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Festivalul Internaţional “George Enescu”

“În cruci / De poezi ”ş şBASARABENII*

Literele din cuvîntul pădure sînt copaci.
Mamă, în cîte rînduri de piele mă-mbraci ?
În cîte cojoace,
cîte noroace,
Cîte morţi peste trupul meu o să joace ?
Cîte poeme peste ochiul meu se vor scrie,
Carte de facere şi plecare,
furnici peste ie ? Mihaela GRĂDINARIU

(pag. 7) (pag. 10)

(pag. 19-20)*
*

„Pentru Domnul Georges Enesco cu profunda mea
admiraţie pentru acest mare maestru(...)” ( Arthur
RUBINSTEIN)

„Enescu mi-a dat lumina care a ghidat întreaga mea
existenţă.
Afost cel caremi-a aprins imaginaţia, deschizându-mi o
perspectivă în tumultul şi măreţia lui Bach.”(Yehudi
MENUHIN)

George ENESCU: „Eu nu iubesc decât un lucru pe lume: muzica, imensa muzică”

„Unde mai poţi găsi cele mai strălucitoare orchestre
internaţionale? La seriile de concerte Proms? La
Salzburg? Lucerna? Edinburgh? La Bucureşti!” (criticul
britanic PaulGent)

„De abia aştept să revin înRomânia, aveţi celmai frumos
Festival din lume şi cel mai minunat public. Fiecare
muzician se simte atât de bine când se uită în sală şi vede
zâmbetele oamenilor.” (ZubinMEHTA)

Conducerea Filarmonicii berlineze a hotărât, în urma
manifestării publicului din România şi a modului în care
au fost primiţi la Festivalul Internaţional „George
Enescu” să revină la Bucureşti, la ediţia din 2019.
Dirijorul prestigioasei Berliner Philarmoniker, Sir
Simon RATTLE, a declarat: „Suntem bucuroşi că
suntem aici, în România, la Festivalul Enescu. Pentru
noi este un mare privilegiu. Sper că veţi fi fericiţi cu ce
ampregătit pentru voi.Noi suntem încântaţi să fimaici.”

*
*

Cîţi o să-mi citească printre sprîncene
(împodobindu-se cu-albastre şi străine pene)
Versuri deşarte, un deşert în deşert ?
Mamă, pămîntul mi-a şoptit ca să-l iert...

Numai tu, cel ucis în cuvîntul pădure,
Aştepţi într-o frunză, Dumnezeu să mă fure...
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Dosarul 54467

„Un străin urmează să fie decorat,
vă rog anchetaţi”

Vi s-a întâmplat să căutaţi într-o veche colecţie
a unei anumite publicaţii un articol scris de un
nume important, personaj principal al cercetării
dumneavoastră, şi să vă lăsaţi sedus de mirajul
învăluitor al lui , puternic răspândit de
paginile îngălbenite, sfarogite chiar? Să nu vă
puteţi desprinde de farmecul atâtor întâmplări,
unele asemănătoare peste poate cu ceea ce se
întâmplă şi azi, altele incredibile, de poveste, chiar
dacă aţi descoperit perla pentru care aţi urcat
scările bibliotecii? După cum aflăm din

, din 29 august a.c., aşa li s-a întâmplat
unor cercetători români, care, porniţi pe drumul
Parisului, să recompună viaţa aviatorului Bâzu
Cantacuzino, au lărgit sfera investigaţiei şi la
foarte interesanta familie a acestuia. Printre altele,
au descoperit, în Arhivele Poliţiei Franceze,
dosarul cu numărul 54467, referitor la George
Enescu şi Maria Rosetti-Tescani, soţia lui cea mult
iubită, totodată mama aviatorului Bâzu
Cantacuzino dintr-o precedentă căsătorie a
frumoasei Maruca. Ce surprize ascunde
respectivul dosar? În afara actelor birocratice,
cereri de vize, de eliberare de documente de
identitate, se află între coperţile lui şi file menite să
lumineze momente importante din viaţa deloc lină
amarelui artist.

Cel mai vechi document, din 30 decembrie
1903, întocmit în birourile Ministerului (francez)
de Interior, conţine următoarea informaţie:

În continuare, urmează
rugămintea ca persoana să fie cercetată

pentru a nu-şi da seama că a devenit
subiectul unei anchete. Răspunsul, destul de
prompt, din 18 ianuarie 1904, conţine data şi locul
naşterii (7/19 august 1881, Dorohoi, România),
starea civilă: celibatar, anul în care a sosit la Paris
(1895), locuinţa: din 1900, într-un apartament din
str. Bruxelles, cu o chirie anuală de 600 de franci.

altădată

Historia.ro

„Domnul Prefect al Poliţiei pentru Preşedintele
Consiliului Ministerului de Interior şi al Cultelor/
S-au făcut demersuri în vederea acordării titlului
de Ofiţer al Ordinului Academic domnului
Georges Enesco, de naţionalitate română,
compozitor de muzică la Paris, domiciliat în str.
Bruxelles nr. 16.”

„cu toată
discreţia”

Reunind prestigioase orchestre simfonice, cap de afiş pemarile scene ale lumii, solişti şi dirijori
aclamaţi de melomanii de pretutindeni, cea de-a XXII-a ediţie a Festivalului Internaţional
„George Enescu” s-a impus iubitorilor de muzică români şi străini drept o strălucită

sărbătoare, febrila ei aşteptare fiind răsplătită deplin în concerte de neuitat pentru un public tot mai
sensibil la sonurile muzicii adevărate. O dată cu festivalul s-a încheiat însă şi , despre Ioan
Holender e vorba, cel mai original şi neobosit director artistic, mereu izbutind, în ediţiile pe care le-a
patronat, să aducă pe scenele României sale dragi maeştri ai cântului de recunoscută şi excelentă valoare
artistică.O despărţire demanagementul Festivalului Enescu, petrecută realmente în acorduri triumfale.
Au fost prezenţi aproximativ 2500 de artişti străini, la care s-au adăugat 500 de artişti români. O cifră

impresionantă, ea reprezentând renumite orchestre, dintre care vom cita doar câteva: Orchestra Română
de Tineret, care, în seara de 30 august, a deschis festivalul, concertând sub bagheta entuziastului maestru
Kristjan Jarvi, iubitor, în egalămăsură, alMuzicii şi al experimentuluimuzical, SanFrancisco Symphony,
filarmonicele din Berlin, Viena, Monte Carlo, Sankt Petersburg, London Symphony Orchestra, şi multe
altele, de notorietate în actualul context muzical mondial. Continuând o cale deschisă de interpreţi de
legendă ai secolului XX, Yehudi Menuhin, David Oistrach, Sviatoslav Richter, Herbert von Karajan,
prezenţi pe scenele primelor ediţii ale Festivalului „George Enescu”, înfiinţat în 1958, voci de rezonanţă
actuală, de uriaşă forţă interpretativă, au onorat cu prestaţia lor cea mai importantă manifestare
internaţională găzduită de România. Fapt subliniat în mod repetat de presa internaţională. „Le Parisien”
scrie că elitamondială a orchestrelor şi a soliştilor muzicii clasice s-a reunit la Bucureşti pentru Festivalul
„George Enescu”, unul dintre cele mai prestigioase din Europa. Alte publicaţii au văzut în Festivalul
„Enescu”, chiar un rival al „puternicului festival din Salzburg” .

era Holender

Cortina a căzut, vraja muzicii reverberează încă, muzicieni, public şi organizatori aşteptând o nouă sărbătoare peste doi ani. Toţi au un singur şi enorm regret, acela referitor la absenţa unor adevărate săli de
concert, cu o bună acustică, salaAteneului bucureştean fiind insuficientă pentru omanifestare artistică de o asemenea amploare.Vorbimoare de o simplă coincidenţă dacă amintim că nici Iaşiul nu are o sală adecvată,
excelenta orchestră „Moldova” susţinându-şi concertele în locaţii improprii înaltei performanţe? Sau de o regretabilă, impardonabilă omitere, a proiectelor de finanţare a unor edificii de cultură care să răspundă,
tehnic, profesional, provocărilor arteimuzicale contemporane, cu interpreţi de omare virtuozitate.

Orchestra Română de Tineret dirijată de Kristjan Jarvi

* „Pun pariu că, în seara asta, SalaPalatului
va fi şi mai... aerisită ca ieri. E clar că ne lipseşte
antrenamentul în opera non-italiană sau non-
franceză a secolului XX”.
* Trei sferturi din libretul Elektrei reprezintă

echivalentul expresionist de la începutul
modernităţii serialului Spartacus din zilele
noastre. Fâşii de carne supurând, vane de sânge
răsturnate în noroi, blesteme, scrâşnete şi
coşmaruri, oase frânte, imprecaţii şi urlete,
răzbunări şi amoruri incestuoase. Pentru o
poveste care a luat din mitologia greacă doar
personajele şi trama şi care s-a înzestrat cu toate
excesele tipice perioadei de creaţie, Richard
Strauss a compus o muzică intempestivă,
vehementă, la limita isteriei.(...)
* Dincolo de sonorităţile (încă) atât de noi

pentru mulţi, concertul cu Elektra în varianta

Bayerische Staatsoper a fost una dintre cele mai
remarcabile seri ale Festivalului, reuşind să-i
surprindă plăcut pe mulţi dintre cei care, la
început, înaintau prudent pe culoarele Sălii
Palatului, temători de întâlnirea cu muzica unui
compozitor pe nedrept trimis în cabinetul de
curiozităţi. Corect, Elektra nu e rampampam-
rampampam, recitativ, arie, cantilenă, cabaletta,
duet, ansamblu. Nu pleci fredonând nimic. Nu ai ce
să ţii minte ca să recunoşti şi data viitoare când
(dacă) vei mai asculta. Ai, însă, un diluviu de
muzică arhitecturizată cu ştiinţă psihologică
uriaşă, o partitură cinematografică aproape, în
care intensităţile frizează paroxismul, orgia,
demenţa. Un aparat instrumental colosal, un cor
cu intervenţii minime şi câteva personaje
principale, care, în nebunia lor (generală şi
particulară) traversează arcul temporal de doar

câteva ore. (...)
* Bravo pentru orchestră, bravo pentru

membrii Corului Academic Radio şi bravo pentru
Sebastian Weigle, care, cu toată gestica lui
arborescentă, a condus echipajul prin apele
furtunoase, negre, pline de genuni ale muzicii lui
Strauss.”
* „Sarah Chang, superstarul viorii cu credite

impresionante pe cele mai importante scene de
concert şi în prestigioasele studiouri de
înregistrări, Sarah Chang, copilul minune care, la
opt ani, cânta Concertul pentru vioară de
Paganini cu Zubin Mehta şi New York
Philarmonic fără o zi de repetiţie (...)”

„de universalitatea ei,
de foamea de a experimenta. Asta înseamnă o

a încântat
publicul interpretând Concertul pentru vioară al
lui Sibelius sub bagheta lui Kristjan Jarvi, care este
un îndrăgostit de muzică,

seară cu Goran Bregovic azi, un concert
Beethoven mâine şi o sesiune de înregistrări
Strauss-Elington între. Asta dacă nu va fi partitura
pentru celmai recent filmal lui TomHanks. (...)”
( , Jurnal de meloman

grăbit şi jurnalist fugărit. agendăLiterNet.ro)

„ E greu să-ţi revii din uimire: nume mari,
programe ambiţioase şi un nivel artistic înalt au
existat mereu la Festivalul Enescu - dar niciodată
aşa o avalanşă de debuturi de staruri mondiale ca
în acest an. (...)
Festivalul Enescu aminteşte programatic de

festivalurile concertistice de foarte multe carate:
Lucerna, Londra sauBeethovenfest dinBonn”

Marius Constantinescu

(RadioDeutschlandfunk)

GEORGE ENESCU
ÎNTRE DRAGOSTE I SECURITATEŞ

(Documente inedite din arhivele Poliţiei Franceze)

Referitor la situaţia profesională şi financiară se
observă că e . „Subiectul” nu face politică,
nici observaţii defavorabile Franţei.
Aşadar, un artist deja cunoscut şi apreciat, un

absolvent de Conservator, era urmărit de Poliţie, în
superdemocratica republică a faimoasei „Declaraţii
a Drepturilor Omului şi Cetăţenilor” din 1789,
pentru că urma să primească o decoraţie. Acordată
exclusiv pentrumerite artistice.

În 1909, George Enescu se adresează poliţiei
franceze cerându-i ajutorul. De ce? Pentru că o
tânără cântăreaţă de local, cu pseudonimul
Giovanna Bellini, şi părinţii ei, insistă, îl hărţuiesc
pe Enescu pentru a recunoaşte o paternitate
inventată. Hărţuitorii puseseră la cale chiar o
intervenţie zgomotoasă, în seara premierei

din 14
martie 1909. Dar poliţia şi-a făcut datoria: nimeni
nu a tulburat concertul.

Perla Dosarului cu numărul 54467 este însă
ultimul paşaport românesc al lui George Enescu.
Hârtia de calc, semitransparentă, în care era învelit
paşaportul, fusese îndoită la colţuri, cu grijă, să nu
se desfacă, protejându-l astfel pentru cât mai mulţi
ani. Deasupra, pe calc, stă scris de mână
şi . Filă după filă, documentul
relevă însăşi suferinţa României de după 1948. Pe
hârtia de culoare verde, cu filigranul Regatului
României, cu crucea Regelui Mihai în centru, a fost
capsată o hârtie obişnuită, cu stema Republicii
Populare Române, tipărită deasupra. Brutala

„bună”

Simfoniei pentru violoncel şi orchestră,

Passe-port
Georges Enescu

„Un artist este hărţuit, vă rog
anchetaţi”

Ultimul paşaport românesc şi
secretele lui

transformare a unui Regat într-o „democraţie
populară” arată celor încă neîncrezători sau uituci
din fire, (şi) prin intervenţia asupra acestui
document, cu câtă grabă au acţionat atunci
comuniştii.
În prima pagină se specifică valabilitatea

iniţială a paşaportului: 5 aprilie 1946 - 5 iulie
1946. Se presupune că documentul a fost eliberat
pentru un turneumoscovit, din 21-23 aprilie 1946.
Apoi, valabilitatea se prelungeşte pentru încă un
an, 30 august 1946-30 august 1947, cu lărgirea
spaţiului de călătorie de la „valabil pentru a
călători în Europa” la „valabil şi pentru U.S.A.”
Aşa au putut ajungeGeorgeEnescu şi frumoasa lui
soţie laNewYork, în 11 octombrie 1946.
În ţară, Enescu nu s-a mai întors niciodată. S-a

stabilit în Franţa. O ştampilă de la pagina 11
certifică alegerea Maestrului:

. Urmează încă o prelungire, rezolvată la
Legaţia României din Paris, din august 1947, în 31
decembrie 1947. Acel decembrie 1947, de a cărui
umbră ucigaşă nu reuşim să scăpăm.Această mult
prea scurtă prelungire de viză dovedeşte că,
probabil, legaţiile primiseră indicaţii clare să nu
mai acorde prelungiri după data de 31 decembrie
1947, prima zi de după abdicarea forţată a Regelui
Mihai. Dar, la pagina 25, s-a operat încă o
prelungire, de data asta pentru o perioadă normală:
3 noiembrie 1947-3 noiembrie 1948, ştampilată de

. Iar la pagina 38
apare o nouă prelungire de un an, ştampilată

. Ciudat şi neaşteptat amănunt: toate trei
poartă o aceeaşi semnătură. A unui fericit salvat
sau a vreunui naiv care s-a întors pentru a completa
numărul deţinuţilor din închisorile comuniste?

Romania - Poliţia
Portului Constanţa - 10 septembrie 1946 - EŞIT
din ŢARĂ

Legaţiunea Regală a României

Legaţiunea Republicii Populare Române în
Franţa

Duel Regalitate - Comunism în
pagini de paşaport

Răpire cu orice preţ?

Ultima prelungire s-a consemnat în 10 iunie
1949, cu o zi înainte de expirare. S-au adăugat
pagini, o hârtie specială, albăstrie, capsată în aşa
fel încât să formeze patru pagini. Muzicianului de
renume mondial i se mai acordau 6 luni de
libertate, comunicându-i-se că este ultima
prelungire de care mai beneficiază. Ce a urmat? O
ultimă menţiune în paşaportul ţiplat, datată 28
iunie 1949, atestă că George Enescu s-a declarat
refugiat politic, ceea ce echivala cu renunţarea la
cetăţenia română. Bineînţeles că foarte rapid a
apelat la protecţia oferită de Organizaţia
Internaţională aRefugiaţilor.
Paşaportul descoperit atestă o acerbă luptă

politică de fapt: PCR îl evoca deseori,
considerându-l o indubitabilă dovadă a
patriotismului enescian, din moment ce Maestrul
l-a păstrat până la moarte; regaliştii au văzut în el
mărturia vie a loialităţii faţă deRegalitate. De fapt,
paşaportul acesta arată cât de mult îşi iubea soţia,
care îl însoţea permanent în toate turneele sale,
figurând în paşaportul lui, ca însoţitor. Şi aceasta
întrucât Muzicianului, maestrului George Enescu
i se prelungea paşaportul, dar Mariei Rosetti-
Tescani - nu.

Un ultim document din Dosarul 54467, datat
postum, 18 mai 1955, relatează zilele de 11 şi 12
februarie 1955, în care s-a încercat răpirea lui
Enescu din Franţa, proiect al Securităţii, iniţiat
pentru a-l aduce în ţară, atunci când era atât de
bolnav încât nu se putea apăra. Cine trebuia să
execute o asemenea mişelească faptă? Un agent
refugiat politic în Elveţia, Corneliu Bediţeanu.
Trimis în Franţa, acesta s-a prezentat la Poliţia
pariziană cu documente false, semnate George
Enescu, prin care era împuternicit să obţină o viză
de călătorie în Elveţia. O obţine, viza, dar în
aceeaşi seară, la serviciul Paşapoarte apare Ion
Lupoaie, ginerele Marucăi, care declară că i s-a
acordat lui George Enescu o viză pentru Elveţia,
actul final fiind înmânat unei persoane care vrea
să-l răpească. Comisarul şef se duce imediat acasă
la Maestru, îi cere paşaportul înapoi, iar planul
Securităţii comuniste eşuează. Multă vreme s-a
crezut că securiştii au vrut să-l răpească mort, dar
respectivul document atestă că îl vroiau viu în
România.

Pagină realizată de Virginia BURDUJA

Revistă finanţată parţial de Ministerul Culturii
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Răspunsul e foarte scurt, de fapt: pentru că nu sunt
fraţii lor. Adică sunt fraţii lor în sens larg, au două
mâini, două picioare, doi ochi şi o gură. Şi sirienii

şi saudiţii şi cei din Emirate, ba chiar şi kuweitienii. În rest,
Siria e soră cu statele din Golf exact cum e România cu
Norvegia. Ce, nu suntem fraţi cu norvegienii? Păi nu suntem
noi, românii, albi la culoare ca gemenii noştri norvegieni? Păi
nu suntem noi creştini, ba chiar e şi-un procent de ortodocşi în
Norvegia? Păi n-au norvegienii biserici de lemn cu turle înalte
fix ca-n Maramureş? Ce, astea nu-s destule argumente cât să
demonstreze faptul că osul de viking e totuna cu osul de dac?
Siria, cultural, e mult mai aproape de Europa decât va fi

vreodată deArabia Saudită. Sirienii sunt arabi mediteraneeni,
ca vecinii lor libanezi, cu un stil de viaţă complet diferit faţă
de statele din Golf. Faptul că acum acolo e un război dement e
urmarea unei complicate situaţii politice, nu e consecinţa
directă a fanatismului religios practicat de populaţia
majoritară.
Aşadar, Siria, spre deosebire de statele din Peninsula

Arabică este şi a fost un stat laic. Compoziţia ei religioasă
spune că 74% dintre locuitori sunt suniţi, aici intrând şi secta
sufi, netolerată în ţările musulmane cu dictaturi religioase.
13% sunt şiiţi, niştemusulmani deloc populari printre cei care
stau în Arabia Saudită. Dintre şiiţi, o parte sunt alawiţi, ca şi
preşedinteleAl-Assad, musulmani care cred în reîncarnare şi
care pentru prostioara asta şi-ar pierde căpăţâna în regatul
saudit. Mai au şi procente de creştini şi druzi în populaţie, ba
chiar şi nişte evrei rătăciţi istoric pe-acolo. Siria o fi fost cu
sula-n coasta Israelului, dar dictatorulAlAssad n-avea chef de
fundamentalism religios (îl interesau mai tare inamicii
politici), aşa că a susţinut un program de refacere a
sinagogilor istorice de pe teritoriul Siriei. De altfel, în 2001,
Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Siria şi s-a rugat înMoscheea
Omeiadă, din Damasc, la mormântul Sfântului Ioan
Botezătorul. Credeţi că Ioan Botezătorul ar fi stat bine mersi
secole de-a rândul la Medina, să zicem, iar papa ar fi fost
invitat să se roage acolo? De ce i-ar primi Arabia Saudită pe
rătăciţii ăştia de sirieni? Şi de ce ar fugi sirienii de
bombe+fundamentalism ca să ajungă într-o ţară cu
fundamentalism+fundamentalism?
Trecând de problema religioasă, ajungem la cea a banilor.

Vocişoara uşor neruşinată a est-europenilor ţipă pe un ton
ridicat că arabii din Golf sunt aşa de bogaţi, de ce să ne rupem
noi de la gură pentru nişte migranţi care au fugit din Siria nu
de bombe, ci de sărăcie.Amzis în condiţiile în care
România a dat vreo 4 milioane din fiii ei Europei, ca migranţi
economici. Da, Golful geme de bogăţie, dar în nişte condiţii
cu totul speciale. Banii vin (ceimaimulţi) din resurse naturale
şi nu sunt reinvestiţi în alte industrii care să creeze locuri de
muncă, ci intră în buzunarele celor mai influente clanuri din
regiune. Totuşi, acolo unde statul investeşte în diverse alte
industrii (ca în Emirate), forţa de muncă e asigurată masiv de
străini. Există deja sirieni care lucrează în Dubai, cum există
şi români, dar nici unii dintre ei nu îşi fac planuri să rămână
definitiv acolo pentru simplul motiv că e aproape imposibil să
devii cetăţean al acestor state sau să stai în ele dincolo de un
contract demuncă. Sigur, există şi munca de jos, în construcţii
sau treburi casnice, care absoarbe mulţimi de pakistanezi,
indieni sau alte naţionalităţi, în condiţii uneorimai grele decât
sclavia. Sigur, chiar dacă refugiaţii nu pot fi absorbiţi de o
piaţă a muncii normală, de ce, totuşi, Arabia Saudită nu-şi
foloseşte banii ca să-i ajute? Primul răspuns la îndemână ar fi
că Arabia Saudită&comp finanţează tot felul de golani care
întreţin războiul în Siria. De ce ar băga bani în unii care fug ca
dracu' de tămâie de ceea ce finanţează ei?
Mai există o mică problemă în PeninsulaArabică. Mediul

natural e neprietenos (deşert) aşa că orice extindere a
spaţiului de locuit e foarte costisitoare. Se întrebau nişte
somităţi în urbanism pe Facebook de ce nu sunt găzduiţi
refugiaţii în corturile dotate cu aer condiţionat de lângă
Mecca. Vedea-i-aş pe ei cazaţi în deşert, într-un cort cu aer
condiţionat, cu toată familia dacă se poate. Presupunând că n-
ar absorbi populaţia de refugiaţi şi că ar face nişte tabere cu aer
condiţionat în deşert, ca ele să fie locuibile uman, costurile ar
fi uriaşe, începând cu apa care nu se găseşte săpând o groapă
în pământ.
Vine la rând stilul de viaţă. Sirienii urbani, ca şi libanezii,

sunt oameni cărora le place să trăiască după tipic occidental.
Alcoolul nu e tabu, pentru că ne aflăm, la 2000 de ani distanţă,
e drept, de locurile unde Dionisos îşi făcea de cap. Vinurile

neruşinată

Ana-Maria CAIA depozit

De ce nu se
duc sirienii

la fra ii lor din Golf?ţ

libaneze şi siriene sunt de găsit pe listele celor mai luxoase
restaurante ale lumii, pentru simplul motiv că există o
industrie a vinului în zonă. După cum ştiţi, înArabia Saudită
alcoolul e complet interzis, iar în restul Golfului, străinii pot
bea în anumite locuri, de obicei în baruri ale hotelurilor de
lux.Dar nu toţi străinii, ci doar cei care nu suntmusulmani.
Mai e problema micuţă a tratamentului femeilor. Siria,

fiind o ţară laică, are şcoli mixte, căsătorie monogamă cu
vârsta limită de 17 ani, vot pentru femei din 53 (România din
'38), femei în armată, femei în politică, ba chiar şi niscaiva
feministe. Siriencele, în general, nu-şi acoperă faţa cu burka.
Toată această enumerare i-ar da dureri de cap şi de stomac
unui cetăţean saudit, care sigur n-ar vedea într-o siriancă din
middle class “o soră”, ci o satană destabilizatoare a
adevăratelor valori islamice.
Cam asta e pe scurt cu “fraţii arabi”. Cei care chiar sunt

apropiaţi de Siria, cultural, au primit, slavă cerului: două
milioane Turcia, Iordania - 750 de mii (la o populaţie de 6
milioane şi jumătate de oameni), Liban - 1 milion 500 de mii.
Deşi Siria n-a fost celmai drăguţ vecin posibil.

Migranţii
Radu SUCEVEANU

Nimeni nu mai pare interesat de situaţia din
Ucraina, de criza Greciei, de şubrezenia
galopantă a U.E.: la ordinea zilei este chestiunea

emigranţilor. Care, la noi, este tratată fie cu respingere
încrâncenată, fie cu acceptare supusă - dar cu aceeaşi
îngrijorare subînţeleasă. Unii sunt înclinaţi să vadă
posibilitatea unui mic şantaj româno-bulgăresc: primim
refugiaţi dacă suntem lăsaţi în Schengen. Prea târziu: însuşi
Schengen-ul, văzut ca principal favorizant al vânzolelii de pe
continent, pare a fi pe ducă! N-are rost să reluăm argumentele
unuia sau altuia - chestiunea în sine este limpede şi se cuvine
tratată la fel: emigranţii sunt oameni năpăstuiţi, exodul lor e o
tragedie, nu putem rămâne indiferenţi. De altfel, şi reacţiile
vârfurilor europene sunt elocvente: premierul finlandez a
declarat că iar
Angela Merkel anunţă alocarea a 6 miliarde de dolari, sumă
în care se include şi construirea a 150.000 de locuinţe pentru
refugiaţi (plus alte 300.000 de apartamente realizate din
fondurile landurilor). Probabil cam aşa ceva, desigur, la
scară, va trebui să facem
şi noi, deşi încă nu ne-am
propus obiectivul „tot
românului o casă”, şi
avem sumedenie de
situaţii tragice, cum este
cea de la halta ieşeană
CUG, unde familii cu
numeroşi copii de şcoală
îşi duc amarnic zilele
între ruinele gării fostului
Combinat răposat. S-a
oferit să investească
masiv şi Arabia Saudită,
c o n s t r u i n d 2 00 de
moschei în Germania -
dar bogata ţară arabă nu
acceptă să primească nici
un em ig r an t . . . D in
totdeauna, românii au
fost generoşi cu cei
n ă p ă s t u i ţ i . N e - a m
comportat exemplar cu

„emigranţii sunt bineveniţi acasă... la el”,

sutele de mii de refugiaţi polonezi cărora, în 1940 şi în pofida
aliaţilor germani, le-am oferit adăpost şi subzistenţă, deşi
altele erau priorităţile intrării în război. Cine cercetează
arhivele fostelor Prefecturi Suceava şi Rădăuţi află numeroase
tabele cuprinzând atât numele familiilor de români, cât şi cele
ale emigranţilor adăpostiţi. Un borderou al Prefecturii Rădăuţi
(3117/1940) evidenţiază „sumele cheltuite cu întreţinerea
refugiaţilor poloni”: pâine, carne, caş, făină, mărfuri
coloniale, în câteva zile, un total de 75.280 lei, sumă
importantă la vremea aceea. Prefectura a suportat până şi
cheltuielile de înmormântare a decedaţilor din nenorocitele
convoaie.
Ce deosebeşte emigraţia în masă de atunci de aceea de

acum? O sintetizează olandezul Geert Wilden, în cuvântarea
rostită în faţa SenatuluiAmerican:

În bună parte au şi reuşit: 54 demilioane
de musulmani, organizaţi în comunităţi cvasi-independente,
trăiesc astăzi în Europa şi, în următorii 12 ani, un sfert din
populaţia continentului va fi musulmană. Se va închide
robinetul emigrărilor? Se pare că nu, câtă vreme fenomenul
nu-i decât în parte un eveniment spontan, rezultat al
dezastrului umanitar provocat de tragica „primăvară”
africană, ci - aici e aici! - poartă antecedentele unei
premeditări atent instrumentate. În 1922, la Viena, Richard C.
Kalergi punea bazele mişcării , considerată
precursoare a U.E. Credinţa lui Kalergi, expusă în cartea

locuitorii viitoarelor State Unite ale
Europei nu vor fi popoare originare ale bătrânului continent, ci
un amestec rasial. El susţine că-i util şi necesar ca popoarele
europene să se amestece cu rase asiatice şi de culoare, pentru a
alcătui o masă multietnică, mai uşor de dominat de către elita
la putere:

S-a instituit şi un Premiu
European Kalergi. Cui i-a fost conferit?Angelei Merkel şi lui
Herman Van Rompuy! Şi ONU susţine teza: un Raport din
2000 estimează că

Procesul este în plină desfăşurare: de
la 200.000 solicitări de azil în 2010, s-a ajuns la 626.000 în
2014 şi cine ştie câte ormai fi în 2015. Procesul pare a fi parţial
natural şi, cu siguranţă, parţial sprijinit. O călătorie spre
Europa se spune că-i taxată cu 10.000 $ de fiecare emigrant.
N-or fi zece mii, or fi opt, or fi cinci, dar, oricum, înmulţită cu
numărulmembrilor familiei, suma depăşeşte de foarte departe
disponibilităţile africanului de rând. Suspiciunea că
emigrarea, sau o bună parte a ei, ar fi subvenţionată, pare mai
mult decât logică. De ce şi de cine? Opinia generalului
Degeratu, potrivit căreia totul „este o acţiune de război în
spatele căreia se află Rusia şi Statul Islamic”, e de tot
simplistă.Cauzele par a fi (şi) altele.Multmai adânci.

„Ei nu vin să se integreze în
societăţile noastre; ei vin să integreze societăţile noastre în
Dar-al-Islam-ul lor”.

Paneuropa

Praktischer idealismus:

„Omul viitorului e de sânge mixt. Rasa viitorului,
euro-asiatico-negroidă, extrem de asemănătoare cu anticii
egipteni, va înlocui muliplicitatea popoarelor cu o
multiplicitate de personalităţi”.

„până în 2025, Europa, continent cu
populaţie îmbătrânită şi în declin, va avea nevoie de 159
milioane de emigranţi”.



4 cronica veche

CRONICA VECHE

întâlniri de destinAlexandru ZUB

Faţă în faţă

Critic şi istoric literar de aleasă ţinută, ocupând de ani buni
un loc proeminent în domeniu, scriitorul Alexandru
Dobrescu, doctor în „umanioare”, cu un palmares

impunător, ne oferă acumonouă carte, , cu un titlumenit
a sugera oarecum substratul combativ, chiar polemic, al textului.

, ne previne de la început autorul, continuă
demersurile istorico-literare şi critice din amplul studiu despre

, studiu
extins şi întregit acum cu noi secvenţe, definite din capul locului
drept „comentarii de critică externă a textelor, tratând chestiuni
legate de originalitate ori de paternitate, cu foarte rare şi sumare
observaţii asupra calităţii lor literare”. O istorie a originalităţii în
literatura română, sugerată de un preopinent, n-ar fi posibilă, în
această viziune, „fără prealabila despărţire a apelor de uscat”, ca
temei pentru „devenirile istorice ale spiritului creator naţional”.
Puse , „citatele siameze”, identificate în diverse texte,

vorbesc oarecum de la sine, scutindu-l pe autor de comentarii mai
ample. Nimic însă din ce era strict necesar pentru lămurirea completă
a lucrurilor nu pare a lipsi din „economia” volumului. Cazuistica
pusă în discuţie de autor se întinde pe câteva secole, de la Nicolae
Milescu la Russo şi „Nenea Iancu”, de la Ţichindeal şi Cavalerul
Stamati la Anghel Demetriescu, dacă e să menţionăm câteva nume
din lunga serie antamată de autor. Toate meritau a fi puse sau repuse
în discuţie. Alexandru Dobrescu a făcut-o cu rigoarea dintotdeauna,
oferindu-ne încă o probă de cărturărie angajată, una în care spiritul
critic în continuă stare de veghe, eleganţa discursului şi o erudiţie
deloc fastidioasă se degajă în chip evident. Sunt motive pentru care
socot că a meritat să fie pusă, editorial, la îndemâna publicului
interesat de istoria şi cultura noastră naţională.
Să amintim, în chip de „semnal”, câteva elemente curriculare

despre autor, spre a înlesni numai o cât mai justă integrare
culturologică a noului volum. Născut la 5 septembrie 1947, în
Botoşani, unde a şi făcut studiile medii, la faimosul Liceu „A.T.
Laurian”, absolvit în 1965, iar cele superioare la

, în 1970, an în care a şi început a lucra, ca redactor, la
revista , apoi la (din 1990), publicaţii în
care a gestionat sectorul de critică, publicând el însuşi studii şi
articole în domeniul respectiv.
Debutul publicistic l-a făcut în (1968), iar în

Faţă în faţă

Faţă în faţă

Corsarii minţii - istoria ilustrată a plagiatului la români

faţă în faţă

Alma Mater
Iassiensis

Cronica Convorbiri literare

Viaţa studenţească

1

volum la Editura Cartea
Românească ( , I,
1979), deschizând o serie critică
de autor, continuată la Editura
Junimea, cu (II,
1981) şi (III, 1983).
Toate s-au impus ca demersuri de
critică şi istorie literară, de regulă
polemice şi adesea corosive, asigurându-i un loc distinct în domeniu.
Mai sistematice, în virtutea programului asumat, se vădesc cele
dedicate unor critici de seamă:
(1989) şi (1989), studii cu
caracter monografic, pătrunse repede în literatura de referinţă prin
comentariile semnate de Al. Călinescu, G. Dimisianu, Al. George,
Gr. Grigurcu, M. Iorgulescu, I.B. Lefter, N. Manolescu, A. Marino,
Z. Ornea, Al. Paleologu, Monica Spiridon, Alex. Ştefănescu etc.
Disertaţia doctorală în filologie,

(2001), face parte din proiectul asumat de timpuriu şi
împlinit cumultă rigoare, cu talent şi devoţiune critică .
Un anume „spirit justiţiar” şi chiar „iconoclast” a fost sesizat

deja în studiile sale, alături de critica sistematică a imposturii şi
diletantismului. Distanţa în raport cu subiectul abordat e o regulă de
metodă în scrisul său. Nonconformismul pare a fi nota cea mai
pregnantă a criticului.

mi-a readus în minte, unele întâlniri cu autorul,
adesea întâmplătoare, însă şi la activităţi de ordin „academic”,
precum aceea de la Oneşti, dedicată criticului Eugen Simion la
septuagenat, sau conferinţa despre plagiat în cultura română, rostită
în aula Filialei ieşene a Academiei Române, aşezământ în care a şi
funcţionat un timp ca bibliotecar, dacă nu mă înşeală memoria. Să
mai notez, pentru a încheia, faptul căAlexandru Dobrescu a condus,
în ultimii ani, noua serie a revistei , la care am
colaborat eu însumi, din când în când, la invitaţia criticului-director.

Foiletoane

Foiletoane
Foiletoane

Introducere în opera lui T.Maiorescu
G. Ibrăileanu - nostalgia certitudinii

Maiorescianismul în cultura
română

Faţă în faţă

Însemnări ieşene

2

1

2

Alexandru Dobrescu, , Ed. Academiei Române, 2015,
383 p.
Nicolae Busuioc, , Iaşi, Junimea,
1997, p. 149-150; Dorina Grăsoiu, , în ,
lit. C/D,Bucureşti, 2004, p. 683-685.
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Scriitori ieşeni contemporani
Alexandru Dobrescu DGLR

Nu în fiecare zi îţi este dat să citeşti o carte menită a fi un
reper important in procesul schimbării paradigmei
comune, dominante într-un anumit domeniu al

cunoaşterii. , de
(Edparadigmeitura Zona Publishers, Iaşi, 2015) este tocmai o astfel
de carte. Fapt cu atât mai interesant şi mai meritoriu, cu cât este
vorba despre o carte de istorie, domeniu care, se ştie, deşi cel puţin
teoretic deschis revizuirilor, se lasă greu zguduit la nivel
paradigmatic.
Elementul de noutate provocatoar, subtil, asupra căruia doctorul

în istorieGicăManole insistă înmod curajos, în demersul său, constă
în revelarea responsabilităţii decisive, dar în genere trecută cu
vederea, pe care Stalin a avut-o în declanşarea celui de-al doilea
război mondial. Bineînţeles, o astfel de întreprindere ar fi riscantă şi
neconvingătoare în absenţamaterialului faptic-documentar elocvent
şi a raţionamentului istoric pertinent şi echilibrat, de care, însă,
istoricul botoşănean dispune deopotrivă. Dacă la nivel documentar
punctul forte este reprezentat de revelaţiile lui Victor Suvorov (ce
poate fi considerat, astfel, un iniţiator al schimbării de paradigmă), în
mod iscusit coroborate cu mărturiile, aprecierile şi judecăţile unora
dintre cei mai importanţi istorici ai secolului XX, la nivel discursiv-
argumentativ GicăManole îşi surprinde cititorul prin ingeniozitatea
raţionamentelor, subtilitatea nuanţărilor, respectiv calitatea
concluziilor.
Departe de a fi o cartemenită a scandaliza cu orice preţ, de dragul

răsturnării unei paradigme istorice, este
construită metodic, evitând limbajul de lemn al tratatelor clasice,
deşeurile mortificate elegant ale discursului academic şi gratuitatea
obraznică a polemicii de mahala. Prospeţimea şi autenticitatea
gândului exegetic sunt omniprezente, precum o vibraţie principială
care generează şi întreţine duhul paginilor. Ritmul este alert, dar
paşii sunt atent aleşi, cu nararea câtorva experienţe
personale ale studenţiei autorului, ce servesc drept introducere într-o
epocă istorică din perspectiva altei epoci, dar şi ca indicator al
motivaţiei sale de a nu renunţa la cercetarea cu ochi critic a epocilor
istorice implicate, cu relevarea, dintr-o perspectivă
uneori inedită, a premiselor celui de-al doilea război mondial,
premise care se constituie, treptat, în factori decisivi ai declanşării
ostilităţilor.
Dincolo de orice intenţie de a diminua responsabilitatea lui

Hitler şi a Germaniei, în declanşarea războiului, Gică Manole îşi
propune să completeze perspectiva, întregind-o, argumentând în
mod convingător că un rol cel puţin la fel de important l-au avut
Stalin şi Uniunea Sovietică, subliniind, totodată, că dacă viziunea
dominantă, astăzi, este una substanţial diferită, cu balanţa
responsabilităţii înclinată masiv de partea lui Hitler şi a Germaniei
naziste, aceasta se datorează faptului simplu că Uniunea Sovietică a
finalizat războiul în tabăra învingătorilor, făcând parte dintre aceia

Apocalipsa după Stalin Gică Manole

Apocalipsa după Stalin

începând

continuând

care au scris, ulterior, istoria, impunând paradigma comună căreia
până şi astăzi, la aproximativ 70 de ani de la încheierea ostilităţilor de
pe frontul de luptă, conştiinţa istorică contemporană îi este victimă.
Nu voi încerca să rezum, aici, detaliile faptice şi argumentative

care construiesc această inedită lucrare, intenţia mea fiind aceea de a
mă limita la o prezentare a coordonatelor esenţiale care îi alcătuiesc
fundaţia. Faptul că Pactul Ribbentrop-Molotov este încă în vigoare,
prin necontestarea contemporană a graniţelor pe care le-a stabilit, în
pofida condamnării sale oficiale, la nivel discursiv şi politic, ridică un
mare semn de întrebare asupra autenticităţii şi moralităţii celor care
fac, respectiv consemnează istoria; pe deplin conştient de aceasta,
Gică Manole urmează, atent, firul istoriei, ajungând, treptat dar
neşovăielnic, să cutreiere prin labirintul tenebros al acesteia,
demascând dintr-o perspectivă accentuat critică barbaria politicii
sovietice şi natura holocaustului stalinist. Bineînţeles, România şi
destinul ei tragic nu lipsesc din paginile cărţii, autorul izbutind să
ilustreze rolul vital jucat, precum şi caracterul tragic-dureros al
fatalităţilor istorice pe care a trebuit să le înfrunte.
Deşi dispune de nouăsprezece capitole, cartea se încheie, de fapt,

cu capitolul al XVII-lea, intitulat , dat fiind că
ultimele două capitole reprezintă o încercare neizbutită, a autorului,
de a recontextualiza întreaga naraţiune, de a o insera într-o
perspectivă mai amplă asupra istoriei secolului XX, una tributară
teoriilor conspiraţiei şi forţelor de culise, aproape oculte, care o
guvernează. Fiind vorba de un subiect extrem de delicat şi de dificil,
expedierea sa în numai două capitole nu este de natură să convingă,
dăunând dinamicii până în acest punct excelente, a cărţii. Anexa

nu îşi are nici ea locul cuvenit, într-o
carte care tratează, în mod riguros şi ştiinţific, responsabilitatea lui
Stalin şi a Uniunii Sovietice în declanşarea celei de-a doua
conflagraţii mondiale, în contextul evenimentelor socio-politice ale
primei jumătăţi a secoluluiXX.

Caracterul vivace al cărţii este dat şi de iscusinţa de care autorul
dă dovadă în construirea discursului, manipulând şi alternând tehnici
şi procedee retorice adecvate contextului. Subiectele fierbinţi, de
prim interes, nu sunt, pur şi simplu, expediate în albul paginii, laolaltă
cu argumentele şi mărturiile faptice aferente, ci sunt neobosit reluate,
mereu dintr-o altă perspectivă, dar fără a le abandona banalei repetiţii,
fără a genera monotonie, cititorul fiind împins, în felul acesta, către
niveluri superioare ale comprehensiunii, aureolate de stări de
iluminare periodică, convergente către un deznodământ anunţat încă
din titlul cărţii, privit, poate, cu scepticism, la început, dar limpezit şi
cernut până în final.
Prin cartea de faţă, cea de-a zecea pe care o semnează, la

treisprezee ani de la debutul său scriitoricesc, Gică Manole ni se
înfăţişează drept o personalitate exegetică ingenioasă, care
îmbogăţeşte orizonturile culturii române.

Holocaustul stalinist

Mihai Eminescu despre evrei

Despre începutul sfâr itului, în istorieş
Ciprian VOLOC

În spaţiul de desfăşurare, tot mai maculat, al aleşilor
noştri carpatini, de vreo câţiva ani buni, se căzneşte
impunerea unui specimen de ordine şi disciplină, de
către Parchet, DNA şi Curtea Constituţională - în
cazuri mai înalte. Cu toate acestea, legislativii, în
amplitudine de „dezvoltare” economică pe orizontală
şi verticală, nu aleg principialitatea în locul
popularităţii şi nici lucrurile de substanţă în locul
artificiului. Ei au dat toate acestea peste cap precum
chivuţele poalele... Bunul simţ, caracterul şi
principiile sunt piese rare ce au fost puse la păstrat în
sipete speciale, uitându-se de ele.
În perioada interbelică, a publicat în
volumul editura

mai multe tablete. Însemnările care
alcătuiesc acest „manual de buzunar de morală
curentă” sunt - spre a găsi un punct de reper
contemporan - „un fel de minima moralie argheziană,
deşi tonul vehement al multora din ele trimite mai
degrabă la pamfletele lui Eminescu”.
Redăm mai jos un text al strălucitului pamfletar,
adeverindu-se încă o dată, demai era nevoie, că nimic
nounu este sub soare.

Tudor Arghezi
Manual de morală practică,

Adevărul,

Am cunoscut odată un băiat sufocat de
încălţămintele, pe care i le impusese oraşul. Obişnuit
să umble cu băţul de salcie după gâşte şi să ia contact
intim la picioare cu loboda şi găinaţul, el făcuse
câteva clase de seminar şi încerca la un ziar de partid
reportajul poliţiei, paralel cu o similitudine de
literatură. Dimineaţa cerea împrumut un leu, la prânz
doi lei şi seara cinci, şi îi găsea în fiecare zi. Grea e
viaţa, suspina băiatul.
După câţiva ani, băiatul s-a însurat cu avere în judeţ,
mulţumită unui elector local, care avea nevoie de
aderenţi, năzuroşi faţă de centru. Băiatul nu mai era
vizibil pe jos, în încălţăminte. Încălţându-se cu o
nevastă, el s-a încălţat şi cu un automobil. Saluta cu
ochii împăienjeniţi, se recunoştea cu greu şi fu „ales”
şi deputat. Citeam amuzat în pomelnicile oficiale
numele lui. A voit să ţie un discurs, s-a sculat, a zis
„mersi” şi s-a aşezat la loc.
Natura, care nu se dă după oameni, l-a păstrat însă
intact, cu prostia lui mărunţică; devenită solemnă şi
pedagogică. Şi i-a păstrat intactă şi gura de ţigan,
buzată, vânătă şi friptă, parcă de-o sete egipţiană. De
tânăr, în colţurile gurii proeminente, avea două
umflături fiziologice, care păreau că vin din gingie. În
cuprinsul carierei politice, umflăturile s-au mai
umflat şi, deunăzi, când 1-am văzut suind o scară, pe
care o scoboram, mi-a fost greu să recunosc în
obezitatea mată a fizionomiei lui, forţată ca un
calapod, pe tânărul frumosde odinioară.
Era să fie doborât din copacul în care se suise porcul
lui sufletesc, de prăjina unui eveniment; să fie arestat
pentru un comision de câteva milioane, într-o afacere
organizată în pierderea statului.
- Ai auzit ce era să mi se-ntâmple? întreba el cu
accentul de bronz al statuii lui Enăchiţă Văcărescu.
Iată de ce m-am sacrificat. Îmi pare rău că am intrat
în politică...
Vei fi genial la 20 ani, superb la 23, trist la 25 şi
totalmente surâzător la 30, când autoritatea esenţială
şi definitivă, care absoarbe toate celelalte autorităţi
subiective anterioare, va fi şeful politic al judeţului în
care te-ai aşezat. Îţi va mai rămâne să-ţi construieşti
un cavou.
Dacă librarul îţi va recomanda o carte, cumpărând
gumă, îi vei răspunde: „Amscris şi eu...”

B iatul de la ar ,
înc l at cu nevast ,

cu automobil i cu mandat

ă ţ ă
ă ţ ă

ş

intersecţii

Nimic nou sub soare...

Nicolae PANAITE

Tudor ARGHEZI
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Numai ca să recâştig pe cititorii sastisiţi de prea
lungul şi academicul episod anterior îi atrag în
mreaja cântecului ademenitor al sirenelor de

mahala, propunându-le o temă cândva pudică, acum creatoare
de vedete TV. Cu eventualele cititoare, recunosc, nu ştiu cum
săprocedez.
Discriminarea! Greu păcat al naturii omeneşti, de când

lumea pe pământ (sau viceversa). De o bucată de timp, cică s-a
mai inventat una: discriminarea pozitivă. Asta e bună, cea
veche fiind, se vede, rea, negativă. Se vede chiar şi acolo unde
te aştepţi mai puţin, de aceea e chiar un... mister, inclusiv
toponimic şi inclusiv la Eşi. Va să zică, în dulcele târg (ba chiar
şi în cele amărui şi amărâte), dintru respectuoasă vechime şi
nedreptate, bărbaţii au ştiut să se organizeze, şi-au creat frăţii,
bresle, fiecare cu staroste, obiceiuri, reguli şi denumiri
devenite... branduri profesionale. Societate civilă, un fel de
sindicat pe cinste, în opoziţie cu statul asupritor şi statul
degeaba. Nu aveau timp să stea la taclale, stăteau în dughene,
prăvălii şi mici ateliere, care şi ele stăteau pe uliţe anume şi cu
nume şi chiar renume. Care au devenit toponime, tocmai ca să
ne dea nouă acum bătaie de cap, prin teleologie lingvistică
deci. Şi fiindcă tot banul (uneori şi Banatul, dar totdeauna
bănetul) e fruncea, cum să nu fie Uliţa Tărbujenească /
Trăpezenească prima denumire atestată (1631) din clasa
toponimelor ocupaţionale. Se înghesuiau acolo zarafii (totuşi
nu prea mulţi, ci selecţionaţi după greutatea pungilor de
şpagă), tocmai pe lângă vechea vamă, la carvasara, unde îşi
descărcau neguţătorii mărfurile din chervane şi harabale şi
unde trebuiau să fie şi... case de schimb valutar, trapezele
(tarabele) „schimbătorilor” de bani. Şi mai încolo şi dincolo
puteai găsi repede un serviciu prompt, dacă te duceai pe Uliţa
Ciubotărească, Cizmăriei, Măjilor, Vezeteiască, la Dubălari,
Curelari, Lăutari, Pielari, Tălpălari sau, dacă le ştiai meseriile
şi alişverişul, pe Uliţa Armenească, Nemţească, Rusească sau
Sârbească. Evreii nu aveau nevoie de asemenea localizări, căci
erau campeste tot, cel puţin după 1800.Chiar şi calicii şimişeii
aveau uliţa lor, de care însă era bine să te fereşti. Numai bietele
femei, spălătorese şi cusătorese,măturăriţe şi bucătărese, nu şi-
au făcut bresle şi nu au lăsat nicio amintire, măcar toponimică
(ultima pe listă, cu voia cititorului). Curată discriminare! Ce să
mai zicem de podărese, liber profesioniste de înaltă calificare,
nu numai nedreptăţite, dar şi persecutate. Trebuia să aibă şi
Iaşul măcar o Cruce de Piatră, dacă nu o Place Pigalle, dar s-a
găsit un domn mai încruntat, un grecotei cu... gust subţire, un
intelectual rafinat şi cu simţul moral dezvoltat (unii cred că era
mai curând un frustrat), Constantin Mavrocordat, care a avut
milă de ţărani, eliberându-i din şerbie, nu şi de sărmanele
podărese, pe care le-a trimis în temniţa Mitropoliei (ca să fie
mai aproape de cele sfinte, desigur). Credea că le-a venit de
hac, dar, noroc de Doamna, care ştia ea ce ştia şi nu putea să-şi
lase semenele în suferinţă. Au fost eliberate şi tot pe poduri
(cum ar veni, azi, pe şoselele de centură ale Capitaliei) au
ajuns, lamuncă, la produs.
A trebuit să treacă mai bine de un veac (fiindcă veacul

înaintează, cum bine zicea poetul), ca să regăsim problemul
(cândva de genul neutru, pe urmă acaparat de... partea
feminină, prin discriminare gramaticală) în variantamodernă a
sănătăţii publice, dacă amvonul, gura satului şi grosulAgiei nu
i-au găsit leacul. Regulamentul Organic (1832) nu prevăzuse
nimic în privinţa prostituţiei, dar răspândirea bolilor venerice a
obligat stăpânirea la adoptarea unormăsuri de profilaxie deja...
implementate demult în Parisul tuturor modelelor. În 1846, se
pregătea o lege pentru chestiunile protecţiei sanitare, dar
Adunarea Obştească nu a apucat să o îmbunătăţească, astfel
încât s-au publicat doar nişte

privitoare şi la „femeile
publice” (le citim în

Măsuri poliţieneşti igienice în
privinţa sănătăţii publice a orăşenilor

Manualul Administrativ al Principatului

Moldovei

întreprinzătoare
m e d i a t o a r e

no comment

Eforia Iaşi

locaţiile

, tomul I, 1855, p. 345-348). Prostituatele trebuiau
„revizuite” de doctorii cvartalurilor, înregistrate şi selectate,
cele bolnave urmând să fie duse de comisariiAgiei la spital (Sf.
Spiridon). Femeile publice erau împărţite în patru clase:
ţiitoare, cele „având mobilitatea lor”, femei de bordel, adică în
gazde pe la vreo „stărăstoae” (în sfârşit, vedem organizare,
strămoaşa structurii diriguite azi de dom' doctorAstărăstoaei) şi
femei de uliţă. Prostituatele luau cunoştinţă de regulamentul
sanitar şi poliţienesc şi trebuiau să aibă un act de identitate,
celebrul „manual de sănătate” sau „condicuţa”, cu viza
medicală bisăptămânală.
Odată cu marile reforme din 1864, Primăriile nou create au

căpătat atribuţii şi în gestionarea acestei străvechi probleme
sociale şi sanitare.Noile reglementări alemeseriei, elaborate de
fiecare primărie urbană, prevedeau declararea caselor de
prostituţie, aprobarea şi înregistrarea lor, reguli de amplasare şi
f u n c ţ i o n a r e a
stabilimentelor şi de
comportament al
angajatelor, plata
unei taxe de către
patroane, fostele
stărăstoaie, numite
a c um , l a I a ş i ,

sau
,

d r e p t u r i l e ş i
obligaţiile acestora
şi ale... forţei de
muncă. Cel mai
ma r e c â ş t i g a l
acestui nou statut al
prostituţiei a fost, de
departe, controlul
medical , care a
limitat cât s-a putut
dezastrul sifilisului
şi al altor boli venerice. Despre alte avantaje... . A
rămas în afara sistemului fenomenul deloc marginal şi
incontrolabil sanitar al prostituţiei libere, prin racolarea
clienţilor de către femeile de uliţă, „singuratice”, supuse
sancţiunilor contravenţionale şi penale şi altor riscuri,
totdeauna ignorate sau evitate.
Primul dosar al femeilor prostituate din Iaşi s-a constituit

chiar în 1864, urmând a se actualiza la început mai rar, apoi
anual. Urmărind o duzină de dosare de prostituţie din Iaşi, doar
ca să am argumente pentru dezlegarea „misterului” unor
denumiri de străzi din acea parte a veacului zisă „la belle
époque”, am constatat că s-ar putea scrie o carte de câteva sute
de pagini de istorie socială şi de moravuri, cu succes de librărie
garantat. Acum, numai pentru curioşi (ceilalţi cititori, mai
corecţi, pot trece peste paragraf), selectez din „Acta caselor de
prostituţiune publice şi cerşetorii” (scandaloasă asociere!),
cuprinzând şi un tabel al celor 29 de bordeluri înregistrate, doar
numele străzilor pe care se aflau şi al mediatoarelor, între care
se disting (fără distincţie) şi doi bărbaţi (Arhivele Naţionale
Iaşi, , dos. 141/ 1864, f. 15 r-20 r). În tabel, întocmit
de secretarul medicului şef al oraşului Iaşi, sunt consemnate şi
numele celor 111 femei „care se revizuesc de două ori pe
săptămână”. Străzile sau locurile (cât pe ce să scriu... )
erau: Baston (azi, Colonel Langa) - Haia Goldenberg,
Hermann şi Sprenţa; Peste Podul Ipsilant (de pe Bahlui) -
Georgie Bolohan; Uliţa Burghele (lângă poarta bisericii
Tălpălari) - Ilie Avram; lângă Calicime (Petru Rareş) - Livia
Şainfeld; lângă Petre Bacal (fost hotel în Piaţa Unirii) - Lisa
Vaininger; lângă Derigo (?) - Estra Auster (care era şi
mediatoare, şi... lucrătoare); vizavi deHanulZulia (de peUliţa

Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (XV)ş
Zulii, poate Strada Semnului de azi, mai în vale deMitropolie) -
Costachi Botezatu; Podul Vechi (azi, str. Costache Negri) -
Faige Most; în dosul Roznovanului (azi, Primăria) - Lisa sin
Moşe, Ides Grinberg, Haia Şainhorn; Uliţa Milu (str. Matei
Milo de azi, lângăTeatrul Naţional) - Reisa Şimler; Hanul Zoe
(fost pe stradaVasile Stroescu) - Haia Hafler şi Ghitel Herş; str.
Golia (acum, Cuza-vodă) - Nete Froimovici;În dosul Goliei, la
Para de Aur (o dugheană) - Catinca Botez; Capul Zidiului (în
Tătăraşi, de la capătul apeductului) - Haia Zissmann; De vale
de Sf. Lazăr - Cati Ostrofsca; La Podeţ (în Ţigănimea
Domnească) - Hanţa Ester; la Hanul Missir (în capătul Străzii
Armene, spreHală) - fărămediatoare cunoscută; înDespărţirea
aV-a, unde nu toate uliţele aveau nume, identific adresele după
numerele caselor: nr. 679 era Pe Iaz (zona Bulevardului D.
Cantemir) - Iţic sin Strul; nr. 746 (zona Pallas) - Strul sin Leiba;
nr. 869 - Georgie Sava şi nr. 812 - Ruchla Alter, ambele în
preajma Podului Roş. Bordeluri secrete, deci neînregistrate
oficial, dar ştiute de poliţie şi de ochii vigilenţi ai vecinilor
invidioşi, cu prostituate care „nu se revizuesc”: pe str. Milu -
Iancu Croitoru; Strada Rusască - Adolf Oradavez şi Tauba
Şvaiţer; la Gavril Moldovan (acasă) - Ion Cupfernian. Erau
înregistrate aici doar 62 de prostituate, dar numărul
evazionistelor fiscale încă necunoscute trebuie să fi fost mare
(ca şi astăzi, cumva). Ieşeau la iveală mai ales în urma

r e c l a m a ţ i i l o r
cetăţenilor cu bune
purtări şi pagube
colaterale. De pildă,
„cossutoarea” Sura
d e p e S t r a d a
A r m e n e a s c ă o
îmbo l n ăv i s e de
sifilis pe servitoarea
lu i Epaminonda
S a m u r c a ş ,
trimiţând-o pe la
hoteluri sau aducând
muşterii acasă (ANI,

-
pentru concizie,
ANI, PI -, dos.
183/1866). Şi mai
mare va fi fost
n u m ă r u l
p r o s t i t u a t e l o r

„singuratice”, unele identificate şi înregistrate în anii următor.
Pentru o statistică elementară, numărăm la 1864, după nume,
ca mediatoare şi mediatori, 25 de evreice / evrei (inclusiv cu
numele şi ), doi armeni şi doi români (G.
Bolohan şi G. Sava). Se vede clar că... managementul era
majoritar evreiesc, în timp ce marfa preferată era românească,
chiar împotriva legii, care interzicea angajarea de femei
creştine în bordeluri evreieşti: din cele 62 de prostituate din
casele secrete, 48 erau românce, 11 evreice şi trei cu nume ce
indică probabil nişte poloneze. Dar cine, atunci, ca şi acum,
citeşte litera legii?De însuşirea spiritului ei numai vorbim.
Dosare tentante (ANI, PI, dos. 15/1866, 64/1873, cu

situaţii, statistici şi... povestiri din anii 1868-1873, apoi dos.
49/1875, 74/1878, 93/1883) ne oferă bune motive să apreciem
dinamica pozitivă (adică de creştere, precizez, ca nu să creadă
altceva observatorii şi cenzorii morali ai mass-media actuale) a
fenomenului şi să ne veselim de momente şi scene din cele
numai aluziv evocate de nenea Iancu, pe ici pe colo, maestrul
nedepăşind pragul respectabil al berăriilor şi cafenelelor
bucureştene.Căci de ar fi vieţuit şi prin Iaşi, de s-ar fi preumblat
şi prin Ţigănimea Domnească, prin dosul Bărboiului, prin
Frecău şi pe la Capul Zidiului, câte nu ar fi văzut şi auzit de la
neamurile lui conu Leonida, cetăţeni onorabili şi poporeni
revoltaţi, ca acel consilier la Primărie, care întâlnise pe strada
Milu, în faţa casei Lizei Bungard (scris şi ), şapte
fete şi dezbrăcate pe jumătate, şi cu ţigările în gură, şi proferând
vorbe imorale. Alţi reclamagii informau ba că sunt bordeluri
chiar în faţa bisericilor Vovidenia şi Sf. Teodor, fapt interzis de
regulament (aici, am obiecta că tocmai ispitele probează tăria
credinţei), ba că o casă rău famată din ă

ă ţ al luiChristeCaracaş, intuindu-se
probabil pericolul introducerii unui obiect de studiu neagreat
de programa oficială, situaţie comparabilă cu aceea din
apropierea şcolii de băieţi de lângă Trei Ierarhi, ba că nişte
soldaţi rusnaci, în loc să combată cu turcii la Plevna sauGriviţa,
tocmai se luptaseră pe uliţa... Frecău cu nişte ţigănci,
îmbolnăvindu-se de sifilis (reclamaţie din ianuarie 1878).
În această perioadă efervescentă, liberală, creatoare de

locuri de muncă, trebuia să apară un edil emancipat şi sensibil
la doleanţele electoratului masculin, gândindu-se la mai buna
orientare în teren a concitadinilor, dacă nu şi la nemurirea
numelui celei mai vechi şi bănoase meserii din lume (pentru
peşti, pescari şi pescăriţe pe uscat).Numai aşa, îmi închipui, s-a
putut îmbogăţi, la 1884-1885, repertoriul toponimic ieşean cu
poeticele şi evocatoarele nume de străzi şi stradele ,

poate şi , sigur .
Dar despre acestea, detalii arhivistice în „misterul” următor.
(Pe cititorii grăbiţi şi ahtiaţi de... lectură îi rog să nu insiste cu
mesaje: nu precizez adresele).

Primăria Iaşi

Botez Botezatu

Bumgarten

Blondelor
Brunetelor, Fetelor, Muzelor Cărarea Fetiţelor

StradaArmean era vis-
à-vis de pensionatul de b ie i

Erotismul eroic
Revista a pornit deja în întâmpinarea celor 50 de ani de existenţă, luând-o

, de la izvoare, spre zilele noastre, într-o bărcuţă-supliment, în
care se transportă , cum
şi mărturiseşte D.A.D., iniţiatorul acestei călătorii în timp şi spaţiu. Acelaşi
Dumitru Augustin Doman îl provoacă interogativ (este limpede că „se pune”
de-o carte) pe Gheorghe Grigurcu, criticul-veghetor din
ischitit”, de data asta, să colocvieze în tensiunea dintre două entităţi,
dihotomice, s-ar zice: scriitor-critic. Mereu eclactant, G.Gr. estimează că
această relaţie atinge uneori cote erotice (în eroismul lor, am zice):

(auctorial, n.n.)
Când criticul refuză o astfel de relaţie... nepotrivită,

autorii trec la Dar şi criticii sunt fixaţi, de G. Gr., cu o simpatică voluptate, în acest
insectar. Criticii oportunişti

Păi nu? ( )

Argeş
pe Argeş în jos

memoria revistei, cu bune şi cu faste, cu mai puţin bune

Amarul Târg,
„

Întîlnimm autori care încearcă o excepţională atracţie faţă
de critici, frizând numai puţin decât erotismul. (...) Astfel narcisismul e depăşit, devenind un erotism sadea, în
multiplicarea dulcilor parteneriate, până la dimensiunea unui harem.

represalii: dojană, insinuări, sarcasme.
În ruptul capului nu cutează a supăra „ vreun nume de marcă ori o grupare aflată „pe val”, în

virtutea unei „armonii”, care e o grijă a lor de căpetenie... N.T.
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Horia ZILIERU

mnemosyne

QUINTA

Afunde site-uri. Ce Femei pierdute,
profane campioane la taykwondo.
Plângi? nufărul şi lacul, moldaBlondo,
după duel de oarbe alăute
ce expulzară forma. Anacondo,
Villon de babilon spre alte rute
încheie pietruiri lactee. Du-te
cu cAlpha şi trompBeta. Rubicondo,
dansează pe grann cassa (toba mare)
octet: opt emigranţi efebi în fiare
asurzitoare. Jună Saltarella,
ai manuscrise să goleşti pubela
boemilor. Kung-Fu cu Absaloma
se mută la Socola din sodoma.

SLOVE

1. De-o vreme/ nevreme îmi bate tâmpla dor/ folclor către
Bardul ieşeanGeorgeLesnea.

2. Îl revăd prin prisma de peregrină lacrimă. Mă aştern
memoriei. Mâna dă miez de pâne la guguştiuci uituci
ciugulind şi ei o orchestrămodernă.

3. Nu-mi dă pace lăsarea sa, ca necrozele, în conul de
umbră. Ciocane pneumatice lovesc jocul ludic de-a
sunetele. Îi presimt centrul lăuntric al armoniei, mâhnirile
pe scara declinării.
Vorba veche se înaripează cu vocabula nouă, gravitaţional.
Averse metaforice. Duh de oase frumos mirositoare respiră
puls de cronici. Escadroane de rime.
În suprarealistă „calandrare”, ochiul meu vede chipul lui
Verlaine: palid de ocru sumerian, fruntea înălţându-se
agresiv; tăcerea implacabilei priviri. Dulcele-grai/ ceară în
sfeşnic ispiteşte în zăpezile baladei mărunte vieţi de
Domniţe translându-le în vitraliile noii deşertăciuni. Le-a
surprins surâsul echivoc, metronimia monahală febra
candoarei.
Stele ale pleiadei sale?: „Izvod”, „Sihla”, „Corbul de pe
braţul Crucei”, „Moartea tăietorului de lemne”, „Cântec
pentru miei”, „Dă-mi laba, Dug”, „Domniţa Maria lui
DabijaVodă”, „Monahală”, „Plecare”.

4. Ştiu către ce înclină .
Traducerile sale din Puşkin, Lermontov, Esenin, fără
tăgadă, îmi par funii de aur întinse spre piscul originar.
Bardul, între cele două „maluri”, avea punţile necesare,
fluide, cu bolţi şi arce voltaice. Exagerăm?, clipind, când îi
invoc că simţim setea de contopire?
Oricum,mergea în aval către destine de lumină.

5. Din iubire, îi şoptesc vorbele unui uriaş (pentru mine
încingând Ecuatorul): „Poetul mărşăluieşte, uneori, pe
nisipuri mişcătoare şi i se întâmplă, nu o dată, să i se înfunde
piciorul înMoarte”.

balanţa

Bunavestire, 2015

Omică şi cochetă aşezare de munte. Zi de sărbătoare. Se
aniversează împlinirea unei vârste rotunde a căminului
cultural. S-a deschis şi un Fii ai satului,

veniţi din cele patru zări, se îmbrăţişează şi se bucură zgomotos.
Împreună cu localnicii, turiştii se înghesuie să ajungă cât mai
aproape de scena improvizată în aer liber. Un personaj cu vădite
pretenţii literar-artistice, asezonate cu omorgă pemăsură, s-a lansat
într-un discurs sforăitor, folosind des sintagma . O
voce din public l-a întrebat care-i diferenţa dintre un scriitor şi un
poet.Magnificul s-a oprit pentru o clipă, a zâmbit superior, după care
a continuat, prezentându-şi proiectul de mare diriguitor al culturii în
acea zonă. Printre obiective, apropierea literaturii de popor. Chiar
aşa a spus. Văzuse el, în cele străinătăţi, că unele mijloace de
transport în comun aveau pereţii tapetaţi cu pagini întregi de poezii,
aparţinând celor mai tineri şi mai talentaţi… . Vom
încerca şi noi, în judeţ, această experienţă, ne-a asigurat. Chiar astăzi
veţi avea prilejul să ascultaţi texte memorabile ale unor autori care
merită să fie cunoscuţi. Şi am avut, într-adevăr, acest prilej.
Respectivele texte ne-au servit, cu aplomb, pornografie pură.
Imediat am încercat să-mi imaginez structura socio-profesională şi
de vârstă a călătorilor care vor da năvală în tramvaie, trolee,
autobuze cu scopul precis de a se… culturaliza. Ştiu, cadrul descris
nu e nou. Nenumărate variaţiuni pe aceeaşi temă au apărut în diverse
publicaţii, sub semnături cu greutate. De pildă, poetul Adrian
Popescu amendează, în virtutea unui necesar spirit critic,

… (Ramuri,
nr. 5 a.c.) Tot el critică diletantismul şi autorlâcul care au devenit
violente în insistenţa cu care unii autori vor să se caţere, cât mai
rapid şi cât mai sus în ierarhia literară. Este normal să fie
nemulţumiţi? - se întreabăA.P. Şi tot el răspunde: nu,

. Această
remarcă mi se pare esenţială pentru a înţelege ce se întâmplă cu
„tinerii furioşi”: ei s-au născut alergici la estetic. Când un tânăr
aspirant la glorie literară (Costi Rogozan) prezintă o carte plină de
cuvinte licenţioase, afirmând că valoarea ei constă în

- nu-ţi doreşti
decât să poţi pricepe ce-a vrut să spună.
De-a lungul timpului, se ştie, literatura, artele în general au făcut

eforturi uriaşe pentru a-şi defini un contur propriu, separat de nivelul
comun de percepţie a lumii (realităţii?!). Drumul n-a fost tocmai
neted, fiind marcat de ezitări, avânturi, stagnări, polemici,
întoarceri…De la vechii greci şi până astăzi, asemenea… denivelări
au fost mereu prezente. Majoritatea dintre ele s-au născut din dorinţa
de a clarifica statutul fiecărei arte, relaţia dintre ele şi, nu în ultimul
rând, de a contura un sistem estetic. Problema e că, periodic, par să
declanşeze un soi de reflex (ne)condiţionat care, la rândul lui,
activează anumite elemente reziduale, mai mult sau mai puţin
compatibile cu epoca în care se reîncarnează.
La începuturi, nu a fost inclusă printre arte pentru simplul

motiv că nu putea fi încadrată în conceptul de artă ca producţie
materială, bazată pe reguli. Era şi greu să se întâmple altfel într-o
vreme când „ (provenind de la poiein = a face) însemna iniţial
orice tip de producţie”. Vechii greci argumentau în fel şi chip această
decizie. Printre altele, ei susţineau că

, ca atare nici măcar nu poate fi
comparată cu unele producţii bazate pe meşteşug, cum ar fi artele
plastice.

. Această convingere a rămas neatinsă multă vreme, în
ciuda faptului că un poet arhaic (Simonide) susţinuse ideea că

Nici nu
se bucurau de un statut privilegiat,

Şi pentru că erau
guvernaţi de inspiraţie şi nu de reguli, statutul lor a fost mereu incert,
sau chiar radical contestat, cum s-a întâmplat atunci când Platon a
concluzionat că poeţii ar trebui excluşi din statul ideal. Asta se
întâmpla în perioada elenistică a antichităţii, care începe cu sec. al
III-lea, deci după un parcurs de câteva secole faţă de perioada
arhaică. Abia în sec. al XVI-lea se conturează mai pregnant ideea că

. Un scriitor al vremii, Francesco da
Hollando, a numit această triadă sintagmă care va
face istorie. În perioada care a făcut posibil acest pas important, întru
definirea estetică a artelor, estetica generală nu a cunoscut progrese
importante. Şi asta pentru că, susţin unii cercetători, filosofii nu s-au
arătat interesaţi de domeniu. Altfel spus, nu s-a putut genera o
atmosferă colocvială de nivel înalt, care să separe (cât de cât) apele.
Situaţia se va ameliora în timp. E suficient să ne amintim că Hegel
considera poezia ca fiind

Potrivit lui Henri Delacroix ( ), această
apreciere a fost generată de multitudinea de mijloace folosite în
realizarea ei:

Peste
alte câteva secole scena literar-artistică europeană este ocupată de

, tendinţă care include curentele artistice inovatoare
(simbolismul, expresionismul, suprarealismul…) Miza lui este
reconfigurarea climatului estetic. În literatura română,modernismul,
ca doctrină estetică, a fost teoretizat de Eugen Lovinescu, care şi-a
făcut cunoscute ideile prin intermediul revistei „Sburătorul” (1919-
1922 şi 1926-1927). Perioada va produce o înnoire substanţială a
literaturii şi artei. Principiul de bază al modernismului este noutatea

Salon de carte.

scriitori şi poeţi

scriitori şi poeţi

festivismele penibile (…) nearticulate de necesara ţinută
intelectuală sau măcar transfigurate de pasiuni livreşti

pentru că nu s-
au cristalizat într-o inconfundabilă

a scoate din
moţăiala estetizantă cititorul român contemporan

poezia este un produs al
inspiraţiei şi nu al priceperii

În artele plastice, meşteşugul îi făcea să nu vadă prezenţa
inspiraţiei, pe când în poezie, inspiraţia îi făcea să nu vadă prezenţa
meşteşugului

pictura e poezie mută, iar poezia e pictură grăitoare
însemnând orice fel de

producător, nu numai producător de poeme.

, şi alcătuiesc un grup de sine stătător,
separabil de restul artelor

arta supremă, care depăşeşte şi conţine
toate artele. Psihologia artei

Poezia este limbaj intelectual, limbaj emoţional, limbaj
muzical. (…)uneori, la anumiţi artişti şi în anumite epoci, foarte
aproape de a nu fi decât un joc de forme sonore; alteori, foarte
aproape de a se pierde în intelectualitatea discursului logic. Iar
alteori, etalându-se în imagini plastice şi în evocări picturale.

grupare estetică

p

poietés

poezia artele plastice muzica

poezia

óesis

. poeţii

artele frumoase,

modernism

raportată la o tradiţie care trebuie mereu reconsiderată. Chiar şi
„extremismele” au rolul lor pozitiv în această (r)evoluţie, prin aceea
că deschid o fereastră, oferindu-ţi un unghi nou, care te interoghează
şi pe care îl interoghezi. Răspunsurile pe care le dai, dar şi cele pe care
le primeşti vor alcătui un bagaj preţios întru menţinerea unui echilibru
fertil, atât în procesul creaţiei artistice cât şi în cel al receptării ei.
Modernismul a avut parte de personalităţi puternice, care au transmis
propria viziune legată de coexistenţa, în armonie, a rigorilor şi
libertăţilor pe care şi le poate permite un artist, fie el şi un artist al
cuvântului. Şi poate nu e întâmplător faptul că primul teoretician al
modernismului este considerat a fi Baudelaire, iar unul dintre cei mai
importanţi critici ai perioadei respective, cu lucrări de o actualitate
tulburătoare, T.S.Eliot. Deci tot un poet. În ce priveşte literatura
română, dacă E. Lovinescu a teoretizat doctrina estetică a
modernismului, câţiva scriitori au ilustrat-o strălucit. E suficient să
amintim aici pe Bacovia şi pe Arghezi. Puternica lor individualitate
creatoare i-a ajutat să se integreze curentului, fără să se dezintegreze în
el şi fără să demoleze poziţii câştigate de estetica literară în ani şi ani
de acumulări.

? O continuare a modernismului, palidă,
amorfă şi agresivă, fără prea multe elemente care să-i asigure
originalitatea. Personalităţile autentice s-au lepădat de mult de
cămaşa de forţă a acestei orientări, trudind în linişte la propria
devenire. Care ar fi principiile de bază promovate de liderii acestui
curent? Sunt câteva care, pe nevăzute, au cam devenit obligatorii.
Unul dintre ele ar fi , considerat complet inutil sau chiar
dăunător. Ceea ce contează sunt nişte reguli pe care, dacă le respecţi, e
imposibil să nu reuşeşti. Ar veni la rând Ca să dispară
naibii odată, este vital să dispară şi noţiunea, cu totul anacronică, de

în poezie. La urma urmei, poezia (ca artă ?!) se poate
naşte şi cu ajutorul unui limbaj comun, pe care să-l priceapă toată
lumea. este, se pare,moneda forte a postmoderniştilor,
găselniţa de bază. Nu contează că acest termen există încă din
antichitate. În a sa , Tatarkiewicz spune la unmoment
dat:

. Dacă prin minimalism înţelegem
realităţii cu scopul de a obţine efecte artistice, fără însă a

folosi figuri de stil (zorzoane, cum le place unora să spună) nu cred că
este dificil să acceptăm că opţiunea seamănă izbitor cu aceea prin care
se trecea la versul liber. T.S.Eliot trăgea atunci un semnal de alarmă:

(
, 1917). Mi se pare mie sau schimbând ce-i de schimbat

( ), acest avertisment, lansat acum un
secol, s-ar potrivi mănuşă minimalismului nostru cel de toate zilele?
O altă cărare, destul de bătătorită, ar fi Nu insist.
Condeie de prestigiu au atacat problema. Nu sunt sigură că autorii
vizaţi, cei care supralicitează această „direcţie”, au şi înţeles ce li se
reproşează. Aflându-se într-o relaţie nepotrivită (ca să zic aşa) cu

, ei caută să-l atragă pe alte căi, care de caremai întortocheate
şi mai sterpe. În astfel de situaţii, se consideră agresat şi
devine rebel. El simte că autorul respectiv este neputincios, că nu va
reuşi niciodată să depăşească starea de ca să se
ridice la cea de al lor (Blaga). Nu va putea adică să scoată
cuvintele şi să le aducă , aşa
cum se întâmplă cu textele marilor scriitori. Un exemplu în acest sens
ar putea fi poezia de TudorArghezi:

Ce-avem noi aici?
Pictură, sculptură, dans, alean, muzicalitate, rugă… O trăire
complicată, intensă, o emoţie transfigurată. Nici nu vreau să mă
gândesc ce-ar fi rezultat, dacă această trăire ar fi fost prelucrată de un
autor care vrea a-i oferi cititorului un eros… aplicat, numind fiecare
organ cu numele lui. Şi , la minimalişti, pare a fi un
deziderat major. Se uită însă că emoţia face parte din limbaj.

. ( Premiul
Goncourt - 2013)

- se întreba Vladimir
Streinu, la capătul unui studiu despre poezia modernă (

, Buc., 1938). Răspunsul este scurt şi clar: nu. Un
răspuns similar am putea da şi noi după această „repede ochire”
(inevitabil superficială) peste/printre secole. Totuşi, câte ceva ammai
înţeles: întoarcerile violente către realităţi care au existat cândva,
preluarea fără nuanţe şi fără unminim efort de armonizare cu evoluţia
firească a poeziei nu poate însemna decât stagnare. A se vedea cât de
bine rimează, de exemplu, principiile abordate de poeţii care se
revendică de la postmodernism cu conceptul de poezie conturat de
François de Malherbe (1555-1628). Deşi a fost protejat al regelui
Henric al IV-lea, iar din 1609 poet oficial al curţii regale, un istoric al
vremii nu s-a sfiit să afirme că Malherbe

. Şi am mai înţeles că drumul poeziei către sine
este complicat, enigmatic şi nesfârşit. Ca viaţa, ca moartea, ca
învierea.

Postmodernismul

talentul

estetismul.

limbaj specific

Minimalismul

pornografia.

Rada

absenţa emoţiei

-

Istorie a esteticii
Estetica circumspectă şi limitată a lui Democrit (460-370 î.H.)

tindea să evite teoriile generale, dar sofiştii i-au urmat cu teorii
despre artă

prelucrarea

Vers liber nu are aici nici măcar scuza unei polemici: este un strigăt
belicos de eliberare, iar în artă nu există libertate. Reflecţii despre
versul liber
minimalism în loc de vers liber

cuvântul
cuvântul

mânuitor al cuvintelor
mântuitor

din starea lor naturală în starea de graţie

Cu o floare-n dinţi/Rada-i
un măceş cu ghimpi fierbinţi./Joacă-n tină/Cu soarele-n păr, ca o
albină./Se-apleacă, se scoală, sare,/Cu sălbile zornăitoare,/Ca nişte
zăbale spumate./Se încovoaie pe jumătate,/Opreşte şoldu-n loc,
zvârle piciorul/Spre pâlcul, în cer, unde Săgetătorul/Aţine noaptea
drumul vult rilor de-argint.//Şi-a dezvelit sărind/Bujorul negru şi
fet a./Parcă s-a deschis ş

şi-ai strânge.//Statuia ei de chihlimbar,/Ai răstigni-o, ca un
potcovar/Mânza, la pământ,/Nechezând.//Spune-i să nu mai
facă/Sălcii, nuferi şi ape când joacă,/Şi stoluri şi grădini ş

ă ă ă ş să geamă!

Emoţiile
sunt limbajul universal prin care poţi să înţelegi lumea. Nu toată
lumea poate să înţeleagă o expresie complicată, sau să priceapă o
teorie. Însă toată lumea citeşte emoţiile Pierre Lemaitre

Putem acum spune că ştim ce este Poezia?
Pagini de

critică literară

a ucis lirismul în Franţa
pentru două veacuri

minimaliste

ů
ì i s-a închis cutìa/Unui giuvaer de sânge./Ai
pune gura

catapetezme./Sunt bolnav de mirezme./Sunt bolnav de cântece,
mam ./Adù-o, s joace culcat i

i

Angela TRAIAN

Lungul drum al poeziei c tre… sineă

Peisaj de Adrian PODOLEANU
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Prima vizită a lui Grigore Vieru la Iaşi. În imagine, de la stânga la dreapta: Ion Arhip,
Grigore Vieru, Nicolae Turtureanu, Horia Zilieru, (?), Val Gheorghiu. Casa Sadoveanu, 1980.

BASARABENII
Mircea RADU IACOBAN

VIERU

Într-un septembrie de acum 40 de ani, la fel de capriciosşi de secetos, l-am cunoscut pe Grigore Vieru. Relaţiile
cu Basarabia erau, atunci, drastic reduse - nu cumva să-i

supărăm pe ruşi. Grigore, cetăţean… sovietic, poet născut iar
nu făcut, nu ezita să se considere deschis, înainte de toate,
român, în pofida măsurilor contondente ale Chişinăului, dar şi
a politicii noastre oficiale, temătoare şi ezitante.Am izbutit să-i
public cu greu, în 1978, prima carte în România (cea dintâi cu
litere latine a unui basarabean!) şi i-am „gospodărit-o” pe cea
de a doua. Paradoxal, dar după 1989, când totul s-ar fi cuvenit
să revină pe râvnitul făgaş al normalităţii, Vieru a fost unul
dintre cei mai…maltrataţi poeţi români. Hingherit nu numai la
Chişinău, ci şi, culmea, la Bucureşti. Ba şi la Iaşi! Cu eleganţă
şi înţelepciune, poetul de la Pererâta (un sătuc pe malul
Prutului) găseşte de cuviinţă, în prefaţa ultimei sale cărţi,
editată tot la Iaşi, să mulţumească celor care l-au sictirit:

. Fraza conţine, de fapt, dincolo de
falsa acceptare supusă a etichetărilor elitiste, o omagiere a
literaturii române, în care şi semănătorismul, şi literatura
„veche” sunt părţi constitutive, cu meritele şi limitele lor.
Marile atu-uri ale poeziei lui Grigore Vieru au fost şi rămân
sinceritatea durută, simplitatea şi profunzimea,

(acad. Mihai
Cimpoi). Până la urmă, critica a izbutit să-i aşeze lirica într-
unul din primele rafturi ale bibliotecii sufletului românesc, dar
rămâne un capitol al operei lui Vieru aproape ne-cartografiat şi
prea puţin luat în seamă: aforismul, considerat

(Sukhovorov), ori (D.W.)
. Este rodul unor

, pentru cristalizarea în formule sintetice a unei
experienţe izvorâte

. Poetul detaliază:

. Am mai încercat să atrag atenţia
asupramiilor de aforisme ce constituie un capitol la fel de solid
şi de inspirat ca însăşi poezia lui Vieru. Fără prea mult succes,
câtă vreme văd şi se vede că rămâne ascuns într-o paranteză,
fiind considerat poate doar un exerciţiu adjuvant în atelierul
poetului, punct nedeclarat de pornire al cutărui vers. Au, însă,
valoare în sine şi-s comparabile cu aforistica izbutită de
condeie prestigioase, nu numai ale literelor române. Iată:

;

Mă opresc aici: sunt sute
şi mii de aforisme, mai toate meritând citate. Nu înainte de a

Sper
că ne vom bucura împreună după apariţia acestei cărţi (

) deloc semănătoristă, deloc învechită şi deloc
simplistă, după cum afirmă, elogiindu-mă, atâţia mari critici,
mari poeţi şi mari prozatori

lirismul pur, de
esenţă baladescă,muzicală, convertită în clamoaremesianică,
în îndemn etic şi chiar în imprecaţie satirică.

un roman de un
rând o cale de comunicare cu
cititorul mai rapidă decât filosofia sau poezia
mii de nopţi nedormite; am ajuns să mă uit la somn ca la un
străin

din suferinţă şi din înţelegerea că viaţa nu-
i o joacă Trei mari izvoare - poezia, filosofia
şi experienţa de viaţă se vor uni într-unul singur când hotărăsc
să nască perla unui aforism

Dac-
ar fi în stare, mortul s-ar şterge de sărutul multora, Gloria
greşită ţine atât cât ţine vremea greşită Dacă semeni o slovă şi
nu răsare nimic, ori cuvântul e sec, ori pământul; Există două
feluri de curaj - unul de a face prea multe în viaţă, stârnind
invidia celorlalţi, altul de a nu face nimic, stârnind dispreţul
public; Ferice de acei care grăiesc singuri, au cu cine vorbi;
Dacă vrei ca lumea să-ţi stea la picioare, urcă pe cruce;
Putinţa de a aprinde lumânarea de la flacăra unui trandafir -
iată ce este poezia; Întâi n-are naţionalitate prostia, apoi
boala, şi pe urmă, capodopera; Fudul mortul, fudulă şi
crucea; Trăiesc unii în faldurii călduţi ai steagului ca păduchii
în bata pantalonilor; Umbra este lumina care s-a răcit; Gloria
se înalţă ca iedera - dacă are pe ce…

Taina
care mă apără

menţiona câteva dintre cele dedicate LimbiiRomâne (totdeauna
ortografiată cu majuscule):

. Mă întreb cum ar arăta aforismele lui Grigore Vieru
adunate într-o carte ilustrată de un desenator cu har - de pildă,
Ciosu.Adevărat eveniment editorial!

ărţi şi cărţi. Unele-s scrise dintr-o răsuflare, altele-s
pigulite literă cu literă, ani în şir. Dicţionarele care se
doresc respectate nu pot fi încadrate decât în cea de a

doua categorie. Zeci de ani a trudit Mihai Cimpoi pentru
definitivarea monumentalului

, chiar dacă n-a existat de la bun început intenţia ca
atare, iar autorul consideră încă în stare de
semiprovizorat, în continuare perfectibil, în consens cu paşii ce-
i izbuteşte şi-i va izbuti eminescologia.Am tot aşteptat, pentru a
scrie despre carte,momentul culminant al receptării - unmare şi
unic premiu academic ori scriitoricesc românesc, o distincţie
internaţională de prestigiu, care, iată, întârzie. Ceea ce nu
înseamnă că n-a fost răspremiat pretutindeni unde a
fost lansat - semn că şi-n România, şi-n Republica Moldova
(aici, adevărat, mai… domol), s-a bucurat de cvasiinstantanee
preţuire generală. Unanimitate validantă, însoţită, firesc, de
tăceri (excepţia confirmă regula!) semnificative pentru
despărţenia din critica românească a începutului de veac.
Oricâte bune şi sincere intenţii sunt de desluşit în gesturile de
omagiere semioficializată de la Suceava (Centrul „Bucovina”)
la Turnu Severin (Premiul Bibliotecii „I.C. Bibicescu” - îmi
mărturisesc ignoranţa: a trebuit să apelez la varii instrumente de
informare pentru a-mi reaminti cine a fost acest Bibicescu…)
ele nu pot decât să demonstreze că valul preţuirii publice
precede cu înţelepciune deciziile greoiului mecanism al
receptării oficiale naţionale şi, mai ales, internaţionale. Exclud
exagerările de tipul „Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”
(revista „Boema”) ori „destinul lui Mihai Cimpoi se suprapune
peste cel al lui Mihai Eminescu” (Fl. Copcea), precum şi
încercările târzii de dregere a busuiocului (la lansarea de la
Bucureşti, ex-preşedintele Constantinescu, cel care i-a decorat
cu Medalia Eminescu pe… contestatarii poetului, adică taman
pe cei care declarau că „Eminescu nu-mi spune nimic”, a-ntors-
o justificativ: „Şi contestarea este necesară: ea readuce în
discuţie opera”.Aşa o fi, dar numai dacă există bună credinţă, un
strop de îndreptăţire şi bagajul cultural necesar. Personajul
Mihai Cimpoi poate fi văzut (de astă dată cu îndreptăţire) şi-n
perspectivă… mitică. În pofida modestiei deloc mimată şi a
aparentei bonomii, ea ascunde

(Eugen Simon).A izbutit o operă fundamentală, ducând până la
capăt un proiect, pare-se, călinescian, singulară în cultura
română şi-i cea de a doua în literatura universală, unde mai
există o singură lucrare similară, ,
publicat în SUA. Cartea investighează tot ce a avut atingere cu
universul eminescian, cu o copleşitoare bogăţie a informaţiei şi

Se pare că întreaga natură a trudit
la zidirea Limbii Române; Toate zilele mele izvorăsc şi se înalţă
din adâncul şi din puterea Limbii Române; Dreptatea mea cea
dintâi este Limba Română, în care lucrează iubirea lui
Dumnezeu; Priveşte în ochii Limbii Române până când te va
recunoaşte şi va izbucni în plâns; Două lucruri am întâlnit pe
lumea asta croite cu adevărat până la capăt - Biblia şi Limba
Română

Dicţionar enciclopedic
Eminescu

Dicţionarul

Dicţionarul

Figura şi semnele
comportamentale ale unui răzeş din epoca lui Ştefan cel Mare.
Voinic, ţeapăn, niciodată grăbit, cu vorbădomoală, coborât - aş
zice - din spaţiul sadovenian, pare că s-a hrănit toată viaţa cu
rădăcini de stejar. Ţine drumul drept, pe la mijloc, şi de-i pornit
într-o direcţie, n-o schimbă până nu ajunge la locul cuvenit.

Dicţionarul Shakespeare

CIMPOI

C

cu interpretări care ţin seama de ceea
ce critica, să-i spunem astfel,
modernă, a adus nou în cercetarea pe
tărâmul literaturii. Nu numai opera
(poezia, proza, teatrul, publicistica)
poetului de la Ipoteşti este analizată
cu instrumente de fineţe şi
remarcabilă capacitate de sinteză, ci
şi biografia, integrările tipologice şi
categoriale, cultura poetului,
eminescianismul, eminescologia,
Eminescu în celelalte arte, odiseea
r e c e p t ă r i i ( i n c l u s i v
antieminescianismul, tratat cu
moderaţie şi fără desluşite intenţii
polemice), ediţiile în România şi-n
străinătate, precum şi chestiunea
limbii literare, unde contribuţia
poetului naţional este considerată

. De menţionat

punctul de plecare pentru toată
dezvoltarea viitoare a vestmântului
cugetării româneşti

că l este însoţit de rezumate în română, germană,
engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ale Operei, indice
de nume şi de o copleşitoare bibliografie. Îmi închipui câtă
trudă este înglobată fie şi numai în acest adevărat model de
aparat critic! Eugen Simion consideră

. Şi fiindcă am
vorbit despre premii: îndrăznesc să afirm că încă nu există, în
cultura română, un premiu care să merite (şi nu invers)

.Ar trebui inventat.

estui sunt cei care, aciuaţi prin alte colţuri de
lume, după ce-şi văd sacii în căruţă, uită de neam,
limbă şi ţară.Are şi Basarabia adepţi ai conduitei-

justificare „uitarea-i scrisă în legile omeneşti”, dar, parcă, mai
multe-s exemplele care arată că în fărâma de pământ românesc
dintre Prut şi Nistru se nasc caractere-model, personalităţi ce
nu consideră patriotismul „o stare” şi atât, ci îşi tezaurizează şi
împlinesc sentimentul în concretul faptului remarcabil de
cultură. Eugen Statnic a trecut de 85 de ani. S-a născut într-un
sat de lângă Nistru, copilăria şi-a petrecut-o în sud, lângă
Dunăre şi Mare, a cunoscut, mai târziu, teroarea bombardării
Tighinei, dar şi a omniprezentului NKVD, a „evadat” în
România, unde a studiat Electrotehnica la Cluj şi a ajuns să
conducă vreme de un deceniu cercetarea ştiinţifică şi
proiectarea tehnică la uzinele bucureştene „Electronica”.
Autor al unor preţuite invenţii şi inovări în domeniul
circuitelor integrate şi al electronicii în general, a ajuns apoi în
Germania şi USA. Cu una dintre invenţiile sale, firma
OSRAM a încasat peste un miliard de dolari! Se va stabili în
Germania,

, spune Statnic. Marea lui pasiune a fost istoria.Anul
acesta i-au fost tipărite la Chişinău trei cărţi. Primele două,

şi îi poartă
semnătura pe copertă, la cea de a treia ,
Statnic este autorul moral şi... material, el sponsorizând şi
cercetarea, şi editarea. Mărturiseşte

. (p.7) La îndemnul lui,
cercetători de prestigiu şi-au înmănunchiat eforturile pentru a
construi această carte-eveniment, atât de necesară acum şi
totdeauna Basarabiei. Mai ales acum, când

(p.6) şi când, absolut inexplicabil,
continuă să apară (ba chiar şi să se imprime la Tipografia
Academiei Moldovei!) cărţi ce constituie

- vezi
Chişinău, 1997. Istoria... istoriilor Basarabiei este pe cât de
bogată, pe atât de contradictorie, dacă e să ne referim la
concluziile dihotomice desprinse din analiza aceloraşi fapte şi,
mai ales, în perioada dominaţiei ruse, din ignorarea
programatică a argumentelor neconvenabile şi apelarea la
falsuri, interpretări abuzive şi inserţii nepermise ale politicului
exacerbat. Cu preţuirea cuvenită, Statnic îi invocă pe Grigore
Ureche, Miron Costin, Cantemir, Xenopol, Iorga,
Kogălniceanu, Hasdeu, pe basarabenii Suruceanu, Halippa,
Bezviconi, P. Mihail, Gh. Năstase, pe universitarii Ştefan
Ciobanu, Al. Boldur, I. Nistor, autori ai unor istorii scrise

, ca
şi pe cercetătorii ruşi de bună credinţă (Svinin, Veltman,
Zaşciuk), spre a ajunge la ruşinoasele „opere” semnate de
A.M. Lazarev, A. Surilov ş.a. Convins că istoria Basarabiei

, Statnic i-a
invitat să colaboreze pe cei mai avizaţi cercetători ai
domeniului:

- scrie în
prefaţa intitulată „Sinusoida istorică a Basarabiei” acad.
Andrei Eşanu. Iată şi numele celor 7 autori: Ion Nicoliţă, Ion
Gumenâi, Anatol Petrenco (semnează şi coordonarea
generală), Ion Şişcanu, Gh. Palade, Anatol Ţăranu, Vasile
Şoimaru. Aş spune că, după

, reprezintă cel de al doilea
remarcabil eveniment editorial al ultimilor ani. Desigur, cele
de mai sus nu-s decât o semnalare; cartea merită o discutare
mai amănunţită.Vom reveni.

Dicţionaru

Dicţionarul… O
lucrare vastă, primejdios de vastă, îndrăzneaţă, o lucrare
necesară. Ea apare în cultura română într-un moment în care
Eminescu este disputat zgomotos şi inutil de detractorii de
serviciu, deopotrivă de zgomotoşi şi de aberanţi

Dicţionarul enciclopedicEminescu

Care a devenit patria copiilor noştri şi a nepoţilor,
dar nu şi patria mea. Patria este ceva etern, patria nu se
schimbă.

Istoria veche a Basarabiei Părinţii războaielor
, O istorie a Basarabiei

: un basarabean inginer
de electronică şi iubitor de istorie, care, după 70 de ani de
pribegie, a revăzut cu fericire şi durere Patria, chemând pe
istorici să scrie Istoria Basarabiei

o minoritate ruso-
ucraineană de 26,7% vrea să stăpânească mai departe şi nu
doreşte să se împace cu cei circa 70%, care de 200 de ani au
fost dispreţuiţi şi oprimaţi

un atac frontal la
istoria naţională, la limba română, la credinţa şi cultura
strămoşească, în duhul panslavismului ţarist şi al dictaturii
sovietice rusificatoare Istoria Respubliki Moldova,

temeinic, obiectiv şi cinstit, adică adevărat şi fără părtinire

trebuie scrisă de istoricii acestui pământ românesc

Din iniativa şi îndemnul unui inimos fidel al
pământului natal, pre nume Eug. Statnic, remarcabil om de
ştiinţă şi cultură, pasionat de istoria românilor şi a Basarabiei
în special, care, cu mulţi ani în urmă, în condiţiile vitrege
impuse de regimul totalitar sovietic, a fost nevoit să se
refugieze peste Prut, iar de acolo în Germania, un grup de
istorici de la Chişinău şi-a unit forţele pentru a elabora O
Istorie a Basarabiei care să prezinte trecutul acestei provincii
româneşti din cele mai vechi timpuri până astăzi, prin prisma
adevărului şi a nivelului actual al ştiinţei istorice

Dicţionarul enciclopedic
Eminescu O Istorie a Basarabiei

STATNIC
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8 cronica veche

CRONICA LITERELOR

Mircea V. CIOBANU

O c lug ri eretică ă ţă ă

Dacă primul volum de versuri al Lilianei Armaşu i-a
trecut cumva neobservat, atunci cel de al doilea,

, ARC, 2010, a plasat-o
nu numai în fruntea echipei din generaţia sa, ci chiar în prim-
planul poeziei române din Republica Moldova. O scriitură
autentică, o trăire poetică necontrafăcută şi o expresie modernă
suntmaimult decât o promisiune: sunt o stare de fapt.

(Premiul pentru poezie al Uniunii
Scriitorilor din Moldova) era o carte pe care o citeam ca pe un
monolog teatral, în genul a lui Cocteau:

. Cu un final sublim:

Sensibilitatea la limita unei răni deschise se îmbină în poezia
Lilianei Armaşu cu discursul foarte curajos, direct, şocant, de
care rar poet bărbat e capabil. S-ar putea întâmpla însă, ca
povestea despre curajul şi greul pe care îl duc bărbaţii să fie un
mit.Adesea, până şi înmarile literaturi, discursul celmai curajos
şi mai sfâşietor se întâmplă să-l aducă (în poezie, cel puţin)
femeile.
Dacă în volumul anterior dramatismul trăirilor era descris pe

segmentele înguste ale cotidianului, ale zilelor săptămânii (fie şi
cu repetabilitatea lor devoratoare), în se
vorbeşte deja despre ani, despre vârstă

Şi
dramatismul este sugerat-strecurat cumva minimalist, dar
senzaţia dramatică a prăbuşirii vertiginoase a timpului e trăită
paroxistic, ca în romantism:

Totuşi, trăirile dramatice nu uită să îmbrace haina poeziei

Sfâşietor de dramatică în
senzaţia că şi-a irosit viaţa, eroina lirică rămâne în imaginaţia
cititorului ca poeta umblând

Dar cea mai memorabilă (şi salvatoare, în transcendenţă)
imagine pare a fi aceasta, ruptă din drama neînduplecatei

blagiene (care devine aici borgesiană!):

Singurătatea de miercuri

Singurătatea demiercuri

Mâine va fi altfel

(Vreascuri)

Semn de
carte

(Străinul)

Vocii umane fiindcă toţi
sunt plecaţi de acasă,/ lăsându-te pe tine să le fii dădaca/
singurătăţii lor Şi iată că nu te mai poţi
certa cu nimeni,/ nici măcar cu tine însuţi/ şi nici cu Dumnezeu,/
căci chiar Tu eşti singurătatea/ în careEl se odihneşte duminica.

: În mintea noastră/
rămânem aceiaşi -/ tineri şi frumoşi ca la douăzeci,/ fie! - ca la
treizeci/ sau cel mult ca la patruzeci de ani.// Oglinda ne arată
întotdeauna altfel/ decât întrevedem printre gene...

Cum să fiu eu?!/ Doar nu am trăit/
nici pe jumătate încă/ cummi-amdorit...

:
Am iubit prea mult,/ încât credeam că plutesc mereu/ printre
nori/ şi-mi era jenă să port sandale.

desculţ prin prafuri de stele,/ cu
sufletul descheiat la toţi nasturii.

Marii
Treceri Ce frumos s-ar
încheia viaţa/ dacă mormântul nostru ar fi o bibliotecă!// Poate
că astfel sufletul/ n-ar mai trebui să se despartă de corp,/ ci ar
sta mereu, de strajă, printre rafturi,/ urmărind cum,/ încet-încet,
după ani/ şi ani,/ trupul ia forma unei cărţi/ după chipul şi
asemănarea omului./ Cu cât mai bun şi mai înţelept a fost/ în
viaţă,/ cu atât mai trainică şi mai vie cartea:/ câtă iubire - atâta
lumină şi claritate,/ câtă ură - atâta beznă şi mucegai.

Trupule înrobit, răbdătorule, mereu întrebătorule, cel
mai umil dintre toate, tot umblând cu capul în nori, am uitat că
te am doar pe tine. Te-am lăsat să hălăduieşti, singur, pe străzi,
în căutarea/ unei fericiri de hârtie, te-am lipsit de veşminte
strălucitoare, de mâncăruri alese, de paturi moi, de
mângâieri şi vorbe mieroase […] iar când cineva îmi
deschidea larg uşile, intram în grabă doar cu gândul, pe tine,
mereu flămândul, lăsându-te ca pe-un străin în sala de
aşteptare cât o Siberie de rece şimare. (...)

Aşa stă încremenită şi acum/ pe cântarul lumii - / jumătate
femeie,/ jumătate sfântă,/ păzindu-se cu/ străşnicie/ una pe alta/
ca nu cumva să iasă/ din chilia strâmtă.

Monastică
... Sufletul meu - o

biserică întoarsă spre asfinţit, cu uşi ferecate în care demult nu
a mai intrat nimeni să se roage. Împânzită de licheni şi arbuşti
sălbăticiţi, străpunsă de unmunte de sare crescut până-n cer şi
undeva, sub pământ, un dumnezeu pipernicit, plângând
necontenit într-un colţ de icoană. De ce nu laşi să intre lumea?

(
).

O dimensiune temporară care substituie speranţa şi viitorul
(compromise, ambele) din primul volum e, aici, trecutul.
Raportarea la trecut, se face ca la un potenţial paradis
neconştientizat:

Partea cuceritoare a poeziei LilianeiArmaşu e capacitatea ei
de a surprinde şi în subiectele în general cunoscute. Ce ar mai fi
de spus în legătură cu corpul şi corporalitatea? Dacă textul e -
firesc - consecutiv altor texte la temă, atunci e o afacere ratată.
Dacă însă te referi la propriul corp astfel de parcă nu ai alte
repere decât chiar el (şi eşti sinceră!), atunci sunt încă atâtea de
spus:

În aceeaşi cheie, un poem fantastic de frumos, după mine
(din ciclul memorabil ). Dar să cităm mai
întâi, pasager, din poemul care dă titlul acestui compartiment:

Şi acum, fragmentul promis din poemul intitulat
(e dificil să scurtezi-citezi, dar voi încerca):

Într-un timp,/ eram chiar fericiţi/ dar noi habar
nu aveam de asta [...]/ căutam sensul vieţii prin buzunare,/ pe
străzi lăturalnice,/ la fundul paharelor/ dar nu găseam nimic/
(...) iar mâine din nou căutam,/ căutam intens,/ pătimaş,/ încât
nu mai ţineamminte/ ce anume pierdusem./ În cele din urmă/ ne
regăseam pe noi înşine/ în chipul celuilalt…/ Ne uitam lung la
fiecare rid,/ la fiecare gest de pe chipurile noastre/ străluminate/
şi ce frumoşi eram, ce tineri…/ Da, era un timp,/ când încă
trăiam/ dar noi habar nu aveamdeasta.

/ / /
/ /

/ /
/

/ / /
/

/ /
/ /

/ /

Călugăriţa eretică

/
/

/ /

/ /

mă întreabă printre suspine,
rezervele tale de dragoste
scad, se topesc în van şi e
păcat. Nu am pe cine, îi zic.
Toţi merg la biserici cu turle
strălucitoare, locuite de
dumnezei frumoşi, iar eu nu
am un tată cu care să mă
laud. Tu mi te ascunzi
mereu, strecurându-mi în
v e n e d o z e m a r i d e
neîncredere. Însă oamenii

/

/

/

/

vor/ siguranţă, mai ales bărbaţii... El mă ascultă îngrozit şi
plânge în hohote: Eu nu pot fi mai frumos şi nici mai bun, dar
sunt viu, viu! Chiar nu vede nimeni? Ca să-l mai liniştesc, mă
prefac că deschei un nasture dinspre inimă şi stau la pândă.

Adevăratele iubiri le-am trăit doar în
vis,/fără norme,/ fără remuşcări,/ fără reţineri/ (...) Aici am
găsit eu alesul./ La început am stabilit locul,/ am fixat data/ şi
am reinventat universul/ doar pentru noi doi./ Am lăsat hainele
în grija zilei de ieri./ Gândurile deştepte - în grija zilei de
mâine./ Apoi…/ Ce a urmat apoi e de nedescri

glaspapir Mă tot plec, pânămă fac una cumasa de scris, / să Te
aud, să Te văd printre rânduri pline,/ aceeaşi imagine de veacuri
-/ suspine, temeri şi zdrenţe.// Mă îndârjesc şi continui să
şlefuiesc cuvintele/ până la sânge./ Cine ştie, poate dau într-un
târziu de o comoară!

Fie şi - în majoritatea cazurilor! - doar imaginate,
întâmplările (aventurile!) eroinei sunt de o cumplita
veridicitate-palpabilitate:

s.

Alteori, stările disperate şi dramatice sunt expuse în cel mai
nemijlocit limbaj, fără niciun fel de artificii: trăire (şi re-trăire)
în stare pură:

Cea mai bună dovadă a calităţii scrisului Lilianei Armaşu
sunt chiar versurile sale (de aici dorinţa mea de a cita, în loc de a
explica). Ele nu numai că se exprimă cel mai bine, ele continuă
perpetuu perfecţionarea, finisarea obiectului poetic cu

:

În cazul în care versurile vorbesc de la
sine, e inutil şi superfluu să vii cu aprecieri.
O poezie bună e una în care, într-un fel sau altul, te regăseşti,

chiar dacă versurile sunt trăiri, emoţii, fapte, imaginaţii şi
experienţe intelelectuale foarte personale ale autorului. Poezia
LilianeiArmaşu e autentică pentru că ne putem regăsi în ea.

(Iubirea e în
altă parte)

/
/ /

/
/

Când îmi era mai greu/ alergam în grădină/ şi
plângeam sprijinindu-mă/ de trunchiul unui copac/ tăiat,/
imaginându-mi că e umărul tău zdravăn./ Îi netezeam,
suspinând, coaja zbârcită/ de parcă ţi-aş fi netezit fruntea
brăzdată/ de gânduri.// Astăzi lemnul lui îţi stă la căpătâi...

Poezia din se pliază perfect pe condiţia
modernă (sau post-post-modernă) a autenticităţii şi a
minimalismului, surprinzând dimensiunile intime, casnice,
particulare ale vieţii, dar nu atât autenticismul universului
reflectat contează în acest caz, cât autenticitatea unei poezii de
calitate. Iată că autenticitatea nu e numai un stil (care poate fi
mimat, până la urmă), nu numai un semn, un indiciu al unui
curent (minimalist sau „postrealist”, de exemplu), ci şi o marcă
distinctă a poeziei, ca gen. Care poezie poate fi bună/
remarcabilă, inclusiv sub aspect „estetic”, tocmai pentru că-i
autentică. Această autenticitate (nu autenticism) este terenul pe
care inteligenţa (iar asta poate să însemne măsură sau dozare)
face casă bună cu emoţia (care nu e forţată aici, dar nici
disimulată sau diluată... decât în delicateţea limbajului, în
sosurile lui, uneori acide).

Liliana Armaşu este vocea poetică distinctă, care devine,
sperăm, inclusiv prin acest volum, unul din numele de referinţă
ale poeziei noastre.

( )PrimulmeupoempentruTata
Mâine va fi altfel

Sunt poeme care vor să spargă tiparele consacrate, să
vindece într-un fel starea de resemnare la care se ajunge
la un moment dat, să inspire evadarea din cotidian, să

exprime nişte obsesii care ţin de atitudine, inerţie, schimbare şi
iluzii. Nu sunt tentaţii lirice de complezenţă, ele vin din
adâncuri ale -lui în vederea reabilitării numirii omului în a fi
mai atent la exigenţe şi nuanţe, la imaginea vieţii duse în
multiple ipostaze. Îl ştiam pe colegul de breaslă bibliologică
Constantin Bostan excelând în istorie literară. De ani mulţi, el
s-a ocupat de proiectul „Gh. T. Kirileanu”, cărturarul apreciat
de mai toate figurile ilustre ale epocii, folcloristul, realizatorul
monografiilor valoroase despre Creangă şi Eminescu,
bibliotecarul curţii regale. Cu atât mai mare a fost surpriza
pentru mine să aflu noua „ispită” a prietenului Constantin
Bostan - cea de a fi poet. Editura ieşeană „Junimea” îi scoate
volumul de versuri (2015), în
excelente condiţii grafice. Mi-am zis pentru început că sub
p res i unea t impulu i omu l in t ră î n t r -o zonă a
sentimentalismului, a nostalgiilor şi se apucă să scrie şi poezie.
Din îndoială în îndoială, am ajuns la certitudinea că am sub
ochi o carte de poezie adevărată. «Amant al cărţilor, hârţogar
retras în arhive, Constantin Bostan este, de fapt, poet „sub
acoperire”.Acum, iată, se autodemască; asaltat de un „noian de
ispite” sau, cum mărturiseşte, purtat de „endemici fiori” şi un
torent de iluzii, a rătăcit prin lume, elegiac şi dilematic, sperând
în şi făurind plăsmuiri „beton”», confirmă
AdrianDinuRachieru pe coperta a IV-a.
Constantin Bostan ne propune, de fapt, o meditaţie, uneori
chiar gravă, asupra existenţei noastre şi asupra ideii că
esenţialul nu se reduce numai la fiinţare, la viaţă reală, ci şi la
spaţiul în care ne ducem veacul, la „colivia de beton” sau la
„poale de blocuri”. Atmosfera apăsătoare din mediul cenuşiu
al oraşului are influenţe până şi asupra psihicului, a
comportamentului celui ce vieţuieşte într-un continuu coşmar:
„Pe schelele acestea, / persuasiv betonate / să ne stivuim /
înspre cer , / sârguincios căptuşite / cu uşi, planşee, ferestre ba /
chiar şi pereţi, / spre a nu ne apleca în afară / (

), / purtăm povara visului
vieţii: / aici, / unde zi şi noapte contează doar casa liftului şi a
scării, / încă hrănim iluzia casei natale, / subliminal digerăm /
himera de cuib... / Ne răstignim / În fiece cruce a nopţii / cu
gând de izbăvire în zori, / departe-i de noi / Ierihonul, / Zaheu s-
a suit / iar în copac, noi nu pregetăm / să urcăm în betoane; /
suntem, matematic, / de 3,14159265358597 ori / mai aproape
de cer, / deCel ce este, dar, / de pe fiece creangă de bloc, / în sus
vedem funduri şi tălpi / iar jos, scăfârlii, / fiţi însă atenţi: nu vă
aplecaţi / în afară / (

) - / perspectiva se poate lărgi / uneori /
incomprehensibil...” (Unghi de vedere).
Dar totul este salvat de amintirile autorului, de sentimentul
iubirii care revine aproape în orice poezie, revine ca un
leitmotiv esenţial al bucuriei de a trăi, antidot al tristeţii de
fiecare zi. Izvorul care revigorează fiinţa, adică tocmai pe el,
îndrăgostitul, „sătul de beton, de albastrul”, este ca
răcoarea apei din propria-i fântână a simţămintelor curate,
totuna cu euforia voluptăţii: „Acolo, / într-un târziu, / ai adăstat
cu mine alături / şi-ntreg alaiul de alinturi / cernite-n numele
iubirii / spre a-ţi topi zăpezile din umeri / şi-a regăsi parfum de
mituri / sub semnul vag / al nemuririi. / Şi totuşi, / din toate
acestea, / peste ani ori mult mai târziu, / nu îmi voi aminti decât
/ imensitatea uimită / a ochilor tăi...” (Elegiemeteo). Poetul are
inspiraţia de a transforma tema veşnică a iubirii într-o „fericire
virtuală” care „spulberă misterul lumii”, înţelegând că taina
sentimentului acesta, profund omenesc, se află într-o armonie
a formei şi conţinutului până la construirea universului ideatic,
acest lucru chiar şi în condiţiile unui „dormitor, bucătărie, baie,
sufragerie şi hol, / başca un balcon închis cu glasvand - / toate
riguros asumate în cei / cincizeci şi opt de metri pătraţi / ai unei
semeţe cochilii de beton”. În versurile volumului vom întâlni
obsesia timpului necruţător, vom da peste destin, nostalgie,
efemer, peste dramatismul însoţitor al existenţei. Dorul
copilăriei din raiul naturii, din casa părintească, împrejmuită
de copaci, flori, ape limpezi sub bolta împresurată cu stele (ca-
n „Sinucigaşă, iubirea”) şi deodată viaţa o ia pe altă cale, se
trezeşte într-unmediu opus (ca-n „Beton tango”).Aici e drama
poetului, aici unde „torentul de iluzii” se izbeşte de „sindromul
coliviei”, în fapt e destinul omului transportat din

, de la fericirea libertăţii depline la izolare şi
singurătate. În subconştientul fiecăruia există o atracţie
firească la inefabil, o chemare irezistibilă către codrul din zare,
către izvorul din muntele ascuns. Trecerea de la o stare la alta
este graduală, nuanţată, de la paradis la infern. Ne gândim aici
la teza lui J.-J. Rousseau, dacă nu avea cumva dreptate când
susţinea că societatea îl deformează pe om, în opoziţie cu teoria
psihanalitică a lui Freud.
Paginile volumului lui Constantin Bostan reflectă, ca într-un
spécul fidel, iubire şi neşansă, romantism, nostalgie, rătăcire şi
regăsire, ironie şi autoironie, până la „viaţa, ca o cartelă, viaţa
beton, întrebări retorice”, totul într-un limbaj liric expresiv,
bogat, sensibil, relevant.

eu

De dragoste şi de beton

eterna regăsire

e pericoloso
sporgersi, / it is dangerous to lean aut

nicht hinauslehnen, / ne pas se pencher en
de hors

iubirea

natura
naturans

aperto libro

Nicolae BUSUIOC

PURTAT DE
„ENDEMICI FIORI”

Natur Adrian PODOLEANUă statică de
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Neculai Goroneanu este de fel din satul Goruni
(Goruni se spune oficial, oamenii pronunţă însă
Goroni). Familia lor stă demaimulte generaţii într-o

casă izolată pe deal, sub poala pădurii, între fâneţe (avem şi noi
o fâneaţă acolo; înainte bunicii mei dinspre mamă avuseseră
acolo livadă şi vie, dar venirea colhozului a dus la distrugerea
lor). Cum de au ajuns aici - nu ştiu. Goronenii sunt primii
locuitori ai satuluiGoruni. Când se ducea la crâşmă şi se îmbăta,
Goroneanu cel bătrân, străbunicul lui Neculai, le striga cu ifos
celor din crâşmă:
-Băăăi, voi ce căutaţi în sat lamine?
Domnul învăţător Angheluţă, care a scris o monografie a

satului bazată pe documente de arhivă, îmi spunea că, într-
adevăr, ţiganii (şi Goronenii sunt ţigani, am uitat să vă spun) au
fost primii locuitori ai satului. Boierii, care stăpâneau locurile
de pe aici, au plantat viţă-de-vie şi livezi şi au adus sălaşuri de
ţigani ca să le lucreze. Românii au venit de pe cine ştie unde
după aceea. Aşa că bătrânul Goroneanu va fi având oarecum
dreptate.
Bunicul lui Neculai era român, numai bunica era ţigancă.

Astfel de căsătorii mixte au mai fost în Goruni, ca să nu mai
vorbim de boiernaşii localnici, care făceau copii cu slujnicuţele
ţigănci, asta cu ştirea şi îngăduinţa cucoanelor. Căci ele ştiau,
fără să-l citească pe Freud: Boierul trebuia să se mai defuleze
oleacă cu măscările şi chirăielile ţigăncilor din momentele
acelea, ştiţi domniile voastre care. Deh! „aşea era pă vremea
ceea”. Dinmixtura asta au ieşitmulţi din goronenii de azi, oricât
ar vrea să nu recunoască rrromânii verzi aborigeni.
Bunicul român şi bunica ţigancă au avut trei copii: pe

Gheorghe, tatăl lui Neculai, pe Maria şi pe Paraschiva, numită
de tot satul Pachiţa, o sărită de pe fix. Pachiţa a ajuns un fel de
cerşetoare oficială a satului - că satul nu e sat, dacă nu are
cerşetor. Când eram copii ne ţineam alai după ea… dar am să
povestesc altă dată. Maria însă era zdravănă la cap, umbla mai
toată vara la piaţă cu „marfă” şi fuma ca un turc. Din cauza asta
avea un glas gros ca de sirenă de vapor. Venea la tata şi îi cerea
ţigări. Tata, care fuma două pachete de pe zi, îi dădea
fără multe vorbe, ca de la fumător la fumător. Gheorghe a lucrat
toată viaţa cu boii, în ritmul acela încet, molcom al boilor, care,
mi se pare, este ritmul societăţii tradiţionale ţărăneşti: „Ho! că
nu dau tătarii”. Imediat după 90, când s-a împărţit averea CAP-
ului, Gheorghe mă întreba cu îngrijorare ce-o să se facă cu boul
colectivei, pe care el îl avea în grijă. Îi era teamă că o să-i ia boul.
Îl asiguram că nimeni n-are grijă de asta şi n-o să vină să-i ia
boul. În copilăriameamorţii se duceau la groapă cu un bou legat

mărăşeşti

'

GORONEANU

Radu PĂRPĂUŢĂ list (ri) de figuri vele teneă ş

Îmi propun în această rubrică să decriptez liber, şui şi nealfabetic personaje din satul natal.
Modelul meu este Lexiconul figurilor căjvănare, de Luca Piţu, anarho-eseistul care m-a îndemnat
să cosesc livresc la postaţa satului meu, Veleşti. Să mai spun că, din cauza (datorită?!) temerilor şi
temenelelor faţă de consăteni şi, mai ales, faţă de cititorii de literatură, am schimbat nume de
persoane şi sensurile unor întâmplări. (R.P.)

la sanie. Trăgea boul sania în plină vară, prin colbul de câteva
degete. Ca-n evul mediu! Dar de prin anii 70 ai secolului trecut
oamenii au început să-şi facă cavouri şi să ducă mortul cu
maşina. Nimeni nu mai avea nevoie de boul lui Gheorghe,
ultimul bou din sat. Vorbesc de bou ca animal. În fine, au murit
şiGheorghe, şi boul lui.
Neculai e un tip paşnic cu nişte ochi blânzi, de berbec care

aşteaptă cu docilitate să fie sacrificat, fără să ştie ce i se va
întâmpla. Însă în primul rând îţi sare în ochi burta lui Neculai -
mare, imensă! Când îl văd trecând pe drum, oamenii zic: „Uite,
trece burta lui Neculai.” Oamenii, în special copiii, se uită la
burta asta ca la o minune, ca la un mausoleu. Îl întreabă câte
unul:
-Ce ai în burta ceea,măiNeculai?
DarNeculai are răspunsul gata pregătit:
- Căcat, măi, ce să am? şi le închidea gura la toţi. Numai

învăţătorulŢurcanu a venit de hac acestui răspuns cu „căcatul”:
-Daaa?! Şi pe unde l-ai băgat?
Unii ziceau că nu-i a bună cu burta asta, îl mănâncă racul,

cancerul adică.Dar au trecut anii şi burta luiNeculai a continuat
să apară când ici, când colo. Mai întâi a mers ani buni la
combinatul de porci, până când ne-am câştigat libertatea să
protestăm, iar alţii să fure. S-a dus dracului combinatul. Aşa că
burta lui Neculai ba se iveşte pe la vilele astea noi aflate în
construcţie, ba apare la biserică, unde s-a mai construit nu ştiu
ce, ba în „satul nou” de pe deal, cum zicmehenghii, unde semai
ridică un cavou; trebuie şi cineva să învârtă mortarul şi să
împingă la roabă, nu? Ba trece cu bureţi, pe care-i vinde
femeilor cam fără să se târguiască; oricum, vorba lui moale şi
privirea de berbec înjunghiat îl fac victimă sigură a aprigelor
femei, care ştiu să strângă bănuţul cu zece noduri. Ba trece cu
pere, cu tot felul de buruieni, pe care le vinde în cartier, aşezând
toate pe jos, pe o basma străveche, verde, albită de-atâta purtat;
că aşa vând oamenii la noi, cât o să-i mai lase - ca-n Uganda sau
Timbuktu. Ba uite-l cu o căldare plină cu coarne: mari cât nişte
măsline, roşu închis la culoare, îţi trezesc pofta numaidecât.
-Un te duci,Neculai?
- Ce să facă ţiganul? zice Neculai dându-mi un pumn de

coarne din căldare. Culege coarne şi se duce să le vândă. Că
doar cornul e copacul ţiganului.
-De ce cornul e copacul ţiganului?
- Păi, când Dumnezeu o făcut copacii, l-o pus pe ţigan să-şi

aleagă un copac. Şi el o ales cornul, care primăvara înfloreşte
primul. S-o lăcomit carevasăzică. Numa că înfloreşte primul,
da coarnele se coc ultimele.Aşa că s-o fentat ţiganul.
Bănuiesc că sub privirea asta fixă, de berbec, trebuie să fie

vreun zâmbet, dar nu se observă.
- Şi unde le duci? În cartier?
- Nuuu! Pe astea le duce ţiganul în oraş, la cucoane, să facă

dulceţuri.
Cunosc obiceiul curios al lui Neculai de a vorbi la persoana a

'

'

'
'

treia despre sine şi de a se autodenumimereu ţigan. Îl întrebi de
ce nu s-a dus la Primărie după ajutoare:
-Una-i vrutul şi alta pututul. Era bolnav ţiganul.
Îl vezi venind de la lucru plin de var:
-Aşa suntemnoi, ţiganii -murdari.
Într-o zi l-am văzut într-o curte cu mâinile pline de sânge.

Tocmai tăiase capetele la nişte găini, care săreau spasmodic în
jur, bătând din aripi, până ce aruncau din gâtul jupuit oribil, ca
un deget roşu, ţâşnituri de sânge. Cu cuţitul în mână, Neculai
zâmbea vinovat.
-Ce faciNeculai aici?
-Doamna îi taremiloasă. Ţiganul taie găini.
Iar o dată la crâşmă îi spune patronului, legănându-şi burta

din care se aude un ghiorţăit prelung şi adânc, ca atunci când
scoţi năvodul cu crăpcean dintr-o bulboană:
-Băi, Liviu, pune-mi o sută de votcă!
- Stai,măi, că eu-s la rând, zice unul. De fapt, nu erau decât ei

doi la tejghea.
DarNeculai:
-Păi tu nu ştii că ţiganii nu stau la rând?
Îi fac semn şi Neculai se aşează la masa mea greoi, într-o

rână, ca Titanicul căzut pe o parte. Din burtă se aude un şuvoit,
care umple cala de apă, pe urmă sala maşinilor, puntea întâia,
puntea a doua…Daţi drumul la bărcile de salvare! Daţi drumul
la bărcile de salvare! Candelabrele de cristal se clatină printre
maţele lui Neculai, iar DiCaprio şi gagica lui mor îmbrăţişaţi,
cuprinşi de vâltoare.
-Cemai faci,Neculai?
-Bine.Amfost să dau sânge.
-Pe biştari?
-Pe.
Neculai dă votca peste cap. Din butia de pântece se aud nişte

ghiorţăieli de parcă se deschid nişte ecluze.
-Dom Radu, că tot voiam să te întreb.Vasăzică eu-s ţigan, iar

mata sau altul e român, da?
-Da.
-Buuun! Vasăzică eu dau sânge. Sângele ista e folosit de

români, da?
-Da.
-Vasăzică sângele de ţigan îi bun şi pentru români. Atuncea

de ce-mi zic mie ţigan? Dacă sângele meu e bun pentru toţi,
înseamnă că şi eu îs om, nu?
-Da.
Pe urmă Neculai nu mai zice nimic. Se uită cu ochii lui

blânzi, de berbec înjunghiat. la automatul de cafea. Se uită
îndelung, dar fără să-l vadă. În blândeţea şi-n modul ăsta sucit
de-a vorbi simt o revoltă tăcută,mocnită.

*
Da, sigur, va spune oarecine (poate alter-ego-ul meu), ţi-ai

ales un ţigan simpatic, gorkian, la locul lui şi divaghezi dulce şi
umanitarist despre ţigani. Idealizezi cu meşteşug: „Şatra”,
„Trec ţiganii, trec”, chestii romantice. Dar de ţiganii interlopi
din trafic, care iau la bătaie pe şoferi nevinovaţi şi pe urmă sunt
scoşi fără pată de avocaţi cumpăraţi, de ce nu spui nimic?Aşa,
de sus, din afară, e uşor de scris. Dacă ai trăi printre ei nu ai avea
atâtea motive să-i idealizezi, fiindcă put, fură, se pun în faţă la
rând, sunt neruşinaţi în vorbe şi gesturi, ţi se cacă-n prag, vorba
luiOvidiu.Despre astea de ce nu scrii?
Deh! răspund.

'

O dihonie literar-managerială, augmentată de orgolii, care a
ţinut afişul media, în urmă cu vreun an-doi, a avut ca efect
confirmarea, parcă, a unei ziceri poporane: tot răul spre

bine! Pricepeţi imediat despre ce e vorba: revista nu
a dispărut, cum se presupunea, după schimbarea la faţă a MLR
“Casa Pogor”. Mai mult încă, Editura Junimea a primit un suport
benefic de competenţă şi profesionalism, iar peisajului literar
ieşean i s-a adăugat un nou edificiu, numit. Nu uităm că şi
noi, , am apărut, în urmă cu, acuşi-acuşi, 5 ani, tot în
urma unor despărţiri şi-a unor scriitoriceşti orgolii. Şi-am fost
întâmpinaţi, de unii, de alţii, în răspăr, cu bănuiala că vrem să luăm
locul nu ştiu cui, şi să-l demolăm pe nu ştiu cine. Orgoliul
nostru fiind acela de a demonstra că , într-un oraş ce are
pretenţii şi chiar potenţe întru a deveni

. Sigur, în straturile de adîncime ale urbei literare se
acumulează tensiuni ce, din când în când, trebuie să se elibereze.
Dacă citim revistele literar-culturale ieşene, vom observa însă că
există o tolerare reciproc-avantajoasă, ceea ce e un semn de
urbanitate. În acelaşi timp, câte-o păsărică ne ciripeşte că nu e bine
să-l publicăm sau să scriem despre Unul, întrucât ne vom pune rău
cu Celălalt, care continuă să aibă ceva de-mpărţit cu Unul... Nu. În
ceea ce ne priveşte, vom continua să-l publicăm, sau să-i
comentăm scrierile, şi Unului, şi Celuilalt.Acestea fiind spuse, hai
să facemun retro prin reviste.

Dacia literară

Scriptor
Cronica veche

Falş.
se poate

capitală culturală
europeană

tour
Vive le Tour! Convorbiri...În din august, ne-a sedus cronica,
superior-sportivă, a luiVirgil Nemoianu, despre ce credeţi? Despre

Tour de France. homo ludens

Tour de France

Turul Franţei
are în el cevamajestuos, de tradiţie solemnă.

Fabian Cancellara, Sylvain Chavanel, Rigoberto Uran-
Uran, John Degenkolb, Alberto Contador, Domenico Pozzovivo,
Nairo Quintana, Edvald Boasson-Hagen, Alejandro Valverde,
Jakob Fuglsang, Nicolas Castroviejo, Ramunas Navardauskas

ca de căpetenii
războinice, de eroi epici, de aventurieri neînfricaţi, de condottieri
ai Renaşterii sinistrul escroc chimizat american
Lance Armstrong, care domina copleşitor concursurile

Tour de
France

„Vive le
Tour!” e mai frecvent decît „Vive la République!. Turul Franţei a
devenit deci un ritual, secular poate, dar aproape sacralizat, o
manifestare de patriotism şi de triumf. Ceremonialul final (căci
ultima etapă, pariziană este mai mult amicală) este celebrat cu
imnuri, premii, ambasadori, miniştri, primari; deasupra zboară o
escadrilă aviatică. Era poate cumva revoluţionar Turul la
începuturile sale, dar acum este un semn al continuităţii, al
tradiţiei şi coerenţei, o ilustrare strălucită a modului în care
varietatea şi unitatea se pot împleti şi îmbrăţişa.

O mărturisire, de fapt, a unui , care
n-a reuşit, totuşi, să practice sportul preferat, dar a rămas un fan.
Ca şi mine. face parte din mitologiile lumii
contemporane, putând oricând figura într-un dicţionar de
simboluri. Pentru Virgil Nemoianu (şi pentru mine)

Lângămonştrii sacri
(care au câştigat cinci ediţii!) Eddy Merckx, Bernard Hinault sau
Miguel Indurain, alţi învingători, din vremuri (mai) recente,
precum

, în
viziunea hermeneutului transoceanic, poartă nume

. Nu este iertat
. Nici eu

nu-l iert întrucât, dându-se drept un miraculos vindecat de cancer
(fără a fi fost nicio clipă bolnav!), a înşelat mii de suferinzi, care şi
l-au luat ca exemplu. Inclusiv soţia mea, care urmărea

cu voluptatea celei căreia, profesoară de franceză fiind, nu
i se îngăduise favoarea de-a vizita ţara a cărei limbă o preda unor
noi-noi generaţii. În cele trei săptămâni cât durează,

Empatia
eseistului e, să recunoaştem, la înălţimea acestui unic, şi mereu
repetabil, eveniment sportiv.
În (7-8), surpriză (plăcută): Sorin Alexandrescu
(intervievat inteligent, documentat, de Nicoleta Dabija), aduce
date noi, unele savuroase, din biografia sa. S.A. n-a vrut nicicum
să avanseze, în eclactanta sa carieră, prin... nepotisme şi chiar s-a

Scriptor

ferit a se afla, în străinătăţuri, că este nepotul celebrului Mircea
Eliade. Comic-tragică e plecarea sa, în anii 70, din ţară. Invitat
fiind să predea limba română la Institutul de Limbi Romanice din
Amsterdam, după ce şi-a dat acceptul, au început tergiversările şi
şicanele tipic securiste:

de laAmsterdam, n.m.)

Noroc de vizita prim-ministrului
olandez, care a pus pe tapet unica problemă nerezolvată între
România şi Olanda: cea a lectorului de română! Imediat i s-a
transmis de laMinister:

Doar
la această vârstă poţi sacrifica o carieră pentru un articol...
Tot în , răspunzând unui (atipic) chestionar formulat de
Lucian Vasiliu, Gheorghe Schwartz glosează (savuros) despre
grafomanie

Un motiv în plus să
sucesc gâtul retoricii.

La câteva luni după aceea primesc o
scrisoare ( în care mi se spunea: „îmi pare
rău că eşti bolnav şi nu poţi să vii”. Şi eu îi răspund: „Nu sunt
bolnav şi vreau să vin”. Şi în felul acesta s-a dezvăluit faptul că la
Minister voiau să trimită un altul, cu acte în regulă, membru de
partid, serios, nu ca mine.

„Pleci mâine!”. Şi eu am spus: „Nu, plec
peste trei zile, ca să termin un articol.” Aveam sub 30 de ani.

Scriptor

: Grafomania în sine nu compromite nimic.
Grafomanul este convins că plămădeşte bulgări de aur, deşi, de
obicei lucrează doar cu steril. (Care în ochii săi reprezintă aur.)
Grafomania nu este un fenomen tipic românesc. Peste tot în lume
se scrie mult. Sau măcar există această tentaţie. Chiar şi la cei
conştienţi că nu sunt în stare s-o facă. Nu ţi s-a întâmplat să mergi
pe stradă şi să te oprească cineva - un fost gestionar de magazin,
ofiţer sau avocat - şi să îţi spună că viaţa sa „a fost un roman”, că
ar fi păcat pentru omenire ca acest „roman” să se piardă, aşa că te
roagă - „că, deh, sunteţi profesionist” - să-i stilizezi materialul?
(Eventual, unii mai darnici îţi promit şi jumătate din profitul uriaş
pe care-l va aduce capodopera.) Nu grafomania compromite
literatura din România, ci
critica de cumetrie, cea
vinovată (şi în artă) pentru
ierarhiile aberante. Ca în mai
toate.

(N.T.)

CRONICE ŞI ... ANACRONICE
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Punctul pe ii

Nicolae TURTUREANU

Despre cartea de debut aMihaeleiGrădinariu,
(Editura Timpul, 2012), spuneam, la

apariţie, că vrea a sugera, chiar prin titlu, o zidire în
logos. Poezia dinlăuntru se supunea unui canon, dar nu celui
bisericesc, cum s-ar putea crede, ci canonului cărturăresc, care
vine din aceeaşi vechime şi recuperează sau inventează fervori ale
rostirii lirice.
Cea de-a doua carte a autoarei, (Timpul,

2013), mă determina a presupune că, de n-ar fi semnată, unui
cititor al volumului de debut i-ar fi simplu să identifice autorul.
Autoarea. Ceea ce înseamnă că rostirea, pecetea, au o unică

, augmentate fiind - faţă de poezia debutului -
durerea şi extazul. Mărturisirea devenea mai frustră, mai
îndrăzneaţă - şimai amară.Apăreau, arghezian vorbind,

, ce rimau perfect cu cele (mai) vechi, era o devastare
ce mereu se salvează, se reface, precum cireşul (macedonschian)
din grădina japonezului... Şi poate, frumuseţea acestei poezii
emana din faptul că, fiind pregnant şi declarat lirică, are o epică a
ei; o . Fiecare poemă spune ceva, e ca o filă din o mie şi
una de nopţi. Un , care emană o căldură naturală, e
îmbrăţişarea teracotei în care mai respiră lutul. Cuvîntul se
logodeşte cu alt cuvînt nu prin întîmplare - ce poate a avea
rosturile ei lirice - ci prin potrivire de caracter. De caractere.
Pre cîtă căldură, pre atîta frig, în această Şi dacă

ne uităm mai bine, vom vedea că trupul (pe care poetesa şi-l
închipuie, de! ca orice femeie) amforă, e chiar clepsidra în care se
conservă şi din care (de)curg, deopotrivă, frigul, arşiţa, timpul.
Şi, peste toate, o iubire.

Sub această siglă, a şarpelui casei, îşi pune Mihaela
Grădinariu cea de-a treia plachetă de versuri,
(Timpul, 2014) Intrată în criză de timp (dar, vai!, de la naştere
sîntem în criză...), poeta recuperează repede, după o tăcere
(ne)vinovată, şi nepăsătoare la , pe care fiece
autor şi-l închipuie. Într-o vreme a tuturor libertăţilor de expresie,
a tuturor , care deseori sfidează bunul simţ, excavînd
visceralul, este greu - dacă nu chiar jenant - să devii vizibil(ă). În
urmă cu vreo patru ani, la un festival/concurs de poezie, autoarea
n-a primit decît premiul al doilea, şi asta întrucît, după propria-i
mărturisire, ceilalţi laureaţi practicau versul liber, pe cînd ea este o
încăpăţînată cultivatoare a prozodiei clasice... În interval, totuşi,
fiecare carte i-a fost întîmpinată cu comentarii şi recenzii nu atît
laudative, cît surprinse, şi surprinzînd acest recurs la metodă,
această resurecţionare a lirismului, în perenitatea lui. Vizibilitatea
poetesei a fost sporită de asumarea (sînt vreo trei anişori...)
condiţiei de , în care îşi răsfrînge (doctorală a)

, avînd totodată disponibilitatea de a se plia canonului
publicisticii culturale. Desigur, mai ales între noi, vechii-noi
cronicari, nu lipsesc attach-urile şi aproponturile... Făcute,
evident, din dragoste... Un veghetor de a taxat-o,
admirativ, drept . Sigur, poezia Mihaelei
Grădinariu are o ardenţă amintitoare de poetul de laMălini. Poate
că nici nu s-ar fi putut altfel, închipuită fiind (de Ioan şi Zenovia),
şi trăindă dumneaei, în acel ţinut pădurean, unde adeseori
timpurile şi anotimpurile se devălmăşesc, vara cade într-o joi,
primăvara într-o marţi, pe cînd toamna se îmbrăţişează cu iarna,
de nu se mai pot despărţi, ca într-o însculptare a Irimescului, de la
Muzăul folticenean. Cît priveşte fusta..., mai nou, chiar şi

poartă, cotidian, pantaloni, la care asortează ii
dintre acelea care ştiu unde se pune punctul. Varietatea
vestimentară urmează (cu o constantă: ia) varietatea vocaţiilor ce i
s-au dat: căci una e să grădinăreşti limba română, la Şcoala
rîşcană, alta-i să dirijezi bărboase , să dăscăleşti
cuvente den scripturi, la bisericuţa, cît un tablou votiv, din sătucul
numit Jahalia, şi cu totul altceva-i să cuvîntezi la sympozioane
academice ori să peripatetizezi, doctoral, printre vechi zidiri
angersoide... Sau - de ce nu? - să fii parte la spumantele întîlniri
cronicăreşti, de la Galeria cu viţă sălbatică şi pisică domestică,

Dar, şarpele, şarpele casei?! El priveşte nu doar ,
ci de oriunde, dintre cărţi, din vitrine, din strană, din aşternuturi,
din perdele, din morminte, din poezii. Şi nu doar priveşte,

gîndurile, stările, trăirile, bucuriile, durerile,mai
ales acestea, ştie cînd îi e rău (fără să i-o spună), jubilează cînd îi e
bine. şi , întru desăvîrşire, sau
neantizare. Casa şarpelui e un , în care totul se
săvîrşeşte , comuniune din care nu se poate
naşte decît, bine-nţeles,

Sonul alin(t)ător, colindător,
prevestitor (de bune? de rele?) se ondulează uneori în bocet,
cîteodată se cabrează a răzvrătire. Mai mult decît precedentele,

e o carte (şi o poezie) a cuplului. Primordial, dacă vreţi,
dar şi înscris într-un real recognoscibil.

Biserica
de Cuvinte

Frigul din clepsidră

matcă-închisoare

frumuseţi
şi preţuri noi

poveste
foc viu

Clepsidră...

împeliţată
Sub aşternut de vorbemă iubeşti.
Şarpele caseimă priveşte dintre fereşti (...)

Risipiri în alb pe alb
.

micul tratat de glorie

-ismelor

cronicăreasă ştiinţa
literaturii

Intersecţii
un Labiş cu fustă

cronicăresele

Flori de măr

Dana.
dintre fereşti

o
ascultă, îi citeşte

Alb pe alb negru pe negru
muzeu al dragostei

În cruciş / De poeziş
un poem, un copil cu limba-nfurcată,/ să

rostească-mpreună şi mamă, şi tată.

Risipiri...
(Repetăm pe-o scenă, fără

martori,/ Roluri lungi, de vii şi morţi, în doi./ Mai uităm... Mai

vindem timp şi farduri/Unor măşti mai plînse decît noi...)
Nimeni nu

ştie cine-s eu, cine-s tu /(...)/ Nimeni nu ştie cine-s tu, cine-s eu.)

Ce ţi-i viaţa, moarte? (...) Ce ţi-i moartea, viaţă? (...) Ce ţi-
s, moarte-viaţă?

pe graniţi de cuvinte moi, verde şi tăcută
liturghie Alb pe alb
sfîrşitul ne încape).
Carte-aprinsă în fereşti (...) Carte ruptă dintr-un os (...) Carte-n
scris şi carte-n spus... carte scrisoare

fiul falnicului Domn Scrisoare
dragei sale, de la Argeş mai departe.

neprihănite corbe, norii cercelaţi în alb şi gri, miere somnoroasă,
crivat de catifea, însuliţat în zori, albe cruci de cuvinte, în chilimul
de tămîie, înzidită-n mine, Îngrăniţăm lungi dureri împreună...

versuri brumate

risipeşte

Contopirea poate fi şi o cotropire a ţinutului celuilalt. (

Poezia Mihaelei Grădinariu fiind pregnant interogativă,
interogaţiile-i parcă-i convoacă, uneori, pe bunii noştri clasici
(uitaţi):

Un bestiar vegetal-animalier localizează un ţinut
situat cu arderi în

, cu întemniţări şi chiar sacrificii ritualice (
De cuvinte, desigur, totul fiind cuprins într-o

Unde are sensul vechi de , pe
care chiar şi , din a III-a eminesciană
o trimite Nu lipsesc
sintagmele-parolă, extrase din stratul de adîncime al poeticităţii:

Şi
altele încă, toate la un loc alcătuind un potpuriu de
care te fac a te lăsa dus, chiar fără să vrei, de această plută lirică.
Bine aşezată pe o vîrstă-n colţuri, Mihaela Grădinariu

generos şi cu folos, din harurile sale. Lamulţi ani!

"Carte-n scris i carte-n spus/.../În cruci /De poezi ”ş ş ş

Un chip al Diotimei

Nu credeam să-nvăţ a scrie vreodată despre Mihaela
Grădinariu şi să întrevăd noima timpului, care face ca
mereu să ne întrebăm ce este el şi de ce se

autodevorează, ca în imaginea şarpelui Uroboros. Cunoscînd-o
(sau crezînd că o cunosc) de puţină vreme, nu mi-o pot închipui
copilă sau adolescentă, căci, tot aşa, e greu (şi inutil) să refaci în
imaginaţie vîrstele unui pom, cînd te vezi deodată în faţa lui, plin
de roadele care îndoaie crengile şi nu e nevoie decît să întinzi o
mînă sau să scuturi puţin şi îndată se umple coşul cu fructele
glorioase ce împlinesc năzuinţa elementelor primordiale de a fi
împreună: sevele pămîntului înălţate de ascensiunea apei spre
înalt, focul soarelui dogoritor care coace aluatul materiei şi adierea
vîntului care îmblînzeşte totul, în legănarea aproape muzicală a
trecerii materiei prin timp. Într-un moment fast al meseriei mele
didactice, rar şi cu atît mai preţios pentrumine, am găsit-o pe poetă
în ipostaza pomului în aşteptare, neştiind dacă şi de ce să rodească
din floarea talentului ce părea să mai întîrzie, nu ştiu de ce, şi,
desigur, nici ea nu ştia atunci şi poate că nu ştie nici acum.Arămas,
în presupunerile mele, aproape o enigmă această reprimare
prelungită a nevoii de rostire şi scriere a cuvîntului ce se dovedesc,
acum, a fi rostul cel dintîi al fiinţei sale creatoare. Ceea ce se
numeşte îndeobşte un „debut tîrziu” are, în acest caz, o motivaţie
cel puţin ciudată. Eumărturisesc doar că nu a trebuit decît să-i spun
că se află încă în anotimpul verii, spre sfîrşit, şi că trebuie să
dezgroape talantul talentului ascuns la rădăcina făpturii sale
poetice. Nu pot şti de ce m-a ascultat, căci nu am intuit-o nici ca o
timidă, nici neîncrezătoare în sine şi nici vegetativă în prea plinul ei
de daruri artistice. Mai departe, am devenit doar spectatorul uimit
al risipirilor de roade de toate culorile şi aromele limbii române,
întru hrana „flămînzilor lumii” cu himerele şi născocirile minţii
umane.
Toţi criticii care i-au întîmpinat cu bucuria împărtăşirii din

înţelesurile ofertei sale cele trei volume de poezie, desigur mai
îndreptăţiţi şi mai exersaţi decît mine în meşteşugul decriptării
tainelor ascunse în veşmintele fastuoase ale metaforelor sale
tulburătoare, au remarcat - şi nu se putea altfel - cîteva linii în
cîmpul său de iradiantă forţă centripetă spre miezul adînc al
creativităţii poetei. Cea dintîi observată, dar nu ceamai profundă, a
fost aşezarea fără ezitare în tradiţia marii poezii, care s-a asociat de
la obîrşiile ei cu muzica, aşadar cu disciplina actului poietic,
anume asumarea constrîngerii formelor devenite clasice prin
îndelungă şlefuire de către generaţii de poeţi şi poete, ca aceea a
pielii marmurei sculptate de Michelangelo; aş corija doar
inexactitatea aprecierii că poeta ar reveni la virtuţile versului
clasic, în contextul experimentelor postmoderniste ce se dovedesc
a fi, aproape toate, doar orbecăiri prin spaţii fără noime, căutînd
luminişuri iluzorii pe cărările discursului prozaic (definit ca vers
liber de efortul constructiv al formei). Nu ea a revenit, ci alţii au
abandonat calea regală (dacă aumers vreodată pe ea), sub pretextul

eliberării de haina prea strîmtă a prozodiei milenare.Accept acest
argument numai din gura unui poet care a trecut cu succes prin
furcile caudine ale modelelor marilor maeştri, pentru ca,
eliberîndu-se de ele, să se înalţe fără efort spre cerul marii poezii.
Poate că nu l-am căutat eu unde trebuie, căci exemplarul nu a
apărut încă în lista lecturilormele.
Ar fi prilejul, dar nu e suficient spaţiul aici pentru a mai

încerca să pun cîteva tuşe pe portretul ce se vrea aniversar, dar
care nu reuşeşte să fie decît o schiţă, un vag contur. Enumăr doar
prospeţimea, rafinamentul, savoarea şi varietatea lexicală
constituită din vocabule şi sintagme uitate prin vechi psaltiri şi
cazanii, în glosare regionale sau corpusuri folclorice, resuscitate
cu neasemuită delicateţe şi fără efectul pervers al înserierii
stilistice într-un tradiţionalism prăfuit, cum de regulă li se
întîmplă făcătorilor de versuri fără har. Apoi, inventariez sumar
doar temele esenţiale, care sînt, de fapt, spaţii şi motive de
interogaţii esenţiale despre eros şi thanatos, despre timp, despre
nelinişti, spaime şi mirări existenţiale, toate înscrise în spirala
genetică a cromozomului verbal, care le dă viaţă artistică. Să mai
glosez despre ineditul, insolitul, plasticitatea şi revelaţia
metaforei, care este figura centrală a expresivităţii sale
lingvistice? La ce bun astea toate, acum şi aici, oricum sărace de
substanţă şi neîncăpătoare de revărsarea cantităţii ideatice? Mai
curînd sînt tentat să selectez cîteva poemememorabile, dar numă
lasă autorul învecinat, de pe postata de hîrtie tipografică rezervată
astăzi cronicăresei (calificativmarca înregistratăNT), cunoscător
mai profund al poetei din postura de concurent pe pista
conductoare spre nemurire poeticească.
Dacă trebuie să-mi salvez pledoaria suspectă de subiectivism

şi avînt aniversar printr-un argument convingător şi pentru
cititorul ocazional al acestor rînduri, aleg un fragment final dintr-
un poem din ciclul , inclus în volumul

, text pe care l-aş include într-o antologie cuprinzînd cele
mai frumoase 100 de poezii ale liricii din ultimul sfert de veac.
Văd concentrate aici forţa vie a miturilor şi credinţelor
constitutive ale eului cultural şi etosului naţional, noutatea
şocantă a imaginilormetaforice, ingeniozitatea tehnică şi inovaţia
lingvistică, tentînd chiar forţarea gramaticii înseşi: îmbrăţişarea
erotică de „sub aşternut de vorbe”, vegheată de privirea şarpelui
casei dintre ferestre, simbol cu obscure şi instinctuale valenţe, nu
poate avea decît un rezultat fabulos ca întrupare poetică:

mamă tată
Pot presupune că poeta s-a gîndit că

ultimul vers exprimă chiar condiţia pentru deplina comunicare
dintre creatoare şi cititorii săi. Se vede că şarpele biblic este
responsabil nu numai de izgoniri dintr-un „rai încuiat”, sintagmă
purtând pecetea MG, dar şi de comuniuni reparatorii profunde.
Chiar şi de cele de la o aniversară pasageră. Urarea
pentru o poetă caMihaela Grădinariu duce şi mesajul implicit

!

...

Şarpele casei Risipiri în alb
pe alb

Vom
face-un poem, un copil cu limba-nfurcată, să rostească-mpreună
şi , şi , / un singur cuvînt, cît o lume de greu. / Nimeni să
ştie cine-s tu, cine-s eu...

La mulţi ani!
Ad

multamirabilia poemata

În huma limbii calde-mi fac culcuş / Ca într-un pîntecmilostiv
de mamă... // Şopîrlă verde-albastră mă încălzesc la soare / Pe
pieptul tău culcată, sub liturghii de aur... // Trupul meu albastru
doar zăpadă vrea, / Mîna ta întinsă răscolind omătul... // Acolo-n
vis de visuri, acolo ne e masul, / Ca umbră ne-nserată a singurei
iubiri... // În ziua de pe urmă, / Cînd nimeni nu se naşte, / Cînd
mînă peste mînă e peticită-n cuie, / Cînd soarele se sparge ca oul
crud de Paşte / Şi sapi cărare-n ape, şi vezi, orbind, că nu e... // Eu
alăptez cu versuri pe toţi flămînzii lumii, / Cînd timpul rugineşte
pe gînduri fără vlagă, / Noi despărţim lumina de plînsetul
minciunii, / Turnînd ulei şi vinuri pe-a visurilor plagă... // Umbră
eu şi umbră noi / Zăvorîte în noroi, / Unul blestemat în doi, /
Umbre peste nu şi da, / Umbre-n umbră om pleca, / Săruta-ne-
vomcîndva, / Umbrul şi cu umbra sa... // Lerui ler, la geamulmeu /
Joacămoartea colind greu, / Negre corbe sub părău, /Mai din sus
de Dumnezeu... // În rîşniţa lui Dumnezeu, / Bob de cafea şi tu, şi
eu, / În ceaşca zilei ce trecu, / O pulbere şi eu, şi tu... // În mijocul
cerului, insula trupului meu, / Jur-împrejurul, dormea în amiaz
Dumnezeu. // Noi ne-ngropăm în izvor fără apă, / Timpul ne bea
dintr-o spartă năstrapă.

Michaelae memorabiles versus

Sine fine

Mircea CIUBOTARU

Dirijoarea, cu “Flori de m ”ăr
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După câteva ceasuri de stat prin Otopeni (bagaje, oameni
nevrozaţi, cozi la ghişee, ultimele declaraţii de
dragoste:

, o
poşetă uitată pe un pervaz, care a băgat în priză echipa antitero, căţei
coafaţi, un amestec de parfumuri care te ameţeşte) şi un zbor cu
peripeţii (întârzieri de avioane, pierderi de TGV şi o noapte pe
aeroportul Charles de Gaulle), Angers-ul te întâmpină muiat în
căldură, ca în mijlocul unei oale cu supă de ceapă. Franţuzească,
biensur ! Piatră peste piatră, oboseală peste oboseală. Puţină lume
dimineaţa pe străzi.
Autobuzele, ceasornic. Cronometrăm. 20 de minute pînă la

Universitate. Încă 10 de la staţie pînă la facultate. CăutămBureau de
Recherche. Chipuri cunoscute de la conferinţă, schimbăm câteva
vorbe. Ni se dă un spaţiu de lucru, cu birouri şi calculatoare
individuale şi ni se stabileşte prima întâlnire oficială cu profesoara
îndrumătoare pe mâine. Localizăm biblioteca, luăm programul, ne
orientăm în teren. Gata pe azi aici. Ne întoarcem în centru pe jos. O
oră. Plouă, a plouat şi astă-noapte. E bine, se mai răcoreşte un pic.
Căutăm un magazin mare. E nemaipomenit ce ne ajută zilele de la
începutul lui iunie. Nu greşim deloc străzile şi nu mai folosim harta.
În faţa marketului, pe un maldăr de cartoane, o brunetă:

Zic destul de tare ca să fiu auzită:
Reacţia imediată: ţiganca începe să râdă în

hohote şi-mi face cu mîna. Doar ochii, căprui, extraordinar de
frumoşi şi luminoşi, rămân trişti. Îi fac şi eu cu mîna. Cine ştie ce
nevoi au aruncat-o aici, la capătul lumii…

*
Măbucur că văd castelul de câteva ori pe zi.De fiecare dată, cade

lumina altfel pe pietre. E un joc al vieţii, care mă aruncă din castel în
castel. Ziduri de nisip, turnuri de vorbe, de speranţe. Punţi de cărţi.
Grădini demuzici. Şanţuri cu disperare, câteodată.O ordine strâmbă
a lucrurilor. Un nefiresc răsucit.
Biblioteca Universitară e paradisul borgesian. Organizată şnur,

toată lumea are acces nelimitat la tot fondul de carte. La sală, desigur.
Aici e de noi.O carte atrage încă vreo câteva după ea.

*
La 7 seara ieşim în oraş. Căldura fierbe şi în cuvinte, şi în noi.

Căutăm Jardin de Havas, undeva peste gară. Un parc oarecare,
dichisit ca fiecare centimetru pătrat de verdeaţă de aici, dar fără să-ţi
dea impresia de prea multă încorsetare. O luăm apoi pe de-a dreptul,
spre Jardin du Mail. Aici ai ce vedea, statui, aranjamente florale,
fântâni arteziene cu brotaci chinezeşti, un carusel, chiar şi patru lei
vopsiţi îngrozitor în maro. Şi dacă tot suntem în zonă, căutăm şi
Jardin des Plantes. Da, e aproape, dar închisă la ora asta. O lăsăm pe
mâine. Înapoi spre centru, pe alte străduţe. E ora la care răsar de peste
tot mese şi măsuţe pe trotuare. Un popor de petrecăreţi îşi caută
locurile preferate.
În Place de Ralliemann, în faţa teatrului, pe trepte, o minunată

surpriză. O orchestră simfonică întreagă şi un cor aferent, în
pantaloni scurţi, tricouri, şlapi, interpretând un program de muzică
religioasă medievală. Acesta e dar pentru mine, ora mea de muzică
de sâmbătă seara…Spectatori puţini, dar receptivi.

*
Aplouat bine peste noapte şi s-a răcorit.Mergem spre Jardin des

Plantes, traversând un oraş pustiu, plin de gunoaiele de astă-noapte.
Niciunmagazin deschis, niciun ompe stradă.Doar câtevamaşini.
Castelul pare muiat într-o incredibilă nuanţă de albastru. E

ciudat cum o anumită culoare îţi poate aduce înmemorie (de parcă ar
fi fost izgonit de acolo…), nepermis de aproape, un om…Numă pot
obişnui să trec pe lângă el de câteva ori pe zi. Pe lângă castel, nu pe
lângă om…
Jardin des Plantes nu e grădina botanică, aşa cumcredeam ieri. E

un parc mare, cu plante de multe soiuri, frumos etichetate, cu o
băltoacă în loc de lac, cu bănci, alei,mă rog.Mi-e dor de grădina
botanică, de şopârle, veveriţe, păsări cenuşii, raţe sălbatice cu
boboci, expoziţia de flori de toamnă, locurile, ascunzişurile unde am
învăţat pentru tot soiul de examene…Ne învârtim un ceas, mai mult
nu avem ce face. Înapoi spre centru. Lumea s-a mai trezit, mai apar
biciclişti, familii care aleargă. Ne oprim la biserica Notre-Dame.
Lume puţină şi aici. Liturghia aproape de sfârşit. Lumea familiară,
dureroasă, a orgii…

*
Repetitiv, bibliotecă. Azi, însă, o să mă răsfăţ şi cu altceva, nu

doar cu critică literară.Mi-am stabilit şatra în zona artelor. Dau iama
în albume de pictură, în istorii ale artei. Artă religioasă, pictură,
mozaicuri, arhitectură. Un albumKoudelka, fotografie alb-negru. O
istorie a instrumentelor muzicale. Un album cu cele mai frumoase
manuscrise muzicale. Alte albume, alte ferestre. Manuscrise
miniate, iniţiale înflorite. Mă dor ochii, mă doare sufletul. Înapoi în
paradis. Fac fotografii la greu, nu mă pot desprinde de anumite
imagini.
Plecăm. La coborârea din autobuz, ne surprinde cea mai ciudată

Fă, vezi ce faci pe acolo, crucea mă-tii, că,
dacă aud că te spurci cu vreun italian, vâr cuţitul în tine cînd vii

medame,
silîîvopîleee… dacă nu vorbeşte
româneşte, tot degeaba…

mea

ploaie. Care nu plouă, adică nu cade vertical, sănătos şi cinstit, din
cer. Ci ne învăluie din toate părţile, o pulbere de apă, o îmbrăţişare de
stropi, caldă, familiară cumva. Umbrela e total inutilă, în cinci
minute suntemnumai bune demers la un concurs de tricouri ude.

*
Pe lângă volumele de teorie literară pe care le mănânc, nu rezist

să nu mai stau o oră în sectorul Arte. Mary Ellen Mark, Helmut
Newton, şi, din nou, Koudelka. Îmi vine să plâng. Fotografie alb-
negru, ceea ce am visat mereu să fac. Alb-negru, combinaţia
imbatabilă de unde vine forţa expresiei. Nu culoarea, care îţi forţează
ochiul să se împrăştie, diluînd ideea şi simplificând povestea. Mi-e
dor de aparatele de fotografiat cu film, de camera obscură, de emoţia
apariţiei imaginii pe hârtia pusă la uscat… De fapt, şi poezia e o
imagine, care se fixează sau nu, ce rezistă sau nu, depinzând de
revelaţii şi revelatoare…
E o mare diferenţă între cele două maluri ale Maine-ului. La

universitate e mereu frig, bate vântul pieptiş sau pieziş. De partea
astalaltă, e mai cald, aerul se ascunde printre clădiri, într-un joc
ciudat de-a cine-pe-cine. Piatra sau vântul?

*
Astăzi tot în zona imaginarului, imagine, semn, simbol,

semnificaţii, lecturi, sisteme de semne. Tratatul de pictură al lui
Leonardo da Vinci, facsimilat după ediţia integrală apărută în 1651!
Legat în piele, pe hârtie groasă, filigranată.M-a emoţionat nespus să-
l ţin în mână, să-i simt coperţile şi paginile, să caut în lumină
imaginile ascunse. Dacă m-ar lăsa cineva, aş sta în zona asta a
bibliotecii o jumătate de an…
Altă bucurie:Michel Pastoureau, . Văzut

la librăria castelului, dar înfoliat. Netradus în română. Acum stau şi
mă uimesc, pagină după pagină.O altă lume, a fabulosului unde totul
e posibil, unde şi celemai ascunse dorinţe se împlinesc.
Locul acesta e ciudat. Lecţii peste lecţii, la tot pasul. Foartemulţi

oameni cu dificultăţi de deplasare. La noi, ocrotiţi, chipurile, de stat.
Aici funcţionează un sistem social puternic, dar oamenii sunt
integraţi, au serviciu, după puterea lor. Se deplasează greu, dar se
deplasează (!) singuri (în cârje, cu cadrul…), îmbrăcaţi elegant,
necerşind nimic de la nimeni. Într-o staţie de autobuz, un cuplu, ea în
cărucior. Autobuzul opreşte fix, la milimetru, deschide uşa cu
platforma specială, au locul lor anume. Ea, îmbrăcată în roz, cu
bijuterii multietaj, expansivă. El, volubil, grijuliu. Se vede că se
înţeleg. Nimic din resemnarea sau din încrâncenarea oamenilor de la
noi…

*
O zi frumoasă, cu soare şi vânt. Drumul, acelaşi de zile bune, mă

pune să văd oraşul altfel. E vară. Dar toată lumea, aici, se îmbracă în
culori sobre. Cu ştaif, croieli interesante, combinaţii tandre de
materiale. Mult negru, mult bej şi alb. Nuanţe pastelate. Nu
portocaliu pe mov şi roz lângă verde electric. Nu buline pe dungi
auriu cu argintiu. Şi maşinile mici păstrează preferinţa pentru toate
nuanţele de griuri, am numărat treizeci până am găsit una de un roşu
stins. Parcă e o poveste în care totul a împrumutat culorile pietrei,
omniprezentă, atotbiruitoare pe clădiri vechi şi noi, pe străzi, pavaje,
balcoane, coloane, trepte. Singurul dezmăţ cromatic e cel al
grădinilor, parcurilor, jardinierelor şi gavanoaselor de tot felul.Verde
puternic, lucios, la concurenţă cu florile vii, prea vii, de parcă ele ar fi
adevăraţii stăpâni ai cetăţii.
Biblioteca mă aştepta. Încerc să termin astăzi partea de imaginar

şi poetică a imaginii. Dar, ca un făcut, nu pot să las din mînă un alt
album Koudelka. Fotografiile făcute în Praga invadată, salvate
incredibil şi trimise (într-o cutie de conserve?) în Occident, mă
cutremură.
Iau, ca bonus, din raft, un dicţionar al sfinţilor, apoi o

enciclopedie a semnelor vegetale. Trebuie să-mi mut, de luni, sediul
în sectorul autobiografie şi jurnal intim. Că, altfel, o să stau numai
aici…

*
Mă obsedează imaginea curgătoare a străzii. Asistăm, simpli

spectatori, la ceva ciudat, o altoire de altceva peste bătrâna Europă.
Foarte vizibilă povestea în magazine, în parcări, în mijloacele de
transport, sau, pur şi simplu, pe stradă. Copii albi aproape inexistenţi.
Copii de culoare, cîte 4-5 la fiecare familie. Mulţi, gălăgioşi,
debordând de vitalitate. Concluzie simplă şi dureroasă, o ireversibilă
transformare…
Muzeul de Arte Frumoase, loc binecunoscut, în grădina căruia

am intrat de câteva ori. Primul set de coordonate, istoriaAngers-ului,
ehehei, cu mult înainte de Hristos. Ochii mi se opresc la un raft cu
vase de ceramică neagră, spune eticheta. Eu le văd la fel cu
cele de Marginea, incredibil lut ars şi soare prizonier într-o capcană
fără leac. Epocă romană apoi, desigur, bănuţi strălucind insistent în
ulcică (alt soare ascuns), pietre de mormânt rezistînd mai mult decît
locatarii, o istorie a descoperirilor arhelogice în Place de
Ralliemman,mozaicuri în împletiri de culori şi paşi peste paşi, morţi
peste vii, istorie peste istorie.

Bestiarul Evului Mediu

Gaule

Castelul, cu etape diferite de construcţie, catedrala, chei de
boltă, obiecte de cult,mult aur, pietre preţioase lucind peste tot, cărţi
rare, marmură, capiteluri, animale fabuloase, gata să ne înghită.
Secole de istorie, răsucite într-o spirală fără capăt, frânturi de vieţi,
furnici truditoare, muşuroiul mai important decît generaţiile. În altă
aripă a clădirii care se frânge la tot pasul în ogive, în scări ascunse, în
vitralii, o galerie de artă cumaimult de 350 de tablouri. O alergătură
prin epoci, nume pe care doar le-am visat până acum prin albume,
culori, minuţioase rame, ele însele obiecte de artă. Tablouri uriaşe,
care trebuie privite de la respectuoasă distanţă. Pânze mici, detalii
filigranice. Orgie de personaje mitologice şi biblice. Portrete,
capcane din care proprietarul te priveşte cu indulgenţă, la adăpost
de timp, de istorie.Cine emai prizonier, te întrebi?
Într-un colţ, mă aşteaptă o spinetă. Da, în perfectă stare de

funcţionare, şi acordată, mă asigură custodele sălii. 1701, anul
pictat printre trandafiri. Întind un deget, tandreţe furişată pentru
cântecul ce n-am să-l pot cânta niciodată.
Mă dor ochii, am înghiţit prea mult, prea deodată. E durerea

aceea de care doar plânsul în faţa frumuseţii pure te poate alina. În
schimb, sălile de artă contemporană zgârie retina, prin contrast cu
cele dinainte. Haos, zboruri frânte, limbaje fără noimă. Struţo-
cămile vizuale, încercări nereuşite de nuntiri între materii, forme,
culori şi idei. Într-un spaţiu special, o expoziţie temporară de
curiozităţi. Obiecte adunate de colecţionari din călătorii exotice. O
mumie egipteană alături de stampele lui Hokusai, măşti aztece faţă-
n faţă cu vase greceşti, istorie rotită în calendare calpe, unde mâna
omului vrea să ajungă şi să întreacă divinitatea.
La soare, o altă magnolia grandiflora îşi risipeşte promisiunile

de iubire.
*

Am început o serie de poeme (sper să fie o serie scurtă…)
haotice, o îngrămădire, o buluceală de cuvinte, de senzaţii
mlăştinoase. Un mâl pietrificat, care ne cuprinde pe toţi,
transformându-ne în statui fără umbră. Probabil că e răspunsul,
reflexia la ceea ce simt venind din exterior. O aparenţă de ordine
grozavă, de normă, dar care camuflează o stare browniană. O
mergere de nicăieri spre nicăieri, amintindu-mi de animalul lui
PetreŢuţea.
Îmi place recluziunea asta voluntară într-un spaţiu închis. Vine

unmoment în care parcă vezi ideile defilînd peste pereţii albi, stând
cuminţi, aşteptând doar să întinzimâna şi să le culegi.
Mai citesc câteva pagini din . Unele fragmente

îmi sunt cunoscute, din cărţile anterioare. Altele cheamă ochii de
două şi trei ori asupra lor, fraza se răsuceşte, se încolăceşte, şarpe
viclean cu solzii de aur. Mi-e mai uşor să le citesc cu voce tare, în
ritmul lor de vieţuire, de întrepătrundere amateriei cu spiritul. Dans
de cuvinte, dans de idei, dansul sacru al focului, al arderii de tot.

*
Biblioteca e aproape goală astăzi. Dintotdeauna, pasionantă

întâlnirea cu hârtia tipărită. Nu-mimai aduc aminte cum am învăţat
să citesc, de una singură, cu mult înaintea şcolii. Ţin minte însă
foarte clar anumite cărţi din copilărie (casa era plină, izvorau de
peste tot, luxul nemaipomenit al profesorilor de română…), aşa
cum ştiu şi acum pe de rost cântece întregi pe care le auzeam fie din
cutia fermecată cu difuzor, fie cântate de mama, cînd nu venea prea
obosită de la şcoală…
Literatură feminină, autobiografism, metaficţiune. Câte

concepte, câtă teorie, câte clasificări… Şi stau de multe ori şi mă
lupt cu mine însămi să citesc o carte cuprinzându-mă în emoţia ei
toată, fără camintea să pună automat nişte etichete critice…
Rezist mai puţin ca de obicei, se instalează încet-încet o

oboseală feroce. Camera mă aştepta, ou cu coaja groasă, numai bun
adăpost pentru singurătate. Ritualul ştiut: laptop, vorbit cu ai mei,
citit ziare, ronţăit ceva. Scris, descărcat poze, iar scris. Pe birou,
ştergarul ţesut luat de acasă. Fărâmă de identitate, alfabet pierdut şi
regăsit. Risipire prin lume şi timp, adunată în şiruri negre şi roşii.
La fiecare sfert de oră, clopotele catedralei împrăştie dihănii

flămânde. Gânduri, vise ce nu se vor împlini. Lecturi jucăuşe şi
otrăvitoare. Nopţi în care cerul s-a împăturit singur şi a plecat
departe…

*
Astăzi ne pierdem într-un labirint de străduţe între castel şi

catedrală. Metodic, cu paşi mărunţi, din poartă în poartă, ca nişte
cerşetori de frumos. Simt impulsul de neoprit de a pune mâna pe
pietre, de a mângâia ziduri şi uşi. Câţiva turişti îşi rostogolesc
căutările aiurea, intrigaţi de pustiul din jur. Da, terasele sunt închise
azi, aerul are altă culoare, o transparenţă aparte, de fruct copt sus, pe
o creangă…
Descoperim, ca nişte copii fără griji, feroneria veche, la fiecare

uşă tot altmodel. Nici numai ştim pe care străduţă am fost şi pe care
nu, labirintul de piatră ne înghite cu poftă, pe nemestecate. Ne
salvează o casă altfel decît cele din jur, lemn la vedere, mult lemn,
plăcuţa însoţitoare spune, sec, 1399. Se sparie sufletul la vederea
copacului prin care a curs viaţă acummai bine de 600 de ani. Inelele
groase, perfect conturate, iau, pentru cîteva clipe, locul soarelui.
Iar fotografii. Iar paşi. Ferestre deschise, viaţă continuă. Da, în

tot centrul istoric se locuieşte. Perdele lucrate demînă,mici grădini
interioare sau agăţate de geamuri, uşi trântite. Rar de tot, câte o
pisică visează netulburată la soare.
Facem ce facem şi nimerim iar la catedrală. E un semn, e timpul

să intrăm.Amamânat astamereu, nu ştiu de cemi-a fost frică…
Îmi trebuie ceva timp să-mi obişnuiesc ochii (deja chinuiţi) cu

umbra dinlăuntru. Doar vitraliile îşi fulgeră puterea, lumina şi
culoarea încolăcite într-un dans în care noi, cei de jos, nu avem ce
căuta. Mă aşez pe o bancă. Mă las absorbită de coloane, de arcurile
frânte care mă cheamă, din loc în loc. Descopăr apoi, cu
încetinitorul, maiestuoasele tapiserii atârnate de o parte şi de alta a
navei centrale. Restul e o tăcere pe care nu îndrăzneşte s-o tulbure
nimeni. Istorie pe (şi sub) pietre, pe aur, catifele şi dantele. O uriaşă
orgă doarme cu capul spre cer. Va trebui să mai vin într-o zi aici, la
întretăieri de drumuri şi istorii. Şi nimic nu se mai poate întocmi
după ce ieşim, decât drumul spre casă.

CarteaNoimelor

Mihaela GRĂDINARIU

Jurnal
(fragmente, cioburi
şi frânturi) din
Angers



CRONICA IDEILOR

12 cronica veche

Se desfăşoară, în ultima vreme, în presa literară
românească, pe un ton, când discret, când polemic, o
dispută asupra poziţiei doctrinei corectitudinii politice în

raport cu cele două mari orientări (ideologice) ale
contemporaneităţii, Democraţia şiComunismul.
O recentă apariţie editorială: William S. Lind, Andrei Dîrlău,

Irina Bazon,
(Editura Rost, Bucureşti, 2015) atribuie

marxismului paternitatea noii doctrine.
Autorii consideră că la obârşia doctrinei corectitudinii politice s-

ar afla Institutul pentru Cercetări Sociale înfiinţat, în anul 1923, de
Felix Weil, la Frankfurt, în Germania, (numit ulterior, neoficial,
Şcoala de la Frankfurt). La naşterea „copilului”, FelixWeil a declarat
că scopul Institutului, a casei în care s-a născut (a maternităţii,
adăugăm noi), era să contribuie la afirmarea (dezvoltarea)
„marxismului ca disciplină ştiinţifică.” (p.84)
Ca la orice proces, avocaţii acuzării (dar şi ai apărării) încearcă să

se folosească de ignoranţa şi temerile juraţilor şi publicului pentru a-
şi impune susţinerile. În cazul de faţă, acuzarea se preface a nu şti că
marxismul (comunismul) are o mulţime de variante: marxismul
originar al întemeietorilor,Marx şi Engels, leninismul (bolşevismul),
stalinismul, maoismul, titoismul, castrismul, ceauşismul etc. Nu este
cazul să intrăm într-o prezentare exhaustivă şi comparativă a acestor
variante. E suficient să spunem că practica socială şi propaganda au
făcut ca unele dintre acestea să fie considerate forme benigne, să
aibă o reputaţie mai bună, iar altele să fie socotite maligne,
periculoase, în raport cu Democraţia.Astfel acuzarea şi apărarea pot
folosi temerile ori simpatia juriului sau ale populaţiei pentru a le
obţine,mai lesne, aderenţa.
La 1923, comunismul nu exista decât în variantele de marxism

(originar) şi leninism. Marxismul originar este un comunism
internaţionalist şi democratic (urmăreşte cucerirea puterii în stat pe
cale democratică şi guvernarea după principii democratice), iar
leninismul un comunism internaţionalist şi dictatorial (cucereşte
puterea în stat cu forţa, prin revoluţie şi guvernează prin dictatura
proletariatului).

Corectitudinea politică. „Religia” marxistă a noii
ordini mondiale

Autorii volumului menţionat lasă să se înţeleagă că marxismul
Şcolii de la Frankfurt era de variantă bolşevică (leninist-stalinistă),
deci o formă rea, comparativ cumarxismul originar. Ca să se atribuie
copilului paternitate bolşevică, ar fi trebuit să se demonstreze că, aşa
cum originea „laptelui de stele” al Căii Lactee se află în sânul Herei,
şi Institutul, împreună cu cadrele sale, a izvorât din „sânul”
Moscovei, al Internaţionalei a III-a Comuniste. Dar nu o fac. Se
aduce, în schimb, o dovadă slabă, o presupunere şi anume că Şcoala
s-a născut din insatisfacţiile resimţite de germani prin înfrângerea
revoluţiei sovietice (bolşevice) din Bavaria (Germania), în aprilie-
mai 1919. La fel de bine, apărarea ar putea spune că doctrina
corectitudinii politice este copilul comunist marxist înfiat de către
Democraţie, întrucât s-a născut în casa acesteia, Germania, care în
1923, era o republică democratică. Acest copil, perceput ca
nepericulos în comparaţie cu fratele său, comunismul leninist-
stalinist crescut de U.R.S.S., a trăit în casa Democraţiei germane
până la 1933. Simţindu-şi existenţa periclitată de venirea nazismului
la putere, a preferat să se refugieze în alte case ale Democraţiei
(Elveţia, Franţa, SUA) decât în casa fratelui său periculos (U.R.S.S).
Copilul simte cine-i vrea binele!
În 1945, democraţiile occidentale (S.U.A., Marea Britanie,

Franţa) în alianţă cu comunismul stalinist (U.R.S.S.) au înfrânt
Germania nazistă. Aliaţii au impus măsuri pentru denazificarea şi
democratizarea Germaniei. Revenită de peste ocean, pe tancurile
S. U.A. şi beneficiind de protecţia acestora, corectitudinea politică a
prosperat cu rapiditate pe seama măsurilor de denazificare, ce au
lovit în curentele politice şi filozofice neagreate de Învingători.
Întemeietorul existenţialismului, M. Heidegger, învinuit de simpatii
naziste, a fost înlăturat de la catedră. În schimb, adepţii Corectitudinii
politice erau în graţii, ceea ce nu e de mirare în condiţiile alianţei
dintreDemocraţiile occidentale şiComunismul stalinist.
Însă, te-ai fi aşteptat ca, după 1946, când s-a declanşat „războiul

rece”, între Învingători, între Democraţie şi Comunismul stalinist,
mama Democraţia să ia măsuri contra Corectitudinii politice, dacă
era progenitură comunist-stalinistă. N-a luat! Pentru că socotea
comunismul marxist propagat de aceasta mai puţin periculos decât
comunismul leninist-stalinist şi deci tolerabil. În plus, Comunismul
marxist al Corectitudinii politice se îndepărtase şi de comunismul
marxist originar.
Corectitudinea politică vorbea despre egalitate, dar în limbajul

înnoit al înlăturării discriminărilor. Despre ce egalitate era vorba?
Nu despre egalitatea dintre săraci şi bogaţi, dorită de Comunismul
marxist originar şi leninist-stalinist, ci despre egalitatea dintre hetero
şi homosexuali, dintre albi şi negri, dintre sexe, dintre studenţi şi
profesori, dintre minorităţile etnice şi majoritate, dintre defavorizaţii

şi privilegiaţii în cele mai diferite chestiuni. O asemenea imagine
asupra relaţiilor şi drepturilor sociale aminteşte mai degrabă de
Democraţie decât de Comunism. Corectitudinea politică
promovează deci un comunism marxist acceptabil, tolerat de către
Democraţie.Nuanţă de care nu ţin seamacei speriaţi de comunism.
Două obsevaţii se impun, dacă acceptăm că doctrina

Corectitudinii politice are caractermarxist:
1) marxismul corectitudinii politice, spre deosebire de marxismul
originar, nu mai pune accentul pe economie (egalitatea economică
generată de proprietatea comună asupra mijloacelor de producţie),
ci pe drepturile omului (nediscriminarea, egalitatea minorităţilor
etnice, sexuale, culturale etc), e un fel demarxism cultural (social);
2) marxismul corect politic şi marxismul bolşevic se aseamănă prin
faptul că ambele sunt internaţionaliste şi combat naţionalismul
(patriotismul) .
În această dispută quasi-academică, românii par mai speriaţi

decât occidentalii de Corectitudinea politică percepută ca fiică a
Comunismului marxist. Şi au de ce, căci tot păţitu-i priceput! Ei
cunosc mai bine decât occidentalii că, încă de la formularea sa de
cătreMarx,Comunismul a avut reputaţia că e o „stafie ce umblă prin
Europa”. Şi cui îi plac stafiile? (Se pare că occidentalilor!) Lenin,
care a fost exilat în Siberia, a reuşit să „fure” de la şamanii siberieni
meşteşugul materializării stafiei. A rezultat o formă malefică a
cărei reţetă a fost „îmbunătăţită” de către Stalin.
Nu demult au apărut şi reţete de materializare a stafiei

comuniste în forme acceptate ca benefice. Priceputul DenSiao Pin a
făcut-o folosind un miş-maş oriental. Şi toată lumea îi invidiază pe
chinezi. Inclusiv occidentalii! Uniunea Europeană crede că a găsit o
reţetă proprie în doctrina Corectitudinii politice. „Directivele U.E.
au un damf izbitor de corectitudine politică”! (Sorin Lavric,

, în „România literară”, nr.30/24 iulie 2015, p.9)
Românii, care au convieţuit cu reîncarnarea leninist-stalinistă a

stafiei Comunismului marxist, suflă şi-n iaurt. Şi nu prea cred într-o
materializare benefică a acestei stafii. Unii dintre ei nu sunt atât de
suspicioşi, admiţând minunea. Sătui de „realizările” Tranziţiei, ar
vrea chiar să adopte reţeta chineză. Dar, ca membri ai U.E., trebuie
să aplice reţeta europeană, Corectitudinea politică. Suntem chiar
destul de avansaţi pe această cale: am început cu înlăturarea
discriminării minorităţilor, recunoaşterea pe o cale ocolită a
căsătoriilor dintre homosexuali şi am întins covorul roşu pentru
primirea refugiaţilor.
Nu-i aşa că trăim o istorie interesantă? Înlăturăm Comunismul

leninist-stalinist la 1989 şi adoptăm Comunismul marxist
(Corectitudinea politică), intrând înU.E.!

Flagelul corect

Traian D. LAZĂR

PATERNITATE
INCERTĂ

Nu pot să uit faptul că Nicu Gavriluţă a absolvit studii de
filosofie. Ştiu bine că ani de zile, ca lector, a susţinut
prelegeri de hermeneutică, încă le mai susţine şi astăzi

ca profesor. Aşadar, relaţia lui Nicu Gavriluţă cu filosofia se
păstrează şi este vizibilă într-o carte cum este

Este vorba de o carte compusă, să spunem, din două părţi. O
primă parte, mai extinsă, adună prefeţele şi studiile scrise din 2001 şi
până în 2015. În partea a doua sunt trei studii destul de extinse, la care
mă voi referi puţin mai târziu. Unele prefeţe însoţesc lucrări traduse
la noi: Marc Auge & Paul Colleyn, ; Jean Servier,

şi l (din opera lui Servier s-a mai tradus la noi
); Paul Diel,

Altele însoţesc câteva cărţi apărute în limba română: Adrian
Poruciuc, - o carte de excepţie,
publicată mai întâi în Statele Unite şi apoi reluată în limba română
într-o formă mai extinsă, acum doi ani, la Editura Universităţii
,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; un roman cu totul aparte, semnat de
Aurel Brumă, ; o carte a lui Mirel Bănică: ,
publicată acum trei ani; o carte semnată de Felicia Cordoneanu,

şi o alta
semnată deGeorgeTeampău, .
Ce aş dori să spun în legătură cu aceste prefeţe? Bine elaborate,

ele iau forma unor studii introductive. Se vede astfel foarte limpede
care sunt preocupările lui Nicu Gavriluţă: antropologie, sociologia
religiilor, istoria ideilor şi credinţelor religioase. Aş face aici doar
câteva menţiuni. Înainte de toate, Nicu Gavriluţă este foarte atent la
latura simbolică a faptelor sociale. Nu am să intru în detalii, însă mi
se pare important că autorul revine mereu asupra acestui aspect:
orice fapt social comportă o latură simbolică. Noi discutăm uneori
despre simbol într-o manieră foarte inadecvată. Credem că pe lângă
lumea de semne, cunoştinţe sau idei, există şi anumite simboluri.
Problema este că orice fapt omenesc comportă o latură simbolică,
îndeosebi faptul social. Până şi faptele pe care le studiază oamenii de
ştiinţă sunt evident marcate de ceea ce înseamnă imagine sau
reprezentare simbolică. Au un caracter simbolic (în definitiv, orice
imagine omenească are un caracter simbolic). Or, Nicu Gavriluţă
este foarte atent la acest aspect, mai exact la modul cum se constituie
în manieră simbolică un fapt social. Ca să poţi înţelege un asemenea
fapt, te orientezi după posibile semnificaţii pe care acel fapt ţi le
aduce în atenţie. Ideea este mereu reluată şi, cred eu, în privinţa
aceasta Nicu Gavriluţă revine la o teză a lui Eliade: orice fapt social
comportă o laturămitico-religioasă.MirceaEliade a şocat, la vremea
lui, cu acesastă teză. Pare greu de susţinut, dar dacă acceptăm
înţelesul pe care Eliade îl acordă faptului religios, atunci putem
înţelege ceea ce vrea să spună.
În noua sa carte, Nicu Gavriluţă se ocupă în mare măsură de

relaţia cu celălalt. Ideea de alteritate revine destul de frecvent.
Vorbeşte, la unmoment dat, despre „un timp al alterităţii” pe care noi
l-am trăi în momentul de faţă. Din păcate, relaţia cu celălalt este
acum tot mai complicată. Uneori socotim că timpul nostru este unul

Mit, magie şi
manipulare politică.

Antropologie
Magia Terorismu
Istoria utopiei Divinitatea. Simbolul şi semnificaţia ei.

Sub semnul pământului mamă

Dealul Religia în fapt

Condiţia socială a femeii în ortodoxia actuală românească
Mit şi bandădesenată

al toleranţei, al comunicării şi deschiderii, al bunei convieţuiri dar, de
fapt, lucrurile nu stau tocmai aşa. Mai mult, vorbim despre asta, sau,
ştiu eu, acoperim cu discursul nostru bine elaborat o situaţie care este
tot mai complicată şi mai dificilă. Urmărind anumite articole şi studii
din carte ne dăm seama că, de fapt, nu putem vorbi despre un progres
în privinţa relaţiei cu celălalt. Cred că lucrurile se complică şi fiecare
epocă îşi caută noi soluţii. Interesant este căNicuGavriluţă nu-l caută
pe celălalt doar după anumite diferenţe lingvistice, religioase sau
istorice. Sunt şi acestea luate în atenţie, dar în dese rânduri are în
vedere acel pe care noi îl proiectăm prin reacţiile sau
resentimentele noastre. Faptul mi-a amintit de o carte a lui Umberto
Eco, ?, de fapt cum îl construim pe
celălalt în atitudinile noastre reactive sau în resentimentele noastre.
Nu în ultima instanţă, Nicu Gavriluţă e atent la celălalt ascuns în noi
înşine. Sinele apare la unmoment dat el însuşi celălalt. E ca o entitate
străină în noi înşine, străină prin unele conduite cum sunt celemagice,
mitice sau alchimice. Multe pagini din această carte au în vedere
această ipostază mai complicată a alterităţii. Cum bine s-a spus, omul
arhaic nu s-a pierdut complet. Nu s-a retras din noi. De fapt, ducem cu
noi o istorie de conduite sau de atitudini stranii, vechi, îndepărtate.
Din când în când suntem noi înşine surprinşi de acest celălalt care s-a
adăpostit destul de bine în fiinţa noastră. Insist aici asupra unei idei a
lui Jean Servier, anume că rămâne pentru noi ca o datorie să
chestionăm în continuare acele presupoziţii pe care de regulă le luăm
ca de la sine înţelese. E vorba de un gen de propoziţii cu care
ne obşnuim, în care trăim, dar care sunt profund discutabile. Dacă am
reuşi să le conştientizăm şi să le clarificăm în parte, probabil amputea
să generăm alte atitudini în relaţia cu celălalt. NicuGavriluţă reuşeşte
cu succes să facă tocmai acest lucru în textele cuprinse în volumul

.
Cele trei studii din partea a doua a cărţii sunt:

şi
. Aici, Nicu Gavriluţă

revine la câteva modalităţi de explorare a faptelor sociale despre care
ştiam deja că le practică cu succes. Cred că a făcut şi o pasiune pentru
una dintre ele, , preluată după studiile lui Ioan Petru
Culianu. La fel şi în ceea ce priveşte cercetarea acelor fantasme care
ne orientează gândirea, limbajul şi conduitele noastre. Aceste
cercetări pot să aducă contribuţii însemnate pentru cercetarea faptelor
socio-umane. Nicu Gavriluţă este foarte atras de această modalitate,
de sugestiile lui Culianu, care vin, iată, dinspre un matematician:
RudyRucker.
În definitiv, orice fapt socio-uman este, în mare măsură, un fapt

deschis.Ar trebui văzut ca un fapt ce propune în faţa noastră multiple
variante sau versiuni, ramificaţii care se tot extind. Culianu afirmă că
s-ar extinde la infinit, dar după anumite reguli. Nu suntem în măsură
să formulăm cu privire la un fapt uman o explicaţie sigură, certă.
Căutăm, mai curând, un spaţiu logic de posibilităţi. Îl privim în felul
unui obiect ideal, ce poate avea nenumărate variante sau posibilităţi.
Vedem, după aceea, care dintre ele îşi găsesc sau nu realizarea în
lumea pe care onumimreală.
Pe această cale merge Nicu Gavriluţă atunci când analizează

terorismul românesc din decembrie 1989 şi revoluţia română din
acelaşi an. Îşi dă seama că, în privinţa aceasta, importă mai curând un
anumit gen de interpretare decât o decizie foarte sigură cu privire la o
soluţie sau alta. Cred că e o cale mai potrivită decât altele ce sunt
frecvent utilizate. Este o hermeneutică sensibilă la multiplele

celălalt

Cum ne construim duşmanul

a priori

Mit,magie şimanipulare politică
Terorismul

românesc - un fractal în spaţiul Hilbert; Magia în acţiune: un neamţ
lutheran este ales preşedinte al României Manipularea politică şi
religioasă a sacrului. Cazul Charlie Hebdo

metoda fractalică

deschideri ale unui fapt social.Aceasta înseamnă, până la urmă, că nu
vom deţine sensul ca atare niciodată, însă putem aproxima
posibilităţile lui, putem avea în vedere , putem avea în
vedere un loc unde sensul devine posibil şi, în ordine omenească,
cred că este suficient pentru o anumită înţelegere. Aici nu putem
opera cu relaţii sau cu date precise. Nu e o chestiune de calcul. Mai
curând este vorba de explicitarea unor fenomene, cum spuneam,
multidimensionale şi deschise. Nu e o atitudine sceptică, dimpotrivă,
atâta timp cât sunt în jocmultiple intenţii, variante şi evoluţii sociale.
Constat încă o dată căNicuGavriluţă a făcut o pasiune pentrumetoda
fractalică, am regăsit-o adesea în cărţile şi conferinţele sale.
Aş mai spune ceva în legătură cu prezenţa acelor fantasme care

ne ghidează sau ne orientează gândirea. Probabil că secolul XIX şi
câteva decenii ale secolului XX au marginalizat ceea ce numim

şi Însă aceste facultăţi sunt mult mai puternice,
mai elocvente şi cu efectemultmai serioase decât credemnoi. În prea
dese rânduri suntem orientaţi de fantasmele şi obsesiile noastre.
Uneori suntem conştienţi cu privire la unele dintre ele. Altele ne
ghidează din ascuns, fără să ne dăm seama de prezenţa lor. Însă,
recunoscându-le ca atare, am putea să înţelegem mai bine unele
conduite bizare, ciudate, multe nonsensuri care populează lumea
noastră. Ioan Petru Culianu rămâne, iarăşi, o sursă importantă pentru
scrierile luiNicuGavriluţă,mai ales prin .
Pornind de la acest text, Nicu Gavriluţă caută să înţeleagă şi să

aprofundeze virajul neaşteptat pe care l-au luat alegerile
prezidenţiale din România anului 2014, un viraj care, trebuie să
recunoaştem, ne-a cam surprins pe toţi. Rezultatul neaşteptat al
alegerilor a lăsat deoparte calculul matematic şi calculul electoral.
Or,NicuGavriluţă îşi explică acest fapt prin putereamanipulării unor
fantasme care, în momentul de faţă, populează încă minţile noastre.
Este realmente interesant lucrul acesta şi eu cred că ar putea fi luat în
seamă. Probabil că există încă destule rezerve, socotindu-se că ar fi în
joc chestiuni obscure sau oculte. Nu-i deloc aşa ceva. Până la urmă
sunt reprezentări şi imagini pe care noi le întreţinem fără să sesizăm
faptul acesta. Textul lui Nicu Gavriluţă devine astfel un argument
asupra căuia trebuie sămedităm.
Ultimul studiu din carte (

) mi-a plăcut mult fiindcă readuce în
discuţie chestiunea libertăţii. Până la urmă, ceea ce s-a întâmplat în
Franţa priveşte libertatea însăşi: mai ales libertatea de expresie,
pentru europeni, mai ales cea religioasă, pentru musulmani. Marea
problemă este ce se întâmplă când aceste două proiecte ale libertăţii
se întâlnesc? În ce măsură există limite ale unuia sau ale altuia?
Personal, împărtăşesc opinia lui Nicu Gavriluţă. Cred că orice
atitudine omenească, orice fapt omenesc comportă anumite limite.
Nimic din ce este omenesc nu se eliberează de orice limită, nicimăcar
ceea ce numim libertate. Libertate absolută ar însemna, cel puţin
uneori, acte fie arbitrare, fiemonstruoase, absurde.
Libertatea, această atitudine elevată prin care recunoaştem fiinţa

umană, tot ce are ea mai nobil, stă totuşi sub anumite limite. În
momentul în care nu mai recunoaştem aceste limite ne predăm
hazardului pur şi simplu. De aceea cred că ultimul text din

ar putea să arunce o nouă lumină asupra
conţinutului întregii cărţi.
În acestă lumină nouă şi ţinând seama de perspectivele pe care

Nicu Gavriluţă le propune în abordările sale din recenta carte,
fenomenele sociale se deschid unor noi sensuri şi înţelegeri infinit
mai profunde.

efecte de sens

fantezie imaginaţie.
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Regizorul Bobi PRICOP în dialog cu Călin CIOBOTARI
Ceea ce te uimeşte la Bobi Pricop este sinceritatea sa şi un anume tip de puritate pe care

tânărul regizor o degajă atunci când vorbeşte despre teatru şi despre sine. Meditativ, adeseori
introvertit, cu mult bun simţ, lui Pricop îi lipseşte ştiinţa de a-şi face loc cu coatele în universul
destul de aglomerat al teatrului românesc. Are, în schimb, sensibilitate, talent, inteligenţă. O
demonstrează spectacolele sale, începând cu cel de debut, „Jocuri în curtea din spate”,
continuând cu „Contra progresului”, „Contra iubirii” sau„Profu' de religie”…

Călin Ciobotari:

Bobi Pricop

ş

Bobi Pricop, suntem la Iaşi, unde tu montezi
pentru prima oară…

Odistribuţie tânără observ…

Există o tendinţă a regizorului tânăr de a opta pentru actori

: Da, pregătesc la Teatrul „Luceafărul” un spectacol
pe un text al EliseiWilk, „Pisica verde”. Din punctul meu de vedere,
este unul dintre dramaturgii contemporani de urmărit, cel puţin din
generaţia foarte tânără. Lucrez cu scenografa Irina Moscu, iar din
distribuţie fac parte Ioana Corban, Carmen Hăisan, Camelia Dilbea,
Alex Iuraşcu,GeorgeCocoş şiDrago Maftei.

Da, e un spectacol adresat adolescenţilor, cu o poveste ce se
învârte în jurul a şase adolescenţi.

tineri şi dramaturgi tineri, dintr-un fel de
solidaritate generaţionistă?

Simţi că în teatrul românesc există un
conflict între generaţii sau e, mai degrabă, o
prejudecată convenabil de invocat atunci
când ceva numerge?

Dacă e să mă refer la cazul de faţă,
contextul îmi impune asemenea opţiuni, la
un teatru pentru tineret. Actorii au vârsta
personajelor. În general vorbind, însă, am
lucrat cu actori de toate vârstele. La primele
spectacole pe care le-am făcut, recunosc că
mi-a fost mult mai la îndemână să lucrez cu
oameni apropiaţi de vârstamea. Pemăsură ce
amcăpătat încredere, am lucrat şi cu actori de
peste 60 de ani.

Eu personal nu-l simt… E, într-adevăr, o
aşteptare pe care o avem unii de la alţii, dar
nu cred că e un conflict. Doar că uneori ne
înşelăm reciproc aşteptările.
Bun, aşa şi definirea artistului tânăr e relativă. Până la ce vârstă

te vei considera ca făcândparte din generaţia tânără?

râdem - n.mea

Eşti la bază actor, în sensul că prima facultate pe care ai
absolvit-o a fost Actoria.Abia apoi ai făcut Regia. Probabil eşti sătul
de întrebarea asta, însă nu am încotro şi ţi-o adresez şi eu: de unde
schimbareaasta de paradigmă?

Până la urmă a fost bine, cred, că ai făcut Regia ca a doua
facultate. Ţi se pare că presupune o anumematuritate?

Ai avut un debut în forţă, ca regizor. Cât este de importantă
„instituţia” aceasta adebutului?

Vrei nu vrei, debutul te-a definit în percepţia noastră, a celor
care urmărim ce se întâmplă în teatrul românesc. Eu, de fiecare dată
când spun Bobi Pricop, mă gândesc şi mă voi gândi la spectacolul
tău de debut, „Jocuri în curtea din spate”, pe care, în 2012, cred, îl
urmăreamuluit înFNT.

După acest debut, uşile ţi s-au deschis de la sine sau ai bătut tu pe
la uşi?

Înţeleg că e nevoie şi de mult noroc pentru ca drumul tânărului
artist să fie drumul cel bun…

De vreme ce debutul tău s-a consumat în zona teatrului
independent, s-a declanşat în tine o „slăbiciune” pentru acest tip de
teatru?

Dar există riscul pentru un regizor ca tocmai această comoditate
din teatrele de stat să-l îndepărteze definitiv, ireversibil, de teatrul
„sub cerul liber”?

Cred că printre atributele unui artist tânăr se numără un fel de
căutare a formei însoţită de o dorinţă de a găsi substanţa. Şi îmi place
să cred că voi continua să abordez aşa demersul meu artistic toată
viaţa. ( ) Cred că tinereţea emai curând o stare de spirit.
Am întâlnit regizori cu o vârstă biologică înaintată, dar surprinzător
de tineri.

A venit dintr-o necesitate mai degrabă decât dintr-o dorinţă.
Când am dat admitere la Regie, nu prea înţelegeam la ce se referă
regia. Totul a plecat de la un casting la care au participat vreo 300 de
actori, printre care şi eu. Castingul se făcea pe repede-înainte pentru
angajarea într-un teatru. M-am simţit atât de prost pe scena aceea, cu
comisia în faţa mea…Mi s-a părut de-a dreptul umilitor, era o luptă
pentru care nu aveam arme. Să demonstrezi în două minute ce? Mi-
am spus că nu vreau să mai trec prin aşa ceva şi eram conştient că, în
următorii ani, voi mai avea de-a face cu astfel de momente. Ca tânăr
actor, în România, e dificil să-ţi găseşti de lucru. Primul meu gând a
fost că trebuie să-mi deschid un teatru al meu, un teatru în care să nu
mă port aşa cu nimeni.Mi-ammai zis că nu prea pot să-mi deschid un
teatru din postura de actor; ca să fiu un manager bun, trebuie să fiu
măcar regizor. Camasta a fost logica decizieimele…

Da, e bine să abordezi cu cât mai multă înţelepciune un text
dramatic, la fel cum, probabil, încrederea cu care te arunci în
realizarea spectacolului emaimare dacă ai deja ominimă experienţă
deviaţă.

Nu putem să revenim la această întrebare peste vreo zece ani?
Amsenzaţia că a trecut foarte puţin timpde la debut...

Am avut un noroc imens cu spectacolul meu de licenţă, preluat
de celmai important teatru independent dinBucureşti, Teatrul „Act”.
Acirculat mult, a avut ecouri bune şi am crescut odată cu el. Inclusiv
după ce a fost gata, continuam să învăţ lucruri noi despre meserie de
fiecare dată când îl reluam. Cred că cea mai mare provocare, pentru
mine şi pentru echipa implicată în „Jocuri”, a fost de a ţine viu un
spectacol. E ceva ce nu învăţasem în facultate.

Cred că a fost o serie de întâmplări fericite.N-am simţit niciodată
că bat pe la uşi, ci mai degrabă că uşile erau întredeschise, iar eu am
venit cunişte propuneri.Au fost nişte întâlniri şi nişte uşi…

Da, ţine de noroc, dar şi de seriozitate. A te lua pe tine şi ceea ce
faci în serios.

E mai comod să lucrezi într-un teatru de stat, fie şi numai pentru
că ai mai multe resurse la dispoziţie. Se spune că, într-un sistem de
stat, libertatea unui artist este îngrădită, însă până acum nu mi s-a
părut deloc aşa.

Acum câteva zile m-am întors de la Edinburgh Fringe Festival,
unde timpdeo lună şi jumătate am repetat şi jucat spectacolul „Ashes
Afar”.M-am văzut „distribuit” în toate compartimentele unui teatru:
dimineaţa rezolvam partea de marketing şi comunicare, trimiteam

mail-uri, la prânz împărţeam pliante şi stăteam de vorbă cu oamenii
pe stradă, încercând să-i convingem să vină la spectacol.Altfel nu ai
şanse într-un Edinburgh unde, într-o singură lună, au fost 50.000 de
reprezentaţii a peste 3.300 de spectacole. Ajungeam apoi la teatru,
unde eram, pe rând, omul de la lumini, omul care dă cumătura, omul
care aducepublicul în sală, omul care stinge lumina.

A fost un lucru pe care mi l-am asumat tocmai pentru că doream
să scap o perioadă de această comoditate pe care o poţi întâlni în
teatrul instituţionalizat.

Chiar, nu oboseşte un regizor făcând tot felul de lucruri care îi
răpesc, la unmoment dat, din suflul creativ?

De ce insist pe aspectul acesta… Observ că, deşi unii dintre

regizorii români importanţi au plecat la drumdin zona independentă,
arareori semai întorc acolo. Doar dacă o fac dintr-un fel de bravadă,
ostentativ, ca să demonstreze ceva…

Cumai simţit că te-a primit lumea regiei româneşti?

Ai simţit simpatie, ai simţit tăceri reci?

Sunt unii tineri regizori care acuză existenţa unei ancestrale
cooperative regizorale. E vorba despre rularea unui număr aproape
fix de regizori care ajung să deţină un monopol asupra pieţei de
spectacole.

Relaţia cu managerii de teatru cum ţi-ai definit-o? Propui tu
textele?

Dar cu totul diferit de „Îmblânzirea scorpiei”…

Ca regizor, cui simţi că datorezi ceva din punct de vedere stilistic,
estetic?

Înţeleg că eşti unul dintre regizorii care pune accent pe lucrul cu
actorul.

Textul, cuvântul unde intră în priorităţile tale?

Nu ştiu care sunt motivele. Nu există susţinere financiară de
aproape niciun fel pentru teatrul independent, iar resursele pe care le
ai la îndemână probabil că nu sunt dintre cele mai tentante sau
motivante.

Nu ştiu cumsă răspund la întrebarea asta…

Nu ştiu dacă există o lume compactă a regiei româneşti, ca să mă
pot raporta la ea. Ceea ce ştiu e că de fiecare dată când a existat
contextul comunicării, am avut dialoguri bune cu alţi regizori. Fie că
îi admiram, fie că nu…

Pot să văd nişte exemple din aşa numita cooperativă, însă nu m-
am lovit personal de ea.Nu amsimţit niciodată că proiectelemele ar fi
blocate sau respinse în acest context.

În mare parte, da. Au existat şi situaţii în care mi s-a cerut să fac
ceva anume. De exemplu, îmi doream să montez în oraşul meu natal,
Piatra Neamţ, la fel cum teatrul nemţean îşi dorea să lucreze cumine.
Aveau nevoie de o abordare modernă a unui text clasic. Fără să mă
simt într-adevăr pregătit, am început să lucrez la „Îmblânzirea
scorpiei”. După două săptămâni, m-am dus la directorul Liviu Timuş
şi i-am spus că nu se leagă lucrurile, nu funcţionează nimic, dar că eu
nu vreau să plec, deci hai să-ţi propun alt text.Am avut noroc că Liviu
Timuş, artist şi el, mi-a înţeles blocajul şi mi-a permis ca în restul
timpului pe care îl mai aveam la dispoziţie, să transform decorul şi să
produc un spectacol onorabil, zic eu, „Contra iubirii”…

O, da!

Cred că toate spectacolele pe care le-am văzut de-a lungul
timpului au avut o influenţă asupra mea. Bune, slabe, rămâi cu ceva
din ele. Primele spectacole pe care le-am văzut şi m-au făcut să vreau
să fac teatru au fost cele de la Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, apoi
alte câteva pe care le-am văzut la Bucureşti. O precizare mi se pare,
însă, importantă: mai mult decât regizorii sau concepţiile regizorale,
m-au fascinat actorii de pe scenă. La vremea respectivă, nici nu-mi
dădeam seama că un spectacol are şi un regizor. Abia mai târziu,
spectacole de Dabija, de Purcărete, de Măniuţiu, de Gianina
Cărbunarium-au făcut să înţeleg care ar putea fi rolul unui regizor.

Actorul este cel care intră în contact direct cu publicul, şi el
trebuie să fie pregătit pentru această întâlnire. Mi se pare esenţial să-i
acord ceamaimare atenţie.

E un subiect delicat. Mi-e foarte greu să aleg texte, îmi ia foarte

mult operaţiunea aceasta. Cred că ţine şi de procesul de maturizare.
Când începi să te familiarizezi cu tot felul de dramaturgii, devii mai
greu impresionabil. Primele texte pe care le-am ales au fost cele care,
la lectură, au avut un mare impact asupra mea. Pe măsură ce
experienţele se acumulează, constaţi că numai eşti atât de vulnerabil
în faţa textului, iar textele care să lase urme asupra ta apar totmai rar.

Încerc sămă păstrez cât mai proaspăt în timpul repetiţiilor.Altfel
spus, îmi exersez capacitatea de amă transpune într-un spectator care

Asta e valabil şi pentru spectatorul profesionist, care, cu cât e
mai rodat, cu atât cere mai mult de la un spectacol. Care e relaţia ta
cu publicul? Ţii cont de public? Când repeţi, ai în minte o sală care
se uită la ce faci tu?

nu ştie nimic despre proiect.Mereu încerc să îmi dau
seama ce înţelege un spectator care vede pentru
prima oară ce facem noi pe scenă. E o verificare pe
caremi-o impun. E cam singurul fel în care anticipez
reacţia publicului. Nu fac o obsesie din asta, nu caut
cu tot dinadinsul mecanisme de a-l seduce sau de a-l
emoţiona.

Scopul meu în teatru nu e să păcălesc publicul,
ci să-l determin să se emoţioneze un pic altfel decât
s-ar fi aşteptat. Sau să declanşez în el începutul unui
proces de gândire, de reflecţie.

Sunt destul de ataşat de spectacolele pe care le
fac. De fiecare dată când se mută în alt spaţiu, îmi
doresc să fiu acolo, reiau repetiţiile şi, deşimă înjură
actorii, nu ezit să schimb lucruri. Chiar şi la un an de

Da, în „Contra iubirii” erau suficiente locuri în
care păreai că faci abstracţie de public şi că
discursul tău regizoral era atât de personal, încât
ţinea deja de regiuni ale intimităţii tale.

Întreţii o relaţie post-premieră cu spectacolul?

la premieră. Unul dintre regizorii secolului trecut care mă
interesează foarte mult, Meyerhold, spune că adevărata muncă la un
spectacol începe după premieră, după primul contact cu publicul,
când actorii încep să înţeleagă spectacolul prin prisma receptorului.
De altfel, după premieră, spectacolul încetează să fie al regizorului,
el devine al actorilor.

Cred că există undeva, dar încerc să-l evit cât pot. Pentru mine
teatrul nu trebuie să aibă de-a face cu dictatura. Cred foarte mult în
echipă şi în actorul-vedetă, nu în regizorul-vedetă!

Am într-adevărmaimulţi colegi foarte buni care au urmat traseul
acesta. Tudor Luncanu, la Cluj, Horia Suru, Alex Bogdan, care
lucrează în teatrul independent bucureştean… Şi exemplele pot
continua.

De foartemulţi dintre colegiimei. Şi cu atâtmaimult regret că nu
reuşimsăne întâlnimşi să vorbimcât ne-amdori.

Mi-aş dori să fac cât mai multe şi cât mai bune. Cred că în anii
trecuţi am făcut două pe an, dar anul acesta voi avea, probabil, cinci
premiere. E o provocare pe care mi-am impus-o. Nu-mi dau încă
seama dacă emai bine sau nu.

E ciudat. Sincer să fiu, în România, am avut frecvent senzaţia că
cei care fac teatru sunt percepuţi ca un fel de oameni demâna a doua,
de . Am întâlnit de multe ori această impresie că dai la
teatru sau „te faci artist” pentru că nu eşti capabil să îţi alegi o
meserie serioasă, bănoasă. M-am bucurat să descopăr în afară altă
raportare şi un fel de respect pentru cei care aleg meserii artistice.
Dar e o discuţie complexă şi ţine foarte mult de istorie, de cultură şi
de sistemul educaţional. În alte ţări, oamenii merg la teatru nu din
conformism sau pentru că trebuie, ci pentru că înţeleg că astfel
investesc în ei înşişi.

Pentru mine e foarte importantă această temă. Cultura poate
modela societatea, iar cultura începe cu educaţia. Cred sincer că
putem fi de folos societăţii în momentul în care reuşim să-i stârnim
apetitul pentru cultură. Cu cât avem parte de activităţi culturale mai
înalte, cu atât ne dorimmaimult.

În primul rând, nu cred că avem o mişcare teatrală atât de
omogenă încât să devină vizibilă. Cum, de exemplu, e noul val din
cinematografia românească. Ajunge în exterior un mix foarte
eclectic de spectacole, care nu cred că poate fi clar categorisit

Sper foarte mult să încep să fac şi film. Pe termen lung asta ar fi
dorinţa mea, să mă implic şi în proiecte cinematografice. Mă mai
interesează şi să dezvolt proiecte educaţionale în domeniul cultural.

Momentan nu.
( )

Avem deja pedagogi foarte buni, iar eu încă nu simt că aş avea
ceva de spus cuiva cu cinci sau zece ani mai mic decât mine, astfel
încât să-lmotivez aşa cumeu am fost la rândulmeumotivat.

Trebuie sămai treacă ceva timp…

Pentrumoment sunt fericit cumuncameade regizor…( )

Ca regizor, simţi în tine un filon dictatorial?

Bun, acum nu putem să nu observăm că există o tendinţă a
actorilor de a face regie…

Din valul tânăr de regizori, de cine te simţi mai apropiat?

Câte spectacole pe anapuci să faci?

Te simţi confortabil ca regizor român?

second class

Am observat că te preocupă, în spectacole, chestiunile acestea
denatură educaţională.

Circuli destul de mult prin afară. E văzut în vreun fel anume
teatrul românesc?

Ce tip de teatru te vezi făcândpeste, să spunem, zece ani?

Pedagogia teatrală te interesează în vreun fel?

N-ai asupra cui s-o aplici… râdem

Darun teatru al tău îţi mai doreşti sămanageriezi?

Te poţi antrena cuunNaţional până atunci…
râdem

.

“Cred în echip i actorul-
vedet , nu în regizorul-vedet !”

ă ş în
ă ă

Interviul va apărea în volumul colectiv Tânărul artist de teatru.
Circumstanţe româneşti (coord. Oltiţa Cîntec), editat de Festivalul
Internaţional de Teatru pentru Publicul Tânar Iaşi (FITPTI), ediţia a
VIII-a, 4-9 octombrie2015.

“Jocuri n curtea din spate” - spectacol de Bobi PRICOPî
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Ce aş spune, dacă nu aş fi şi critic de teatru despre
, spectacolul

Teatrului „Excelsior” dinBucureşti?
În primul rând, că e un spectacol la care te simţi extraordinar de

bine în fotoliul tău de spectator. Că deşi dureazămai bine de două ore
şi jumătate parcă nu ţi-ai dori să se termine atât de repede. Că
recomandându-l prietenilor şi sfătuindu-i ca nu cumva să îl piardă,
nu rişti defel ca după ce au făcut-o să îţi arunce priviri încărcate de
reproşuri ori să îţi ceară, pur şi simplu, să le decontezi contravaloarea
biletelor.Dimpotrivă.
Acţiunea piesei scrisă deAlan Bennett se petrece cândva în anii

'80 într-un liceu dinAnglia.Un liceu fără îndoială bun, dar nicidecum
unul de elită. Liceu al cărui director vrea performanţe, însă nu
deoarece şi-ar iubi foarte tare elevii, nu fiindcă ar fi din cale afară de
preocupat ca viitorul lor să depăşească limitele previzibilităţii, ci
pentru că aşa ar fi cât de cât sigur că îşi va asigura continuitatea în
funcţie. Absolvenţii liceului în cauză visează, ca orice alt licean din
ţară, să fie admişi la Cambridge sau la Oxford, dar mai toţi sunt
conştienţi că nu vor fi primiţi decât la universităţi mult mai puţin
celebre.
Nu ştim cum sunt toţi profesorii şcolii cu pricina, dar cei pe care

îi vedem pe scenă, bătrânul profesor căruia toată lumea îi spune
Hector, deşi cu toţii ştiu că numele lui e cu totul altul, şi doamna
Lintott s-au obişnuit în primul rând ei înşişi cu statutul de
„funcţionari didactici”. Cu toate că în realitate lucrurile nu stau nici
pe departe aşa. Fără doar şi poate, atât dl. Hector cât şi doamna
Lintott au fost cândva studenţi buni, se vede şi acum că sunt tobă de
carte.Au ales să lucreze în învăţământ cu speranţa că o vor face până
când se va ivi ceva mai bun. Or, fie pentru că acel „mai bun” nu s-a
ivit, fie pentru că nu au ştiut ei să îl bage în seamă şi să profite de el,
provizoratul de odinioară s-a transformat în certitudini cotidiene
plicticoase, în zile egale unele cu altele. Şi unul, şi celălalt îşi fac
datoria conştiincios. Elevii se amuză cu măsură pe seama ticurilor şi
slăbiciunilor omeneşti ale fiecăruia, tolerează chiar şi ceea ce în
societatea americană din anii '80 nu prea era tolerat fiindcă nu

The
History Boys. Poveşti cu parfum de liceu

fuseseră încă descoperite binefacerile gândirii politic corecte, îi
preţuiesc şi îndrăgesc. Relaţia dintre ei e una amicală, nicidecumuna
de forţă. Lucruri pe care Bennett le-a surprins cu maximă acuitate şi
cu multă verosimilitate şi autenticitate, deloc edulcorat şi defel
înzorzonat.
Calmul vieţii de zi cu zi din şcoala respectivă e tulburat
doar de venirea unui profesormultmai tânăr, încă suplinitor,

pe nume Irwin. Metodele sale de predare sunt cu totul altele decât
cele ale mult mai vârstnicilor săi colegi. Convingerile lui, cel puţin
pe faţă, complet diferite, previzibilului cotidian el opunându-i şocul
dorit a fi cotidian. Culturii şi citatului tânărul domn Irwin le opune
eterna căutare a originalităţii. Şi aceasta pentru că, în opinia sau, mai
curând şi mai exact, în vorbele lui, doar originalitatea şi nu
„gablonţurile culturale” poate asigura succesul în viaţă şi succesul la
admitere.
Tulburarea nu ţine nici ea prea mult. Căci antagonismele dintre

dl. Hector şi dl. Irwin sunt mai puţin categorice decât s-aumanifestat
ele în primele zile, radicalismul tânărului mult mai flexibil şi mai
înţelept decât ne lăsau să credem aparenţele. Tânărul mai puţin
teribilist decât vrea el să pară. Când ajung să îşi împartă cursurile, cei
doi se completează reciproc, se admiră fără să şi-o spună, iar
rezultatele nu întârzie să apară.
Povestea aceasta, banală şi simplă, e spusă de piesa lui Bennett

cu mult mai multă savoare decât am făcut-o eu în rândurile de mai
sus. E plină de nişe, tot atâtea ocazii de a ni se mai spune câte ceva
despre câte un personaj şi sufletul lui. Aşa încât

e mai mult decât o rememorare a „anilor
tinereţii noastre”, decât o dezbatere dramatică despre metode de
predare şi metode de dobândire a succesului, ba chiar de parvenire în
viaţă, chiar cu preţul unor mici minciuni şocante, ori despre relaţiile
dintre profesori şi elevi.
În faptul de a fi identificat acel „mult mai mult”, de a-l fi adus pe

scenă cu emoţia necontrafăcută aferentă rezidă meritul principal al
regizorului Vlad Cristache. Emoţie pe care o regăseşti peste tot. În
jocul actorilor, în marea lor majoritate încă foarte tineri, în cântecele

cu
măsură

The History Boys.
Poveşti cu parfum de liceu

mai vechi sau mai noi pe care fie ei, fie Mihai Dinvale, remarcabilul
interpret al profesorului Hector, ni le reamintesc ba parodic, ba cu
implicare, în întâmplările, în accidentele, în disputele repede uitate,
în glumele şi bârfele nevinovate din al căror amestec se zămisleşte, la
urma urmei, farmecul anilor de şcoală. Cu colegii-vedetă, aşa cum
sunt cei interpretaţi de George-Albert Costea, Alexandru Ion sau
Gabriel Costin, cu colegii înţelepţi precum cei aduşi în scenă de
Cezar Grumăzescu şi Mihai Conrad Mericoffer, cu colegii cărora nu
le prea place cartea dar care se salvează fiindcă fac sport de
performanţă, precum Rudge, interpretat de Dan Clucinschi, ori cu
colegii pur şi simplu „de gaşcă”, aşa cum sunt cei siluetaţi de
Alexandru Voicu şi Radu Meteucă. Cu profesoare care par că s-au
împăcat cu ideea că nu mai au dreptul la nici măcar un vis fără ca
pentru asta să devine domnişoare Cucu, aşa cum e doamna Lintott ,
jucată de Daniela Ioniţă-Marcu, cu directori arivişti şi stupizi cum e
cel creionat fără exagerări inutile de Cristian Nicolae şi cu profesori
altfel, revoluţionari, în primii ani de carieră, cum e Irwin, fără cusur
interpretat deRadu Iacoban.
Am început aceste însemnări evidenţiind ce aş spune dacă nu aş

fi critic de teatru. Însă critic de teatru fiind şi profesor de franceză
fiind, nu pot să nu preiau cele spuse de spectatorul obişnuit şi
îndrăgostit de teatru care (încă) mai sunt, dar şi să observ că poate nu
ar fi fost defel rău ca spectacolul să se prezinte un picmai strâns (şi ar
fi putut fi măcar cu vreo zece minute) şi că ar fi fost sigur de dorit ca
pentru cuvintele şi frazele rostite în limba franceză de tinerii actori
cărora nu pare a le fi deloc simpatică francofonia să se fi cerut
sprijinul unui consultant de specialitate.

Ani de liceu
Mircea MORARIU

Mihaela MÎRŢU

Yoshi Oida i sensul vie iiş ţ
După primii trei ani petrecuţi alături de Brook, ce i-au

înlesnit cunoaşterea cântecelor şi dansurilor specifice
sufismului şi a ceremoniilor africane, sentimentul

identităţii naţionale l-a determinat să aprofundeze propria sa tradiţie
religioasă, filosofică şi culturală. Următorii trei ani de meditaţie şi
studiu i-au permis să stabilească legături între propria religie, artele
marţiale şi teatru. Ajuns pe muntele Koya, muntele sacru al
budismului shingon, la un centru de cercetare, a studiat gesturile
eficace ( ) şi cântecele ( ) ce sporesc capacitatea de a
discerne adevărata natură a omului, inseparabil de tot ce-l
înconjoară. În ritual, unitatea la care se aspiră întremişcare, cuvânt şi
concentrare i se pare asemănătoare jocului teatral. Participarea la
ceremoniile budiste îi permite accesul la anumite tipuri de energie
legate de transcendenţă. Respectă preceptele budismului: mila,
dreptatea şi fidelitatea. Pentru unmoment, amintirea rivalităţilor şi a
luptelor pentru supravieţuire din teatru îi stârnesc acea „neiubire”
(G. Banu). Decide totuşi să rămână actor, după ce a învăţat să-şi
elibereze corpul de tabieturile cotidiene şi să-şi controleze
conştiinţa, etapă ce precede creativitatea. Datorită exerciţiilor de
respiraţie, reuşeşte să utilizeze simultan sunetul, mişcarea şi
imaginaţia. Scopul ultim este atingerea unui nivel de realitate ridicat,
ce permite transcederea conceptelor de viaţă şimoarte.
La Sibiu, a relatat următoarea pildă sub forma unui dialog între

profesor şi elev. În faţa unui om aparent mort, elevul îl întreabă: „E
viu sau mort?” Profesorul: „Nu ştiu”. Elevul îl ameninţă pe profesor
cu bătaia. Profesorul: „Loveşte dar nu pot să-ţi răspund”. Elevul
loveşte. Profesorul: „Mai bine ai pleca”. Elevul pleacă. După un
timp, profesorul moare. Elevul se întoarce şi-l întreabă pe asistentul
profesorului dacă acesta este viu sau mort.Asistentul răspunde: „Nu
ştiu”.Acum, elevul înţelege.
Profesorul Dulcan - neurolog şi psihiatru - sublinia faptul că

toate religiile conţin „ideea de sub diverse
forme, regizate de alte legi cosmice decât cele de sorginte umană,
[conţin] lecţia de pe care toţi «călătorii» tărâmurilor celeste o
primesc şi, în fine, ideea că inteligenţa cosmică nu are decât un
singur ţel, ” (cartea citată). Yoshi Oida
ajunge la concluzii asemănătoare bizuindu-se pe învăţămintele
propriei sale culturi. Iniţierea în shintoism - pentru care fiecare fiinţă
umană face parte din energia universală ( ) - îi atrage atenţia
asupra ideii de purificare, având în vedere faptul că, în cursul vieţii,
puritatea iniţială este „contaminată, puţin câte puţin, cu energie
negativă” ( ). În ritualurile shintoiste, mişcări
viguroase şi alte practici spirituale intensifică conştiinţa şi
capacitatea de concentrare pe anumite imagini mentale.
comunică omului un adevăr esenţial ( ): atitudinea corectă în
viaţă ce implică conştiinţa datoriei, rectitudinea, demnitatea.

este garantul armoniei universale. Puritatea nu implică doar
murdăria fizică, ci orice profanare, orice degradare, izvor de
nefericire şi de nenorocire. Shintoismul insistă asupra valorii
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prezentului şi asupra necesităţii de a avea o atitudine pozitivă aici şi
acum, reflectând constant la pace, la fericire şi la prosperitatea
generală. Este valorizată calitatea vieţii. Adepţii shintoismului sunt
sfătuiţi să fie harnici, dar să nu-şi ignore limitele şi să nu se lase
dezorientaţi de învăţăminte străine. Shinto - „calea zeilor” - n-a avut
niciodată pretenţia de a constitui un sistem filosofic sau o teologie
naţională, ce alcătuieşte temelia pe care se sprijină instinctul naţional
(Inazo Nitobé, , Herald, 2013). În ciuda
rezervelor faţă de influenţe externe, shintoismul a fost întotdeauna
foarte tolerant cu alte religii, îndeosebi cu budismul. Confucianismul
a avut deasemenea un impact etic pozitiv, iar de la taoism,
shintoismul a împrumutat credinţa în forţa cuvântului pronunţat.
Teatrul nô „a păstrat «scheletul» religios În nô se
regăsesc ca personaje, făpturi supranaturale, acelaşi gen de dansuri
care se executau în sanctuare, ţesătura mitologică, atmosfera
hieratică a oricărui loc sacru” (Octavian Simu, ,
Herald, 2008). În teatrul nô există credinţa că frumuseţea sufletului
coexistă - spuneYoshi Oida - cu frumuseţea jocului. Contactul dintre
actori este conceput ca „un schimb sensibil echilibrat”. Respectul
pentru „fiinţa noastră intimă, pentru un corp armonios şi o frumoasă
prezenţă scenică”, tentativa de „a stabili o armonie între propriul
traseu interior şi lumea exterioară aşa cum este ea percepută”
( ), toate acestea constituie o amprentă etică a
shintoismului. Precizia deosebită a acţiunilor întreprinse,
autocontrolul, dispreţul bogăţiilor, politeţea, generozitatea,
loialitatea, încrederea în energia subtilă ( ) disimulată în spatele
realităţii materiale se leagă de codul samurailor. „Tehnica este
importantă, energia interioară este importantă şi armonia este
importantă. Dar în spate se află spiritul liber” ( ). În
budism, prin meditaţie şi dincolo de meditaţie, părăseşti starea de
spirit confuză ce dă naştere unei viziuni iluzorii, false sau eronate a
realităţii ( ), datorată necunoaşterii adevăratei noastre naturi.
Prin trezire ( ), budistul descoperă adevărata natură a omului,
fundamental pozitivă. Fixaţia egocentrică şi prejudecăţile sunt
depăşite şi înţelegi legea fundamentală a universului ( ).
Yoshi Oida a avut şansa de a cunoaşte şi o altă cale de explorare a

dificultăţilor, calea orizontală propusă de Brook; „metoda lui Brook
constă în a căuta o altă soluţie dacă nu progresezi. [...] el sapă
numeroase gropi în loc să se limiteze la una singură. [...] Totuşi,
oricare ar fi calea aleasă, orizontală sau verticală, esenţială este
voinţa de a căuta piatra preţioasă” ( ).
Într-o zi Brook i-a cerut să nu mai utilizeze tehnicile tradiţionale

japoneze.Yoshi Oida a reuşit să depăşească criza de identitate a celui
care „plutea” între două universuri culturale.Actor „nesupus”,Yoshi
Oida fascinează prin natura sa dublă: „nici de aici, nici de acolo”
(Georges Banu, , Gallimard, 2012).
Constrângerea a fost pentru el o sursă de creativitate. Contrar
majorităţii japonezilor europenizaţi, el n-a uitat ceea ce înţelepciunea
tradiţională înţelegea prin : „exterior sărac, interior bogat”
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( ). Fondul de stabilitate şi de coeziune al culturii sale
asiatice l-a împiedicat să se lase înghiţit de individualismul şi
dualismul european care disociază trupul de suflet. A sesizat
utilitatea unei „înţelegeri profunde a psihologiei umane” şi
„frumuseţea misterioasă a omului” ( ). „Acteur
flottant”, „acteur invisible”, „acteur rusé” (abil), el a înţeles că
inteligenţa logică este insuficientă pentru a înţelege ceea ce se
ascunde în spatele multiplelor aspecte ale vieţii.Yoshi Oida spune că
munca actorului constă în a reproduce viaţa omului. Nu ca pe un
documentar, ci pornind de la conştiinţa naturii sale esenţiale care,
după părerea sa, este un proces de schimbare continuă. Dacă actorii
vor să fie fideli vieţii, ei trebuie să fie conştienţi de necesitatea de a se
schimba constant şi de a fi capabili de a face acest lucru în mod
organic” (LornaMarshall, Posfaţă ).
Actorul abil trebuie să atragă privirea publicului, deblocându-şi

energia interioară printr-o activitate fizică regulată. Dacă
frumuseţea trupească şi cea a sufletului coexistă, atunci când intră în
scenă, actorul accede la o altă realitate. Dacă şi-a ales activitatea
fizică cu precauţie, pentru a elimina barierele intelectuale şi
emoţionale, energia sa interioară - echivalent al energiei care naşte
floarea pe capac - se trezeşte şi stimulează atât imaginaţia sa cât şi pe
aceea a spectatorilor. Atunci, jocul său declanşează „o emoţie
profundă cvasimetafizică” ( ). Acest tip de actor
este asemeni unei cupe ce conţine ofrande preţioase dăruite zeilor în
Orient. Din păcate, consideră Yoshi Oida, secretele meseriei nu se
pot învăţa: „ţineţi minte, că propriul dumneavoastră drum va fi
diferit” ( ). Cred că acesta este şi sensul unei alte pilde rostite la
întâlnirea de la Sibiu. Profesorul (către discipol): „E târziu, poţi să te
duci. E întuneric, ia o lumânare”. Când studentul a vrut să ia
lumânarea, maestrul a stins flacăra. Discipolul a înţeles. [Ce? Că
trebuie să-şi aprindă el însuşi lumânarea.] Acelaşi mesaj îl descifrez
şi-n pilda următoare: Un hoţ a vrut să-şi înveţe fiul arta de a fura. L-a
dus la casa unui om bogat unde se afla un cufăr cu pietre preţioase şi
alte lucruri de valoare. După ce fiul a intrat în ladă pentru a fura, tatăl
a închis cufărul. Neştiind cum să scape, fiul s-a gândit că n-ar fi bine
să strige şi a făcut un zgomot uşor ca de şobolan. O cameristă,
auzindu-l, a intrat în cameră şi a deschis cufărul. Hoţul a luat-o la
sănătoasa, urmărit de servitorii alertaţi de cameristă. Pentru a-i
deruta a aruncat o piatră în fântâna din curte şi a sărit zidul. [...]Astfel
a înţeles principiile de bază ale artei de a fura.
Ceea ce Yoshi Oida ştie mai bine ca nimeni altul este arta de a

spune esenţialul în puţine cuvinte sau doar printr-un gest. S-ar putea
vorbi în cazul acestui actor japonez de o conştiinţă transpersonală, tip
de conştiinţă care permite înţelegerea legăturilor profunde dintre om
şi Cosmos. Acest tip de conştiinţă evoluată - anticipată de culturile
amerindiene, observată de Artaud în cazul particular al indienilor
Tarahumaras - se caracterizează printr-o mare amplitudine în
intervalul alfa, caracteristic oamenilor ataşaţi valorilor spirituale.
Astăzi, oamenii de ştiinţă vorbesc de necesitatea de a accede la acest
tip de conştiinţă transpersonală pentru a realiza o civilizaţie holistică
bazată pe empatie, încredere şi solidaritate. Figură exemplară şi
unică printre oamenii politici ai ultimelor decenii, Václav Havel
afirmase în 1991, în faţa Congresului Statelor Unite: „Fără o
revoluţie globală în sfera conştiinţei umane, nu se va schimba nimic
în bine [...] şi catastrofa spre care se îndreaptă această lume -
prăbuşirea ecologică, socială, demografică sau generală a civilizaţiei
- va fi inevitabilă”.

L'Acteur flottant

L'Acteur rusé

in L'Acteur rusé

L'Acteur invisible

ibid.

(II)
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Recitalul de lied programat la Iaşi în spaţiul festivalier al
(ediţia a

XXV-a, 2015) s-a constituit într-un proiect inedit,
descifrabil prin însăşi titulatura manifestării:

Publicul prezent în sala a Universităţii de
Arte „George Enescu” a avut o experienţă rară, aceea de a recepta
în paralel două lecturi muzicale ale aceleaşi surse poetice, şi astfel,
de a percepe prin analogie concepţia creatoare a fiecărui autor,
totodată înţelesurile poetice, bogate în varii conotaţii.
Cele opt poeme, recitate înaintea fiecărui dublu moment

muzical de actorul Mircea Dascaliuc, dezvăluie o rară sensibilitate
a medicului-poet Vasile Burlui, pentru care lirica a devenit, cu
timpul, prin cele 10 volume publicate (poezie scrisă în română şi
franceză), mai mult decât o - o necesitate de
exprimare. (Lucian Blaga) -
stă scris pe frontispiciul celui mai recent volum,

, calitatea versului său decurgând din fineţea ideii şi
consonanţa rimei, din reverberaţia personalizată a imaginilor
neoromantice, neoimpresioniste sau simboliste.
Cei doi compozitori vin din alt timp, cel al modernismului

moderat al anilor '80, fiind experimentaţi în limbajul modal
cristalizat pe filiera Vieru-Olah-Spătărelu, cu finalităţi sonore
abstract-austere sau irizant-folclorice. Deşi colegi la clasa de
compoziţie a profesorului Vasile Spătărelu (au absolvit în 1985),
Roxana Pepelea şi Leonard Dumitriu sunt două naturi creatoare
distincte, forjate prin cariere profesionale diferenţiate. Roxana
Pepelea, activând ca muzicolog, în calitate de consultant artistic al
Filarmonicii din Sibiu şi de conferenţiar la Universitătea
„Transilvania” din Braşov, îşi rafinează continuu ideea/sursă
iniţială, cea a recreării sonore conceptuale a folclorului
românesc, remarcându-se prin lucrări ce se definesc prin titlu şi
gen: "Tărâm de dor" (poem pentru cor mixt şi orchestră), "Gândind
la Mioriţa" (suită simfonică) etc. Tehnicile moderne ale
heterofoniei şi variaţiunii libere sunt conduse spre o anumită
concreteţe, plasticitate, dramaturgie a imaginii sonore, atribute
recognoscibile şi în concertul de la Iaşi. Stimulată de versurile
romantice ale poetului Vasile Burlui, Roxana Pepelea îşi dezvăluie
disponibilităţi creatoare şimobilităţi stilistice nebănuite.
Leonard Dumitriu, dirijor de carieră, de asemenea cadru

didactic universitar, este un creator prolific ce a acumulat
experienţe consistente în genurile de operă şi lied. Explorarea unor
lumi poetice de mare diversitate - versuri clasice chineze, lirică
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IRREPARBILE
TEMPUS. Interogaţii sonore în oglindă propuse de compozitorii
Roxana Pepelea şi Leonard Dumitriu. Lieduri pe versuri de Vasile
Burlui. Eduard Caudella

violon d'Ingres
O boală învinsă ţi se pare orice carte

Concert
Brandemburgic

vs

Laura VASILIU

Florin FAIFER

Un cronicar de curs lungă ă

N-ai crede că în condeierul de un calm, aşa-zicând,
britanic, interiorizat şi parcă singuratic, pulsează atâta
sensibilitate. Am rămas surprins la una din galele

UNITER, când Mircea Morariu, distins cu Premiul Criticii (pe
2009), după alte două nominalizări, mai că a izbucnit în lacrimi când
juriul l-a desemnat câştigător.
Să nu se fi aşteptat? Mai ştii?... Oricum, lui i se potrivea cununa.

De ani şi ani, fără să obosească, MirceaMorariu susţine comentariul
teatral la câteva reviste (şi îndeosebi la „Teatrul azi”) cu spornicie, cu
tenacitate incomparabilă, cu un devotament rar întâlnit. Pretenţios,
dar cu o justămăsură, valorificându-şi erudiţia de universitar,Mircea
Morariu scrie, scrie, scrie cu un suflu inepuizabil, păstrând cadenţa
demaratonist.
Nu e deloc - aşa cum îl califică nişte purtătoare de fustă - un

cusurgiu, un cârcotaş. Ba încă „veşnicul cârcotaş”... Exigenţa lui îşi
are modulaţiile ei, apelul la concepte se conjugă cu vibraţia
percepţiei. Lucid fără pedanterie, pătrunzător cât discursul analitic o
necesită, Mircea Morariu trăieşte clipe de euforie atunci când
surprinde în plurisemantismul unor montări „acordul fin”, semn al
profesionalismului fără cusur. Temperament flegmatic, dacă
aparenţele nu înşală, cronicarul, cutreierând prin noianul de
semnificaţii ce se cer detectate, jubilează discret atunci când filtrează
acele nuanţe din care se plămădeşte un „spectacol de zilemari”.
Cum decurge, dacă nu sună prea izmenit, protocolul cronicii

morariene? După o incursiune succintă în teoria teatrală ce dă relief
unei epoci, criticul povesteşte piesa („importantă e povestea”, crede
el - şi noi cu dânsul), o discută, o cântăreşte, cu cele bune şi mai puţin
bune. Îl preocupă, într-o montare, coerenţa „semnelor” care se
împletesc într-o viziune, la fel şi ritmul, dedus din textul dramatic
imprimat unei puneri în scenă.
Fire aşezată, echilibrată, cu ştaif ardelenesc de ins binecrescut,

Mircea Morariu, surprinzător oarecum, nu evită confruntările. Dar
nici nu se răţoieşte aiurea, recurgând la jigniri în loc de argumente.
Ce are de spus spune fără ocol, fărămenajamente, pe un ton egal şi cu
un verb acid. Dacă un spectacol e „leneş şi leşios”, dacă-i „haotic,
leşios şi năclăit” (fie el şi semnat deHausvater), ce rost are să te pierzi
în farafastâcuri? Prea multă diplomaţie strică. Kitschul e kitsch, ce
mai încoace-ncolo, iar de vulgarităţi „ca la uşa cortului” sunt pline
scenele ultimelor decenii. Oricâtă înţelegere ai avea, ţi se mai şi

apleacă. Criticul, se vede treaba, e cam sătul. După cum se arată tot
mai reticent faţă de excesul de mişcare, faţă de vizualitatea abuzivă
menită să şocheze.Carevasăzică, vorbimde nemăsură.
Nu-i singurul păcat. Nu trebuie să colinzi prea mult prin ţară ca

să dai peste vreo „grozăvie”, peste vreo „blasfemie”, dacă nu chiar,
feri Doamne, peste „o catastrofă teatrală incalificabilă”. Ce supliciu-
i să suporţi o mizanscenă din care nimeni nu pricepe nimic! Una
dintr-alea cu hărmălaie, cu alergătură, cu agitaţie năucitoare. Un soi
de „coşmar”, la care nu-ţi dai seama dacă maestrul invitat cu
temenele o fi fiind sărit de pe fix sau îşi bate joc de spectatorul naiv şi
răbduriu.
MirceaMorariu rareori dă semne de enervare.Avizionat la viaţa

lui sumedenie de transpuneri scenice în care dorinţa nu-i susţinută,
după cumse exprimă elmai slobod, de „putirinţă”. Rămâne calm, dar
mai bine să nu-i vezi crisparea de pe chip. S-a lămurit de mult că nu
de puţine ori impostura mimează creativitatea şi dacă şi criticul din
stal, privitor cu veleităţi, e snob, ce să te miri că un ciudat caAndriy
Zholdak face furori cu trăsnăile cu care agresează publicul
martirizat. La ora „decontului” (termen predilect), eşecul nu mai
poate fi disimulat. Pana cronicarului, sancţionând un demers „total
neizbutit”, câştigă în expresivitate.Asuferit, după cum şimeseria i-o
cere, şi se mai destinde şi dânsul. Spectacolul ,
imaginat, aşa cum ne-a obişnuit, de Alexander Hausvater (care
preferă de-al naibii titlul în formă articulată), e „asemenea unui
dinozaur, căruia i s-a cerut să joace şotron printre porţelanuri
preţioase”. Bietul Alexander! Narcisismul său nu-l fereşte de a
luneca câteodată în ilar.
Că tot vorbim de maeştrii regiei, impresia pe care o lasă suita de

cronici îngemănate în culegerea
(Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2010) - pe care o

comentămaici - este că unii, printr-un har aparte,merg din izbândă în
izbândă, chit că se cam repetă sub presiunea unor obsesii. Un caz ar fi
RaduAfrim. Un altul, Silviu Purcărete, osândit se pare să dea numai
capodopere. Când nu câştigă pariul, alţii sunt de vină. De pildă, la
Iaşi, echipa de actori „deprofesionalizaţi” (consideră criticul lovind
o întreagă trupă) care a provocat rateul cu de
Pirandello. Criza de inspiraţie a regizorului o trecem cu vederea.
Aceeaşi optică, ca să mai luăm un exemplu, în judecata asupra
nereuşitei lui Felix Alexa cu de Max

Povestea de iarnă

2009. Un an teatral aşa cum l-am
văzut

Uriaşii munţilor

Biedermann şi incendiatorii

Frisch; care promitea atât, dar au dat-o în bară, cine credeţi, tot
interpreţii, neînstare să se depăşească şi rămânând poticniţi în
poncife.
De ce oare, în repertoriul românesc şi în acela străinesc, întâlnim

atâtea texte cu travestiţi, cu homosexuali, cu invertiţi? O întrebare pe
care nimeni nu o pune, probabil ca să nu trebuiască să răspundă. E o
poftă specială a publicului? Un „trend” al naturii ajunsă la răspântii?
Şi ce-i cu nuditatea asta provocatoare? Sălile de teatru or fi pline de
frustraţi? Nu putem trăi fără delicii pornografice? Eh, „altfelismul”
ăsta, fir-ar el să fie!
Dar fără politică se poate? „Totul e politică”, glăsuieşte baritonal

un director de scenă. E o modă exasperantă, şi în teatru, şi în filme, şi
la operă. Altă gogoaşă, care mie unuia îmi stă în gât. Unde întorci
capul, dai de o uniformă nazistă. Şi de alte bazaconii. Într-o montare
aiuristică a lui Zholdak, cu de Carlo Gozzi, prinţul Calaf e
ofiţer în trupele S.S. Ingenios, nu? Original nevoie mare... Paza bună
fereşte de primejdia rea.Dacă nu cumva o aţâţă...
Mircea Morariu, ca să ne întoarcem la criticul nostru, nu e genul

care se face că nu vede. Dimpotrivă, nimica nu-i prea scapă. Având
preferinţele lui, în care se regăseşte cu toată fiinţa, e firesc sămai intre
şi în polemică. Nu o caută cu lumânarea, dar nici nu se fereşte de
încontrări. Asta nu de dragul unui sclipitor dans al săbiilor, ci pentru
că obrăznicia, nu-i aşa, trebuie pusă la punct. Şi astfel se declanşează
un schimb de graţiozităţi cu nişte dudui înfigăreţe, „cronicărese şi
criticiţe” pline de ţâfnă,mai rea fiind „domnişorica creaţă” care tot îşi
dă cu părerea cu „mintea ei cea slabă”.
Mda, nu poţi fi galant la nesfârşit. Şi nu cu oricine... Poate că

MirceaMorariu îşi are slăbiciunile lui; are şi dreptul.Dar nu se sfieşte
să se încrunte atunci când îl nemulţumeşte prestaţia unor vedete, cum
ar fi Horaţiu Mălăele, care se năclăieşte într-un manierism în care
şarmul lui de altcândva se pierde. Strâmbăturile, fiţele estradistice
displac criticului orădean; el nu agreează jocul gros (ca „desenatul pe
sugativă”), cel lăcrămos sau cel mult prea uşure. Dar, pe de altă parte,
nu se zgârceşte la superlative („impecabil”, „magnific”,
„excepţional”, „sublim”, „monumental”), oferite cu temei artiştilor
maghiari îndeosebi.
Cronicile lui MirceaMorariu îşi au rânduiala lor, de la care nu se

abat (păcat de prea multe greşeli ce au scăpat ochiului de corector:
„peiorataiv”, „paretenere”, „fervoaiere”, Paul Basarb, Tennessee
Willimas ş.a. Caratele interpretării actoriceşti, decorul, cu ceea ce el
semnifică, eclerajul şi muzica de scenă, generatoare de stări,
coregrafia sunt, rând pe rând, luate în seamă. Şimai ales, după cum se
şi cuvine, regia, această „artă a autoexprimării”. Aici e şi riscul de a
cădea în paranoia, când artistul ajunge să se creadă „atoateştiutor şi
demiurgic”, lăsându-se cuprins de delir. Dar ce ne-am face fără
„nebunia” lui? Critica profesată de Mircea Morariu, inspirând
respect şi încredere, desfăşoară, sondând mereu în profunzime,
câteva răspunsuri.

Turandot

veche americană, poezii semnate de autori clasicizaţi (Vasile
Voiculescu, Lucian Blaga, Grigore Vieru), texte contemporane
(Narcisa Apreutesei, Dorin Popa, David Budbill ş.a.) îi stimulează
sensibilitatea, imaginarul sonor, consacrîndu-l în aria creatorilor
contemporani de muzică vocal-instrumentală. Formalizarea
procesului creator în baza unei tehnici modale complexe, opţiunea
pentru formele, sonorităţile, sintaxele, modalităţile de emisie
tradiţionale conferă muzicii sale o expresie ce migrează de la auster
la interiorizat, de la sumbru la parodic şi grotesc, de la vag-
melancolic la violent-expresionist.

-ul schiţat aici va facilita descifrarea opţiunilor
componistice ale celor doi creatori în lectura fiecărei poezii din
programul comentat.
„Polenul sufletelor noastre” - metaforă romantic-sentimentală

cu deschidere în abstract - este văzut de Leonard Dumitriu ca
peisaj plan, auster, asemantic, incolor (prin desfăşurarea ritmică
uniformă, independenţa liniilor, răceala expresiei), iar de Roxana
Pepelea ca traseu dramatizat prin arcuirea melodiei,
acompaniamentul obsesiv al pianului, contrastul median,
tradiţional al formei.
“Irreparabile tempus” - poem de rezonanţă eminesciană (“M-ai

invăţat să mor, a câta oară?”) vădeşte contraste interne de mişcare,
în cadrul unei concepţii modern-abstracte (Leonard Dumitriu), iar
de cealaltă parte (Roxana Pepelea) din nou o dramaturgie ternară ce
alternează continuităţi instrumentale neutre cu acumulări
tensionate şi direcţionate.
“Văratec 2013” - imagine sensibil pastelată a spiritualizării

eului şi a naturii în vecinătatea mănăstirii - primeşte note de
smerenie, reculegere, interiorizare într-un discurs vocal declamat,

Background

susţinut în paşi egali de scriitura pianului (LeonardDumitriu) dar şi
sugestii directe, de clopote, ce încadrează o linie melodică bine
articulată pe intonaţia versului (RoxanaPepelea).
“Meamaxima culpa” - asumare poetic-filosofică a universului,

cu accente depresive - este dezvoltat prin discurs polifonic de
amintire barocă, gradat, cursiv de către Leonard Dumitriu, în timp
ce Roxana Pepelea se întoarce şi mai mult în timpul muzicii,
propunândarmonii „goale”, de catedrală.
„Îngerul nopţii” - odă închinată poeziei (“Poezia se trăieşte în

lacrimi şi sânge/ în iubire şi în suferinţă”) - devine baladă, povestită
cu ton liturgic pe un suport rarefiat de acorduri (Leonard Dumitriu)
dar şi mişcare ritmică pregnantă, cu nuanţe ironic-neoclasice şi
folcloric-româneşti (RoxanaPepelea).
„Menuet de toamnă” - melancolic, deprimant, bacovian -

apropie, în mod surprinzător, soluţiile componistice, prin evocarea
dansului de gen, cu trimiteri clare la J.S.Bach în cazul Roxanei
Pepelea, dar şi prin dramatizarea formei, cu nuanţe depresive la
LeonardDumitriu şi efecte teatrale de ruptură a discursului în liedul
partenerei sale.
„Concert vesperal” diferenţiază din nou pe cei doi compozitori.

Leonard Dumitriu creează o miniatură melancolică de o subtilă
frumuseţe, pe când Roxana Pepelea valorifică virtualităţile
dramatice ale poemului prin desfăşurări pianistice ostinate sau
acorduri suav-disonante (în manieră franceză), prin declamaţii
vocale în secţiuneamediană.

„Chant rompu” pare a prilejui un schimb de opţiuni
componistice. În timp ce Leonard Dumitriu creează un lied de
rezonanţă romantică, vocea fiind susţinută de arpegiile largi ale
pianului, Roxana Pepelea alege un discurs modern, abstract-
disonant, în care alternanţa voce-pian pare să evoce cântul
întrerupt.
Experienţa unică trăită, atât de autori, care au ascultat abia în

concert creaţia celuilalt, cât şi de muzicienii din public, s-a datorat
interpretării profesioniste, inspirate a mezzosopranei Claudia
Codreanu şi a pianistei Vasilica Stoiciu-Frunză. Personalitate a
vieţii contemporane de concert din România şi nu numai, Claudia
Codreanu a impresionat prin timbrul vibrant şi intensitatea
expresiei, prin modul de a se integra spiritului creaţiilor. Pianistă
acompaniatoare de talent, cu o bogată carieră în domeniul artei
lied-ului şi al muzicii contemporane, Vasilica Stoiciu-Frunză a
înţeles, a sprijinit fluxul sonor printr-un cânt instrumental de o
eleganţă discretă, firească.
După acest concert-experiment, se nasc multe întrebări şi

puţine răspunsuri. Cât de neasemănătoare pot fi creaţiile unor
compozitori congeneri, ivite din cugetarea asupra unei teme unice?
Recitalul a oferit grade distincte, de la variante ale aceleiaşi lecturi,
la viziuni complementare, obţinute prin focalizarea asupra uneia
dintre ideile poetice, până la soluţii contrastant-incompatibile. Care
(mai) este relaţia poezie-muzică în creaţia contemporană de lied şi
unde se situează punctele de intersecţie între cele două forme de
artă? În ilustrare/simbolizare, în accentuare şi prelungire a ideii?
Putem imagina lied-ul contemporan ca fiind o creaţie autonomă, o
compoziţiemuzicală „activată” de forma poetică?
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Roxana Pepelea i Leonard Dumitriu: lieduriş
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Dor de Podoleanu
Se aşternuse o tăcere asemănătoare cu aceea a bălţilor

înaintea răsăritului şi trezitului în foşnet a păsăretului şi
celorlalte vietăţi din "împărăţia apelor". Şi liniştea

aceasta isca dor şi dorinţa nu doar de a tăifăsui desfătător cu
meşterul Podoleanu, dar şi de a-i privi plăsmuirile sale de vis şi de
vrajă. Şi, iată, printr-o mişcare ca de baghetă magică, la aproape
cinci ani de lamarea trecere şi în preziua venirii sale pe lume, la 26
august 1928, la Sadaclia, Tighina, Basarabia, "meşterul de
subţire" Adrian Podoleanu şi-a arătat iar chipul iubitorilor de
frumos printr-o expoziţie "In memoriam", deschisă la Galeria
"SfântaVineri" din Iaşi. E prima înfăţişare expoziţională postumă
a acestui artist exponenţial al şcolii ieşene de după război.
Evenimentul s-a produs graţie iniţiativei custodelui galeriei,
pictorul Eugen Mircea, fost student al lui Adrian Podoleanu şi
datorită strădaniilor familiei, îndeosebi ale doamnei Georgeta
Podoleanu, muzeograf de ţinută şi veritabil "paznic de far" al
memoriei soţului ei.
Cele 35 de lucrări de pe simezele retrospectivei, peisaje,

portrete, naturi statice, realizate în întreaga gamă de tehnici la
care a apelat artistul, desen în cărbune, acuarelă, guaşă, pastel,
ulei, tehnici mixte, dau măsura rostirii originale şi viguroase a
acestui creator în câmpul artelor frumoase româneşti.
Personalitatea lui Adrian Podoleanu s-a configurat în timp prin
fuziunea fericită şi organică a două direcţii şi viziuni artistice. Din
mediul artistic clujean, în care s-a formatmai ales sub îndrumarea
lui Aurel Ciupe, pictorul şi-a însuşit lecţia rigorii, sobrietăţii şi
solidităţii compoziţionale. La Iaşi, oraşul vieţuirii sale după
studiile universitare, s-a întâlnit cu un mod diferit de a concepe
actul creator în pictură, unul ce punea accent pe cromatismul
jubilant şi pe o atmosferă în care pulsa lirismul şi sugestia.
Pictorul statornicit în cetatea celestă a Moldovei era el însuşi un
poet al culorii, pe care o aşeza pe şevalet cu acea candoare şi
vibraţie încercate încă din copilărie în faţa mirificelor privelişti
lacustre de pe malul Cogâlnicului, afluent al Nistrului. Aspira să
transpună în încercările sale plastice acele frumuseţi cum altele
nu-s, dăruite cu generozitate de peisajul românesc. Purta în
bandulieră uneltele de lucru şi deprinsese la Cluj cu seriozitate şi
temeinicie mânuirea lor. Era în stare, împreunând sobrietatea
transilvană cu spiritul mai liber şi mai sentimental al
moldovenilor, să-şi creeze formula proprie. În plus era animat de
o mare ambiţie a afirmării, dublată de acea putere a muncii şi
suferinţei, ce-omoştenise de la înaintaşii săi plugari.
Cu aceste daruri, sporite mereu prin tenace confruntare cu

semenii breslei şi mai ales cu el însuşi,Adrian Podoleanu a pornit
pe drumul spinos al creaţiei, convins însă că poate dobândi locul
său sub soarele artei. Stabilit la Iaşi în 1957, îndată după
absolvirea facultăţii, el şi-a construit statornic şi mereu ascendent
o carieră prodigioasă de artist cu panaş şi pe aceea de dascăl cu
vocaţie şi dăruire la cea mai înaltă şcoală de arte frumoase a
Iaşilor. A fost mereu preocupat să se exprime în consonanţă cu
tendinţele cele mai noi ale plasticii, fără a rupe însă legătura cu
marea tradiţie românească în materie. Un moment decisiv în
conturarea căii de urmat şi a modalităţilor sale de expresie a fost
reprezentat de întâlnirea cu maestrul Alexandru Ciucurencu la
Bucureşti, de la care a desluşit şi mai bine taina tăieturii moderne,
ce îmbrăţişa însămarea linie a artelor dintotdeauna. Bizuindu-se
pe o bună, profundă, cunoaştere a meşteşugului, deschis, receptiv
în faţa noului, reflexiv şi laborios, mistuit de nerostit, în acelaşi
timp, Adrian Podoleanu a izbutit printr-un demers continuu şi
stăruitor să-şi găsească modalitatea proprie , în stare a-l
individualiza, una consonantă cu bogatul său cosmos sufletesc şi
cu valorile binelui şi frumosului.
Şi-a fixat dintru început ţinte înalte. A vroit ca prima sa

expoziţie personală să se deschidă la Bucureşti, în centrul
mişcării artistice naţionale, spre a se supune celei mai înalte şi
exigente judecăţi critice, statuând în felul acesta drumul de urmat
în viitor. A expus în 1963 la Galeriile de Artă din Calea Victoriei
132. Ecourile au fost dintre cele mai favorabile. Un critic de talia
lui Petru Comarnescu a făcut atunci observaţii măgulitoare şi mai
cu seamă stimulative în privinţa viitorului tânărului pictor.Acesta
a remarcat în cronica sa căAdrian Podoleanu este cel care a înţeles
cel mai bine poezia, muzicalitatea şi armonia lui Theodor Pallady
şi a adăugat ca un elogiu suprem că le-a dusmai departe "prin felul
cum sugerează fluiditatea atmosferei". Într-adevăr, dincolo de
ţesătura compoziţională, totdeauna coerent şi rafinat articulată,
de virtuozităţile cromatice, se remarcă în creaţiile lui Adrian
Podoleanu o ambianţă ca de vrajă, înlăuntrul căreia peisajele,
florile, obiectele naturilormoarte capătă virtuţi totemice şimitice.
Se distinge, perceput dintr-o ochire, un palpit poetic, izvorât din
trăirile intense şi uimirile ingenue ale meşterului, care vădeşte o
impresionantă capacitate de transfigurare a realităţii. Pictorul este
rapsodul şi observatorul sagace al lumii înconjurătoare, în
transcrierea sa se opreşte la ceea ce este esenţial, definitoriu şi,
totodată, încântător. În acuarelă mai cu seamă, tehnică în care
artistul s-a impus ca unul dintre maeştrii incontestabili ai genului,
toate aceste elemente se împreună în căutarea sublimităţii. Dar şi
în ulei Adrian Podoleanu e preocupat de acelaşi inefabil al lumii
înconjurătoare, căreia râvneşte să-i redea splendorile. Izbuteşte,
revelând comorile cele ascunse ale peisajelor, conferind
compoziţiilor sale preţioasele transparenţe din acuarelă, obţinute
printr-o combinare marcă proprie a culorilor de apă, aşternute la

început pe suportul de lucru, cu substanţele grase, ce constituie
pigmentul marii picturi. Cum ne dovedesc indubitabil şi lucrările
din această primă expoziţie postumă,Adrian Podoleanu deşi nu se
îndepărtează de realitate şi figurativ, conferă pieselor sale
indiscutabile atribute ale modernităţii, însă unele neostentative,
dar solide şi originale. E rezultatul unui demers neîntrerupt, al
unor adânci reflecţii, aşa cum reiese şi dintr-un interviu confesiv
pe care mi l-a acordat, difuzat la televiziune atunci când artistul
împlinea 75 de ani de viaţă: " În crezulmeu despre imagine mi-am
propus ca imaginile să fie construite pe anumite precepte şi
scheme de compoziţie. De fapt sunt ascunse în întregul unui
tablou. Nu apar frust, decorativ şi demonstrativ, că iată eu fac o
pictură în planuri abstracte. Am încercat să dau viaţă acelor
planuri, care de altfel sunt abstracte, să le dau viaţă printr-o analiză
mai aprofundată şi prin legătura dintre detaliu şi ansamblu, între
amănunt şi întreg.Campe aicimi-ampurtat gândurile. Sigur, orice
lucrare dacă o întoarcem, o supunem unei răsturnări, se produce în
creierul nostru o percepere a imaginii, care de fapt este abstractă.
Şi în felul ăsta chiar îmi controlez imaginea.Văd dacă din punct de
vedere profesional răspunde schemei plastice propuse."
Peisagist de vocaţie, orfevrier în naturi statice, meşterul este şi

un portretist de vână. Nu atât iscusinţa redării trăsăturilor
fizionomice impresionează, cât citirea interiorităţii sufleteşti şi de
caracter. Mai mult, deseori privirea e şăgalnică, pătrunzând în
ascunzişurile sufleteşti cu acel humor plin de spirit al
moldovenilor, căruia Creangă i-a dat înălţimi inegalabile.
Revelatorie şi emblematică este în această privinţă pânza de mari
dimensiuni "Brigada", un veritabil panopticum al breslei
plasticienilor ieşeni, înaintea căreia pictorul se zugrăveşte smerit.
El nu se cruţă nici pe sine atunci când se oglindeşte în autoportrete,
aşa cum e cazul în "Autoportret teribilist", sub semnul căruia stă
această expoziţie memorială. Lucrările de pe simeze luminează
grăitor reliefurile unei personalităţi creatoare puternice şi
originale. Fost-am poftiţi prin acest act de restituire să dăm glas
îndemnului arghezian, care cerea să ne aducem pururi aminte de
Mihai Eminescu. E o chemare mereu actuală cu privire la toţi acei
creatori care au înavuţit cu operele lor patrimoniul cultural
naţional. Adrian Podoleanu se numără printre aceştia. E unul
dintre corifeii artelor frumoase de la Iaşi din perioada postbelică.
Şi şi-a dăruit întreaga fiinţă acestei cetăţi, care l-a fascinat şi
chemat încă din vremea pribegiei, în anii aceia cumpliţi ai cedării
Basarabiei şi prigonirii românilor dintre Prut şi Nistru. Se
desluşeşte acest lucru din acelaşi interviu mărturisitor, în care
iscălea emoţionat o declaraţie de iubire pentru Iaşi: " Mi-aduc
aminte şi aş ţine să vă spun că atunci când ne-am refugiat cu
platformele şi veneam pe frig, pe ploaie, şi chiar ne-au prins nişte
ninsori, am trecut prin Iaşi.Am fost primiţi atât de frumos de cei de
la Crucea Roşie, cu un ceai şi un coltuc de pâine. Am coborât şi
ne-am uitat ce frumos arătau Iaşii. Era înainte de dărâmarea, de
bombardarea lui. Din acele momente Iaşul mi s-a întipărit în
suflet.Amcutreierat apoi toată ţara şi de fiecare dată îmi aminteam
de Iaşi şi de prima impresie la cea dintâi vedere. Oraşul acesta pur
şi simplu m-a chemat." Chemaţi suntem şi noi să ne grijim de
eternitatea acestui creator, suflet din sufletul Iaşilor.

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Grigore ILISEI

Ai putea, nostalgic, anticipa că la Iaşi toamna coboară
nu doar peste alei, ci şi peste simeze, mizând, iată!, în
cazul Galeriilor Pasaj Hala Centrală, pe o invitaţie la

amintire. O retrospectivă , menită a puncta cei
5 ani de când a plecat. Spre cer sau poate doar spre

rămas pe şevalet nefinisat. Ai putea! În general, momentele
adnotate parafei "in memoriam"merg, inevitabil, braţ la braţ, cu o
anume stare marcată generic de-un protocol exacerbat. Sau de
tristeţe. Sau de aerul acela crispat, uşor împăiat. Şi totuşi, periplul
acesta expoziţional, departe de a ţi-o confirma, te va convinge să
abandonezi eretica bănuială, dincolo de prag. Chiar de îndată ce
"Autoportretul teribilist", strategic amplasat, te-ar saluta din
priviri, entuziast. Graţie lui, cu un zâmbet mijit inocent în colţul
gurii, te simţi de-al casei instant. Sau de-al atelierului mai exact,
dat fiindcă majoritatea lucrărilor provin din colecţia personală a
artistului, devoalând aşadar, fiecare în parte, un bine ancorat bagaj
sentimental.
Curator şi vizionar al plasticului eveniment de sub Pasaj,

Adriana Micu, fiica sa. Amănuntul face ca afectul şi afinitatea
alegerilor să se simtă potenţat, astfel încât nu poţi scăpa, decât
profund touchat. Nu de tristeţi funebre orimelancolii de epitaf fără
tact, ci dimpotrivă de toată acea energie greu de captat în cuvinte.
Te simţi special. De parcămaestrul doar ce ţi-a oferit o audienţă de
taină în "subteran" în cadrul căreia e dispus să se deschidă mai
mult decât ai fi sperat. Bornele discursului său nu sunt nicicum
imaginare, ci palpabile, înşiruite cu dichis în spaţiul expoziţional
în care eşti convocat. Note biografice toate, cum obişnuia a numi
orice linie sau sursă de metafizic real, imortalizate pe suportul
lucrărilor, ce vin să pledeze acum, în favoarea sa. Nici vorbă de

, doar viaţă descătuşată şi armonii de catifea. Viaţă punctată
în culoare, tehnici suprapuse şi convingeri atipice, ce i-au definit
şi în fond particularizat arta.
Senzaţia că ţi-ar putea peste umăr şopti calm sau explica în

esenţă, franc şi detaşat cum ştia, câte ceva, e cu atât mai caldă
graţie eseurilor filmate şi interviurilor pe care făţişul său
admirator, publicistul şi criticul de artă Grigore Ilisei, i le-a
dedicat peste ani. Le poţi accesa liber chiar aici, în sala în care, să
ştii să priveşti ţine de suflet, e un gest prioritar. Ţine dacă vreţi de
cât ţi-e de potrivită Cheia la sursa de har. Dacă le vizualizezi
înainte sau după ce ai aruncat o privire deja, e irelevant. Şi într-un
caz şi într-altul e ca şi cum ţi s-ar fi strâns mâna deja. N-ai intrat
într-un loc gol şi nici n-ai plecat...nesalutat.
Turul vizual nu e tocmai unul uzual ci o vânătoare de indicii,

menită a-ţi ţine interesul aprins constant. Schimbări de ritm, de
tehnică, de vizune, de mesaj te surprind semnătură cu semnătură,
an după an, te cuceresc şi adeseori te dau peste cap.
Detalii ce fac totul, nu atât greu cât fără sens de etichetat.

Ghiceşti în fiecare lucrare căutări, nestatornicii impuse, secvenţe
ale unor armonii ce nu par să fi pândit o clipă punctul final, ci
trăirile vreunui veşnic însetat iniţiat. Într-o tehnică sau alta. În
studiul formei sau răscrucilor cromatice, ca sursă a unei
experienţe totale, nu segment sau escală spre altceva perfect
anticipat.
În pictura sa, subiectul va dicta întotdeauna tehnica şi nu

viceversa. E ca şi când fiecare gând, peisaj sau chip, ar avea deja
predestinat un înveliş propriu de cărbune sau vopsea, iar
provocarea artistului stă în nimic altceva decât în indentificarea
algoritmului menit a-l, credibil, devoala. Fără a-l demistifica prin
culpă. Fără a-i fura esenţa. Poate acesta să fie motivul discret,
graţie căruia, maestrul Podoleanu n-a crezut în comoditatea unei
atare zone de interes, în superioritatea unei tehnici asupra alteia, ci
în căutarea mixtului sau mixturii potrivite. Inventator într-ale
verniurilor, pendulând între mirajul transparenţelor şi forţa
dramatică a culorilor de ulei, artistul şi-a recreat universul,
autenticitatea şi dreptul de-a nu fi, peste timp, încarcerat în
macheta vreunui stereotip. Oricât de preţios, tentant sau bine
intenţionat s-ar fi anunţat.
Operele sale sunt telegrame de stare. Pleiada graficelor,

Adrian Podoleanu
Lanul cu maci

roşii,

umbre

Telegrame de stare
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preponderent autoportrete (doar chipul mamei şi-al prietenului
Ilisei sunt necesara excepţie), datate între anii `49 şi `53 sugerează
nimic altceva decât confidenţa căutării. A sinelui, a limitelor
liniei, a (re)surselor de expresie. şi , sunt
amprenta unei alte etape tranzitorii, aceea a guaşei pe hârtie şi se
bucură alături de binecunoscutele sale flori, de cea mai
molipsitoare, poate, doză de vitalitate.
Pe peretele din stânga, articulând parcă un imperiu anume,

prima, transfigurata pe drum, dar niciodată abandonata sa
pasiune--acuarela. Tehnica aceasta l-a inspirat a provoca

şi anume, stingerea unei absurde rivalităţi, prin
convieţuirea; pe aceeaşi pânză, a culorilor de apă cu cele de ulei.
Peisajele sale în acuarelă, fie că vorbim de

sau au o consistenţă eterică frapantă. Ai
senzaţia că s-ar disipa odată ce-ţi muţi de la ele privirea.
Minimaliste ca nivel de culoare ele contrastează puternic,
cromatic, cu surprinzătoarea sa compoziţie
statică. O aniversare declamată şi puternic certificată de plosca
stilizată ori supremaţia nuanţei deja menţionate, dar arborând pe
fundal un vas şi o floare, uitate în alb. O aniversare fără timp deci,
a orice, a oricui, din orice perfect posibil an.
În cazul portretelor în ulei se realizează, firesc, rocada, iar

detaliul este cel care preia comanda. Secondat însă de aceeaşi
economie a culorii.Ocrul, brunul sau kakiul vin parcă să acutizeze
trăsăturile tăiate, trasate oricum energic din start, a unor nume
efigie precumAurel Leon, Dan Micu sauAlexandru Ciucurenco,
chiar. Păstrând gama şi cumva efectul de basorelif realizat,
portretele lui Dragoş Pătraşcu şi respectiv criticului Claudiu
Paradais vin să fascineaze suplimentar, graţie culorii
magnetizante, aproape translucide ce marchează ochii, în dorinţa
declarată de-a le reliefa plastic, esenţa. Dintr-o cu totul altă şi

Balada Copiii soarelui

nefăcutul

Aşezare dalmată, Valea
măslinilor Sălcii în baltă

Aniversarea roşie,

atipică poveste, se desprind chipurile adolescentine ale Soniei şi
respectivMariei. Ele sunt, clar, cazul particular. Chipul le e gândit
ca fond tributar. Par pânze neîncepute pe care viaţa urmează să
aştearnă gânduri, stări şi confuzii absolute. Asocierile cromatice
ajung la un nivel de elevaţie înalt, raporturile între mov, kaki,
coniac, alocând chipurilor un ton nobiliar sofisticat.
Dacă există un capitol prin care Adrian Podoleanu pare să

plonjeze eminamente în culoare, pe deplin descătuşat, acela ar
implica marea majoritate a compoziţiilor florale. Fie că-s albe sau
violet sau pun în scenă vreo că-s clasice sau
pretext de joc geometric aplicat, exuberanţa se ghiceşte în fiecare
fir vegetal. Spre deosebire de huma inerentă portretului uman,
imortalizarea lor nu e pândită şi nici tradusă prin prisma unui
intrinsec neant.
Revenind la peisaje, în cele executate în ulei sau realizate

după propria reţetă mixtă jocul planurilor e tranşant. Purtând
parcă, încă, duhul acuarelei, pictura sa în ulei e atipică filonului
unanim acceptat. Ca perspectivă, artistul nu pare atras atât de
grandoarea unei panorame de pildă, ci mai curând de secvenţe de
stare pe care peisajul i le-a provocat. Ca şi când nu întreg poemul
ar fi necesar, ci încărcătura lirică a unei singure strofe, care să-i fie
liant. Una singură dar capabilă să redea armonia întregului prin
muzicalitatea şi fineţea sa.
Captările urbane şi /sau hibernale sunt definite de o atare

asprime a formelor şi unghiurilor arhitecturale, conferită de
geometrii trădând poate nu premeditat, un plus de stricteţe obsesiv
acompaniat de aceeaşi cenzură în culoare, ce devine artei sale
pilon universal. Altele, precum sunt dimpotrivă
dependente de o cromatică vibrantă. Cromatică susţinută de
fericita căutare a poveştilor pline de copilărie şi de după-amieze
solare.Acest peisaj e poate printre puţinele în care detaliile nu sunt
suprimate voluntar. Nu era necesar. Nu precum în cazul seriei
imortalizate în Deltă, al cărei singur canon devine prim-planul şi
efectul său puternic accentuat, exact prin captura de minimal.
Nimic altceva nu are puterea de a te distrage. Apa, bărcile sau
cerul chiar, plasate pe fundal, conferă lucrării ce-i drept suportul
necesar dar fără a fura nimic din realitatea senzorială a factorului
central. Calmmut.Deplină...liniştea.
Melanjul acesta de e un miraj fără poartă,

acelaşi poate prin care a ales stăpânul culorilor sale să treacă, să
vadă, dacă mai poate cumva translucid să dreagă albastrul unui
cer ce i-a lipsit repetitiv din gamă.

Fantezie cu frezii,

Casa bunicilor,

Stuf, cer şi apă

Când l-am văzut pe strada Cuza Vodă am avut impresia că
întâlnesc un personaj din teatrul spaniol- . Eram
încă tributar unui vechi obicei căpătat în studenţie.

Profesorul nostru, Ion Cojar, ne îndemna să observăm lumea din
jurul nostru, oamenii, caracterele, să reţinem în memoria vizuală cât
mai multe date care ne vor fi de folos şi ne vor uşura munca în
profesia noastră.
Nu ştiam că-i actor, că-mi va fi coleg de teatru şi nu ştiam că-i

poet şi voi juca într-o piesă scrisă de el. Trupa în care mă încadrasem
nu se compara cu cea de laTeatrulTineretului. Peste optzeci de actori
de toate vârstele împărţiţi pe genuri şi , aveau ierarhii în
care nu puteai pătrunde. Repertoriul era stabilit cu două-trei stagiuni
înainte şi trebuia să-ţi rândul.

mă năpădiseră şi mă cuprindeau părerile de
rău că m-am abătut de la drumul atât de frumos început la Piatra
Neamţ. Am intrat pe puntea îndoielilor lângă aleea statuilor fără
piedestal. Mă năpădeau gânduri întunecate şi soarele inimii mele
pălea. Purtam un dor lăcătuit de a mă realiza şi de a-mi face un
renume în timp durabil. Cred şi acum, amconvingerea, că toţi artiştii
poartă la început curcubeul pe umeri. M-am rezemat de gânduri şi
amintiri ca ciobanulMioriţei de bâtă şi am aşteptat defilarea inimilor
de pesmet şi surâsului de zgură. Vreme de şapte luni am şters colbul
printre perdelele sălii de spectacol urmărind cu atenţiemontărilemai
vechi şi mai noi, dar mai ales prestaţia artiştilor de toate vârstele şi
şcolile din trupa celui mai vechi Teatru Naţional. Zăboveam ore
întregi prin sălile Bibliotecii universitare, prin sălile Filarmonicii şi
Teatrului Luceafărul. Folosul a fost că am reuşit să-mi fac un
repertoriu personal carem-a scos dinmulte .
LaTeatrul Naţional erau rezervate lângă scenă loje pentru artişti.

Totdeauna erau pline cu mari personalităţi, altădată glorii ale
teatrului românesc, ieşite la pensie. Doamne şi domni care păreau
scoşi dintr-un album, îmbrăcaţi în ţinută de gală îşi legănau capetele
albe ca nişte păpădii şi comentau cu glas tare spectacolul de pe scenă.
Publicul nu era deranjat de . Erau priviţi cu
admiraţie şi aduceri aminte de gloria lor trecută.
Mari personalităţi ale teatrului românesc - N.Al.Toscani,

A.I.Maican, G.M.Zamfirescu, dar mai ales Ion Sava au avut o
contribuţie fundamentală la consolidarea, într-o anumită epocă, a
trupei Teatrului Naţional. Nu numai studiile de specialitate erau
necesare. Pe lângă talent se cereau calităţi psiho-fizice, aspectul fizic
era cerinţă primordială. Părea un spectacol numai să priveşti trupa
înşirată pe scenă şi puteai înţelege că fiecare artist este o valoare de
patrimoniu. George Popovici, Nicolae Şubă, Nic. Veniaş, C.
Ramadan, ŞtefanCiubotăraşu, Ştefan Dăncinescu, Constantin Sava,
Al. Radvanschi, Mihai Grosariu, Constatin Cadeschi....sau
doamnele Marioara Davidoglu, Anny Braieschi, Margareta Baciu,
Rela Ghiţescu, Virginica Bălănescu... După o lungă aşteptare, cu
necazuri de tot felul, am avut şansa să mă întâlnesc în scenă cu mulţi
dintre aceşti înzestraţi artişti ai Naţionalului ieşean. Sinceritatea
laudelor lor într-un anumit moment, m-au încurajat şi mi-am
recăpătat încrederea şi curajul care mă părăsiseră. Încercam să
găsesc în spectacolele lor, care la început nu-mi plăceau, calităţi
ascunse la prima vedere şi am reuşit. Începusem să mă acomodez
stilului noului meu teatru. Printre actorii generaţiei de mijloc, pe
umerii cărora era purtat repertoriul, am descoperit câţiva cunoscuţi
din anii studenţiei de lamanifestările naţionale.Marcel Finchelescu,
Teofil Vâlcu, Virgiliu Costin, Saul Taişler, Sergiu Tudose, Valentin
Ionescu, Boris Olinescu, dar mai ales pe distinsul artist şi om de
cultură Ion Omescu, unic în felul lui prin instrucţie, prin
comportament, prin ţinută şi prin aspect fizic. Înalt, drept şi elastic în
mişcări controlate, părea ca un atlet zugrăvit pe vasele greceşti. Cu
faţa ovală, cu fruntea înaltă, cu păr şaten tuns scurt, pieptănat pe
partea dreaptă, cu ochi căprui, privind întristat, cu nasul drept
deasupra unei guri surâzând uşor ironic, îmi părea uneori coborâtor
din grila voievozilor romantici. M-a întâlnit pe holul principal la
ieşirea din teatru. Nu amapucat să-l salut aşa cum aveamobiceiul. S-
a oprit, mi-a zâmbit şi m-a întrebat prietenos-ironic

Mai nimic, i-am răspuns eu.

şi şi-a continuat drumul
spre ieşirea din teatru. Vestea primită m-a bucurat.Aflasem chiar de
la Omescu că-i dramaturg şi-am devenit curios să aflu subiectul
piesei în care voi fi distribuit. Nu l-am aflat decât foarte târziu, când
am jucat în un rol secundar, dar în care m-am străduit să
fiu artist. Nu ascund că mă încerca un sentiment de gelozie când un
coleg de generaţie se lăuda că va juca un rol principal într-o piesă
istorică românească.Ambănuit că este vorba despre opera domnului
cu carem-am întâlnit pe hol.
L-am văzut pe Ion Omescu în de Racine alături de

Anny Braieschi, Teofil Vâlcu şi Sergiu Tudose. M-a entuziasmat.
Mi-a fost dat să văd un cum numai marii artişti înzestraţi cu
darul divin al talentului pot transforma natura fiinţei umane cu
remarcabilă fineţe şi expresivitate, prin concentrare psihică,
conturând-o cu precizie prin mimică şi gesturi şi dozându-i
momentele de zbucium sufletesc, de criză şi de slăbiciune. Prin
interpretarea lui , Ion Omescu poate fi aşezat în galeria marilor
artişti ai teatrului românesc. Am căutat să aflu începuturile carierei
lui actoriceşti. Într-un juca în şi în

A jucat în de Camil Petrescu. Cronicarul dramatic
are unele rezerve în legătură cu prestaţia artistului. Cred însă că Ion
Omescu, prin cultura şi pretenţiile sale, depăşea nivelul unor
comentatori, fără să-i ignore sau să nu-i şi să-i respecte.
Glasul său melodios-baritonal, uşor metalic, sublinia nuanţe care
păreau neverosimile unor esteţi. Actorul cu suflet de poet căuta
cuvântului rostit şi aripa sa muzicală să-i dea zborului nimbul

Cidul

grupuleţe

aştepţi
Tristeţi proviciale

încurcături

spectacolul lojilor

ce mai joacă
marii artişti de la Piatra Neamţ? Ei, te-
am văzut în Ioniţă din “Opinia publică”, şi mi te-a lăudat şi Crin
Teodorescu. Ai să joci într-o piesă de-a mea

Săgetătorul

Britannicus

Nero

Nero

Recital Shakespeare Hamlet
Romeo. Bălcescu

înţeleagă

frumuseţii. Nu i se
permitea să facă regie şi
asta îl chinuia. Nu l-au
putut opri să scrie. Seara
târziu, până la orele
dimineţii, puteai vedea
un geam luminat pe

, după care
îngânduratul actor îşi
t r ecea pr in
sufletul lui zbuciumat.
P o e z i a s a p o a r t ă
amprenta unei elaborări
intelectuale. Starea
suf le tească, chinul
c ă u t ă r i l o r ş i
neîmplinirilor unor eroi din literatura universală, îndeosebi din
dramaturgie, este tema favorită a poeziei sale şi trădează sufletul
zbuciumat al actorului instruit şi cultivat, tânjind după

. Pasionat de istoria neamului
nostru a găsit pretext pentru a pune în lumină sensuri de permanenţă
ale sufletului omenesc în destinul unui popor de a-şi apăra
integritatea fiinţei spirituale în vremea unor domnii despotice.Având
prieteni actori predispuşi pentru roluri de domnitori, Ion Omescu a
scris pentru ei, pentru Teofil Vâlcu, pentru Sergiu Tudose, pentru
Saul Taişler... Piesele şi le-a dăruit, pentru
a fi montate Teatrului Naţional, şi le-a publicat în Editura pentru
Literatură, 1968. De la un timp îl întâlneam din ce în ce mai rar prin
Teatru şi la un moment dat a dispărut din Iaşi. Prin aspectul său fizic,
prin ţinută şi comportament nu putea trece neobservat.
Era un actor cum rar ai putea întâlni azi în colectivul unui teatru.

Susţinea mereu şi cu convingere că repertoriul unui teatru fără
dramaturgia marilor scriitori ai lumii nu poate da valoare unui
colectiv.
Pasionat de clasicii literaturii Renaşterii, în special de cea

engleză, şi-a dorit foarte mult să joace , dar dorinţa sa n-a avut
ecou la cei ce conduceau Teatrul Naţional. M-a surprins propunerea
făcută, mult prea devreme, atunci, pentru mine. .
În seara aceea am recitit acasă, cu creionul în mână, capodopera lui
Shakespeare. Mi s-a părut că sunt prea pentru asemenea rol şi-
mi era frică să-l întâlnesc pe marele actor şi să-i spun că refuz rolul.
Amavut “ .Nu l-ammai întâlnit.După vreo doi ani, amgăsit în
librărie cartea lui IonOmescu publicată
în Editura Cartea Româneacă,1971. Cu interes deosebit m-am apucat
s-o studiez ca-n anii de şcoală. Două sute de pagini grupate în zece
capitole în care înzestratul actor îşi încearcă talentul. Reuşeşte, într-
un studiu analitic minuţios făcut şi documentat despre tragedia
nefericitului . Cunoscător al câtorva limbi
străine, în mod deosebit engleza şi franceza, a căutat materiale şi s-a
documentat pentru o analiză profundă într-un proiect ce poate stârni
invidiamarilor cercetători în domeniu.
Învingându-mi anii şi amintindu-mi din ce în ce mai rar de

trecutul nostru strâmb, când încercam să şterg colbul de pe curcubeu,
căutam să-mi păstrez inima plină de pasiune. Îmi doream roluri şi
spectacole pe măsura Teatrului în care mă afirmasem deja.
Evenimentele ultemilor decenii ale veacului XX au produs schimbări
importante în societatea românească, care avea să dea un nou curs
vieţii dar şi tulburări şi răsturnări de valorimai ales în cultură.
Trecuseră mai bine de două decenii de când Ion Omescu părăsise

Teatrul Naţional. Lipsa lui a lăsat un gol în colectivul artiştilor ieşeni.
Într-o dimineaţă de primăvară, traversând în grabă Piaţa Unirii, l-am
întâlnit coborând treptele hotelului Traian. Zâmbindu-mi prietenos
mi-a întins mâna şi mi-a de la prima întâlnire

. După câteva schimburi de
amabilităţi mi-a zis că vrea să monteze la teatru , că are
aprobarea lui Eugen Ionescu şi doreşte foarte mult ca eu să joc

. M-a rugat să recitesc piesa şi să-i fac o propunere pentru
. Urma să se întoarcă după câteva săptămâni în Iaşi. Nu s-a mai

întors. Ceva s-a întâmplat pentru că după proiectul a căzut şi
proiectul . Într-un târziu, l-am întâlnit în Bucureşti la un
spectacol de la Teatrul Nottara. Ne-am salutat, m-a privit cu un fel de
reproş şi n-am înţeles de ce, dar nici n-am discutat despre eşecul
proiectului nostru.
Cum uitarea ne dă târcoale şi cum sunt ros de timp şi de îndoieli

caut şi regăsesc în cărţile marelui actor care a fost Ion Omescu
strădania artistului cărturar dea cunoaşte şi de a se strecura în celemai
tainice meandre ale fiinţei umane cu scopul vădit de a monta cândva
tragedia nefericitului . Studiul său,

rămâne ca un document preţios pentru cei care vor
dori să înţeleagă căile parcurse de-a lungul veacurilor a uneia dintre
cele mai de preţ şi mai importante opere a Renaşterii engleze -

, şi în acelaşi timp de a percepe faptele petrecute la Elsinore.
Ion Omescu îl citează pe Victor Hugo şi spune că Hamlet e prinţ şi
demagog extravagant şi sagace, profund şi frivol, bărbat şi neutru...

În marele artist, decanul nostru de la I.A.T.C
“I. L. Caragiale”, academicianul Radu Beligan, afirmă că actorul
trebuie să aibă eleganţă, gust, stil, demnitate, clasă. Ion Omescu, cred
că întrunea toate aceste calităţi. În condiţiile începutului de secol
XXI s-ar cuveni editat un Dicţionar al actorilor, ca să nu fie lăsaţi
pradă uitării, ei histrionii,- , gloria Teatrului
românesc şimândria unor generaţii care au fost cândva.

Cuza Vodă

Fi l t ru

un strop de
veşnicie, când nici rănile, nici umbra, nici ghimpii nu se vând şi-n
inimă lumina se-nfruntă cu nimicul

Săgetătorul Veac de iarnă

Hamlet

Ai să joci Polonius

crud

noroc”
Hamlet sau ispita posibilului

Prinţ al Danemarcei

amintit întrebarea ce
mai joacă maestrul Teatrului Naţional

Rinocerii

Bérenger
Jean

Hamlet
Rinocerii

Prinţ al Danemarcei Hamlet sau
ispita posibilului

Hamlet

demonstrează că e firesc şi cu totul remarcabil ca eroul dramatic să
prezinte oscilaţii de caracter, umoare de comportament, fără ca prin
aceasta să-şi piardă fiinţa.

Note de insomniac

artiştii fără operă vie

ION OMESCU,
un mare actor-c rturară

Dionisie VITCU



CRONICA VECHE

18 cronica veche

Sintagme precum „vizirul“, „viceregele“ sau
„dictatorul“ apar în această perioadă, printre altele
şi datorită alegerilor pe parcursul cărora, opoziţia

se plânge de numeroase abuzuri din partea autorităţilor. Dincolo
de epitetele folosite de adversari, guvernul avea motive să fie
îngrijorat, în condiţiile înfrângerii suferite de Dimitrie Ghica,
preşedintele Senatului până atunci, la Colegiul I, chiar în
Bucureşti (considerat un fief al liberalilor), precum şi victoria
candidaţilor opoziţiei în aproape toate colegiile electorale ale
Iaşului. Ca o ultimă dovadă pentru radicalizarea conflictului
dintre liberalii brătienişti şi opoziţia unită, putem aminti
retragerea puţinilor reprezentanţi ai celor din urmă din
Parlament în semn de protest faţă de maniera de organizare şi
desfăşurare a alegerilor. Date fiind elementele prezentate până
acum, credem că putem înţelege atmosfera existentă în
România anului 1883, în preajma inaugurării statuii lui Ştefan,
şi, mai ales, modul în care a fost posibil ca, tocmai într-un
asemenea moment, să asistăm la un registru de acuzaţii
reciproce deosebit de bogat.

Un efort organizatoric de tipul celui pe care îl depune
acum guvernul liberal avea ca obiectiv declarat redeşteptarea
memoriei lui Ştefan cel Mare. În ce măsură mobilizarea care
avea să aibă loc urmărea o creştere a popularităţii guvernului
liberal dar, mai ales, inducerea ideii că, deşi contestaţi, liberalii
se bucurau de simpatia populaţiei, avea să reiasă clar din
desfăşurarea acţiunilor preconizate pentru zilele de 4, 5, 6 iunie
1883.

Timp de două săptămâni, Iaşul devine, simbolic, capitala
României, cel puţin prin numele şi numărul personalităţilor care
vin să participe la eveniment. Prezenţa autorităţilor locale la
inaugurarea statuii se va face pe diferite paliere. Mai întâi,
continuând o practică a anilor precedenţi, în care profesorii
universităţii (consideraţi probabil ceva ce azi am numi vectori
de imagine) erau chemaţi la diferite slujbe religioase organizate
pentru aniversarea suveranilor, reprezentanţii în teritoriu ai
guvernului trimit, cu prilejul zilei de 5 iunie, invitaţii personale
cadrelor didactice de la toate facultăţile pentru a participa la
dezvelirea statuii lui Ştefan. Chiar dacă invitaţiile sosesc înmod
repetat nu numai din partea prefecturii, dar şi a primarului,
rectorul fiind de multe ori un intermediar al mesajelor oficiale,
profesorii se arată reticenţi dacă nu chiar indiferenţi. Fără să
justifice în vreun fel, unii dintre ei refuză să ia parte la întrunirile
care aveau ca obiectiv pregătirea evenimentului. Alţii răspund
la invitaţiile dese ale rectorului, dar atunci când constată
motivul pentru care sunt chemaţi, părăsesc rapid sala de şedinţe,
fără a semna măcar procesele verbale. De multe ori, cvorumul
necesar luării unei decizii în privinţa reprezentării la eveniment
nu era întrunit. Primarul cere şi el o listă a profesorilor ce urmau
să participe la comemorare, pentru a li se da bilete.

Cu toate reticenţele semnalate, mediul universitar ieşean
îşi desemnează câţiva reprezentanţi pentru a ţine discursuri, în
care accentul urma să cadă pe locul şi rolul lui Ştefan în istoria
românilor. Dacă în raport cu mediul universitar autorităţile au o
atitudine mai „lejeră“, în privinţa participării funcţionarilor
publici se poate vedea, din corespondenţa reciprocă purtată în
acest an, că se făceau puternice presiuni asupra celor care lucrau
în administraţie şi justiţie: mai întâi, pentru a confirma
participarea la inaugurarea statuii şi mai apoi pentru
achiziţionarea unor bilete de spectator la „piesa“ ce urma să aibă
loc pe 5 iunie. Mai mult, funcţionarilor li se cerea să precizeze
dacă sunt sau nu căsătoriţi, iar în cazul unui răspuns pozitiv se
sugera achiziţionarea unor bilete şi pentru soţiile acestora.
Printre cei care insistă pentru achiziţionarea de bilete se afla nu
numai primarul sau prefectul, dar şi preşedintele Tribunalului

Iaşi, care se implica serios înmobilizarea localnicilor.
Participarea la manifestările din iunie căpăta alte valenţe

pentru cei care doreau să obţină nişte câştiguri materiale.
Zvonuri conform cărora mai mulţi indivizi veniţi din Bucureşti
ar fi cumpărat astfel de bilete pentru ca apoi să facă speculă cu
ele, încep să circule cu asiduitate. Acuzaţii de acelaşi tip aveau
să fie formulate de către opoziţia locală la adresa autorităţilor
din Iaşi, scandalul făcând chiar obiectul unei intervenţii în
Parlament a senatorului D.C. Lupaşcu. Vânzarea biletelor la
tribunele ce urmau a fi construite în jurul statuii era expresia
dorinţei de a mai rezolva din problemele financiare pe care le
ridica organizarea manifestărilor şi nicidecum de a micşora
numărul participanţilor. Dincolo de exagerările posibile ale
presei apropiate de guvern, în privinţa publicului ce asistă la
întreaga desfăşurare de forţe, corespondenţa purtată între
autorităţile locale în perioada 4-6 iunie, ne îndreptăţeşte să
credem cămobilizarea a avut drept rezultat sosirea la Iaşi a unui
număr mare de cetăţeni, realmente interesaţi să îşi exprime
admiraţia pentru Ştefan. Aşa cum era firesc, indiferent dacă era
vorba de episcopul de Argeş, de reprezentanţi ai Universităţii
din Bucureşti sau de simpli delegaţi ai diferitelor judeţe, la
sosirea în gara oraşului Iaşi ei sunt întâmpinaţi de garda civică,
ce intonează diferite marşuri, însoţite de urale de entuziasm din
partea asistenţei. Cu interes aveau să fie primiţi şi reprezentanţii
corpului profesoral din Oltenia, ce îl au în fruntea lor pe B.P.
Haşdeu (anunţat că va ţine un discurs public chiar de ministrul
de interne!), şi cei şase delegaţi ai „Societăţii lucrătorilor
tipografi din Bucureşti“. Presa guvernamentală ne lasă a
înţelege că dezvelirea statuii era aşteptată chiar cu entuziasm de
anumite segmente ale populaţiei, fie din dorinţa sinceră de a lua
parte la celebrarea domnitorului Moldovei, fie pentru că unii
nutreau speranţa unei „cosmetizări“ a oraşului.

Inaugurarea statuii declanşa manifestări similare, dar de
maimică amploare şi în alte oraşe. Ceea ce nu putea scăpa presei
de opoziţie era nu numai numărul mic al spectatorilor, dar şi
absenţa autorităţilor (la Fălticeni şi Baia). Astfel de observaţii
erau făcute din dorinţa de a arăta slabul ecou pe care îl mai avea
guvernul liberal în ţară şi faptul că susţinerea sa se mai găsea
doar în rândul etnicilor evrei. De o mai mare atenţie beneficiază
ceremonia ce are loc la Târgu Neamţ.Aici, locuitori ai judeţului
Neamţ şi ai comunei Vânători se adună la marginea cetăţii
pentru a rememora luptele lui Ştefan. Încercând să
contrabalanseze afirmaţiile formulate de opoziţie, ziarul
„Românul“ scoate în evidenţă participarea comunităţii în
ansamblul ei. Nelipsitul serviciu divin avea să fie urmat de
discursuri ale primarului comuneiVânători şi ale profesorilor de
istorie. Banchetul, desfăşurat pe parcursul întregii nopţi, avea să
prilejuiască noi discursuri omagiale, dar la adresa celor care
avuseseră iniţiativa ridicării statuii de la Iaşi. Surprinzător sau
nu, invocarea lui Cuza în acest cadru, în şir cu toţi cei cărora
naţiunea trebuia să lemulţumească, ne arată că, şi după 17 ani de
la abdicare, fostul domnitor beneficia de obună imagine.

Odată cu apropierea zilei de 5 iunie, vocile contestatare
ale guvernului se aud tot mai clar. Ca şi cum nemulţumirile
liderilor conservatori-liberali la adresa lui I.C. Brătianu nu erau
suficiente, un incident neplăcut se petrece în primăvara lui 1883.
Încercarea eşuată de a obţine o audienţă la regele Carol fusese
considerată drept o nouă dovadă de sprijin faţă de I.C. Brătianu,
chiar dacă se prezentase sub forma necesităţii de a respecta
protocolul casei regale. Cu ajutorul ziarelor de care dispun,
contestatarii lui Brătianu remarcau intenţia cercurilor de la
putere de a pune în scenă evenimentele în aşa fel încât ele să
semnifice un nou entuziasm faţă de liberali. Întrebarea este dacă
nu cumva partidele în general încearcă să profite, în folosul
imaginii lor, de asemeneamanifestări.

nele editoriale atrăgeau atenţia asupra
contrastului dintre organizarea fastuoasă a
inaugurării statuii lui Ştefan şi situaţia

economică dificilă a ţării. Ziare precum „Pactul Social“
atrăgeau atenţia asupra posibilităţii ca obiectivul deja amintit al
liberalilor să fie subminat de comparaţia făcută, în mod
involuntar, între situaţia ţării din acel moment şi trecutul
memorabil datorat „celui mai mare român al istoriei noastre
moldovene“. Devine evident acum faptul că „eroul pe care
Europa îl aclamase de scut al creştinătăţii“ era invocat pentru a
realiza noi delimitări politice. Cu multă uşurinţă, ziariştii
apropiaţi de conservatori trec de la eroica Moldovă a lui Ştefan,
la guvernul liberal făcut vinovat pentru pierderea sudului
Basarabiei, pentru acceptarea modificării articolului 7 din
Constituţie, pentru răscumpărarea drumului de fier şi pentru
problemele legate de ascensiunea Austriei în zona Dunării.
Toată acestea erau prezentate ca dovezi ale incapacităţii
liberalilor de a conduce ţara, ale lipsei de patriotism. În strategia
presei de opoziţie intra acum şi includerea unor discursuri
susţinute de foşti colaboratori ai lui I.C. Brătianu. Noul adversar
al guvernului, Dimitrie Brătianu, era citat în „Pactul Social“ din
4 iunie 1883, pentru comparaţia realizată între situaţia politică şi

U

economică a ţării în timpul lui Ştefan şi numeroasele dificultăţi
contemporane, căroraRomânia trebuia să le facă faţă.

Cunoscând perpetuarea, la nivel discursiv, multă vreme
după 1866, a distincţiei Moldova-Muntenia, precum şi a
sintagmei „voievod al Moldovei“ ne duce cu gândul la faptul că
existau oameni politici moldoveni preocupaţi de o victorie
simbolică pe seama muntenilor. Era un bun prilej de a se relua o
temă mai veche: sacrificarea Moldovei de către Muntenia.
Subiectul face, în mod surprinzător, la 24 de ani de la Unire,
obiectul unei interpelări în Parlament din partea senatorului
D.C. Lupaşcu. Acesta considera nimerit momentul pentru a
relua mai vechea temă a nedreptăţilor suferite de Moldova
datorită acţiunilor iniţiate şi desfăşurate de munteni de-a lungul
timpului, identificaţi cu Partidul Liberal. Şansa care
mai era acordată acestuia, pentru a-şi dovedi bunele intenţii,
trebuia să se materializeze prin venirea lui I.C. Brătianu la Iaşi,
dar şi prin alocarea unei sume consistente de la bugetul statului
pentru manifestarea din 5 iunie. Se considera că, în felul acesta,
Guvernul liberal putea să îşi manifeste recunoştinţa pentru
sacrificiul făcut de Moldova pe altarul Unirii. Pentru ca
discursul să aibă şimaimult ecou la un auditoriu atent şi sensibil
la teme precum cele ale rolului pe care îl au străinii în societatea
românească, opoziţia conservatoare arată în intervenţiile sale şi
atitudinea amicală a lui Carol faţă de unguri, evrei, nemţi,
italieni etc. Toate acestea erau considerate suficiente motive
pentru ca opoziţia să nu îl întâmpine pe rege la sosirea în capitala
Moldovei.

Dincolo de tehnicile folosite de adversarii politici pentru
a câştiga simpatia electoratului, opoziţia avea dreptate măcar în
câteva puncte, iar unul dintre acestea era amestecul autorităţilor
centrale în organizarea şi desfăşurarea unui eveniment care
putea fi lăsat foarte bine pe seama administraţiei locale. Dar, în
condiţiile în care problema fondurilor avea să fie una destul de
delicată, mai ales din cauza unui sprijin financiar redus din
partea guvernului, implicarea Bucureştilor producea, pe bună
dreptate, nemulţumiri. Modalitatea prin care această problemă
avea să fie rezolvată a fost aceea a colectei publice, susţinute
într-adevăr şi de fonduri aprobate de Guvern şi Camera
Deputaţilor, dar şi de autorităţile locale. Ziarele apropiate
executivului aveau să vorbească mai puţin despre astfel de
probleme. Se ocupau mai mult de evenimentul în sine, căruia îi
făceau o puternică propagandă prin publicarea unor articole
despre Ştefan şi despre programul după care urma să se
desfăşoare ceremonialul de la Iaşi.Aprobatmai întâi deGuvern,
apoi în forma finală de către Carol, acesta era o descriere pe larg
a tot ce urma să se întâmple la Iaşi în perioada 4-6 iunie.
Multiplicat în sute de exemplare pentru a fi trimis în toată ţara,
scenariul era răspândit pe străzile Iaşului şi publicat în ziarele
apropiate liberalilor, unde apărea, sub forma unei publicităţi
plătite de autorităţi, în urma intervenţiei discrete a prefectului.

osit în Iaşi, conform programului, cu două zile
înainte de eveniment, Carol aduce cu el un număr
important de oameni politici şi ofiţeri. În trenul

regal condus de generalul Fălcoianu, se aflau D.A. Sturdza,
Stătescu, Chiţu şi Lecca, generalul Creţeanu, şeful caseimilitare
regale plus generalul Theodori (medicul palatului), cei patru
comandanţi de corpuri de armată, plus diferite delegaţii din
partea lor, care au posibilitatea, după depunerea unei coroane la
statuia fostului domnitor, să intre în contact cu notabilităţile
locale. Acestea, în frunte cu primarul oraşului, îl primesc
potrivit protocolului la peronul gării din Iaşi. Întâmpinat, mai
întâi la Târgu Frumos, de prefectul judeţului, împreună cu
preşedintele Consiliului Judeţean şi adjunctul său, Carol era
primit cu flori chiar şi la Podul Iloaiei. Ceea ce s-a reuşit, încă
din primelemomente ale sosirii suveranului la Iaşi, era formarea
sentimentului că mai multe categorii sociale aşteptau cu interes
întreaga sărbătoare. Incriminată de opoziţie, chemarea elevilor
din şcolile primare, secundare, comerciale, tehnice şi de
meserii, era o componentă importantă în regia momentului.
Fiind prima vizită a lui Carol I ca rege, elita oraşului, corpul
magistraţilor, cel profesoral şi comercial, însoţiţi de avocaţi şi
autorităţi civile şi militare, prezintă salutul lor şefului statului în
Palatul Regal.

Adoua zi, 4 iunie, avea loc nu numai primirea triumfală a
delegaţilor din ţară, la care am mai făcut referire deja, ci şi o
conferinţă istorică ţinută în sala universităţii de cătreAl.Vizanti,
în timp ce Nicolae Ionescu fusese desemnat să vorbească în faţa
statuii, încă din 22 septembrie 1882. Pentru un moment festiv,
aşa cum se dorea a fi invocareamemoriei lui Ştefan, surprindea,
cu siguranţă, prezenţa unor angajaţi ai poliţiei locale,
justificabilă doar prin numărul mare de demnitari ce urmau să
asiste, dar şi prin diversitatea audienţei, formată din studenţi şi
delegaţi ai mai multor judeţe. Dorindu-se a se da şi un caracter
de serbare populară, seara sunt organizate în grădina publică, în
cea a Primăriei, dar şi în alte locuri, mai multe concerte ale
fanfareimilitare.

in corpore

S

INAUGURAREA STATUII LUI ŞTEFAN CEL MARE.
RITUALURI, NOSTALGII, POLEMICI (1883)

Liviu BRĂTESCU
(va urma)
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Margarita FRONIMADI - MATATSI,
î şntre contemplare i vis

Poetă, ziaristă, de profesie arhitect, cu studii
universitare la Florenţa, Margarita Fronimadi-
Matatsi s-a născut în 1955, în localitatea Stimaga,
din pitoreasca regiune Corinth, înveşmântată în
istorie şi mit. Este membru al Societăţii Literaţilor
Greci (1994) şi, recent, vicepreşedinte al acesteia,
membru fondator al Asociaţiei de Literatură şi
Artă ALCIONIDE (1991), precum şi al Societăţii
Scriitorilor din Corinth, membru al Fundaţiei de
cultură PROMETHEU din Loutraki, membru în

PlămădindSperanţa
(fragmente)
I

Păşind,
pe bulevardele astrale
eramatenţi la tot...
Dar păşeam
călcând pe vârfuri,
ca nu cumva să tulburăm
calmul universului...
Mergeam

Milostenie
(fragmente)

Nuaveai nimic să-mi spui,
numai
o picătură
într-un ocean în furtună,
Unamar care curge,
pârâu,
în albia inimii.

Şi acea privire răzvrătită
care aduce vijelii
în liniştea noastră;
acea confruntare
insistentă, care dărâmă ziduri
ale urii inexplicabile,
acelmers continuu
pe urmele noastre,
care nemodifică
mersul.

Cu sute de priviri
ne căutai, Fatme,
cu nenumăraţi sori
luminai noaptea,

Prezentare şi traducere de
Andreas RADOS

Brand de arţ ă

Viaţa în România are un gust de o dulce
savoare pe care n-o simte nimeni în alte ţări

Kostas Uranis

ca
o ţară de factură pe de-a-ntregul europeană
cu un popor care uneşte într-un amalgam pe atît
de fericit, pe cît de unic, hărnicia, onestitatea şi
fondul serios al popoarelor central-europene cu
vioiciunea şi sensibilitatea sorgintei latine.

o
femeie tînără în plină înflorire, chipeşă şi
surîzătoare, întinsă cu nonşalanţă pe un pat de
spice, cu un Corn al Abundenţei la subsuoară.

,
constata, în urmă cu trei sferturi de veac, scriitorul
grec , călător pe aceste meleaguri,
tradus recent în româneşte de elenistul ieşean
Valeriu Mardare. Când noi şi astăzi încă ne
întrebăm dacă sîntem europeni au ba (şi ca...
civilizaţie), Kostas Uranis, conaţionalul şi
congenerul luiKazantzakis, percepeaRomânia

, (...)

Scriitorul grec propunea şi un :

Ce
mai vreţi? Să tot caute ministresele succesive ale

brand de ţară

Turismului un astfel de promotor al plaiului
mioritic, şi nu-l vor afla decît cu lei grei şi mulţi!
Acelaşi Uranis (nume predestinat!) continuă să-şi
reverse, ca dintr-un corn al abundenţei,
entuziasmul receptării, de nimic stînjenit:

Mai consultînd şi statisticele la zi, lui
Uranis i se relevă faptul că prosperitatea ţării derivă
din

. S-ar răsuci în mormînt
aedul arcadian să afle că, astăzi, acea ţară edenică,
în slăvi ridicată de el, importă, la greu, produse de
primă necesitate, pe cînd binecuvîntatele sale
pămînturi zac în paragină, fructele putrezesc prin
livezi, porumbii - prin hambare, iar pădurile
noastre (de care poetul a fost copleşit) migrează

România
este cea care dă în modul cel mai expresiv impresia
unui loc cu deosebire binecuvîntat de zei. Ea nu
este numai o ţară bogată. Este o ţară privilegiată,
căci produsele pe care le scoate pe piaţă, mai mult
şi mai mult, sînt toate de primă necesitate, în vreme
ce ea nu importă decît la o scară redusă - cum ar fi,
de exemplu, articole de lux pe care i le procură
Franţa, sau… măslinele pe care i le trimite
Grecia…

marea superioritate a comerţului ei, la export,
în comparaţie cu importul

spre alte zări, deodată cu “braţele de muncă”,
lăsînd în urmă o Românie tot mai cheală şi mai
neputincioasă.
Şi ce-ar zice grecul dacă ar citi pe internet,

această a unui bun observator al
vieţii cotidiene, care a constatat că

Iar ca o încununare:

se întreabă “marele anonim”
de pe internet, în final. Şi tot el îşi răspunde:

tablă de valori,
: Apa plată este

la acelaşi preţ cu berea; Brînza e mai scumpă
decît carnea; Carnea de pui e mai ieftină decît
ciupercile; Nucile noastre sînt mai scumpe decît
nucile de cocos; Laptele simplu e mai scump decît
laptele bătut; Portocalele sînt mai ieftine decît
merele; Cărţile sînt mai ieftine decît revistele;
Biscuiţii fără ciocolată sînt mai scumpi decît
ciocolata;Muzica bună e mai ieftină decît muzica
proastă; Măslinele umplute cu gogoşar sînt mai
ieftine decît măslinele umplute cu propriul
sîmbure;Vinul emai ieftin decît strugurii.

Oamenii neinstruiţi sînt
mai “scumpi” decît cei valoroşi care, pentru a
supravieţui, se“vînd” ieftin.
Sîntem nebuni?

Nu,
sîntemeuropeni. (TudorNICOLESCU)

comitetul director al Fundaţiei pentru Promovarea
Culturii Balcanice şi Europene RIGAS FEREOS,
colaborator permanent la presa scrisă şi vorbită.
Prezenţă activă la numeroase şi diverse
s impozioane şi congrese na ţiona le ş i
internaţionale, M.F.-M. debutează în poezie în
1970/1971, în publicaţia ”Noutăţi bisericeşti”, sub
îndrumarea şi cu sprijinul direct al poetei Lili
Jakovidhi. Distinşi poeţi - între careNikos Blettas-
Doukaris, Nikiforos Vrettakos, Dido Sotiriou,
Fedra Zambatha-Pagoulatu, Iota Partheniou - îi
remarcă vocaţia lirică şi o încurajează. După câţiva
ani de activitate literară şi socială, îi apar cinci
culegeri de versuri, patru dintre ele fiind bilingve:

(1987),

M.F.-M. brodează o poezie
deschisă, a versului liber, acumulând ce au dat mai
durabil marii poeţi eleni. Logosul liric este simplu,
renăscut în forme stilistice inconfundabile. Poeta
scrie cu pasiune şi entuziasm, aşa cum o întîlnim,
de fapt, în activitatea sa social-culturală, reuşind o

Nodul gordian Mângâiere(1989),
Bunavestire (1993), Aleşii (1997), Plămădind
Speranţa, (2010).

conjugare reală între cele două provocări. Socială
ocupând primul loc, discursul liric luând uneori
întrupări diaristice. Dar, la poeta elenă, nu se
poate distinge uşor unde se termină meditaţia,
contemplarea şi unde se intră pe tărâmul visului.
Poezia sa a fost deja tradusă în Italia (Nikos
Blettas-Doukaris şi Konstantinos Nikas), în
Albania (Petro Zerekis) şi, desigur, în România
(ValeriuMardare, în reviste).
Citită şi apreciată ca atare de critica literară şi de
un larg public, M.F.M. a fost distinsă cu
importante premii naţionale şi internaţionale,
dintre care amintim Premiul “Lili Jakovidhi” al
Societăţii Literaţilor Greci, 1989, precum şi cele
obţinute la Concursurile Internaţionale de Poezie
“Pelle di Luna” şi “Poesia da Contatto” din Italia
ş.a., Margarita Fronimadi-Matatsi a vizitat pentru
primaoarăRomânia în 2013, împreună cu un grup
de oameni de cultură şi artă, absolvenţi ai Şcolii
Zosima din Ioannina. Începând din acest an, au
loc, în oraşele Ioannina şi Loutraki, reuniuni
culturale româno-elene, cu un larg ecou mediatic.

cu semiluni de durere
răsplăteai sărăcia noastră...

Încredinţai sufletul tău
sentimentelor amestecate,
auzul
sunetelormonotone,
Sensibilitatea
la atingeri aspre...

Ai obţinut
un greu amar ...

Ţi-am refuzat recunoştinţa
cu toate că ţi-am făgăduit-o,
la încrucişări de graniţă
ramura demăslin aducând-o...

De atunci, era făgăduit
să temiluiesc, Fatme,
cu binefacerile versurilormele...
Şi numai spune iar,
cu privirea îndoielnică,
că nu îţi eramdator!

(Poezia a fost încununată, în 1993, cu
premiul „Abti Ipehtsi”)

calculând, de fiecare dată,
limitele datoriei,
ca nu cumva se va împlini
cu asupra demăsură...

II
În constelaţia Săgetătorului
amândoi,
în constelaţia Săgetătorului,
tu şi eu...
În constelaţia Săgetătorului
amprimit
săgeţile iubirii,
şi bătea un vânt
care
ne uscamereu...

XXI
...................................
Ce să vezi acolo înlăuntru?
Ce să vadă acumochişorii tăi?
Acum, când linia orizontului
s-a îngustat,
acum, când zborurile tremurătoare, timide,
ale sufletului neîndrăzneţ
au devenit ameninţări deVezuviu?
Când lumeade afară e pregătită,
când câmpiile sunt larg deschise...
iar cerurile toate sunt ale tale,
ieşi la lumină, copil almeu!

XXII
Un copil se naşte în seara aceasta
Cântaţi imnuri!
Oferă flori demartie
Tu, Speranţă!
Titanii pământului
şi-au pierdut urmele
în leagănul copilăriei...
Un copil se naşte în seara aceasta
Vrea să-şi găsească respiraţia
dincolo de gingaşul gângurit
şi de capcane...
Un copil se naşte în seara aceasta,
Trăgaciul emut...
Păcat ca inimioara lui
să fie lovită crunt
înainte de-a deveni
robustă în viaţă...

Un copil se naşte în seara aceasta.
Cântaţi imnuri!

Corinthul antic

Ioannina de legendă
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

"Think less be more a greek"
Descoperit pe invitaţia la distracţie a uneia dintre

terasele-magnet răsărite pe vestitul deal zakynthian,
Bochali, dictonul acesta de-o delicioasă autoironie,
încifrează în câteva cuvinte deopotrivă spiritul elen şi
efectul tranchilizant al unei insule. N-ai putea să te descurci
mai bine în a-l(e) descrie, nici dacă ai avea la dispoziţie alte
o mie de jonglerii lingvistice. Varianta locală a lui

sau a omonimei rodiene
ar putea fără grele dileme fi patentată

drept efigie turistică naţională bunăoară şi implementată
subliminal subiecţilor călători la plecarea din ţară.

Nu te
stresa, ia-o uşor Şi mâine e o zi în
care soarele răsare,

Note fri(Zante)
sau Zantisime

Ce-ncepe cu stângul e (câteodată) minune
voalată

Printre măslini, spre ţestoase şi vise frumoase

De la o precum sună porecla de alint de sorginte
veneţiană, aştepţi cum altfel decât o insulă-floare care să te-nfioare.
Ei bine, am bifat acest aspect imediat ce ne-am văzut lăsaţi la sol de
nava zburătoare. Senzaţia autentică de pătrundere frauduloasă în
zona crepusculară e una cât se poate de clară. Pe pista mică, cobori
din momentan singura aeronavă. În zona de preluare a bagajelor din
spatele ghişeelor goale nimeni nu-ţi sare în întâmpinare. Pustiu şi
linişte peste poate. Într-un târziu sunetul benzii rulante te
înghionteşte să ieşi din transă. Îţi faci (a)vânt spre ieşirea din terminal
şi constaţi fascinat că lumea încă există şi că nu, nu s-a volatizat. Dai
finalmente de forme de viaţă care te umplu de curaj. În vizibil
contrast cu mediul ambiant, energicul ghid al agenţiei te depistează,
taie de pe listă şi redirecţionează spre autocar. Şoferul e un tip extrem
de serios, elegant dar nu şi galant. Costumu-i pare comis de un foarte
eficient stilist corporatist. Amănunt ce te aruncă din nou în negura
incertitudinii, pentru că (cei ce-au încercatmarea insulelor cu degetul
ştiu) există greci foarte veseli sau greci foarte trişti (muzica lor e cel
mai eficient barometru de stare pe care-l poţi avea în dotare) dar
scorţoşi?!, după chip şi faptă aproape niciodată. Încerci să ignori
canicula în timp ce primeşti protocolar oferta excursiilor opţionale de
contractat. Reţii într-o primă fază doar costurile, dar fie şi aşa
zâmbeşti, cast, pentru că ţi-au mai rămas suficiente provizii de
entuziasm. Drumul însă, până spre capitala Zante, ţine să te convingă
că e aproape imposibil de-a-l şi păstra. Un soi de suburbie deloc
imaculată, cu aer pur dezolant.Tovarăşii de drum îţi sunt rând pe rând
lăsaţi la vatra hotelurilor bifate contractual şi te bucuri hain de fiecare
oprelişte în care încă nu ai debarcat. Ai certitudinea că alegerea ta e
mai presus de pensiunile ceva mai mari, dar nicidecum hoteluri de
patru stele, pe care le-ai lăsat în urmă. Desigur că... nu e aşa. Preiei
nedumerit camera. Oricât ai fi negociat la recepţie, nici marea, nici
muntele nu-ţi bat la fereastră. Ai de ales între o stradă cu vad
comercial şi piscina interioară, cu mult mai mică decât îţi aminteai
din pliant. TV-ul, frigiderul, aerul condiţionat şi seiful se taxează
suplimentar. În afara unuia, zici tuturora pas şi cu un deja obosit elan,
pleci la vânat. Maşini de închiriat. O experienţă în urma căreia încă o
dată remarci, că pe o insulă greacă, o dată ce dai de primul localnic
normal, adică surâzător şi prietenos de-ţi vine să-l iei la pupat, şi ai
mai şi semnat (bonus restul zilei ce a rămas!) pentru patru roţi care
arată foarte tentant, viaţa de turist ţi se poate schimba radical. Şi chiar
s-a!

Fără o hartă încă procurată, primul gând e să o iei la întâmplare
spre coastă, în direcţia opusă Zante-lui deja, superficial desigur,
traversat. , staţiunea în care doar ce-am primit un pat, e altfel
decât prima impresie, în mod eronat, ne-a ghidat. Cu doar mici
excepţii (în genul Cavalerului medieval sau variantele british style)
tavernele pun accentul pe filonul tradiţional iar arhitectura vilelor sau
hotelurile de mici dimensiuni surprinde plăcut estetic, aici, la mal.
Totuşi plaja staţiunii, o fâşie îngustă a cărei solitară atracţie constă în
ruinele unui pod de la 1805, nu e tocmai un punct de oprire care să te
îmbie. (În plus, aveam să constat mai târziu, deşi beneficiara unui
răsărit de milioane, e supusă la grele canoane, de pe ea ridicându-se
zilnic, în urma nocturnilor petrecăreţi englezi, zeci de tomberoane).

Fior di Levante

Argassi

Înspre Kamino şi Porto Zoro panorama teraselor (afaceri de
familie) devine deja ameţitoare. Cu dorinţa febrilă de-a resimţi însă
albastrul ireal şi sărat al mării pe piele, virăm spre Ano Vasilikos şi
luăm urma primului indicator de plajă ivit pe un copac. E un drum
rustic şi-o experienţă stimulantă foarte. Urci printre livezi captivante
de măslini în pantă (localnicii văd în contorsiunile trunchiului lor
mesaje şi poveşti iar uneori expun rădăcinile pomilor uscaţi, cu
forme ciudate, pe post de ornament natural dar şi talisman, în grădina
casei) şi dacă nu-ţi pierzi răbdarea, deşi plaja se îndepărtează ca o
Morgana, după fiecare cot de colb, parchezi apoteotic în uralele de
bun venit ale unui tânăr inimos. Eşti informat cu aplomb că atât
parcarea cât şi şezlongurile nu sunt contra cost.
E de ajuns o privire şi uiţi de tot. De drum. De sosire. De angoase

ori diverse forme de nemulţumire preluate, ca ataş, din oraş. Plaja
se dovedeşte a fi bun venitul vizual după care tânjeam. E o

descoperire care face ca nivelul energiilor pozitive să crească în ritm
sacadat, ajungând să-ţi fure tranş şi inima şi capul de individ civilizat.
Naturaleţe e cuvântul cheie. Invadată de lumina caldă a după-amiezii
târzii, privesc copleşită către cuiburile, ca pe National Geographic
marcate, de unde puii de Caretta Caretta vor ieşi pe final de sezon

Dafni

estival, spre a înfrunta primele păsări şi peripeţii, până la primul lor
salvator val. Zona e protejată de voluntarii Parcului Naţional Marin,
alaturi de şi cea parcă de zei
predestinată ţestoaselor, prin inedita ei formă. Gestul în sine e
emoţionant. Să descoperi că există încă oameni care nu confundă
vandalismul turistic cu distracţia e un amănunt revigorant. i

nu sunt bazare frenetice de litoral. Dacă asta cauţi ar fi
indicat să le scoţi din program. Sunt genul de plaje sălbatice cu reguli
stricte, pe care cu bucurie le-am salutat şi urmat. În zonă nu sunt
cluburi zgomotoase şi chioşcuri cu alimente de achiziţionat iar
"stingerea" se dă undeva în jurul orei opt. Totuşi poţi comanda un
cocktail sau un fresh fără efort.
În rest e chiar recomandată desprinderea aceasta de tot ce face la

urma urmei din omul modern un netot. Primul salut al mării cu
transparenţe de peruzea, e de neuitat. E o primă experienţă pe care,
din fericire, o poţi oricând, în Zakynthos, reitera. Ţi se pare ireal să
pluteşti alături de bancuri mici de peşti care te ciupesc cordial. O
amintire senzorială de zeci de ori mai nimerită decât cea din
staţiunile în care, aceleaşi vietăţi capturate în acvarii sunt nevoite să-
ţi facă pedichiura, hrănindu-se doar cu deşeurile epidermice şi
subcutanate, sub titulatura inofensivă de Spa. e pe scurt fie
spus, genul de plajă în care îţi recalibrezi ritmul şi regăseşti, pierdută
poate printre zgomote deja, inima.

La polul opus, cea mai aglomerată, cosmopolită, zis "plină de
viaţă" şi de tentaţii clubiste, pentru grupurile, întru ale băuturilor
fine, maratoniste, rămâne . Aici îşi fac tinerii europeni
veacul iar parangheliile nocturne sunt fără perdea. În ce fel mai exact
n-aş putea spune fie şi graţie neajunsului asumat de-a nu le fi
experimentat. Cert e că din larg, de unde am zărit-o în trecere, de pe
un vas, perla cea vestită arăta, ziua cel puţin, destul de banal, în ciuda
sporturilor acvatice ce-o activau. Dacă totuşi m-aş întoarce la anii de
liceu, printr-un improbabil artificiu temporal, aş încerca mai
curând... , insula pe care discoteca e altceva.
Legată de golf printr-un boem pod suspendat din frânghii,

insuliţa e una privată şi implicit intrarea (în aer liber) taxată. Dar şi de
pe ţărm şi din larg, Cameo rămâne o apariţie, gatantat! Decorată cu
valuri prelungi de pânză albă ce flutură seducator, precum un salut de
batistă, e orice numai nu o insulă tristă. Şi cum în contul taxei de
intrare poţi savura un cocktail fructat, ziua ar fi rost de briză şi vrajă
iar dupămiezul nopţii de exersat. Paşii de dans.

Ca turist cu acte în regulă, trei sunt obiectivele de care n-ai cum
să scapi: , şi , insula faimoasă
pentru forma-i de broască ţestoasă.Acestea sunt destinaţiile pe care,
începând cu agenţia organizatoare, afişele din aeroport, trecând prin
mulţimea întreprinzătorilor locali ( imaginaţi-vă că pe orice stradelă
de staţiune, între o terasă şi-un magazin cu chilipiruri stă câte un
ofertator ambulant cu tot cu pliant) şi finalizând cu orice localnic, fie
el pescar la mal sau "muntean", e o anomalie dacă, fie şi fără să te fi
informat anterior, n-ai aflat.
Drumul din sud înspre nordicul port e o cutie cu

surprize. Măslini, sate de munte, prin chipul cărora marea e încă
simbolic deghizată în trupul caselor de piatră, văruite în nuanţe cald-
nisipii, solar galben pai sau deloc, acoperişuri de ţiglă roşie şi
tâmplării musai albastre sau verzi, după cum o cere în inima omului,
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Epava obsesie şi-o vedere de infarct

ecoul mării, al viţei de vie sau măslinului din livezi. Serpentinele ce
amintesc cumva familiar de Transfăgărăşan, te lasă pe coastă uşor
bulversat. În micul port însă, atât de pitoresc colorat, cuprins
dimineţile de aburi de plăcinte calde şi cafea, îţi revii imediat. Dar n-
ai timp de savurat. În zece minute şi-un pliant introdus pe geam, te
trezeşti gata îmbarcat.
Până la epavă, ai de-a face cu magnetismul peşterilor albastre. E

momentul în care te feliciţi pentru alegerea unei bărci mai mici.
Noroc chior, suplimentar. Spre deosebire de vasele mari de pe care
eşti chiar băftos dacă, dând din coate, poţi până şi fugitiv vedea
intrarea, nu grota, cu bărcuţa asta intri cu totul în ea. Reflecţiile apei
pe stânca bătută de val, te copleşesc şi laşi să te adape Divinul prins
în acele, hipnotice, nuanţe.
Pe plaja , vederea pe care-ai ţinut-o cândva în mâini,

jurându-ţi c-o să vezi locul acela vreodată, prinde viaţă. Nisipul alb,
teribilul versant, marea după care orice piscină din lume n-are cum
să-ţi pară altfel decât ingrată, fac toate bună casă. Epava, ruginită şi
plină de graffitti, degajă, recunosc, o atracţie bizară. Că e o navă de
piraţi scoţiană, că e într-adevăr naufragiată sau doar postată acolo ca
turistică momeală, nici nu mai contează. Funcţionează. Şedinţele
foto printre resturile contorsionate se ţin lanţ. Unele se prelungesc
într-atât încât beneficiarul scurtei croaziere nici n-a apucat să bată cu
piciorul malul şi cu mâna apa golfului, care, cu sau fără navă, ar
trebui să rămână în prim plan. Înotul aici e un punct absolut necesar
de bifat.
Pentru a rotunji experienţa însă, ai nevoie să schimbi unghiul şi

perspectiva. O maşină închiriată îţi permite să te desfeţi cu această
aroganţă în fix aceeaşi după amiază. Din toate indiciile te
conduc către mult trâmbiţata panoramă spre epavă. Balconul special
amenajat e desigur securizat şi de preferat, în special dacă ai la tine şi
copil, nu doar elan. Din aceleaşi motive aglomeraţia excesivă devine
un dat. Când în sfârşit ajungi, deşi puteai să juri că soarele şi coada îţi
vin de hac, constaţi, isterizat totuşi de frumuseţe, că unghiul nu e
tocmai ce-ai sperat. Nici stânca abruptă, nici vegetaţia tipică de
preerie, ce-ţi poate leza bronzul proaspăt achiziţionat, n-ar trebui să-
ţi răpească însă miracolul vizual de care vei avea parte, o sută de
metri mai în avante. E o vedere de infarct. O beatitudine trăită cu un
gol în stomac, în timpul căreia aproape că te-ai pişca singur, să te
asiguri că-i aievea.

La greci masa nu e masă ci alint pe faţă. E motiv de vorbă, de
siestă, de ospitalitate aleasă. Spre deosebire de Rhodos, unde apa e o
resursă scumpă şi rară, în Zante orice tavernă îţi va aşeza o sticlă
mare pemasă. Plus un coş cu pâine şi unt de casă, să nu te superi dacă
durează. Se bucură pe faţă când alegi o cafea grecească. Porţiile sunt
puţin zis generoase şi indiferent de cine, ce a comandat, numărul
farfuriilor creşte direct proporţional cu numărul celor la masă
aşezaţi. Pentru că, aici, a împărţi e un gest firesc şi deci... încurajat.
Dacă papilele gustative ar deţine o memorie în sine, probabil că ar
umple filele unui jurnal culinar cu reţete de , supranumită şi
mâncarea hoţilor sau a piraţilor ( cartofi, bucăţi mari de carne de
miel, legume proaspete şi brânză de capră, stratificate într-o ulcică
de lut la cuptor), nelipsita salată, care, servită în tandem cu pâine
coaptă, unsă bine cu ulei de măsline şi usturoi, are aici alt, gust oricât
ai încerca să dai cu copy paste-ul pe acasă. De departe însă, marea
mea descoperire de non-amatoare de dulce(gării) şi vrednică de
mândria zakintiană rămâne prăjitura Desert delicat,
uşoară, cu aromă puternică de scorţişoară şi răcoroasă precum o
adiere într-un recif de corali. Scorţisoara, apropos, e condimentul
pentru care, mai mult decât în alte insule, zakintienii au un cult
aparte. O găseşti în cafea, în sosul roşu al fripturii de vită, în vinuri
sau baklava-- alternativa locală a acesteia, mai puţin dulce dar cu
tragere de inimă stufată cu nuci, alune şi migdale. O alegere aşadar
înţeleaptă.
Când le deguşti pe o terasă lângă mare, precum cea din portul

(o locaţie unde fiecare detaliu respiră Grecie
nefardată, de la fântâna în miniatură, feţele de masă alb-albastre sau
icoana ascunsă în scobitura din perete, până la suita diverselor plante
aromatice pe sus aninate) sau cea care deserveşte micul dar de
impact port , gustul e potenţat. Imaginea devine liant
spiritual.

Îi ceri iniţial o cafea, în drum spre portul de unde ţi-ai planificat
să o iei din loc iar, şi te trezeşti cu gândul doar la ea. Are ce-i drept
atuurile sale... Xigia (grasă, unsuroasă) e o plajă mică, pietroasă, dar
unde, dacă ai chef de un spa, ar trebui clar să arunci ancora. Apa e
fascinantă, de un turcoaz lăptos graţie resurselor naturale de sulf şi
colagen.
Dincolo de serviciile sale deloc de neglijat, te cucereşte

creativitatea prin care proprietarii tavernei şi ai celor câteva
şezloguri care-ncap, se fac remarcaţi. Pentru că pereţii de stâncă ce
încadrează plaja sunt abrupţi şi calea ocolită de la tavernă spre plajă
mult prea largă, comanda vine şi pleacă într-un coş manevrat printr-
un sistemde scripeţi rudimentar.O găselniţă fără pereche.Mai precis
o bicicletă veche.
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Toba de tinichea

, din 1959, nu este singurul
roman care să-l reprezinte în posteritate pe autorul său, dar rămâne,
cu certitudine, capodopera care l-a impus, încă de la debut, atenţiei
mondiale pe Günter Grass. N-a fost, cum unora li s-a putut părea
atunci, doar un „succes” explicabil conjunctural, pe fundalul istoric
postbelic al Germaniei învinse, ci o izbândă de o altitudine căreia îi
răspunde şi o profunzime pe măsură, ambele supuse ulterior probei
timpului, „ieri”, „azi”, cum o va trece, cu siguranţă, şi „mâine”. Ce
anume îi asigură o atare perenitate „poveştii” lui Oskar, „gnomul”
toboşar?
Un copil care decide să se „oprească” la treapta celor trei ani ai săi

din ziua „accidentului” înscenat pe scara pivniţei, ca să nu intre în
lumea „celor mari”? De ce o refuză? Este răscrucea aceea urmarea
promiscuităţii cunoscute lui de timpuriu, din „postul de observaţie”
de sub masa jocului de cărţi al adulţilor, are ea aceeaşi sursă ca şi
moartea mamei şi dubiile privindu-l pe adevăratul său tată, între cel
oficial, Alfred Matzerath, şi verişorul amant Jan Bronski?
Neîndoielnic da, dar nu trebuie nici exagerat rolul acestui „strat”,
psihologic şi moral, în armătura de ansamblu a romanului, ea
oferindu-i autorului mai curând un soi de minimă „cauţiune” a unei
verosimilităţi „realiste” (nicicum îngroşată în exces), pentru o
focalizare cu totul specială, aparte, a întregului care este

: şi anume, tocmai în condiţia deliberat marginală şi astfel
„disponibilă”, de o nelimitată libertate, a unui asemenea protagonist.
Nu este deja în ea potenţialul labirinticei şi versatilei sale game de
„roluri”, de la toboşarul-„spintecător de geamuri şi vitrine” la artistul
dinspre final, de la „Iisus” al bandei „scărmănătorilor” la vinovatul
de moartea mamei şi a celor doi taţi deopotrivă ipotetici, ca şi de la
martorul „nopţii de cristal” şi al apărării poştei poloneze din Danzig
la cel al războiului lui Hitler şi al confruntării Germaniei cu intrarea
ruşilor pe teritoriul ei, ori de la Maria („praful efervescent”) şi
doamnaGreff, de altă dată, la Roswita Raguna, Ulla - „Madonna 49”
şi sora Dorothea? Cei 99 de centimetri înălţime ai lui Oskar sunt cea
mai bună „mască” ficţională pentru o minte şi atâtea porniri şi
„isprăvi”, ele, toate, deloc infantile, astfel încât împreună, dau
formula inimitabilă, unică, a unei mobilităţi - complexă şi

- demne de un şi universal, fără
limite: de situaţii şi ipostaze, dar şi al vârstelor
„permeabile” unele altora şi, nu mai puţin, al altor „vârste”, cele ale
istoriei în mers, pe trăite, şi al situării în ele. Toate, deopotrivă,
imprevizibile, memorabil reliefate, frecvent tensionate oximoronic.
Decizia pe viaţă a lui Oskar nu e vreun capriciu de ţânc răsfăţat, nici
vreun artificiu - simplă găselniţă a autorului, cei doi împart o
„complicitate” bogată în implicaţii şi sugestii de , fecundă în
ordinea .
Văzută aşa, condiţia singulară a personajului Oskar face din el o

prezenţă, în fond,mereu în răspăr cu ceea ce îl înconjoară. Copil, nu e
atras, interesat de jocurile şi joaca „celorlalţi”, fuge de domnişoara
Spollenhauer şi de orarul de şcoală, către maeştrii săi, Rasputin şi
Goethe, ţipătul-„diamant” duce spre demonica ispitire (la furt) a unor
„cobai” bipezi, provocării pruncului Iisus (care „refuză” să devină
toboşar) îi urmează, mai târziu, un dezlănţuit „recital” de impietate,
iniţierii erotice, între joacă perversă şi aproape incest cu Maria,
„mama” vitregă în devenire, îi succed în trepte coborâtoare, Lina
Greff, Gretchen Scheffler şi sora Dorothea, dar există şi reversul
acestei sexualităţi în acea emoţie a albului de „donna angelicata”-
sora Inge.
Alegându-şi-o ca supremă figură tutelară pe cât se poate de

terestra bunicăAnna Bronski, femeia kaşubă, cu tot ce-i este ei, vieţii
ei de zi cu zi apropiat (pământul şi munca lui, câmpul, cartofii şi
focul, dar şi simplitatea, un bun simţ al măsurii şi, nu mai puţin,
humorul acestei „genealogii”), naratorul-protagonist care e Oskar şi
creatorul său,GünterGrass, au optat pentru o întemeiere (a tot ce va fi
mai departe în ) într-un fond de vitalitate, robusteţe
şi versatilitate, căruia fugarul polonez, hăituitul Joseph Koljaizek,
incendiatorul curând convertit în „rolul” plutaşului-pompier
Wranga, până la urmă ajuns poate, cum şi intră în legendă, liber şi
bogat dincolo de Ocean, îi adaugă nota lui de romanesc, unul mai

Oskar, al lui Günter Grass

Nicolae CREŢU

degrabă ambiguu, chiar nesigur,
relativizat de naraţiei, impregnat de
umor. Hibridul multicultural al Kaşubiei
şi Danzigului, situate între Prusia şi
Polonia, e prielnicamatcă a unui

Agnes, mama lui Oskar, soţia lui
Alfred Matzerath, dar amanta adulterină a vărului ei Jan Bronski, se
împinge pe ea însăşi în moarte din greaţa, dezgustul şi dispreţul de
sine şi de viaţa ei în acel triunghi de o lâncedă durată, demult
dezvăluit naratorului-protagonist. Dar nu se apasă pe tensiunile unei
dramatice psihologii a infidelităţii. Nici dubiul progeniturii ei, între
cei doi „taţi prezumtivi”, nu este exploatat deloc freudian, căci în
fond o atare ambiguitate înseamnă mai degrabă a nu avea
autentic tată, Oskar simţindu-se perfect străin amândurora. O
echidistanţă care se adaugă şi ea celorlalte premise ale libertăţii totale
cu care personajul intră în lumea ficţională a cărţii şi „semişcă” în ea.
Educaţia şi-o va face scindat între Goethe şi Rasputin, aparent mai
înclinat către cel din urmă, totuşi în realitate făcându-i să se
submineze reciproc, sub semnul a toate dominator al ironiei menite a
nu -l lăsa, cu orice preţ, pe cititor să se instaleze într-o lectură lineară,
„confortabilă”. Dimpotrivă, imperativul implicit al artei autorului
este menţinerea „receptorului” într-o stare de continuă, reînnoită
alertă, de „veghe” indusă demobilitatea unei largi game de procedee,
de tonalităţi ale scriiturii, de caleidoscopie a inventivităţii narative şi
stilistice, ca şi de ordinul unor frecvente „viraje” şi „fente” ale
anumitor verigi din lanţul diegetic.
Sunt secvenţe ce ar putea naşte în cititor gândul unei vocaţii de

rebel, ca, de pildă, cea a performanţei micului toboşar de a pune în
derută o manifestaţie amplă, pe stadion, a „Tineretului hitlerist”,
sustrasă „în glumă” stilului militar, belicos, scontat iniţial, graţie
ritmurilor derutante ale , de la „DunăreaAlbastră”
la „Johny the Tiger”, impuse celorlalţi, molipsiţilor de ele. Sau, de
asemenea, depunerea insignei naziste în palma lui Matzerath, mort
înghiţând-o cu acul deschis, de frica ruşilor sub ochii cărora se
consumă scena. Dar Oskar însuşi îşi refuză o falsă aureolă de
„disident”. Romancierul nu a vrut o tentă de roman „politic”,
războiul, ideologiile, clivajele vremii sunt şi ele undeva, dar mai
degrabă în culisele istoriei trăite, pe „scenă” e vălmăşagul delirant al
„nopţii de cristal”, e moartea evreului Sigismund Markus, până
atunci inepuzabila sursă de tobe de tinichea, confruntarea de la

doar o firavă sinecdocă a conflagraţiei mondiale,
cazematele de pe coasta Normandiei şi „plictisul mistic barbar”.
„Disident?” Personajul pare mai curând a tatona, a experimenta,
capricios şi nepăsător de consecinţe, de „notele” ce i se vor pune „la
purtare”, posibilităţile şi adevăratele limite ale naturii umane.
Picarescul din nu e unul de esenţă morală şi
socială, ci al existenţei şi fiinţei într-o istorie personală,
refuzată/sustrasă „oamenilor mari” din cercul familiei şi al
vecinătăţii acesteia, ca şi „mai marilor” lumii. Strigătelemai casante
decât diamantul şi ritmurile tobei sunt armele care îi câştigă lui Oskar
privilegiul orgolioasei lui libertăţi, mod de distanţare
(nevehementă şi dezideologizată) de absurdul a ceea ce îl înconjoară.
Dar nu vituperează, nu condamnă, nu cultivă nici un fel de retorică a
„angajării” nici scriitorul, nici eroul său. Ar fi şi excesiv, de acea
estetic surfluu. Tocmai înfăţişarea, „morfologia”, aparent „amorale”,
ale unui astfel de design diegetic şi naratorial sunt cele care îi apără,
cu subtilitate şi cu o mare cutezanţă a artei, romanului lui Günter
Grass vitala lui perenitate, o nedegradabilă, dimpotrivă, putere de
captaţie, incitantă, fecund interogativă.
Multe utopii s-au prăbuşit în secolul trecut, chemările de sirene ale

multor ideologii, ale tuturor de fapt, s-au demonetizat, s-au perimat.
Spre deosebire de atâtea tentative literare de a transla liniile de forţă
ale istoriei şi politicului, mai cu seamă în roman, în structuri
ficţionale integratoare şi de „discurs” al ideologiilor atribuit
personajelor, de problematizare a situării şi opţiunilor în câmpul
tensionat al lumii şi al istoriei în curs, spre deosebire şi de acele
formule de imaginar narativ subordonate unei interogaţii de esenţă
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implicit

filosofică, existenţială, ontologică şi cognitivă, o „soluţie” ca aceea
din , ferită, simetric, de teză şi de uscăciunea
cerebralizantă, graţie alegerii unui centru de o neistovită mobilitate
şi deschidere, cum e gnomul-“copilul”-piticul cocoşat Oskar,
rămâne o garanţie estetică de neerodare în timp a impactului la
lectură. Da, dar această dăinuire, deloc „muzeală”, îşi are, îşi
dezvăluie la analiză secretul ei ţinând de complexitatea şi
polimorfismul artei lui Günter Grass. Este, desigur, cum şi-a
definit-o el însuşi, o poetică de , mereu

, pornind chiar de la decizia „stagnării” la vârsta de trei ani.
Cel puţin la înfăţişarea de atunci, la cei 99 de centimetri ai acelei
vârste ( ), cum tot în cheie ironică este mai
târzia la rândul ei - sfărâmare a
tiparului instalat, totuşi precar, în locul firescului lanţ al vârstelor
succesive, propriu obişnuitelor romane „ale formării”. Sub aparenţa
lui de copil, mintea şi trupul lui Oskar se maturizează, însă fără a
renunţa la capriciile şi „virajele” ei copilăreşti, de aceea nu
şi puerile. Tocmai timpul, din strânsoarea căruia şi-ar fi dorit
scăparea cu ajutorul chepengului de la pivniţă, lăsat deschis, este
frapant obsesia continuă în acest roman, de la aureola legendară
(1899) de început la din final ( , de
ani), evocarea venirii pe lume ( ) e de un umor
shandian al autosubminării „credibilităţii” naratorului, ca şi voitele
glisări între naraţia la persoana întâi şi cealaltă, la persoana a treia,
pusă numai uneori pe seama „colaborării” unor naratori
suplimentari şi marginali, ca infirmierul Bruno sau amicul Vittlar.
Tonul persiflant şi iconoclast ( ), cel al unui grotesc
premonitoriu ( „ţiparii”), şi al
desacralizării morţii înseşi ( ) îşi
suţin reciproc o învecinare fără stridenţe. Nu poate trece neobservată
recurenţa de metafore narative ale barocului, din

şi , din sau
, ca şi din secvenţe ale ascensiunii

de artist a lui Oskar: şi mai ales extraordinarul capitol
. Ispita auctorială a unor începuturi de

„alunecare” în dialoguri eseistice, ale protagonistului cu maestrul
său Bebra şi cu Roswita Raguna, apoi cu profesorii de la Arte şi
artişti ei înşişi ca pictorii „Raskolnikov” şi Lankes şi sculptorul
Maruhn, ca şi naraţia însăşi, toate sunt deviate benefic, convertite în
ludicul unui badinaj înmaremăsură autoironic.Totmai apăsătoarele
umbre şi semne ale timpului ce se scurge spre moarte ocolesc, la
rândul lor, orice urmă de înclinare elegiacă, preferându-i acesteia, în
schimb, adevărate pagini de poem, apt să încifreze, să travestească
(în jocoseriosul unui limbaj „delirant”, aproape suprarealist, de

„dicteu” automatic) obsesia unei eliberată
însă de orice tentă speculativă, heideggeriană, optându-se, jucăuş,
dar nu fără gravitate, pentru laitmotivul „Bucătăresei Negre”, din
folclorul copiilor. Cimitirele şi multiple versiuni ale aproape
gogolianului Schugger Leo, atâtea morţi şi înmormântări,
privaţiuni, retrageri şi secvenţe de refugiu pe timp de război fac ca
fundalul istoriei să fie sumbru mai tot timpul, dar ultima secţiune,

, este de la început şi până la ultima filă dominată de
un climat naratorial şi o atmosferă de ansamblu neîndoielnic

. Cu excepţia unui singur izvor de lumină,
şi acesta de o natură mai curând paradoxală, încă mai bine, de-a
dreptul oximoronică: şi anume tot ce se leagă de sora Dorothea,
vecina chiriaşă, ca şi Oskar, în casa „spionată”, oarecum
prin efracţie (Î ), în zadar cucerită „satanic” de un Oskar
„sabotat” de propria-i virilitate ( ) şi căreia două
capitole dinspre final ( şi

) îi rezervă un cult postum, poate tocmai în memoria
acceptării erotice ratate („Vino, Satana, vino!”), surprinzătoare
relaţie, peste timp, între grotescul eşecului ruşinos deodinioară şi, de
cealaltă parte, târzia lui răscumpărare/ „apolinizare” în ruga
nonconformistă, sfidătoare, nehabotnică, a unui Oskar îngenunchiat
în faţa prozaicului borcan, menit să conserve în formol degetul sorei
Dorothea. E aceasta o ultimă, supremă „piruetă” ludică a
personajului, care nu îşi încheie monologul său, echivalent cu întreg
romanul, amplă şi versatilă „spovedanie”, ironică/autoironică, chiar
fără a avea „nimic sfânt”.
E, poate, „relicva” aceea laică dinspre final o sinecdocă - cheie, aş

zice investită de autor cu o putere a ei, de
, în stare să-i sugereze cititorului nevoia,

impulsul unei reexaminări/ reinterpretări/ reevaluări ale întregului
eşafodaj de ambiguităţi semnificante şi tensiuni oximoronice din
capodopera luiGünterGrass

Toba de tinichea

Bildungsroman subminată
ironic

Cioburi, cioburi şi ulcele
Creştere în vagonul de marfă,

simulat

Bucătăreasa neagră Treizeci
Fluturele şi becul

Nicio minune
Postul de Vinerea Mare:

Îngustarea de la vârful picioarelor

Spinarea lui
Herbert Truczinski Niobe Casa din cărţi de joc
Şaptezeci şi cinci de kilograme

Madonna 49

simulat Sein zum Tode,

Cartea a treia

thanatice prin excelenţă

Ariciului,
n şifonier

Pe covorul de cocos
Inelarul Ultimul tramvai sau închinare

la un borcan

discretă, profundă
iradiere simbolică

Tobade tinichea.

În Pivniţa de ceapă

Florentina NIŢĂ

Contraste
(ne)(di)simulate

La EXPO 2015 frapează în primul rând contrastele. Aşa se
face că, la o expoziţie de nivel mondial pe tema
alimentaţiei planetei, poţi vedea, alături de carele

alegorice încărcate cu toate bunătăţile oferite de natură şi producţia
alimentară, frumos colorate dar făcute din plastic, pelegrini scoţându-
şi la amiază din desagă merindele aduse de acasă spre a nu cheltui o
avere la restaurantele din preajmă.
Setea, în schimb, ţi-o poţi astâmpăra pe săturate şi gratis la una

din cele 20 de fântâni cu apăminerală ce împresoară aleile secundare.
Aproape te ruşinezi să laşi robinetul deschis prea mult dacă tocmai ai
ieşit dintr-un pavilion din zona arabă, unde ţi s-a spus că acolo apa
este mai preţioasă şi mai greu de obţinut decât petrolul (de fapt asta
era de bănuit) şi unde pare că toate eforturile gravitează în jurul
metodelor de a o obţine şi de a o drămui picătură cupicătură.
După ce ai citit şi aprofundat sloganul ”Nu doar cu pâine trăieşte

omul” de pe frontispiciul Vaticanului, argumentat convingător cu
pilde şi discursuri ale lui papa Francisc în incintă, dacă te-ai aflat în
faţa standului Caritas, fix la ora 12, unde se distribuie în fiecare zi câte

o pâine trecătorilor, constaţi că bicisnica noastră fiinţă se înclină încă
o dată în faţa adevărurilor fundamentale ale existenţei dar aleargă cu
primaocazie să-şi astâmpere foamea naturală pentru a supravieţui.
Te vei jena, sincer şi spontan, când ghizii îţi vor arăta cu o

sarcastică ironie elveţiană rafturile golite după primele două
săptămâni de la deschidere, din turnurile abundenţei, prevăzute a
oferi mostre reprezentative din producţia lor alimentară: apă, sare,
mere şi cafea. Şi deşi te vor invita insistent să te serveşti gândindu-te
şi la cei care vor veni după tine, dacă tot a trebuit să aştepţi la coadă
cîteva ore, vei scotoci disperat printre cutiile goale şi-ţi vei umple
buzunarele cupliculeţe de nescafé şi cubuleţe de sare.
Pare ireal să vezi la o expoziţie pe tema alimentaţiei mere, spice

de grâu, peşti ori caşcaval doar în imagini digitale sau forme de ghips.
Şi totuşi, mulţi au preferat un design modernist în loc de cornul
abundenţei. Cu unele excepţii. Franţa, bunăoară, a exagerat prin
varietatea exponatelor culinare în pavilionul lor, ce pare reproducerea
în lemn a catedralei Notre Dame camuflate in mijlocul unei imense
ferme agricole. Elveţia a umplut până la refuz turnurile sale cu
produsele cele mai reprezentative la export: apă minerală, sare, mere
şi cafea, din care a oferit cu generozitate la discreţie tuturor celor care
le-au trecut pragul, neuitând totuşi să-i întâmpine şi să-i urmărească
pe parcursul vizitei cu întrebarea descurajatoare: ”Ajunge la toţi?”
Vei pleca mai dezamăgit de la asemenea reprezentări de iluzii optice
dacă nu eşti cumva un pasionat de jocuri pe calculator, decât de la
greaţa de a fi gustat laptele de iapă sau de la oboseala de a fi stat la
coadă în soare, constrâns a parcurge un traseu deşertic, pentru a afla
ce au de arătat popoarele arabe.
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Nu înţeleg o iotă din ce spune vocea deşi ştiu, în clipă, despre
ce e vorba. E unul din momentele acelea atît de elastice
încît abandonul trupului pe mîinile altcuiva şi plutirea în

sinele tău, ca-ntr-un lichid amniotic, îţi dau puteri utopice. Cu ochii
închişi, lamasaj, fac planuri.
Femeia între douăvîrstem-a aşezat repede pepatul cu douăpicioare
pe pietriş şi două în apă. N-am apucat s-o văd bine, m-am supus
ritualului, cerul deasupra,marea drept aşternut.
Şi dacă aş merge pînă la capăt cu visul de a deschide o librărie
românească la Paris? Nu-i aşa, cînd toate cărţile pot fi cumpărate şi
în format electronic, ideea asta e o nebunie mai curată decît Marea
Adriatică, prin care vezi totul limpede şi adînc.
Are mîini fine şi energii de stîrnit. În dreapta, cineva stîrneşte
zgomote metalice dar se opinteşte. Se depliază un nou pat demasaj,
femeia dă sfaturi în croată, nu ştiu ce spune, nu deschid ochii, sunt la
mii de leghe submare.

Sunt unii care se întorc din ţară, în Franţa, cu valiza burduşită de
cărţi, încît plătesc surplus de bagaj. Ăsta nu e studiu de piaţă, e
fantasmă de piaţă, o naiadă.
Femeia a spus ceva minuscul şi apoi un fel de „hm”, ca atunci cînd
aprobi sau comentezi pe muţeşte, sau doar întreţii funcţia fatică a
limbii, rămîi pe fir. Dar în acea silabă cît un grăunte de nisip era ceva
în plus, tot ce contează, de fapt, între doi oameni care îşi spun
cuvinte, tot ce nu poate fi tăiat la montaj. Femeia zîmbea. Am
deschis ochii.
Şi cuTVA-ul cum e, îl plăteşti pe cel din România, pe cel din Franţa,
trebuie de văzut. Să vinzi cărţi e o alchimie contabilă, nu e critică
literară, nu e poezie peste poezie, cer peste mare, încît ajungi să înoţi
undenici nu gîndeai.
Şi atunci am văzut-o mai bine. Avea o coadă împletită, groasă ca un
odgon, cenuşie, dreaptă şi grea, pînă în talie.Mi-o imaginez cu părul
despletit şi cu zîmbetul acela dintr-o silabă, pus într-un rid al buzelor,
fără ruj.Are ceva dintr-un tablou de , văzut lamuzeul
dinHonfleur, cu o ţărancă tînără, aşezată pe o piatră, cu o privire care
se duce atît de departe şi atît de orizontal încît e o fîşie de energie
pură, invizibilă. O întreb şi-mi spune în engleză că da, e meseria ei, şi
e prima zi demasaj pe plajă. Sunt primul client.
Cînd mă întorc, îmi înnod visul într-un colţ de cearceaf, să nu-l uit.
Bunica făcea aşa, cu nişte perle, de care numai ştiu demult, nimic.

EugèneBoudin

La Pjescana
Uvala

crochiuri din Par(ad)is
Cristina HERMEZIU

Pe Bianca Marcovici am cunoscut-o anul acesta, la
manifestarea dedicată poeziei, din cadrul FIE, la
Iaşi, unde s-au reunit peste 100 de poeţi din

România şi din afara ei.
Intru-un moment de relaş, Bianca Marcovici s-a apropiat

excesiv de călduros de mine, de parcă mă cunoştea
dintotdeauna, chestionându-mă despre viaţa mea personală,
încât aşa, pe nepusă masă, îmi cerea la un moment dat să-i
promit că voi face un copil:

Mă număr printre persoanele
ingaduitoare, până îmi sare muştarul, fiind Vărsător... Poeta
începea să mă irite cu întrebările ei de natura sexuală, deşi îi
spusesem că e un subiect tabu şi nici nu îmi doresc copii. Sânt
întrucâtva recunoscătoare Clarei Mărgineanu, care a sesizat,
de la o masă alăturată, nervozitatea mea si a intervenit:

Şi tot atunci, am primit de la BiancaMarcovici,
scotocitoarea prin budoarul meu, un volum de versuri, în
coperte roşii, intitulat .Apărut în 2013, la
editura Familia, Israel, cu ilustraţii deNina Şelaru, Bert Brus,
Joop Polder, Jake Baddeley ş.a., volumul cuprinde 64 de
poezii, însoţite de o prefaţă a lui Ioan Cristofor si un cuvânt de
EduardMattes. Desigur, nu lipseşte dedicaţia pentrumine, în
limba ebraică, probabil tot un imbold de a face un copil…
Născută în 1952, în Iaşi, Bianca Marcovici a debutat la

rubrica , susţinută de Emil Brumaru în
revista „Cronica”. Primele două volume,
(1987) şi (1989) îi apar la Bucureşti, cel
de-al treilea, , la editura ”Minimum”, de la
Tel Aviv. În 1992, poeta s-a mutat în Israel, la Haifa, unde
desfăşoară o prodigioasă activitate literară, publicând până în
prezent peste 20 de volume, fiind prezentă în diverse
antologii, în ţară şi în străinătate, şi încununată cu onorante
premii. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Iaşi, şi a Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă
Română. La Iaşi, a absolvit Liceul deArtă, dovedind veleităţi
de violonistă dar, datorită unui accident la mâna purtătoare de
arcuş, a trebuit să abandoneze o posibilă carieră artistică. S-a
orientat spre o facultate tehnică, devenind inginer-proiectant
în construcţii civile. Şi la Haifa a lucrat, până de curând, ca
inginer la Societatea deElectricitate.

...eşti frumoasă, iţi dai seama ce
băiat ar ieşi din tine…

dacă
îmi permiţi…

Diligenţa poştală

Arta nudului poetic

Ochiul Cuvintului
Dincolo de
Revolta Sângelui

Paradis

Arta nudului poetic este un subterfugiu nu doar din
stresantul teritoriu profesional, ci şi dintr-un teritoriu în care
bombardamentele fac/făceau parte din cotidian, poeta
sustrăgându-se în muzică, sau urmărind canale tv. Şi făcând
analogii între dirijori şi conducători politici. (

Poeta are un acut sentiment al socialului din spaţiul în care
vieţuieşte:

Bianca Marcovici extrage cu succes poezia dintr-o
realitate în care un fel de mâncare tradiţională,

are gustul amintirilor, la ştiri se difuzează
,

devenind ecoul durerii alor săi:

este unul dintre textele cele mai reuşite din
volum, exprimând transcendental feminitatea prin asimilarea
lunii ca simbol al eului poetic frustrat, melancolizat de durerea
timpului său:

Această abordare tranşantă a realităţii justificămaniera de a
dialoga fără menajamente, despre care vorbeam la început, dar
şi marea dragoste a Biancăi Marcovici pentru nepoţii săi

, pentru muzică (
, dar mai ales pentru Poezie,

văzută ca un vis de libertate.

Eu cred că
tristeţile pot fi stinse/stând pe postul de televiziune Mezzo/cum
am mai scris/dirijorii sânt adevăraţii noştri conducători/Unii
au înmânăo simplă scobitoare - /alţii folosesc vibraţiilemâinii
să conducă orchestra - /tinerii dirijori folosesc ochii - transmit
telepatic intrările.)

Noapte de noapte surâsul îşi revine/mă privesc în
oglinda geamului/e ora când fac mişcare după muzică la ora
6.00/inainte să navighez /pe internet/unde, vai, iar scriu în
ebraică/despre morile de vânt/despre betonările armate din
staţiile de înaltă tensiune/dar istoria se scrie altfel /alergând
de la o imagine la alta/…nici o simfonie nu se compune/fără să
păstrezi o temă/s-o dezvolţi/în variaţiuni poetice/de la una la
alta îţi recapeţi suflul/privind pe fereastră spre Tel-
Aviv,/Marea a fost liniştită astăzi/franjurile albe se mişcă
lent/precum vibraţiile literelor mele pierdute pe net. (Clipe
restante)

eatkis din
cartofi, omanifestare
violentă împotriva islamului, / neutralitatea e o armă politică

Pe noi nu ne-au dorit/şi ne-au
sacrificat/pe altarul urii fără noimă./Cel de sus ne vede
cuibul./Locurile noastre sfinte.
Piatra lunii

Nu râde, piatra lunii e neagră./Am atins-o la
muzeul aeronautic din America/visului albastru,/e
triunghiulară, ţinută într-o menghină specială/să nu fie furată,
e o piatră celebră/neornamentală,mi-ampus atunci o dorinţă -
/să fie asociată cu Piatra noastră de la Ierusalim,/cea de 600
de tone, care plânge. Plânge…/Am încercat să-i şterg
lacrimile/mi-e sete,/partea nevăzută a lunii e ca un craniu de
om,/au pozat-o la muzeu, e acolo,/privită din satelit,/alături de
macheta avionului lui Vlaicu,/mă arde mâna uneori,/e semnul
lunii în căuşul palmeimele,/e semnulmeu să ard.

(Mă
rogmereu vineri de vineri/să nu uit numele nepoţilor/să nu mă
uit! - Rugăciune) nu datorez nimănui bemolii,
diezii/sau becarii lui Brahms)

Indira SPĂTARU

Poezia
printre
bombe

cronicu a de la mareţ

Ioan Florin STANCIU

Exilul
continuu (2)

Mai alaltăieri, când am auzit că nişte turişti de pe
litoral se plângeau că niciunde, prinmagazinele
cu suveniruri din Constanţa, n-au găsit copii

miniaturale ale statuii poetului nostru emblematic, mi-am
adus aminte de senzaţionala întâmplare din anii douăzeci,
când un celebru escroc al acelor timpuri a încercat să vândă
chiar monumentul în mărime naturală al lui Ovidiu, pentru
suma de23000 lei.
Mai întâi şi nu tocmai nevinovat, versatul escroc,

Frangopol, pe numele său, a nimerit într-un cuminte sat
dobrogean de pe carapacea Casimcei, ignorat de autorităţi
încă din vremea lui Pazvantoglu, şi s-a prezentat la primărie
drept arătând
şi înscrisurile conform cărora se afla acolo în misiune de
îndrumare şi de control. Dar cum Nichipercea, în neodihnita
sa osârdie, tocmai aranjase o şedinţă a consiliului local,
domnul Inspector a aflat, cu sinceră satisfacţie, că primăria
adunase, prin colectă publică, o mare sumă de bani, ca să
ridice în piaţa centrală a satului o statuie dedicată eroilor
neamului, dacă s-ar fi descoperit, la timp, artistul potrivit să
proiecteze şi să le livreze efigia-n bronz a mândriei naţionale.
Aflând deci că s-au adunat deja vreo treizeci demii de lei care-
şi mai aşteptau încămonumentul triumfal, Domnul Inspector
general administrativ Deliu le-a propus o soluţie mai rapidă,
mai simplă şi mai tentantă, oferindu-le spre vânzare chiar
celebra statuie a poetului Ovidiu, din Constanţa. Astfel, u
argumente ispititoare şi cu nişte foarte rezonabile
împuterniciri scrise, i-a convins pe consilierii locali să
renunţe la proiectul lor iniţial şi să cumpere mult mai celebra
statuie a lui Ovidiu de la Tomis. Iar, în cele din urmă, după
obişnuita tocmeală orientală, au căzut de acord cu suma de
23000 lei, deoarece numai suma aceasta se afla efectiv, în casa
de bani a primăriei, restul fiind în curs de colectare. Astfel, în
deplin consens, inspectorul a luat banii, oferindu-le în schimb
o chitanţă riguros autentificată şi însoţită de un ordin scris
care-i împuternicea pe cumpărători să demoleze, să încarce şi
să transporte statuia constănţeană, cu soclu, cu tot, pentru a o
amplasa la noua ei locaţie. Ca urmare, în acordurile Imnului
Regal, s-a băut şi aldămaşul tradiţional, stabilindu-se, de
comun acord, data şi ora când celebrul monument urma să
intre în posesia noilor proprietari.
Bănuim că vă puteţi imagina şi singuri consternarea cu

chiote, care l-a cuprins pe comisarul-şef din zona peninsulară
a Constanţei, când i s-a raportat că nişte indivizi foarte
îndârjiţi se străduiesc în puterea nopţii, să răstoarne şi să
încarce în patru care întărite cu armătură metalică şi legate
între ele cu lanţuri de cetate, colosala statuie a Poetului din
Piaţa Independenţei. Mai ales că dicienii aceia foarte suspecţi
păreau să aibă acte în regulă, care-i îndreptăţeau riguros să
facă ceea ce tocmai făceau.
Din fericire, negocierile finale au fost tranşate de autorităţi

în favoarea Tomisului, iar poetul mai
melancolizează încă prin piaţa care-i poartă numele, chiar
dacă întruchipările sale presse-papier nu se găsesc încă pe
tarabele dinMamaia şi din împrejurimi. Ceea ce, dezolant sau
nu, e chiar adevărat. Dar numai până la viitoarele alegeri, când
litoralul va fi invadat de miniaturile hindustani ale PSD-ului.

, cum scria chiar Ovidius, referindu-se
la amestecul de civilizaţie şi de sălbăticie din Tomisul exilului
său, care, iată, nu s-a încheiat încă. Adică,

, cum zicea Jean Constantin, celălalt mare artist al
acestor locuri de lamarginea întregului pământ locuit.

Domnul Inspector general administrativ Deliu,

c

iubirilor gingaşe

Urbanitas et barbaria

Siktirim, bre,
secatura!

Heu, quam vicina ultima terra mihi est!
Ovidius

Dacia literară
revistă de

reconstituiri culturale
D.l

la omai bună cunoaştere a
profesiilor din zona culturii, fie că sunt emergente sau,
dimpotrivă, pe cale de dispariţie
ca o complicată construcţie colectivă

Dacie literară
Iaşul liceenilor, candidatul la titlul de

Capitală Culturală Europeană 2021

loisir Cartea
copilăriilor

Ceasul de

îşi serbează 175 de ani de la apariţia primei serii,
cu o renăscută tinereţe publicistică. Subintitulată

, ceea ce presupune o restrângere a
numărului de cititori, . nu numai se răsfoieşte, ci chiar se
citeşte. Contribuind, printre altele, şi

, lumea culturală fiind văzută
, după cum observa Dan

Lungu în editorialul nr. 20, primăvară, 2015.
Fidelizându-şi deja fanii, vărateca propune, în
deschidere, ancheta

. Sprinţar serioasele
răspunsuri date de adolescenţi conturează la obiect geografia
culturală a oraşului, dar şi pe cea de . După serialul

, în care amintirile reverberează în zâmbet şi lacrimă
de cuvânt, Ion Arhip povesteşte cum a achziţionat

buzunar, din aur cu trei capace şi
inelul sigilar cu monogramă care
a(u) apar ţ inut lu i Miha i
Eminescu

Documen t e d in per i oada
revizoratului şcolar eminescian

S.O.S. Patrimoniu

, obiecte aflate la
Muzeul „Vasile Pogor”. Întregind
momentul Eminescu, Iulian
Marcel Ciubotaru prezintă

.
Dacă spaţiul tipografic ne-ar
permite şi am face o paralelă între
starea învăţământului românesc
din a doua jumătate a secolului 19
şi cea din zilele noastre, concluzia
ar f i aceeaş i : indiferenţa

guvernanţilor faţă de de educaţie - primordial factor civilizator al
unei naţii - a fost şi a rămas aceeaşi. La rubrica
a venit rândul Spitalului „Sfântul Spiridon” să i se dezvăluie
răspicat durerile, vizibile de ani şi ani, netratate încă sau tratate
haotic, deşi „oraşul” bolnavilor funcţionează cu toate

motoarele... Diversitatea textelor este mereu atractivă:
(Mircea Coloşenco);

(Cosmin Pârghie);
(Irina Zamfira Dănilă),

(Elena Chiaburu);
(Ioana Bujoreanu).

Rememorarea unei „personalităţi remarcabile a exilului
românesc”, Leon Ghica, se adaugă incitantului text al lui
Edward Hirsch, care deconspiră taina cititirii şi îndrăgostirii de
poezie.
Nepierzând dialogul profesional cu dinamica Anca Fronescu,
care vorbeşte cinci limbi şi înţelege şapte, meseria sa fiind
„executive dreamer”, înregistrând şi ilustraţia sugestivă, putem
conchide, asemeni redactorului şef Călin Ciobotari, că
Dacia literară

Şi
cum vara joacă în prelungiri, deliciile lecturii se prelungesc şi
ele

Primele
sonete româneşti tipărite în presă Ilarie
Voronca despre Lucian Blaga Maria Tănase,
un artist cât un patrimoniu Clopotele
Iaşilor până la 1859 Iorgu Iordan - director
al Teatrului Naţional din Iaşi (1945)

a citi
în această vară fierbinte echivalează cu a sorbi,

lent şi pasional, dintr-un pahar de limonadă aburit de gheaţă,
undeva, la umbra reconfortantă a unei singurătăţi căutate...

...(V.B.)

O diversitate incitantă



23cronica veche

Director:NicolaeTURTUREANU(nic.turtureanu@gmail.com);
@editalfa.ro

@yahoo.com
ie:VirginiaBURDUJA(virginia.burduja@yahoo.ro)

Redactor-şef:Nicolae PANAITE (npanaite );
Redactori-şefi adjuncţi:MirceaRadu IACOBAN(mriacoban ); ŞtefanOPREA;
Secretar-general de redacţ
Redactori: Aurel BRUMĂ Mihaela GRĂDINARIU

Raluca SOFIAN-OLTEANU Gerard STAN Bogdan ULMU
• •

•
Florentina NIŢĂ (Milano) Flavius

PARASCHIV
•

• •

cronicaveche

Adresa redac
Responsabilitatea opiniilor revine n ntregime autorilor
ţiei: Iaşi, str. Prof. Cujbă, nr. 17, e-mail:

î î
cronicaveche@yahoo.com

o revistă nouă

Rubrici: Liliana
Cristina HERMEZIU (Paris)

ARMAŞU (Chişinău) • Ana-Maria CAIA • Călin CIOBOTARI • Mircea CIUBOTARU Cătălin CIOLCA • Stelian DUMISTRĂCEL •
Florin CÂNTIC George FOCA-RODI (New-York) • Grigore ILISEI • Traian D. LAZĂR • Bianca MARCOVICI (Haifa)
• Mircea MORARIU • Claudia PARTOLE(Chişinău) Radu PĂRPĂUŢĂ Alina SCARLAT(Paris) • Angela TRAIAN •Alex VASILIU • Alexandru ZUB

•
• •

• •

DTP: Filaret IURNIUC

M O M E N T Bogdan ULMU

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

Să-ncep cu ceva amuzant: meciul cu Grecia.
Veţi riposta cumcă ?Evident că nu!
Nostim, însă, a devenit calculul şanselor: întîi s-a zis cămusai

să-i batem, ca să ne calificăm. Apoi, c-ajunge şi-un egal. Mai
tîrziu, că ne mai trebuie doar 4 puncte în următoarele două
meciuri. În fine, pînă la urmă s-a zis c-ajunge să băgăm un gol...
Deci, oricît de prost am juca, tot avemşanse!
Lucru mare, domne! Că-n literatură nu poţi fi celebru scriind

binişor, ori doar scriind şi, de fapt, ajungînd să povesteşti ce-ai
vrea să scrii...

*
Două programări cinematografice salutare: mai vechiul
cu Mel Gibson (excelent!) şi al lui Giurgiu -

bun.
*

Numai pot amîna subiectul săptămînii: problema sinistraţilor.
Delicată.
Sigur că nu putem spune, tranşant, NU! Dar nici să acceptăm

cifra impusă de UE. Nici nu ştim, printre ei, cîţi au misiuni
speciale. Şi cîţi vor mai veni. Şi cînd se va opri exodul. Şi ce
consecinţe nebănuite vor apărea.
Calul troian era un dar, şi-aţi văzut ce-a urmat, d-apăi....
Plus entuziasmul unora, suspect: în Germania şi Austria au

fost primiţi ca nişte învingători!Hm...
Şi trecutul graniţei în forţă... păi de-acum va fi greu de tot, pe-

acolo! Adică mie, că-s civilizat, mi se cere paşaportul, iar ei că-s
mulţi şi disperaţi n-au oprelişti!
Şi ideea de-ai caza lîngă studenţi...mda!
Ommuri şi omvedea...

*
Cazul Oprescu nu mai miră pe nimeni. Unde-a mers mia,

merge şi suta... Eu de ce nu m-am făcut primar? Douăzeci şi cinci
dintre ei au necazuri.
Da, se pare că nici Premier nu-imai sigur!Mă rog....

*
La ştiri: cică se ieftinescmedicamentele - vestea bună.
Şi farmaciile nu vor mai lua de-alea ieftine, că nu rentează -

vestea rea.
Deci, tot acolo ajungem.

*
Bietul Arsenie Boca, ce-a ajuns! Ba-i plînge portretul, ba e

desenată figura sa pe-un perete, de umbra pomilor, ba s-a găsit o
cruce care i-a aparţinut... lumea se-nghesuie, face coadă la...
binecuvîntare şi noroc.
Pesemne eu nu-s cu-adevărat religios, din moment ce

absentez de la cozile acestea sacre!
*

Bun, serialul Păcat că nu prind
toate episoadele!
Fac o paranteză: cunosc mulţi oameni care se mîndresc cu

faptul că nu se uită la televizor. Mie-mi lipseşte, atunci cînd sunt
plecat din ţară. Poate şi unde am scris, nouăsprezece ani,

(în , apoi ). Poate unde scriu şi
acum rubrica aceasta.
Dar mai ales, fiindcă m-am obişnuit să aflu ce se-ntîmplă-n

lume, ce se-ntîmplă-n ţară, să văd/revăd un film bun, un spectacol
de teatru tv, rubrica despre cărţi a lui Cezar Bădescu sau Dan C.
Mihăilescu, să-mi amintesc momente umoristice cu mari actori
dispăruţi, să văd mari cîntăreţi şi orchestre... chiar şi pentru a
vedeameciuri în care echipele noastre joacămodest!
Cînd mi s-au descoperit atît de puţine calităţi, n-ar fi păcat s-o

pierd tocmai pe cea de teleman?!...
*

Despre reclame... ce să mai zic!? Aia cu bărbatul care şterge
peretele cu pisica este stupidă şi mă mir că
nu s-a autosesizat. Mai e una cu „văd un cîine baterist!” (sic!).
Omul are probleme psihice: duceţi-l la doctor, bre, nu la compus
versuri pentru publicitate!
Şi-ncă o nedumerire: de ce-n reclamele la bere toţi ciocnesc şi

rîd, fericiţi că pot degusta un ? Recunosc, ruşinat, că mai
beau şi eu cîte-o halbă, dar niciodată nu rîd prosteşte, de parcă ar fi
dat norocul pestemine!... că berea nu e caviar.
Ori, poate-s eumai posac...

*
- un succes! Şi un record de audienţă!Bravo,Clujului!

*
Un slogan interesant, atipic, am auzit la meciul

Partizan/Steaua: „Noaptea-n care Iadul e pustiu - demonii apar în
tribune!”. Frumos! Partea întîi poate fi un titlu de piesă...
Şi-ntru-n film din seria amgăsit o replică interesantă, care

poate fi alt titlu de piesă: „Cîinele care a văzut curcubeul”!
*

Vă urez să constataţi, zilnic, că Iadul e pustiu, iubitori ai
curcubeelor!...

ăla fu amuzant

Hamlet De ce eu?

Războiul lui Stalin cu URSS.

Viaţă de
teleman Monitorul Ziarul de Iaşi
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Ciucaş

Untold

007

de-ale televiziunii
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proiectul

ă
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LIPSIŢI DE GHINION. Ce se mai
cumpără? Orice. Cu precădere - de cînd cu
explozia... demografică a Internetului - se
cumpără autori. Preţul de pornire, nici prea-
prea, nici foarte-foarte: 110 lei. La această
sumă intri, fără nicio apăsare, în

editată
de-o vioaie întreprinzătoare din Râmnicu
Vâlcea Care antologie va avea supratitlul
(sau subtitlul?)
Desigur. S-ar părea că iniţiativa, destinată

are oarece
vechime, întrucît din generoasa ofertă
aflăm că

În privinţa accesului, se fac şi
binevenite concesii: cei care au apărut în
proprii le Antologii, cei care sânt
recomandaţi (de cine?!?), precum şi

O precizare e uluitoare:

Editarea se va
face , care
pot fi 100 sau 1000... Important e să cotizezi.
Şi totuşi, chiar la acest preţ, autorii nu se vor
lăfăi, (cum or fi sperat), ci vor trebui să se
limiteze la Şi ca să
nu scrie despre ce le trece lor prin cap, li se
dau şi preţioase indicaţii:

Duios. Pentru cine ar
putea crede că, în acest negoţ cu

, intră cine vrea, rămâne cine
cotizează, se înşeală. Organizatoarea - un fel
de Coana Chiriţa de la Vâlcea - într-un total
dispreţ faţă de ,
pe care o maltratează preţios-ridicol,
impune şi neaşteptate (pentru întreg
proiectul) exigenţe:

(!)
(!!!) Asta îmi aminteşte

verbală a unui , după pierderea
unuimeci:

Antologia
de Poezie şi Proză “Dor românesc”,

.
Limba noastră cea română.

românilor din întreaga lume,

prioritate vor avea câştigătorii şi
participanţii la Concursurile Internaţionale
de Poezie şi Proză din Întreaga Lume
STARPRESS, colaboratorii revistei
STARPRESS.

scriitorii care doresc vor participa fără
selecţie. Nu
excludem pe cei talentaţi - care nu au apărut
în paginile revistei noastre.

în limita locurilor disponibile(!)

3 (trei) pagini formatA4.

Cel puţin 1 sau
două poezii, fragment de proză să conţină -
“sentimentul dorului”...de ţară, de
iubit/iubită, de casa părintească, de
copilărie, de glia strămoşească, de părinţi
plecaţi dintre noi etc.

sentimentul
dorului

Limba noastră cea română

Ne rezervăm însă
dreptul de a nu publica scriitori
controversaţi , de a nu publica lipsa
talentului ... ieşirea

om de fotbal
Am fost lipsiţi de ghinion!

DECEDARE. Mai nou, oamenii nu mai
mor. . Pentru sfertodocţii care

, prin parlament sau prin
ministere, a spune despre că, pur şi
simplu, , li se pare sub nivelul lor...
cultural. Un astfel de fost ministru, luând
atitudine faţă de încercarea de a se plasa,
recent, un cadavru politic, într-un spaţiu
public, reuşeşte să emită câteva propoziţii
care-l surclasează pe legendarul Gâgă:

. Într-
adevăr, domnu' ex-ministru, în lume, o
persoană nu-şi pune sicriul în
instituţia unde a lucrat. Şi ştiţi de ce? Pentru
simplul motiv că, fiind, persoana
e, totodată, moartă - şi nu mai poate ridica
sicriul. Plus că, de-ar fi şi vie, i-ar fi cam
greu să se poarte pe ea însăşi, în sicriu, de
colo-colo. În cazuri de astea dificile, bine-
nţeles că se invocă precara noastră poziţie în
Europa, faptul c-am fost mereu în bătaia
vânturilor, a valurilor:

. De unde şi
vorba:

Decedează s-
au ajuns

Cutare
a murit

Nu
cred că este o practică în lume ca cei care
lucrează în diverse funcţii de demnitate
publică să-şi pună sicriul în instituţiile
respective atunci când decedează

decedată

decedată

E o solicitare care nu
cred că este în acord cu poziţia geografică a
României, undeva în Europa

hopa-ţupa, ţupa-hopa,/undeva în
Europa... (N.T.)

GRAMATICĂ DE SOVATA

STATISTIC, în 2014,

POLITICAÎNCOMERŢ

TEATRUL NAŢIONAL IAŞI

AVEM NEVOIE DE POEZIE.

(localitate
în România).Pe un afiş lipit pe toţi stâlpii şi
nu numai, de maximă vizibilitate,
imposibil de ocolit chiar şi de cel mai
neatent turist, un circ îşi anunţa „

„scriitorii” din
închisorile României au obţinut o
reducere a pedepselor cu 2280 de zile,
datorită celor 76 de cărţi publicate, după
cum nota cotidianul austriac „Die Presse”.
O sugestie decurge firesc: dacă scriu nu
numai beletristică, ci chiar şi cărţi care
necesită o serioasă documentare prin
biblioteci, arhive sau laboratoare, de ce să
nu obţină prea onorabilii noştri deţinuţi,
atât de culţi, şi câte un prea cinstit
doctorat? Nu e scump şi, poate, va fi
recompensat cu un număr dublu de zile
libere.

teoretic nu are
ce căuta. Dar un naţionalist extrem de
verde cumpără exclusiv produse
româneşti. Lipsesc cumva acestea într-un
anume moment? Comercianţii rezolvă
lipsa, apelând la ambalajul salvator. Un
exemplu cules dintr-un fulgurant
concediu: într-un hipermarket „Auchan”,
nu divulg localitatea, maniera de lucru
fiind aceeaşi pe inventivul plai al
României, o angajată transfera harnic
pepeni dintr-o cutie inscripţionată
„Watermelon export Hungary” într-o alta
marcată „Gheorghe Doja Cooperativă
agricolă” , cumpărătorii fiind apoi
convinşi că produsele respective au
provenienţă românească, ultrabio chiar.

a fost
inclus de BBC, în ediţia sa electronică, pe
lista celor mai frumoase teatre din lume.
În ce companie stă? Apreciaţi singuri şi
„vizi taţ i- l” cât mai des: Bris tol
Hippodrome din Bristol, Teatrul Olimpic
din Vicenza (Italia), Globe Theatre din
Londra, Palais Garnier, Paris, War
Memorial Opera House din San
Francisco,TeatroLaFenice,Veneţia.

Ca şi
muzica, „poezia a revenit cu o forţă
ciudată, alimentată online, de cei care se
încăpăţânează să o scrie, de o sensibilitate
urbană asumată a cititorului, de care am
fost cu atât mai conştientă într-o zi rece de
toamnă, în timp ce atingeam poemele de pe
postit-urile lipite în metrou de o agenţie de
publicitate ce promova brandul de cafea
„Julius Meinl” susţine, pe bună dreptate
Alina Vilcan. Şi dacă teme muzicale mult
îndrăgite din repertoriul clasic însoţesc
clipuri publicitare de o năucitoare
diversitate, de ce ne-ar mai mira poemul
lipit/citit într-o staţie demetrou? E, de fapt,
o insistentă invitaţie la neuitare dar şi o
recompensă oferită celor care, încă, mai
respiră poezie.

Cel mai
mare reducere”.

GAZETADE PE GARD şi sfârşitul unei
lăudabile iniţiative. G.d.p.G. atrăgea, în
uriaşele sale pagini, atenţia publicului,
prea grăbit pentru amai zăbovi între rafturi
de librărie sau de bibliotecă, asupra unor
scriitori români şi străini ai secolului 20,
autori de marcantă notorietate. Dar, ca
orice minune care se respectă, , originala
revistă s-a ruinat treptat, pagină după
pagină. Udate de ploi, de ninsori,
spulberate de vânturi, pier una câte una,
lăsând stingher şi trist grilajul Grădinii
Copou, care le-a oferit o prea vremelnică
găzduire. Lăsându-ne să medităm la ce se
întâmplă când „Omul nu sfinţeşte locul.”
(V.B.)

PSEUDONIME... Cioran spunea că
pseudonimul „ar trebui să-ţi schimbe
numele, într-atât altul ai devenit”.Am întâlnit
şi opinia potrivit căreia numele de împrumut
„îţi lasă posibilitatea de a păstra un spaţiu gol
între ceea ce crezi că eşti şi ceea ce încerci să
afli că eşti”. Prea complicat! Dicţionarul este
mai sec: „Nume creat ori adoptat sub care
cineva îşi ascunde adevărata identitate”. Mai
mult saumai puţin motivat. Cum putea bietul
Picasso să iasă în lume cu numele ce i l-au
menit părinţii, adică Pablo Diego Jose
Francisco de Paulo Juan NepomucenoMaria
de los Remedios Cipriano de la Santissima
Trinidad Ruiz y Picasso? Partenerul lui Bran,
etern nedumeritul Stan, şi-a numărat literele
prenumelor şi, dând peste cifra ghinionului,
adică 13 (Arthur Stanley) a decis să rămână
Laurel. Nu-s numaidecât încercări de
ascundere a identităţii, ci gesturi menite să
dreagă hibele onomasticii neinspirate.
Scriitorii, mai ales, par ceimai interesaţi să-şi
afle un supra-nume. Ce-i mână pe ei în luptă?
Simplu: aimaimulte şanse să fii luat în serios
dacă semnezi Gala Galaction decât Grigore
Pişculescu. Motivaţiile rămân varii şi,
cercetându-le, afli sugestii de sub-text.
Onomastica inexpresivă nu face casă bună cu
navigarea prin teritoriile artei, aşa că
Alexandra Gavrilescu devine Otilia Cazimir
(noul naş: Ibrăileanu), Ion Cârstea - Nicolae
Crevedia, Ion Dobre - Nichifor Crainic,
Laurenţiu Ionescu - Laurenţiu Fulga. Sunt
abandonate fără regrete, dar cu speranţe,
numele anodine şi prea comune: Gh.
Popovici devine Gh. Bariţiu, IonMihalache -
Ion Băieşu ş.a.m.d. Condeierul român
adoptă, din calcul, şi nume cu rezonanţă
străină. Mai ales între cele două războaie,
tactica rodeşte din plin: Eugeniu Botez
devine Jean Bart, Elena Ghica - Dora d
Istria, Gh. Dinu - Ştefan Roll, Radu
Demetrescu - Radu Gyr, Paul Mihăescu -
Klopstock. Funcţionează şi mecanismul
invers, mai explicabil: pe Marcel Breslinska
îl va chema Marcel Breslaşu, pe Panait
Stancioff, Panait Cerna, pe Vasile Ivanciuc,
Ion Dragoslav, pe Gh. Kernbach, Gheorghe
din Moldova, pe Angelo Moretti, Dan
Petraşincu, pe Mihail Smolski, Mihail
Sorbul, pe Eug. Ianovachi, Ion Vinea, pe
Eduard Marcus, Ilarie Voronca. Şi pe
Eminescu (Eminovici) l-am putea încadra în
aceeaşi categorie, numai că l-au re-botezat
alţii şi de departe - Iosif Vulcan, redactorul
revistei orădene „Familia”. Într-o situaţie
oarecum aparte s-ar aşeza pseudonimele
scriitorilor de origine evreiască. A le face
publice era interpretat, până mai ieri, ca gest
cumva... antisemit. Ceea ce-i o prostie:
dimpotrivă, astfel se pune în evidenţă
contribuţia unei naţionalităţi conlocuitoare la
constituirea şi dezvoltarea literelor române.
Câteva exemple: C.D. Gherea - Solomon
Katz, Benjamin Wechsler - Barbu
Fundoianu, Sami Rosenstock - Tristan Ţara,
Leopold Goldstein - Camil Baltazar, Aurel
Leibovici -AurelBaranga, Ciudată situaţia în
care se află Mihail Sadoveanu. Nu-i
pseudonim, dar nici numele adevărat: în acte,
se numeşte Ursachi. Ca şi Marin Preda, de
fapt, Călăraşu - ambii au primit numele de
familie al mamei, părinţii nefiind legal
căsătoriţi. Numele propriu se spune că
„desemnează ceva care există (real sau
virtual) şi este unicat”. Duplicatele...
unicatelor, indicând aceeaşi persoană,
complică evidenţele de stare civilă, dar pot
spune multe în plan caracterologic, unde se
observă că acţionează şi necesitatea, şi
orgoliul, adus până la exacerbare. Am
cunoscut un personaj pe care-l chemaBubă şi
semna...Munte!

’

(M.R.I.)
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