfiinţeze

trecutul meu nu mi se mai pare câtuşi de puţin real. Persoana
care a trăit în trecutul meu nu sunt eu. Este ca şi cum eu, cea din
prezent, mă dizolv permanent. Era un vers din Heraclit:
„Nimeni nu se scaldă de două ori în apa aceluiaşi râu, pentru că
în momentul următor nu mai este acelaşi râu.”Adică,
„Personalitatea noastră moare constant şi noi avem iluzia
continuităţii.” Însoţită şi de agresiva fanare a lucrurilor din jur,
o descompunere la nivel organic. Vreţi să ştiţi cum arată o
redacţiemuribundă? „ Storuri rupte, cu sforile încâlcite aproape
în întregime, acoperă ferestrele, arătând ca un grătar asimetric
prin care trec umbre şi lumini ce se aştern pe calculatoarele
vechi ale căror ventilatoare huruie morocănos. Douăzeci de ani
petrecuţi aici. Toată cariera mea”, concluzionează Ruby,

editoare care se aşteaptă să
fie concediată. Pentru că
„Ziarele erau în cădere
liberă. Formele concurente
de divertisment erau în
plină înflorire, de la
telefoanele mobile la
jocurile video, de la site-
urile cu reţele de socializare
până la pornografie online.
Tehnologia nu numai că îi
ademenea pe cititori, dar îi
şi schimba.” Şi totuşi, când
vrei să restrângi personalul,
cum procedezi, se întreabă
directorul financiar, pentru
că „ (...) relatarea de
informaţii - ştiri, reportaje,
articole- cineva trebuie să
relateze informaţii, să scrie

articolul şi cineva trebuie să se ocupe de editare.” Dar
„remarcabila” noastră publicaţie internaţională nu are un
website, tirajul e catastrofic, pierderile cresc odată cu anul
scurs, cititorii îmbătrânesc sau mor. Şi atunci constaţi că ai
nevoie de toţi oamenii pentru a salva ceea ce mai putea fi
salvat. Dar pentru a „încropi” o publicaţie de succes, aceasta
trebuie să conţină şi producţii proprii, serioase, dar şi „fleacuri
pentru amuzamentul cititorilor” pentru ca „lumea să râdă. Ne
ferim prea mult de umor - ţinemmorţiş să părem respectuoşi şi
respectabili tot timpul”. Un sfat util, dacă se aplică moderat.
Ceea ce înseamnă că îţi trebuie un serios editor de ştiri care să
vină primul şi să plece ultimul, cum este CraigMenzies, care îşi
salvează prin muncă falimentul vieţii personale. Sau ca
editoarea Ruby, rătăcită prin Europa, necăsătorită încă la cei
patruzeci de ani ai săi, sau ca Herman Cohen, editor corector,
colecţionar de erori „geniale” (Sadism Hussein, includerea lui
TonyBlair într-o înşiruire dedemnitari japonezi decedaţi etc.).
Deşi viaţa ziariştilor lui Tom Rachman nu este deloc veselă,
dimpotrivă, el o tratează ironic, cu umor adesea, smulgându-i

cititorului un zâmbet: „Pemăsură ce oficialul vorbea, galbenul
soare strălucea orbitor, de parcă acea sferă aurie era cuprinsă de
flacăra speranţelor fierbinţi de pace pentru Orientul Mijlociu
pe care le nutrea în inima lui de jar subsecretarul palestinian
pentru sport, pescuit şi faună sălbatică.” Şi nu este numai ironie
aici, cimaimult.
Aşadar un roman dinamic, în care abundă figuri excentrice
(corespondentul de la Paris trăieşte într-o sărăcie lucie şi, deşi
are patru copii de la soţii diferite, nu comunică decât cu unul,
cel mai sărac dintre ei), situaţii limită (unul dintre stâlpii
redacţiei află prin intermediul unor fotografii extrem de
explicite, sosite pe adresa sa, că este înşelat de prietena lui din
cauza plictisului existenţial), excelente portrete, totul în
tonalităţi dramatic-senine. O alăturare dificil de obţinut de
altfel. Într-un interviu acordat la apariţia celui de al doilea
roman* (în „Try Globe Unlimited”, octombrie 2014) autorul
mărturiseşte că a scris „Imperfecţioniştii” fără să ştie că îl va
publica.A renunţat pur şi simplu la bunul său post de jurnalist,
şi-a încasat economiile şi s-a mutat în alt oraş, departe de
Parisul acaparator.Ajucat cu toate cărţile pe masă şi a câştigat.

a devenit bestseller pentru că, în afară de
spumoasa simplitate, de firescul lipsit de ambiguităţi al
scriiturii în radiografierea vieţii de redacţie, în crearea unor
personaje nu numai credibile, ci şi memorabile, autorul a
oferit şi o poveste autentică despre iminenta primejdie care
ameninţă acumpresa tipărită, compactând totul într-un „roman
splendid, de o mare originalitate, plin de umor şi cu o structură
extremde ingenioasă” , cum remarca şiTheNewYorkTimes.
O singură întrebare mai bântuie cititorul după parcurgerea
ultimei file: dacă „imperfecţioniştii” ziarişti ai publicaţiei
internaţionale s-ar fi dovedit „perfecţionişti”, specialişti
excelenţi, devotaţi, implicaţi, dăruiţi cu totul muncii lor,
dezastrul dispariţiei întrevăzute limpede ar fi putut fi evitat?
Doar difuzarea informaţiei, a culturii în general, pe suport de
hârtie deja îşi caută un loc într-un capitol de istorie
contemporană. Asistăm la o dramatică despărţire, neuitând că
după „A murit Regele!”, vom aplauda clamând „Trăiască
Regele!”

Imperfecţioniştii

UN DEBUT ÎNDELUNG APLAUDAT

*Construit tot în sistem puzzle este şi următorul roman semnat
Tom Rachman, ,
2014, acţiunea diversificându-se tot pe o jumătate de secol,
eroii acţionând în diferite colţuri de lume, singura care se
bucură de linişte, de stabilitate, fiind o librăreasă, librăria fiind
văzută ca un refugiu paradisiac ori unde te afli în lume. Ceea ce
este unmare, foartemareAdevăr!

Ascensiunea şi căderea marilor puteri

Bianca MARCOVICI

Fontana di Trevi

sunt, de fapt, o învinsă: ultimul poem şterge
ultimul poem şi tot aşa pentru că nimic nu se
poate reface
şi nu există - din nou- sau, pornind de la zero
chiar dacă am descoperit elixirul,
la Roma fântânilor arteziene cu apă atât de
limpede
s-o sorb
tocmai îmi spuneam o dorinţă …
Fontana di Trevi, banul aruncat peste
cap, să mă întorc la Roma?
mai toţi se pozau extaziaţi de moment, gestul,
doar
complotul lumii-se îngrămădeau unii în alţii, se
foiau
precum albinele în stup.
dozat în porţii mici, izvorul sorbit din palmele
întunericului, elixirul-ţi refrişează starea,

îţi redă echilibru. îţi alterează doar cuminţenia.
pot picta pitici, îi pot descrie cu
amănuntul,
uitând de lumea paralelă prin care am trecut,
războiul,
katiuşele care mi-au zburat pe lângă ureche,
nici nu ştiu „dacă am iubit ca-n filme”?
târziul tău mă oboseşte, îmi cârpeşte ochii
obosiţi,
te plângi prea mult de golul din tine,
măsoară-l, e doar un balon de săpun !
cineva-ţi pune umărul la Nemurire?
chiar dacă eşti floarea de colţ pierdută printre
stâncile risipite - nori desenaţi cu
cerneală.
„în numele trandafirului”
oferit de vânzătorii ambulanţi
mereu te zbaţi
să cauţi la rădăcina durerii …
nu scormoni, se aud tunete
lumea-i extrem de superficială
Click
şi mesajul tău zboară.

Revista LIRE după 40 de ANI îşi confirmă, număr după
număr, programul asumat iniţial, adică: descoperiri literare,
franceze sau străine, colaborări exclusive de prestigiu,
întâlniri cu autori importanţi, prezentarea ultimelor apariţii
literare, adică astfel un magazin literar viu, antrenant, capabil
să informeze obiectiv, dar să şi menţină treaz interesul
cititorilor. În nr. 433 (martie 2015), directorul publicaţiei,
François Busuel, se întreabă, în editorial, dacă astăzi, după
tragicul „Charlie Hebdo”, „Peut-on rire de tout?” Şi
răspunde: „Oui. Rire. Le grand eclat de rire. Le rire de qui sait
que la vie est une farce et qu'il importe de la vie fond. Loin
des dogmes. Loin de la peur. Dans le rire git la possibilité du
salut, ecrivait Voltaire a son ami D'Alambert: „ Le seul parti
raisonable dans ce si cle ridicule, c'est de rire de tout. Riez,
riez et vous les ecraserez”. Pentru că râsul umanizează,
dinamizează gândirea, o provoacă, o învaţă să reziste în faţa
oricărei formede terorism.

ŕ

č

(V.B.)

Infobook * Infobook * Infobook * Infobook
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Aurel Brumă:

Lorin Cantemir:

Există oameni printre noi, purtători de viitor,
generos oferit celorlalţi, cei a căror primă grijă este să-l
secretizeze, să-l securizeze, să-l amâne într-o necorepondenţă de
înţelegere, de voinţă a celorlalţi. "Săgeata galbenă", vehiculul cu
sustentaţie electro-magnetică nu circulă decât în dosare,
monoraiul suspendat pe orizontul unei căi de circulaţie urbană -
alt dosar, doar două exemple de viitor refuzat. Şi se miră, sigur,
prof.dr.ing. Lorin Cantemir unde vreau să ajung, ce bilete de
călătorie oi fi având prin buzunare. Se miră surâzând,
rememorând, vizualizând propriile contribuţii ca pe nişte
fotografii greu vizibile acum.

Săgeata galbenă? A dispărut în van. În
ultima perioadă mă ocup tot de vehicole pe o istorie devansând
apariţia lui Adam. Sunt partizanul ideii că nu roata
s-a inventat mai întâi, din simplul motiv că nu este
capabilă să facă nimic; în primul rând este
instabilă. Apoi obligă să fie înhămată în ceva, cere
un ax, lagăre, trebuie să-i pui un cadru. Or asta,
pentru oamenii primitivi, depăşea posibilităţile de
atunci. Ce avem noi, artefactele de acum patru mii
de ani înainte de Hristos, sunt altceva, sunt roţi
evoluate, cu totul evoluate faţă de prima fază, cea a
butucului rostogolitor. Dar cum să care copacii
răzleţi, fulgeraţi sau chiar tăiaţi, până acasă ? Ce
soluţie aveau pentru tăierea acestora? Lamele de
silex de 40-50 cm., un fel de ferăstraie. Bun, în

Codul
cucutenian

Aurel BRUMĂ în dialog cu Lorin CANTEMIR
câteva zile reuşeau aşa ceva. Dar cum le cărau pe amărâtele de
poteci din acel timp, când animalele pentru povară încă nu erau
domesticite? Cărate? Târâte? Ce forţă are un om oarecum
antrenat? 30 kg forţă, echivalentul ducerii a două găleţi de apă.Dar
de unde iei 20-30 de oameni pentru mişcarea buşteanului? Şi s-a
găsit soluţia rostogolirii.
Cât şi cum gândeau aceia?Asta e greu de definit dar asumarea

stării de mai bine dintotdeauna a mişcat ceva în mental. Nevoia
deci. Nevoia de a avea butucii acasă, pentru a face un zid de
protecţie, un adăpost, să-şi asigure o stare de mai bine. Dar mai
este o problemă: butucii au conicitate, una mică dar existentă,
observabilă. La un arbore de 40 de metri conicitatea este de un
grad. Să vedem efectele. Luaţi un pahar din acelea de la
automatele de cafea, are formă tronconică, şi încercaţi să-l
rostogoliţi. Veţi obţine un cerc. Cam aşa se deplasau şi butucii ăia,
în volte de stânga, de dreapta. Omultiplicare a distanţei pe un efort
imens.

Am creat o acţiune, un front de cercetare
. Sigur că am adăugat ceva pe experienţa de multe ediţii

a târgului de ceramică din Copou, o realizare de prestigiu a
ieşenilor. Şi am plecat atunci la Cucuteni, unde l-am găsit pe dl.
Mihai Tun, fost primar, un om de mare integritate şi simţire
românească, împreună făcând proiecţia primului simpozion.
Acum ne aflăm pe suma a zece ediţii. La prima am organizat şi o
expoziţie de vase cucuteniene, cópii, desigur, contributor
principal fiind Universitatea Tehnică din Chişinău, colegii mei şi
români demare simţire:ValeriuDorogan şiValeriuDulgheru...

Da, au fostmedaliaţi la Bruxelles, la Geneva, au recunoaşteri
ale calităţilor lor creative.

Hai să ne oprim la vasele care m-au făcut renumit la vamă ca
. Ce este deosebit la ele...în afară de temperatura

de coacere, reţeta lutului, de maximă importanţă este geometria
vizualizată pe acestea. Şi majoritatea, peste 90 la sută conţin
spirala. Nimic complicat, veţi spune. Dar încercaţi să desenaţi
spirala şi veţi descoperi că sunteţi în dificultate. Şi asta fiindcă
spirala cere două coordonări: o mişcare de înaintare liniară şi
concomitent, una de rotaţie. Într-un test cu studenţii mei, 50% nu
au fost în stare să facă spirale.
Pe acest traseu de admiraţie pentru meşterii cucutenieni,

manifestarea noastră a atras doi profesori de matematică de la
Buhuşi şi Piatra Neamţ, domnii Antonovici şi ŞtefanAndrei, care
au dezvoltat pe calculator variantele moderne ale spiralei de artă
cucuteniană încât acum avem o familie fantastică generată din
prototipul străvechi. Concluzionez: în evoluţia cunoaşterii umane,
spirala, calităţile sale intelectuale şi artistice s-au transmis genetic
până astăzi. Marii români sunt din zona cucuteniană: Eminescu,
Enescu, Iorga,Dimitrie Cantemir, GeorgeEmil Palade...

Între cercurile acestea descopăr un nou orizont al
preocupărilor dumneavoastră. Căutaţi să redefiniţi arta, ştiinţa
inventicii în formele matriciale. Recrierea în alt registru a sagăi
obiectelor de utilitate, cele aflate în prim planul atenţiei omului
din cele mai vechi timpuri. O nişă de cercetare nouă în recuperare
de valori, în definirea evoluţiei inteligenţei primare.

Cucuteni-5000 -
Redivivus

... inventatori demare valoare...

Dar ce v-a împins şi i-a împins pe ei, promotori de noutate, să
decopertaţi timpul imemorial?

profesor de olărie

...

Uncod cucutenian?
Eu spun aşa: cultura Cucuteni se manifestă până la Tripolie, pe

Nipru, în zona Kiev. Dar de ce istoricii utilizează genericul
Cucuteni-Tripolie când avem o dezvoltare, o continuare densă pe
teritoriul Basarabiei? Iar harta culturii cucuteniene acoperă
350.000 de kilometri pătraţi. Ar fi corect, aceasta este ipoteza
oficială, că ar fi existat atunci o puternică explozie demografică ce
ar fi împins populaţia până spre Nipru? Personal nu cred asta.
Mizez pe ipoteza transhumanţei pastorale. Spre exemplu, conform
unui studiu personal, cred că neamul cantemireştilor se trage din
oierii din Săliştea Sibiului. Am stabilit drumul oierilor până la
CetateaAlbă. Înmişcare, şi acum, turma face un parcurs până la 13
kilometri pe zi. Avem documente care descriu atingerea

Caucazului. Am refăcut drumul pastoral din Mărginimea Sibiului
până în Moldova. Şi uite că un popas este la Târlugeni (Târla
Lungă). Pe acest traseu, la Traian, spre Brăila, ajungeau laValul lui
Traian (al doilea fiind, dincolo de Prut, de la vadul lui Isas până la
CetateaAlbă). Or, după părerea mea aceste valuri nu au fost valuri
de apărare. De ce? Luaţi Zidul chinezesc, Valul lui Hadrian. Toate
au din loc în loc fortăreţe, spaţii de şedere a ostaşilor de strajă, de
apărare. La noi atât la cele două valuri cât şi la Brazda lui Novac nu
există nici un semn de fortăreaţă. Or la Dimtrie Cantemir, pe
legenda valului există consemnat deci un drum făcut
de romani pentru circulaţia convoaielor de negustori şi, revenind la
ce spuneam, turmele semişcau pe repere clare.

Tehnologic, romanii făceau două şanţuri la 12 metri unul de
altul iar pământul era aşezat pe rambleul interior.

De curând mi-a fost publicat un material privind toponimul
Moldova. Şi am făcut cercetări după ce m-a enervatVoronin care a
spus căMoldova n-a fost niciodată românească plus alte aiureli. Şi
am luat la scociorât istoria. Se presupune, între altele, că legenda ar
fi fost scornită de maghiari ca să justifice starea socială precară a
locuitorilor din acest spaţiu, uşurinţa vasalizării lor. După mine

este un cuvânt compus din celtul şi dacicul .
Celţii au venit înMaramureş prin sec. III î.e.n. căutând minereu de
fier. 300 de ani au locuit în această zonă. Iar la celţi, strămoşii
galilor, ai francezilor, este cuvântul muiat şi pentru apă pe
când în Irlanda, alt spaţiu acoperit şi de celţi, sensul cuvântului
este cel de adunătură, de . Celţii, în drumul lor spre
Dobrogea, zonă prielnică vinderii produselor lor din fier, când au
ajuns în spaţiul Moldovei au fost impresionaţi de numărul davelor
de pe -ul Siret, mirare sonorizată şi moştenită astfel. Deci
cuvântul a apărut în limbajul populaţiei şi nu ca denumire
oficială sau din surse exterioare. Cât priveşte pe Dragoş, acesta a
fost trimis de maghiari împotriva tătarilor şi astfel îl găsim la
Prislop, un punct strategic important dar şi o zonă unde regele
Geza spera să să găsească aur. Or ajungând pe râul Moldova şi nu
pe Bistriţa aurie, Dragoş dă veridicitate legendei prin camparea de
care vorbeam, în Baia, un sătuc fără importanţă atunci. Denumirea
găsită în cronicile maghiare, are doar valoare
topometrică.

La 30.000 de ani este peştera Coliboaia unde s-au descoperit
desene rupestre, deocamdată cele mai vechi din lume şi atestate ca
atare. Acestă peşteră Coliboaia este în Munţii Apuseni, la vreo 15
kilometri deBeiuş, şimai aproape de localitatea şi peşteraMăgura.
Fiind peşteră în calcar forma o casă caldă, un loc benefic ca
adăpost. Pictura rupestră de la Coliboaia este prima reprezentare a
capacităţilor noastre intelectuale. Majoritatea figurilor prezintă
chipuri de animale, hrana. Important este că ei au ştiut, au gândit şi
au descoperit cum printr-un contur poţi face distincţia între
animale.

Da. Iar aceste ideograme preced, anunţă viitorul scris. Sunt
primele reportaje. Pasul următor, necontestat şi verificat ne
conduce spre tăbliţele de la Tărtăria care sunt cu 1000 de ani
anterioare scrierii sumeriene. Deci Maria Gimbutas când a zis că
civilizaţia a început aici, nimeni nu a crezut-o şi uite că apar,
treaptă cu treaptă, elementele adevărului său, al nostru. Treptat,
treptat istoria se confruntă cu un proces antagonic. Pe de o parte o
serie de informaţii se depreciază iar pe partea cealaltă apar o serie
de informaţii neaşteptate, cum s-a găsit nu demult comoara de
monezi de 40 de kilograme în apropiere deVâlcea.
Eu consider că orice istoric ar trebui să aibă o formaţie

enciclopedică. De aici necesitatea existenţei unor colective

Via Traiani,

Vorbim de rambleuri.

Aveţi şi o ipoteză, o teorie privind descălecatulMoldovei.

Moldova mol dava

mul mol
mol

grămadă

mol
Moldova

Civitas Baia

Domnule profesor Lorin Cantemir, un altul ar fi tentat să
găsească în noile dumneavoastră preocupări un mod de a reduce
dezamăgirile, lipsa de sprijin în realizarea proiectelor novatoare.
Eu însă cred, sunt convins că preocupările cucuteniene, cele
istorice, au un alt sens: motivarea orgoliului, a voinţei
înconjurătorilor, dorinţa de a-i convinge că au o zestre moştenită
de valori, fapte, modele comparabile şi peste măsura celor
existente în alte istorii, la alte popoare, că posedăm genetic o
moştenire creativă. Cât trebuie să coborâm pentru a urca? 4000,
30.000 de ani?

Ideograme până la urmă.

interdisiplinare de unde nu trebuie să lipsească, în primul rând,
reprezentanţii ştiinţelor tehnologice. Şi asta pentru că artefactele
descoperite reprezintă un rezultat al tehnologiilor primitive.
Apropo de roată, evoluţie, tehnologii, instrumente. Am găsit la
Părhăuţi un rotar, rara avis, cunoştinţele sale obligându-mă să
redactez o lucrare de profil cu informaţii de mare interes. Spre
exemplu grosimea la roata de car: exact cinci centimetri şi nimic
în plus sau înminus oriunde, şi aici, şi la Sibiu. Oriunde. S-a ajuns
la raportarea perfectă a grosimei la rezistenţă, formă, impactul
mişcării în natură. Şi revin la trunchiul amintit. Pentru a-l mişca
mai uşor, acesta a fost subţiat lamijloc. Iar capetele au reprezentat
primele roţi primitive. Deci nu roata s-a inventatmai întâi ci trenul
de roţi, invenţie îmbunătăţită în timpde alte şi alte generaţii.

Ascult şi înţeleg acest Cucuteni 5000 Redivivus
ca o participare contributivă interdisciplinară,
deschisă, cu perceperi elastice ale fenomenelor, cu
un liberalism necenzurat al discursului.
Exact. O agoră istorico-ştiinţifică în care vine

oricine are ceva de comunicat în domeniu,
indiferent de unde vine, ce pregătire are, ce vârstă
are. De exemplu au venit nişte elevi care au
prezentat spirale volumetrice care, vizualizate, dau
impresia mişcării. La primul simpozion un mare
istoric, care din păcate ne-a părăsit,VarticAndrei de
la Chişinău, a vorbit despre crearea unor
laboratoare de arheologie. La aproape nouă ani, la

Cluj, domnulMihaiMunteanu a anunţat înfiinţarea laboratorului.
În sine, arheologia intră pe făgaşul unor ştiinţe exacte pentru că la
prima ediţie, sub generic am scris:

. O ştiinţă înseamnă să poţi măsura ceva şi să poţi
prevedea ceva. Acest lucru este posibil, deocamdată, la materia
moartă care este relativ constantă în proprietăţi.

În 2008 a fost o expoziţie Cucuteni-Tripolie la Vatican. De la
ucrainieni a fost Iuscenko iar de la noi, la acest nivel, nimeni. M-
am enervat şi continui să mă enervez. Ne vom trezi la un moment
dat că dispare Cucuteniul şi rămâne numai Tripolie. Ştiţi că
Ucraina are un brend de ţară Cucuteni? Iar noi trecem în viteză
peste existenţa unor artefacte de 18000 de ani, existente la
Cărbuna sauBrânzeni (RepublicaMoldova). Or toate aceste urme
din adânc demonstrează că în spaţiul nostru de existenţă a fost o
civilizaţie foarte veche şi foarte avansată.

Da. Şi cum spunea Iorga, nu se negociază, ci se luptă pentru ea.

Simpozion de ştiinţe exacte şi
mai puţin exacte

Reiau. Ar exista un suport, un cod genetic care ar impune omai
bună, o educată atenţie în evoluţia creativă a tinerilor din
România. Pe planul inventicii, un mediu cu arhitectură specială,
rezultatele inventicii româneşti au acoperire în recunoaşteri
internaţionale la marile saloane. Domnul profesor Beolousov
scrie undeva că românii, ca valoare, capacitate creativă, ar
ocupa un onorant loc într-un clasament de profil. Cât, cum şi spre
ce accedem?

Avemobligaţia să ne recuperăm identitatea în întregul ei.

Evadare prin poezie

Monica Iacob Ridzi a izbutit să evadeze - prin poezie,
„emoţie şi gând”: „E frig afară, e frig în celulă / Port
haine groase, dar şi căciulă / Mâna e rece pe pixul

îngheţat / Scriu greu, nu mă pot opri din tremurat”. Cu poemul
publicat pe blog, Monica a izbutit să obţină Premiul al II-lea la
Concursul „Poezie de puşcărie” (preşedintele Juriului, DanMircea
Cipariu), fiind pe cale să se procopsească cu un al doilea dosar, de
astă dată benign - dosarul de primire în Uniunea Scriitorilor. Mai
cităm, fiind vorba despre o creaţie originală, pornind încă de la titlu
(„Poezie despre viaţă”), de reală sinceritate: „Comisia Europeană
ne cere mai mulţi condamnaţi / Şi critică instanţele dacă sânt
inculpaţii achitaţi / Justiţia independentă a decis: aplicăm doar
pedepse cu executare / Să nu-i supărăm pe cei de la monitorizare. /
Aşa se face că oameni nevinovaţi /Au ajuns să fie condamnaţi. / Să
sufere, să se chinuie, / Să stea departe de familie (…) / Caut
răspunsuri la întrebări nescrise / Şi-mi spun că-n viaţă / Sânt şi
momente triste”. Critica literară va decela, fără îndoială, sonuri din
Beldiman („Ce necaz, ce osândire, vai mie ce foc amar / Ce trăznit
şi ce lovire, ce otrăvitor pahar! / Cine-au socotit vreodată, cine-au
putut pune gând / Jalnica ţării stricare s-o vadă aşa curând? / În ce
stare, amar mie! Te cutremuri când priveşti / A lacrimelor năvală
chip nu este s-o opreşti!”), dar, desigur, şi din Alecu Văcărescu
(„Dă lacrimi vărs pâraie /Cugroaznică văpaie / Şi sufletul îmi iese /
De ohtături adese”), poate şi din Vasile Fabian Bob („S-a întors
maşina lumii, s-a întors cu capu-n gios / Şi merg toate dimpotrivă,
anapoda şi pe dos”). Monica Iacob Ridzi scrie abrupt, decis, fără
fandoseli feminine, cu vocaţie contestatară şi evidentă ştiinţă a
rimei: „Trăiesc acumun astfel demoment / Înmod profund nedrept
/ Nu a contat că sunt un om drept / Un om modest, cinstit, cu mult
respect. / Nu a contat că sânt un omdrept / Că nici un leu nu am luat,
/ Că nimeni nimic nu mi-a dat, / Că atribuţiile mi le-am respectat, /
Că toate competenţele pe care amputut le-am delegat / Că nimic nu
am semnat, că de funcţie nu am abuzat.” Şi aici este evidentă
benefica influenţă a literaturii clasice: „Dar eu om de-naltă fire /
Decât e mai cu simţire / Cum poate să-mi fie bine? /Oh, amar şi vai
de mine” (Ienăchiţă Văcărescu), ori „Căzut şi eu în cursa urzirii
prea spurcate / Ce ia însuşi vederea, ca orb amnaintat” (Eliade). Cu
astfel de temeiuri sigure în creaţia înaintaşilor,Monica izbuteşte să
menţină poezia aproape de izvoare, chiar dacă, pe alocuri, poemul
aduce a Contestaţie în anulare („Tot ce-a contat pentru cei care m-
au condamnat / A fost ordinul dat”). Şi încă o virtute a „Poeziei
despre viaţă”: oglindeşte limpede nivelul cultural al miniştrilor
României. (M.R.I.)
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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.

Uitîndu-te la televizor (nu spun o noutate) te uiţi, de fapt, la
spectacolul lumii. Ca om de teatru nu pot să nu asociez ştirile &
emisiunile tv diverse, cu genuri/subspecii diverse al teatrului:
comedii, drame, tragedii, bufonerii, secvenţe groteşti, personaje
abjecte, martiri, victime ale absurdului, teatrul cruzimii, teatrul
furiei şi-al violenţei ş.a.m.d.
O să vă convingeţi, în continuare...

*
La Focşani, trei enoriaşi au fost... excomunicaţi. N-am mai auzit
demult aşa ceva. Şi doar n-au făcut nimic grav!
Reporterul i-a surprins într-o uimire indignată: oare ce vor face în
continuare, ca să fie reprimiţi în sînul Bisericii?!... sau chiar
există această şansă?
Încurcatemai sunt, uneori, şi căileDomnului...

*
Revăd o coproducţie mai veche, . Două vedete
autentice, Sofia Loren şi Mastroianni sunt, valoric, aici, sub
cvasi/necunoscuta Ludmila Savelieva! (care-a debutat în

, al lui Bondarciuc).
Despre Loren mereu am avut impresia că are o celebritate
nemeritată.Dar, probabil, sunt eu cîrcotaş...

*
, parcă am mai spus-o, este o emisiune bine

făcută; captivează, lansează numenoi, are .
Dar ar mai trebui umblat la colectiv: pe Mihaela Rădulescu aş
scoate-o, deoarece n-are o atitudine tipică juratului (dansează,
aplaudă în exces, sărută concurenţii cam deşucheat...). De
asemenea, Smiley şi-a pierdut din haz.
Cît priveşte alegerea pentru locul trei... m-am săturat, mereu
acelaşi text de scuză, lungit.
Mă rog, sugerez şi eu, nu dau cu parul...

*
Despre ... ce să mai zic?! Mă aşteptam să nu ieşim în
frunte, dar nici pe lamijloc nu credeam c-o să ajungem!Noroc cu
fraţii de peste Prut că ne-au datmaximumde puncte...
Vezi, nordicii sunt mai mulţi (din patru ţări!) şi se votează între ei
atît de bine, încît cîştigă des, aproape suspect de des. Plus că fac
jocuri de culise... vizibile (cînd Rusia era în frunte, au lăsat-o mai
moale cu punctele pentru slavi, şi-a ieşit Suedia).
Dar ca să fim cinstiţi, numărul ului nici nu era
spectaculos...

*
Urşii coboară peste oameni. Oamenii se sperie, fac infarct, atac
de panică, copiii lor tremură, consultă psihologi etc.
Morala?Urşii-s protejaţi de lege.Dacă şi oamenii ar fi...

*
Să ne mai amuzăm, olecuţă: „Haideţi să cremwurşterim!” ne
îndeamnă o reclamă.
Să fie textul luiArghezi?Că el inventa cuvinte...

*
Am văzut un interviu cu dl. Radu Boroianu. Un om civilizat,
desigur.
În tinereţe, eram amici (pe vremea aceea şi el era un simplu
regizor la Piteşti). Au trecut anii şi a devenit director adjunct de
teatru, apoi director plin, ambasador, secretar de stat, acum şef la
ICR.
Mă bucur să observ că dacă ai funcţii, nu-ţi mai trebuie creaţie...
Cînd creezi mai şi suferi ca prostul! Cînd ai funcţii care vin una
după alta, nu ai timp de suferinţă.

*
, în notă. Lung momentul de umor prezentat de

Toni Grecu. Şi fără sare. Dar, mă rog, nu a mulţumit
niciodată, pe toată lumea...
Avorbit foarte bine ŞtefanOprea. Şi concis.
CampopulistHausvater, cînd continua discursul în sală...

*
Şi scandalul UNATC mi s-a părut penibil. Chiar trebuie să vină
televiziunile la toate conflictele jenante? Rufele murdare nu se
mai spală în familie? SauUNATCnu-i o familie?!...

*
Am revăzut cu plăcere filmul al lui Forman. Impecabil,
în toate compartimentele. Cu o scenografie de excepţie (marele
Svoboda). CuunMozart de zilemari (TomHulce).

*
Şi că tot vorbim de revăzut creaţii memorabile: ce puternică
impresie provoacă şi azi ... lui Harag! Ce scenografie
inspirată (Romulus Feneş)! Ce actori! (Silvia Ghelan,
Fiscuteanu, Cornel Popescu, Monica Ristea, Marinela Popescu,
LuminiţaBorta, LiviaDoljan,Cornel Răileanu,VasileVasiliu).
Spectacol de studiat la clasa de regie...

*
Am auzit că-n Rusia se crede că noi vom atacaTransnistria: pe cît
punempariu că nu?...(propun caviar şi votcă).
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Exilat prea mulţi ani pe braţul
Capului Midia, prin care podişul
dobrogean îşi caută ca prin somn

oglinda de-argint volatil, de la Marea cea
Mare, am auzit mereu vorbindu-se despre
castelul şi fortăreaţa Caraharman (

), înscris
fluctuant, pe inconsecventele hărţi
medievale ale grecilor, frâncilor,
veneţienilor şi cine vamai fi fost să fie sau
pomenit în trecere, prin cronicile turceşti
despre expediţiile sultanilor războinici
către ţările române, veşnic haine şi
scandalagii.
Plutind totuşi mult prea mult timp pe
hotarul fragil dintre istorie şi iluzie,
castelul şi cetatea sa de pază au început să
capete trup şi adeverire abia după ce, prin
ultimele decenii ale secolului trecut,
arheologii lui Iosipescu i-au dezgropat
temeliile; numai scheletul său, cu vertebre
granitice, de fapt, pentru că turnurile lui
sidefii, îndelung şlefuite-n imaginaţia
mea, continuau să se înalţe în leneşe
piruete melancolice pe cerul mereu senin
al reveriilor mele. Din perspectivă
arheologică însă, cetatea avusese o formă
patrulateră, cu turnuri circulare la fiecare
colţ, după modelul vechilor fortificaţii de
la Cetatea Albă. Castelul, reşedinţă a
dizdarului şi depozit de armament, fusese
ridicat tot înspre curtina de est, fiind
apărat de vreo 50 de tunuri mari şi
înconjurat de două şanţuri cu apă, ceva
mai adânci de un stat de om.
De curând însă, la mai bine de un sfert de
veac după reconstituirea arheologică, am
descoperit relatările de martori oculari ale
călătorilor Ibn Battuta şi Evliya Celebi
care, providenţial, au trecut pe aici la
vremuri de adâncă uitare, ca să mai
risipească puţin întunecimile mute ale
celor câtorva veacuri de lâncedă
prădăciune turcocrată şi de infernală
apocalipsă amigratorilor asiatici.
Arabul luminat Ibn Battuta, peregrinând

le
chateau-fort de Quaraharman

cronicu a de la mareţ

Ioan Florin STANCIU

pe la marginea Imperiului Otoman, prin
secolul al XIV-lea, descria un ţinut ostil,
unde colibele din beţe şi papură, cele mai
multe ale , erau rare; fântânile
scobite-adânc în piatră fiind şi mai rare, iar
iarba deasă ca peria se aşternea aspră,
sărată, amară şi năpădită de melci. De
aceea, cei mai mulţi dintre credincioşii
slujbaşi ai sultanului îşi cărau apa în
burdufuri mari sau îşi legau la şea burdufuri
mai mici, pentru lapte amestecat cu dughie
fiartă, pentru a tăia setea.
Ceva mai târziu, pe la 1650, coborând în
buiestru dealul blând de la Taşaul, Evliya
Celebi a zărit castelul pestriţ, ridicându-se
ca un donjon peste valurile verzi ale
perdelelor împădurite care-l înghesuiau de
jur-împrejur, cu vălătucii lor de arbori de
toate soiurile şi nuanţele, urcând şi
coborând în trepte sau luminişuri
imprevizibile, în vreme ce, pe colinele
dinspre Capul Midia, se aliniau cu dichis
livezi bogate şi vii aflate pe rod. Iar spre
nord, pe carapacea verde a unui mal al
lagunei Sinoe, semai desluşeau încă, jalnic
îngenunchiate, zidirile pârjolite ale Histriei
şi câteva coloane îndoliate, căutând cerul
mult prea înalt, de la marginea mării, în
vreme ce, în târguşorul dintre zidurile
fortificaţiei de la Caraharman, convieţuiau
pe atunci, într-o impresionantă înţelegere,
vreo sută de familii musulmane şi creştine,
la care se adăugaseră negustori de toate
neamurile şi derbengii înarmaţi, oploşiţi de
pe la Isaccea şi Bogaz Galiçe, pe lângă
garnizoana permanentă, însărcinată cu paza
portului comercial, care mai fusese
devastat de câteva ori, în trecut, de şăicele
piraţilor zaporojeni. Mai întâi însă, Celebi
vorbeşte cu uimire despre recoltele agricole
neobişnuit de bogate, ceea ce-ar explica
firesc denumirea veche a aşezării:
Armanul Negru, în traducere. De aceea,
spre uimirea călătorului turc, locuitorii le
ofereau oaspeţilor pâine albă, de trei ori pe
zi, iar dările către Înalta Poartă erau trimise

ghiaurilor

la termen şi fără matrapazlîcurile
obişnuite. Remarcând şi orăşelul
miraculos de la marginea lumii: zidurile
frumos orânduite, turnurile pehlivane,
cele două minarete albe ca laptele, casele
văruite şi ocrotite între garduri din granit
verde, precum şi inflorescenţele de
salcâmi şi de migdali migratori,
suspendate pe terasele babilonice ale
dealurilor de loess închegat, dinspre
grindurile celui mai sudic braţ al Dunării,
care, între timp, s-a pierdut definitiv, în
nisip şi legendă.
După care, tot mai tulburat, Evlya a
vizitat magaziile pentru mărfuri, morile
de vânt, abatorul şi ingenioasele instalaţii
pentru distilarea ţuicii ( ), în vreme
ce alţi locuitori se îndeletniceau cu
extragerea sării din apa de mare şi cu
comerţul de peşte, adus zilnic cu
harabalele sau cu luntrile, de la Dunăre şi
de la marile lacuri din nord. În port,
musafirul a văzut puzderie de crapi uriaşi,
tăiaţi în câte patru bucăţi şi pregătiţi de
ducă, după ce fuseseră bine săraţi sau
afumaţi. Tot acolo, a descoperit cei mai
mari moruni şi cele mai mari icre negre
din lume, căci zilnic, mărfuri pe ales
plecau în şăici sau în uşoare corăbii
negustoreşti, urmând să ajungă-n câteva
zile la Braşov sau şi mai departe, la
Lemberg şi Viena, ca să nu mai vorbim
de cele care luau calea marilor cetăţi
otomane.
Destul că, după 1877, vechiul
Karaharman

, rămânând numai în amintirile şi
tradiţiile confuze ale locuitorilor. Iar în
1926, când localitatea a primit numele
Vadu, fiind ataşată comunei Corbu,
Caraharmanul mai era doar un sătuc
rătăcit cam departe de drumurile
principale, chiar dacă pe-acolo, se mai
vedeau ruinele Cetăţii, o moschee
prăvălită-n genunchi, precum şi un
cimitir musulman abandonat printre
salcâmi, ca o oştire de solemne lespezi
funerare, dislocate, la momentul potrivit,
din fortificaţiile antice aleHistriei.
Întrucât ceea ce n-au reuşit turcii, în cinci
secole de tâlhărie şi harababură, au reuşit
bulgarii şi românii, în timpul celor două
războaie balcanice şi în scurta perioadă
de pace canidă, care a urmat.
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INSTITUTUL NAŢIONAL pentru
C ERCE TARE ş i F O RMAR E
CULTURALĂ

INCONŞTIENŢĂ?

a constatat, statistic, că, în
2014, obiectivele de patrimoniu din
România nu au fost vizitate decât de
treizeci la sută dintre români. Nu ştiu dacă
vreun departament cercetează şi cauzele
prezentului dezinteres, provenit în primul
rând dintr-o insuficientă cunoaştere a
propriei istorii, însă un fapt e sigur:
analfabetismul cultural, în creştere în ţara
noastră, nu poate fi stopat oricâte institute
de cercetare, comisii, simpozioane,
congrese, festivaluri s-ar organiza, din
moment ce, la nivel guvernamental,
educaţiei nu i se acordă interesul şi
mijloacele cuvenite unei dezvoltări
normale.

În urmă cu ceva timp
am citit scrisoarea fiului lui Sergiu
Celibidache prin care interzice organizarea
vreunui festival/concurs Celibidache pe
teritoriul României. Cauza unei asemenea
măsuri, ofensatoare pentru noi toţi?
Numeroasele obstacole întâmpinate de
domnia sa la prima ediţie a Festivalului
Celibidache, de ordin financiar şi nu
numai. Mă întrebam ce se întâmplă totuşi,
cum se explică indiferenţa explicită faţă de

valorile absolute, cele care definesc cultura
română în faţa întregii lumi, când o nouă
dezertare/protest se adaugă tristei liste: Ioan
Holender (fost director al Operei vieneze
timp de 20 de ani) renunţă, după 12 ani, la
conducerea Festivalului concurs „George
Enescu”, cel mai prestigios eveniment
muzical naţional şi internaţional (Dilema
veche, martie, 2015). Plictisit, obosit,
enervat de indiferenţa politicienilor, a
guvernanţilor, a Preşedinţiei României, de
aroganţa sfidătoare a colaboratorilor, Ioan
Holender îşi argumentează punctual
retragerea. Ca de atâtea ori de-a lungul
istoriei, România îşi alungă astfel încă o
personalitate de nivel internaţional.

, balcanicii,
prietenoşi şi comunicativi. Ne spunem
mereu lucruri unii altora. Altceva abia dacă
mai apucăm să facem”, observă, pe bună
dreptate Radu Pavel Gheo într-un
„Supliment cultural” apărut nu demult.
Imediat îmi răsăriră în minte drumurile
noastre. Strămoşii noştri romani, de cum îşi
înfigeau sandaua într-un nou teritoriu
cucerit, construiau şosele durabile. Noi,
balcanici fiind, „construim” drumuri doar
pe calc de proiecte. Şi, resemnat, circulăm
pe drumuri „europene” cu două benzi,

„AŞA SUNTEM NOI

semănate cu gropi, în timp ce guvernanţii
îşi schimbă, „balcanic” de bună seamă,
maşinile de serviciu anual, potrivit zicalei
cu chelul şi tichia demărgăritar.

, un lăudabil
program duminical difuzat pe TVR2,
susţinut valoric de cel puţin unul dintre cele
trei difuzate. Pe 1 iunie am vizionat, cu
surprinsă încântare, „Pintea” cu Florin
Piersic în rolul titular. O peliculă artistică,
cu memorabile secvenţe, lipsite de
stridenţe, unele de un fermecător lirism.

FILME ROMÂNEŞTI

(V.B.)

Ilustrăm prezentul număr al „Cronicii
vechi” cu reproduceri după lucrări ale
pictorului rus IGOR SAMSONOV. Născut
în 1963 la Voronej, absolvent al Academiei
de Arte din Sankt Petersburg, admirator al
renascentiştilor italieni, ai artei gotice, Igor
Samsonov îşi înscrie creaţia reprezentativ,
cu îndrăzneală şi succes, în panoplia artei
ruse contemporane. În picturile sale,
răspândite pe varii meridiane, întâlnim o
lume preponderent fantastă, populată, într-o
vie cromatică, de păsări şi alte vieţuitoare,
de copii, de afrodite şi militari, toate şi toţi
într-o atitudine hieratică, nostalgic dorind
un trecut recuperabil doar prin puterea
Artei.
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