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Sosirea poetului
pe marele aeroport

GELLU NAUM

El coborî o scară neatentă.
Lumina, aerul îi invadau nervurile
insinuându-se în geometria lui de
chiparos. Apoi o uşă se deschise.
Metalul începu să ţipe. Dar el intră.
Imense coridoare de mozaic şi
sticlă îl pândeau, adulmecându-l.
Cu bustul aplecat peste grilaje
trecu în şoapte Avertizatoarea.
Atunci se repeziră vameşii, îi
sfâşiară hainele, îi sângerară faţa,
îi scotociră valizele imaculate. Se
anunţau sosiri spectaculoase şi noi
plecări. Pe urmă, difuzoarele
tăcură. Pe sub tavan, pe sub ştiinţe,
vui ceva ca un ocean de lapte, ca
amintirea unui sân. Şi el se aşeză o
clipă să respire, atent să nu-şi
clintească ţeasta plină de grenade.
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NOBEL 2015

(pag. 20)*



Revistă finanţată parţial de Ministerul Culturii

FILIT 2015.
Fundaţie, felie şi-un strop de filosofie

M-aş putea codi, desigur, în spatele vreunei vorbe-paravan, în genul celei cu esenţele tari şi sticluţele mici, gândindu-mă
că recent încheiatei ediţii Filit, deşi i-a lipsit din toate câte un pic, nu s-a simţit. Dar mă tem că aş minţi. Şi asta pentru că,
disputatul concept ieşean mi-a dat încă de la început impresia unui vin fin, ce merită, alene, degustat. Am presimţit şi-acum
constat, că nu e tocmai genul de licoare pe care s-o dai peste cap, dintr-un shut.Astfel încât aş reformula, susţinând franc, că
am văzut în demersul din acest an un pas (prea) mic pentru segmentul entuziast ce-l aştepta, dar, fără îndoială, un salt major şi
necesar pentru a introduce pe orbită, evenimentul ce-i va urma. Deci, restrâns ori feliat, efortul celor de la Muzeul Literaturii
Române, a meritat. Unu la mână, întrucât nu ştiu cât de bine ar fi dat un vid temporal în, sperăm, cronologia bine conturată a
unui festival, onorant etichetat de presa străină, ca fiind unul dintre cele mai vizibile şi implicit importante, în plan european.
Şi doi, pentru că în ciuda listei comprimate de invitaţi, în lipsa forfotei ce lua cu asalt Casa Filit altădat' sau a spectacolelor ce
colorau iniţiativele literare, potenţându-le farmecul suplimentar, momentele cheie, acele momente care să-ţi confirme la
final, că ceasul, alegerea x sau ziua y au contat, nu s-au pulverizat.

Dimpotrivă.
M-a bucurat, de pildă, să constat că tensiunea alegerii personale sau metoda liberului arbitru, cum am numit-o cândva, s-

a menţinut onorant. De la tradiţia locaţiilor şi propunerilor alternative, nu s-a prea făcut rabat.Astfel încât, da, s-a mai lăsat cu
mici şi inevitabile regrete (cel cu femeile lui Codreanu, zugrăvite din condei, de Ilişoi, m-a lovit personal), cât să te ţină pe
jar, până vei fi pus în faţa opţiunilor iar.

Altfel accentul a, vizibil, picat pe atelierele de traducere, fapt salutar. Promisiunile scriiturii contemporane s-au devoalat
din pix la Teatrul Fix, Iaşul a deschis porţile încă unui muzeu literar, „Cezar Petrescu”, la Cotnari, iar cei mai meticuloşi au
putut recepta chiar adrenalina unui miniscandal iscat de apariţia lui Labiş pe tramvai. Detaliu taxat drept umor negru
involuntar. (Mă întreb dacă poetul a luat-o personal sau a zâmbit derutat la gândul că barem aşa nici n-a coborât vreodat').
Între timp, cum luminile s-au stins, să punctăm, selectiv şi inevitabil subiectiv, ce ne-a... atins.

Scurt pe ...cinci

O lume minunată
şi-o mie de emigranţi

Când afli că Ion Barbu, tipul cu Petrila, sticlele cu feţe
şi pamflete pe post de etichete, grafice vii şi
nenumărate alte idei fistichii, revine la Iaşi pentru a

(se) expune publicului filitian, întorci filele programului cu
susu-n jos, şi-ţi spui că vrei bilet de-acces fie şi pe uşa din dos. N-
a avut rost. S-a optat pentru expunerea liberă, în lipsă de cort,
astfel încât accesul a fost deschis oricărui amator de

. O singură piesă; o instalaţie mai precis, dar
asezonată după aşteptări cu multe condimente şi dichis. Dacă ar
fi să o descrii sec, e vorba de o fotografie de grup
supradimensionată (25 / 3 m). Istoria proprie însă e primul
detaliu care te îmbie, deja, să-ţi placă. Autorul îţi sugerează, pe
scurt, că a făcut obiectul unui cadou primit de la fiul său Mihai
Barbu (cel care şi-a petrecut ultimele patru luni pe motocicletă,
într-o aventură familială, despre care va vorbi, cândva, fără
îndoială).

Fotografia etala iniţial o mie şi ceva de chinezi, aliniaţi
regulamentar. În versiunea creativului petrilean însă, după patru
luni şi mai bine de travaliu disciplinat, ineditul grup, din care
doar Mao a fost păstrat, s-a metamorfozat în o mie de
personalităţi ale culturii mondiale. "

îi
prezintă Barbu, cu fast.

Indiferent de domeniul de acţiune, ori de veac, subiecţii îşi
etalează chipul, orânduiţi cu schepsis, ierarhic chiar.

lămureşte Barbu iar, râzând
neprotocolar. Aşa se face că unii trăiesc din plin apogeul unui
prim plan, în vreme ce alţii (cam de la treapta a treia-n sus),
există, dar păstrează, tactic, şapca. Şirul elitist începe ca idee cu
Mick Jagger şi apune cu Schumacher, după mai multe şi celebre
puncte pe i. (Musai de vizualizat, greu de descris, plus c-ar suna
forţat.)

Priveşti la chestia asta de-i spune instalaţie fascinat. Îi dai de
capăt doar după un timp. Nelimitat. Te aduce, de pildă, în stare,
fondul muzical. O selecţie astfel orânduită încât tot te va captiva
ceva. Dacă nu bucata lui Armstrong, ce împrumută numele
proiectului vizionar, ai Imagine sau sau pe
Dinică, cu-a lui lume mică. Ce mai... câteva mese. Întrepătrunse
articulat, de citate din Einstein, Shakespeare si Dostoievski.
După lectură, eşti absorbit de chipuri. Unele candide, altele
solemne, o serie triste, o alta cu figuri zâmbăreţe. Şi te trezeşti
jucându-te de unul singur. Dai pasienţe. Cine, unde-i, pe ce
culoar şi ce-a făcut. Iar dacă-l recunoşti te simţi aşa fericit de
parcă ai dat de-o cunoştiinţă veche.

Şi-n fine, minunat de surprinzătoare sunt locurile goale. Cele
despre care autorul susţine cu umor că "

". Două vorbe rostite şi
iar pici în laţul căutărilor cu ardoare. Posibilii vecini te fac să
leşini din picioare: Morrison, Lennon şi Duke Ellington,
Bocaccio sau Bresson. Sau poate Pessoa. Ba uite, să avem
pardon, şi Pliniu cel Bătrân ar fi un, foarte abil, companion.

, instalaţia care râmâne la Iaşi
urmând a decora una din locaţiile M.L.R mi-a părut la fel ca şi
lumea asta a noastră, o capcană frumoasă. Deţine toate
ingredientele spre a da... lovitura. Pentru cine încă nu ştie,
domnul Barbu rătăceşte uneori pe-un un site. (Şi acela foarte
inspirat). Motto-ul paginii sună cam aşa:

. Păi, la FILIT, cam asta s-a-ntâmplat.

What a
Wonderful World

O mie de emigranţi utili, că
tot e criza şi ţara arde. Cu ei se poate face treabă, garantat",

"După
prietenii, dosar şi pe alocuri pile",

We are the world

pentru doritorii unui loc
de veci, şi contra cost, pot fi achiziţionate

Aţi venit, aţi văzut, am
câştigat

What a wonderful world

Poveşti în rime. Subversive

O copertă roşie şi menţiunea de pe ea
indicate insistent

şi cu un zâmbet larg de fiică mea, au fost detaliile
care au declanşat nebunia. Am citit mai apoi (la unison) şi pe
nerăsuflate, cam tot ce se putea şi găseam semnat Florin Bican.

de pildă, e un
volum rar. Dacă americanii ar lua la cunoştiinţă de existenţa sa,
presupun că i-ar tenta abandonul xanaxului, cel puţin temporar.
Poveştile răstălmăcite-n tare, amuzant de actuale, ar
binedispune şi pe cel mai întunecat şi stresat vasal, copleşit de
cotidian. Sens "duplicitar", rime cu har şi o fluenţă a frazei ce-ţi
dă senzaţia că ai de-a face cu un puzzle complicat, dar unul în
care piesele şi-au intuit cumva locul şi vin să-ţi desluşească
forma într-un vesel alai, non-convenţional. Lesne de înţeles de
ce, nu-l poţi asculta la ceas duminical, la bojdeuca lui Creangă,
loc şi el special, în cea de-a treia zi de festival, lecturând din
recenta fără să te cuprindă emoţia.
Discursul îi e ampretat de un didactic rafinat. Inteligent dozat.
Aproape subliminal. Genul pe care l-ai spera într-un manual
alternativ neomologat (uite că am devoalat şi ce scria pe
autograf).

Dacă i-ar trece cuiva prin cap să-şi ia după modă şi tipic un
motivaţional menit a-i restimula şi modela nu trupul, ci

pasiunea de-a scrie mai mult decât un text ocazional, alegerea nu
e grea. Are omul acesta ceva, un soi de entuziasm supracalificat.
Câţi dintre noi se pot lăuda că-l mai plimbă la purtător azi? Şi
mai are un crez, deloc străin, aş zice, de reţeta scriiturii ce l-a
consacrat. Să susţii faptul că

, se poate dovedi riscant. Nu şi când îţi serveşte
explicaţia conform căreia

. Important e să
existe răspunsuri şi mai ales să ştii cum să le dai.

Opţiunea scriitorului Bican e evidentă şi anume abordarea
unui discurs elevat (e aşa chiar de roşeşti pe-alocuri pudibond şi
grav) pe care, în mod "normal", nu orice părinte îl taxează drept
adecvat, unui interval de vârstă dat. Domnia sa consideră însă că
ceea ce poate părea alambicat la nivel de se va dovedi
mai captivant pentru copil decât orice alt mesaj, rostit într-un
vocabular permisiv-minimalist, pe care, evident, îl cunoaşte
deja. Privind onest în jur, constaţi că nici măcar nu ai de-a face cu
o ipoteză, ci cu un fapt.

Tacticile de abordare a mesajului s-au schimbat odată cu
societatea. Ironia şi personajul aflat în antiteza eroului de
altădată, par a avea efectul scontat, în timp ce pledoariile clasic
moralizatoare sunt percepute drept cicălitoare, deci, ocolite din
start. Tot astfel cum orice element nou, surprinzător gândit a
amplifica forţa receptării, va fi iute îmbrăţişat.

Încercarea scriitorului Bican, de pildă, de-a pretinde că
priveşte prin ochii altcuiva, (parodiile din

sunt adaptate perspectivei unui cal-privire laterală
amplă dar, doar un metru obiectiv frontal) face furori în rândul
celor ce-au frunzărit cea mai recentă carte a sa. Deopotrivă,
micul pont dat copiilor pe post de salut final. În fapt, un sfat:

Interzis + 14
ani. Doar cu acordul minorilor,

Reciclopedia de poveşti cu rimă şi fără tâlc,

Şi v-am spus povestea aşa,

Şi v-am spus
povestea aşa

coach

"literatura pentru copii trebuie să
fie subversivă"

"copilul se identifică cu atitudinea
rebelă care ia la întrebări lumea adultului"

language

"Niciodată nu vei experimenta total lectura atâta vreme cât îţi
laşi imaginaţia în stand by. Îţi revine sarcina de-a scrie mental o

bună parte din detaliile pe care autorul se vede nevoit a le sări
sau menţiona superficial, în încercarea firească de-a nu pierde
firului epic, urma". Despre asta e vorba. Dacă nu-şi spune
fiecare replica, cum ar putea interconecta pe cineva fluidul de
cuvinte revărsat?

Alecart. Fuziune (pr)in contrast

Nu e prima data când afirm deschis că văd în
unul dintre polii magnetici ai

FILIT. Făcând un exerciţiu de memorie şi ducând la
extrem sinceritatea, să zicem că au existat, în trecut, momente
ale festivalului, departe de a mă captiva. M-au debusolat ritmul
lent, dialogurile preschimbate curând în gratulări reciproce ori
colective, mai curând formale decât formative. Din auditoriu,
întrebări puţine curgeau fără nerv şi de dragul unei prost-
înţelese, dar zis civilizate auto-cenzuri, după-amiezile păreau
golite de nectar, precum o boabă de strugure strivită sub călcâie.
Excepţii desigur, dar mi s-a părut onest a schiţa acest fundal,
pentru a-mi fi mai bine înţeles entuziasmul vizazi de dinamica
Alecart.Acolo te simţi de parcă, doar ce-ai dat un ceai de tei, pe-
un energizant.

Şi cu toate astea, liceenii ştiu să fie un public echilibrat. Dar
echilibrat într-un fel paradoxal. Le simţi admiraţia pentru
invitat, dar nu şi-o trădează nicicum, prin întrebările uneori
acide, ce aşteaptă un răspuns franc, de la care nu fac rabat. Citesc
aplicat, suprind detalii pe care îţi spui că doar un ochi
experimentat le-ar fi demascat, dar declară senin că atmosfera e
cea care i-a bulversat. Un semn că citesc cu inima. Şi, ar mai fi,
ea, alegerea pe care o fac în fiecare an, pentru premiul liceenilor.
M-a frapat. Dacă ar fi existat o bursă a pariurilor, probabil c-aş fi
ratat miza, aproape de fiecare dată. Când crezi că i-ai înţeles, că
sunt facil de dezlegat şi finalmente le intuieşti gândirea, constaţi
că te-ai înşelat. E ceea ce face experimentul acesta cu atât mai
fascinant. În rest ar trebui menţionat că a fost, în 2015, singura
locaţie care a bifat şi intermezzo-ul muzical. Necesar! Punctul
final al fiecărei întâlniri a fost astfel dictat de acordurile
liceenilor de la „Octav Băncilă”. Surprinzătoare partituri pentru
trompetă, vioară şi ţambal, menite a atinge, complice, tematica.

(Şi) anul acesta întâlnirile au găzduit invitaţi cu personalităţi
în contrast. Totuşi, a fost nevoie doar de-o singură întrebare
pentru ca ideile să-şi găsească liantul necesar spre a fuziona într-
un tot unitar. O întrebare pe care, apropo, moderatorii
evenimentelor FILIT, simplă coincidenţă, sau nu, au adresat-o în
mod repetat şi-n seara găzduită de superba sală a Naţionalului
ieşean, şi-n licee şi la Casa Balş, unde s-a derulat, iată, iniţiativa

Întâlnirile Alecart

2 cronica veche
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cu blazon Alecart. Formulată desigur diferit, dar redusă la un
numitor comun, acesta era:

Că a fost întrebarea de vină sau pur şi simplu planetele s-au
aliniat, nada a funcţionat şi, mai interesant decât atât, literatura a
părut să salveze de fiecare dată pe altcineva. Dacă îmi este iertat
un grosso modo rezumat, aş spune că pe irlandezul

de sine însuşi, prin o comunitate
întreagă s-a raportat la dilema grea a iniţierii prin iubire, pentru

a rezolvat angoase din copilărie, iar mai târziu,
în Seara Filit, via , literatura ne-a lansat tuturor invitaţia
regăsirii de sine. A propriului drum şi-a abilităţii de-a privi o
minune, nu aşa cum ne-am obişnuit, ci cum se cuvine.

Personalităţi în contrast aşadar. Deşi, cu titluri ca
, sau ghiceşti în toţi

trei, plăcerea de-a jongla cu antiteza. Nu e nimic vesel acolo de
fapt, dacă asta ai fi anticipat. Prima e povestea unui scenarist
bucureştean, Vali, în lupta cu un cotidian dezarticulat, o viaţă
dezordonată plină de compromisuri. În
moartea şi boala devin pretext pentru a reînvăţa uitate lecţii, în
timp ce ultima e, după cum fericit puncta Nicoleta Munteanu,
amfitrioana întâlnirilor Alecart, o carte despre „

într-o lume cu emigranţi.
Volume bornă aşadar, care s-ar putea lăsa (benefic totuşi) cu

dureri de cap, dar care au fost, peste toate, sursele unui dialog
spumos şi captivant, pe care un compendiu de afirmaţii l-ar
putea, cred, cel mai fidel ilustra:

“Trecutul e o criză de rezolvat, prezentul plin de
urgenţe.Totul se consumă într-un ritm devastator" P.B.

"Nu există ambiţie în scrisul meu. Totul a pornit de la o
confuzie adâncă. Nu eram fericit. A fost o solutie pentru unul ca
mine, neinteresat de carieră sau bani. Îmi pare rău pentru cei ce
nu pot scrie. Ce fac cu mizeria lor?" P.O.

"Literatura română cred că a murit la un moment dat şi
acum renaşte. Nu am citit mult dar mi se pare că există un mod
complicat, ultra elaborat de-a spune lucrurilor pe nume. Eu
iubesc scrierea simplă. Îmi plac scriitorii de proză scurtă. Stilul
comprimat." P.O.

"Nu sfătuiesc pe nimeni să citească cartea. E o ediţie pe
care am rescris-o între timp. Am tăiat două treimi şi-am
comprimat restul într-un volum de proză scurtă.” P. O.

"Am ales să studiez filosofia şi nu literatura engleză,
pentru că în cel de-al doilea caz exista pericolul de-a fi angajat.
Mi-a fost frică să fiu profesor. Pe când aşa am fost, cred,
supercalificat pentru postul de paznic de noapte, la un moment
dat." P.O.

"De ce tocmai cancerul? Pentru că în România sistemul
funcţionează de aşa natură încât bolnavii sunt scoşi din circuit de
vii. A fi bolnav de cancer echivalează cu imaginea unei maşini
abandonate pe marginea drumului." P.B.

"Mă consider prozator, nu dramaturg. Un dramaturg
trebuie să scrie pe lemnul scenei. Şi nu de unul singur, ci cu
întreaga echipă. Scena e singura destinaţie." P.B.

"Mi-am dorit să scriu un roman care în alte timpuri ar fi
fost interzis. Poate de aici tema cenzurii." L.C.

"La început ai o capodoperă în cap. După, totul devine,
ca viaţa, ca familia. Visezi la ceva ideal, dar realitatea este alta.
Cuvintele îţi par nepotrivite, banale. Dar, după ce termini o carte,
te simţi incredibil de uşoară, de parcă ai ţinut o cură de slăbire şi
ai pierdut o greutate enormă, într-un timp record." L.C.

"Scriitorul e pe jumătate artist. M-a interesat problema
emigraţiei dar nu ca pe un studiu în sine. Am compilat poveşti.”
L.C.

Ne poate literatura salva?

percepţia
deposedării de a fi copil"

Philip O
Ceallaigh Petre Barbu

Liliana Corobca
Laur

Marea
petrecere Te trezeşti râzând Kinderland,

Marea petrecere,
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Minuni cu tact
şi-un Paradis intact

Unica seară Filit n-avea cum să fie altfel decât una
grea. Şi-a tras astfel, da, aducând preţioase puncte
bonus festivalului literar. Evgheni Vodolazkin şi

Horia Roman Patapievici au fost invitaţii meniţi a orândui, în
acest an, gânduri, pe scena Naţionalului ieşean. Despre primul
se ştie că a bulversat cerul încărcat al literaturii ruse
contemporane, la 51 de ani. Un succes pe care unii l-ar numi
uşor tardiv, dar asupra căruia autorul declară că e recunoscător
că s-a întâmplat aşa, pentru că la 20 de ani faima-mbată în
zadar.

, volumul domniei sale, a fost pe larg recenzat în
numărul anterior al dar, concentrând
minimalist, ar ieşi la inventar: un personaj, un gol interior şi
patru etape iniţiatice. Patru cărţi-trepte mai exact, în căutarea
cunoaşterii, cu preţul renunţării, parcurgerii drumului şi-n fine
satisfacţia atingerii unei odisei a liniştii. E un roman nu atât de
suflet (a atins iniţial forurile criticii de specialitate, nu pe cele
"populare") cât despre el, cu o miză enormă: împăcarea cu
sine. E, pe scurt, cartea despre care autorul său susţine de câte
ori se iveşte ocazia că n-a scris-o ci, că "a fost scris de ea".

Evgheni este el însuşi un personaj. Citindu-l sau
ascultându-l, te aştepţi la un tip cu limbaj ermetizat. N-a fost
aşa. E un vorbitor cel puţin la fel de talentat pe cât îi e scriitura.
Iar provocările servite gradual, de Bogdan Creţu şi preotul
Constantin Sturzu, s-au soldat cu un şir cuprinzător de vorbe,
"citate" cu miez, pe alocuri tăios cinism şi cel mai adesea, haz.

Tradiţia rusă se numeşte familiar Tolstoievski.
Aşadar, pentru a scrie în rusă după ei şi alţi câţiva, e nevoie de
impertinenţă. Sunt conştient că în străinătate oamenii vin să
mă asculte în primul rând pentru că sunt rus. Să zicem că am
parte de o publicitate implicită;

Nu sunt un sfânt, puteţi s-o întrebaţi pe soţia mea.
După însă, am devenit altul. Eu, fără să fiu un
sentimental, când am scris-o, am plâns. Sunt momente în care
mă simt mai bun şi îi sunt recunoscător cărţii pentru asta;

Nu mai există informaţie, există doar publicitate şi
propagandă. Literatura horror s-a mutat în mass-media;

Când am scris , treceam printr-o depresie. Am
crezut că nu va citi nimeni. Mai târziu am realizat că acea
impresie era doar o exprimare a mândriei mele. Cititorii mei s-
au dovedit mai inteligenţi decât mă aşteptam;

Nu scriu împotriva a ceva, ci pentru. Sunt în afara
oricărei ideologii, însă asta nu înseamnă că nu mă implic în
viaţa socială. Apreciez lucrurile din perspectiva binelui şi
răului, nu a vreunei ideologii;

Ce e o minune dacă nu ceva legat de o mare
aşteptare? Cred că rânduiala lumii e o minune şi-ar trebui să ne

Laur

Laur

Laur

Cronicii Vechi













mirăm mai mult de ce se întâmplă cu noi. O dorinţă adevărată
şi care a trecut prin suferinţă se îndeplineşte;

Sunt o persoană mai degrabă laică şi nu merg des la
slujbe. Prin , am încercat să-i susţin şi pe cei credincioşi
şi pe necredincioşi;

Orice carte, chiar de istorie , e despre
contemporaneitate. Eu am încercat să descriu ce nu avem:
credinţă, dragoste, loialitate. Cuvinte pe care ne e jenă să le
rostim, dar asta nu înseamnă că nu avem nevoie de ele;

Nu avem alt timp, să nu tânjim deci după ce am fi
putut experimenta. Haideţi să lucrăm cu timpul nostru!

Şi apropo de întrebarea numitor comun a ediţiei, E.V.
a considerat că există o cale prin care literatura ne poate salva:

Prin literatură se poate ajunge la sacru. Biblia e tot
literatură. Deci, răspunsul e da.

Pe acelaşi fundal spiritualizat, cel de-al doilea invitat, H.
R. Patapievici, a restaurat prin conferinţa sa, cu patos aproape,
dar şi uzând de un discurs exrem de limpede structurat, filonul
paradisiac eminescian.

Intro-ul tactic, un raport documentat ale cărui concluzii
dovedeau că în literatură " "
foarte probabil pentru că

, a sfârşit clar, prin a pironi audienţei atenţia.
Audienţă rămasă aşa, preţ de o oră şi ceva, timp în care,
trecând fluid printre repere, cosmogonice (

), edenice ( ),
plutonice ( ) şi-un timp mistuit de
polaritate, înţelegi de ce adevărata dimensiune a poetului
naţional stă în totalitatea scrierilor sale şi nu în lecturi de
manual şcolar. Alături de Pound, Eminescu dovedeşte un
instict distinct al Paradisului, iar etericul lumii astfel
versificate e susţinut de incredibila lui muzicalitate, de
rezonanţa sonoră a materiei în mişcare.









Laur

avem o problemă cu Paradisul
"Infernul ni se pare cu mult mai

spectacular"

Scrisoarea I,
Rugăciunea unui dac Insula lui Euthanasius

Povestea magului călător

S-a votat... Petrecerea

Premiul liceenilor n-a părăsit tradiţia festivalieră şi-a
fost acordat, după reguli stricte şi canoane, de
jurizare, în acelaşi cadru festiv rezolvat de Sala

Mare aTeatrului Naţional. De lauri s-a bucurat scriitorul
, semn că tinerii săi cititori n-au rezistat farmecelor sale

literare şi-au luat, deliberat, , cu asalt.
Victoria e una cu atat mai preţioasă cu cât concurenţa a ridicat
serios miza şi surpriza. Concret, printre titlurile nominalizate
la start s-au regăsit: (Adrian Alui Gheorghe),

(Gabriel Chifu), (Eugen Uricaru) şi
(M. Duţescu).

Aşadar cu destule atuuri în buzunare, FILIT are toate
şansele să crească, vorba directorului Dan Lungu, iar, mare.
Soluţia pare a sta în braţele persuasive ale viitoarei Fundaţii
de Cultură, menită a facilita mentorilor paternitatea,
invitaţilor libertatea de mişcare şi copilului terenul de joacă.
Până atunci să admitem doar că, dincolo de orice văratice şi
deloc am(i)abile mişcări de culise, spiritul FILIT s-a
conservat. Fix cât trebuia pentru a reda literaturii ştafeta.
Avem o dată şi-un loc cu arie largă. Rămâne de văzut cine
aleargă.

Petre
Barbu

Marea Petrecere

Laika Punct şi
de la capăt Beniamin
Uranus Park

Pagini realizate de Raluca-SOFIAN OLTEANU
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întâlniri de destinAlexandru ZUB

Lumea academică s-a deprins demult cu silueta
înaltă, seniorială, distinsă a profesorului Mircea
Rusu, medic de aleasă vocaţie şi de mare

devotament, al cărui nume (nu e puţin lucru) se leagă mai ales
de crearea Clinicii stomatologice pentru copii, sub egida
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aşezământ cu care s-a
identificat până azi, în plin centru al metropolei moldave şi ca
o extensie firească a sistemului medical din Iaşi.

Născut la 29 august 1920, în satul Suharău, pe valea Jijiei,
a copilărit la Ungureni, acolo unde, peste
câţiva ani, cărturarul-pedagog Eugen D.
Neculau (1900-1974) avea să întemeieze o
Universitate Populară, în spirit haretian, dar
cu înnoirile impuse de timp şi de
circumstanţe. Un asemenea spirit domnea şi
la Liceul „A. T. Laurian” din Botoşani, unde
Mircea Rusu şi fratele său Gheorghe şi-au
făcut studiile medii, într-o perioadă pe care
specialiştii o consideră ca fiind una de
excelenţă culturală, deşi nespus de tulbure şi
contradictorie social-politic. Studiile
superioare le-a urmat la Iaşi, în medicină, ca
şi fratele său, distingându-se din capul
locului prin devoţiune şi profesionalism, în
pofida piedicilor de tot felul cu care s-au
confruntat amândoi.

Căsătoria cu dr. Ileana Măzăreanu, fiica
generalului Sotir Măzăreanu, pare să fi
contribuit la acea situaţie, însă şi la sistemul de prieteni,
defensiv, pe care familia Rusu a ştiut să-l cultive într-un timp
cu totul vitreg sub acest unghi. Etapa botoşăneană a fost însă
decisivă sub unghiul formaţiei sale intelectuale şi
deontologice. Aşa o va defini, singur, ocazional: „Spaţiul
spiritual al Botoşanilor, înaintaşii care au ilustrat
liceului , au constituit un impuls pentru mine şi au
contribuit din plin la formarea mea intelectuală şi morală.
Aceşti factori au constituit un elan al existenţei mele. Liceul

reprezintă o fântână pe verticală, din neistovitele
izvoare, bem şi astăzi şi ne mândrim că şi noi am fost elevi ai
acestui minunat locaş de învăţământ ”.

Dintre maeştrii săi întru medicină, i-a amintit adesea pe
Gr. T. Popa, G. Chipail, V. Răşcanu, Nicolae Oblu, Nicolae
Duţescu, Oscar Franche, Petre Vancea, faţă de care se simţea
adânc îndatorat profesionalmente. Erau marii piloni ai şcolii
ieşene de medicină, graţie căreia a ajuns să performeze,
devenind el însuşi un reper de neocolit .

galaxia
Laurian

Laurian

1

2

Foştii studenţi şi colaboratori se regăsesc şi ei, cu menţiuni
onorabile, în volumul (2014),
ca o ilustrare a faptului că şcoala aceasta continuă să fie
productivă şi creatoare. Pentru dr. Norina Forna, decan al
Facultăţii de Stomatologie din Iaşi, „Profesorul Mircea Rusu
este un medic de valoare, un cunoscut om de ştiinţă şi un cadru
didactic al cărui nume îl poartă admirativ în minte şi suflet
nenumărate generaţii de studenţi”. Savant şi ctitor de
aşezământ didactico-ştiinţific, el a realizat colaborări utile cu

diverse clinici de prestigiu, participând
adesea la congrese, colocvii, conferinţe de
specialitate, alimentând astfel un

de excepţie .
Recunoaşterile academice, ca şi

semnele de gratitudine profesională n-au
întârziat să apară, înainte ca şi după
schimbarea de regim . Ele denotă
deopotrivă merite reale pe tărâm didactico-
ştiinţific şi existenţa unui climat profesional
pe măsură.

Ilustraţiile din volum alcătuiesc, se
poate spune, un judicios album de familie,
suport mnemotehnic pentru autor, însă şi
izvor de sugestii prosopografice pentru
lectorii acestuia. Una din ele, o fotografie
adnotată a lui Florin Piersic, e un veritabil
semn de prietenie şi stimă, trimis din Israel,
cu un salut cordial către minunatul „om şi

director”. Strânse laolaltă şi resistematizate, ele ar putea
constitui un alt volum de certă consistenţă biografică.

Cât despre mine, lăsând la o parte întretăierile aleatorii,
întâia imagine care îmi vine în minte îl plasează pe strada
Lascăr Catargi (Karl Marx, în epocă) urcând dealul, dinspre
Policlinică, în compania soţiei, cu sau fără un câine de casă
( , după menţiunea din carte), cu sau fără bastonul seniorial
de care se foloseşte de la un timp. Lucram în zonă şi ne-am
oprit adesea din drumul nostru pentru a mai schimba o vorbă.
I-am călcat uneori şi pragul cabinetului, fără a-i deveni însă
„pacient”. Regăsesc, în cartea de convorbiri menţionată
destule date de un real interes şi pentru mine, ca istoric
preocupat, între altele, şi de marile figuri ale urbei noastre.
Unele se regăsesc, cu bun temei, şi în paginile puse acum la
îndemâna publicului.

Să adăugăm, pentru a încheia, că volumul realizat de Florin
Simion Egner şi Corneliu Filip consemnează biografic,
lapidar: „începuturile, într-un sat pierdut pe valea sau stepa

Aproape un veac printre prieteni

curriculum

Cliff

3
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Mircea Rusu, în vol. Florin Simion Egner, Corneliu Filip,
, Botoşani, Editura Mediator, 2014, p. 39.

Cf. Nicolae Creţu,
, în 12 iunie 2015, p. 6.

Florin Simion Egner, Corneliu Filip, , p. 127-128.
, p. 129-130.

Aproape
un veac printre prieteni

Un nobil senior al medicinei: Profesorul Mircea
Rusu Ziarul de Iaşi,

op. cit.
Ibidem4

CIVISM I SOLIDARITATEŞ

Î
n ultimul timp, lumea românească a avut unele motive,
fie şi dincolo de calendar, să-şi aducă aminte mai
stăruitor de mutaţiile produse după abolirea sistemului

comunist, fenomen derulat în împrejurări rămase, pe alocuri,
încă inexplicabile sau obscure. Sfertul de secol scurs între
timp a făcut să apară o cantitate imensă de informaţii, fără ca
acestea să impună însă limpeziri definitive. S-ar putea spune,
ca în reflecţia Hannei Arendt, legată de lumea contemporană,
că asistăm la „o stranie şi tristă istorie, care rămâne a fi
povestită”. Momentele de ruptură intempestivă, cum se
întâmplă a fi cazul României la începutul schimbării de regim,
se pretează la variate interpretări, fie şi aporetice, elementele
de continuitate şi de înnoire situându-se într-un raport
dialectic, anevoie definibil, asupra căruia analiştii se simt
datori să revină mereu şi să insiste a căuta nuanţa potrivită.

Am avut prilejul, să mă refer, ca istoric interesat şi de
lumea contemporană, la mutaţiile produse în societatea
noastră, în primul an de tranziţie. Reacţiile mele, în scris, la
acele mutaţii au luat între timp forma unui volum de eseuri şi
analize secvenţiale,

(Junimea, 1997/2015), la care cei
interesaţi de fenomen ar putea să apeleze cu un anume folos.

Răspântia, răscrucea e cuvântul demn de reţinut, la care aş
adăuga îndată dialogul şi reconstrucţia, deschiderea spre un
alt set de valori, în acord cu exigenţele lumii apusene. Mi s-a
părut că în acea tranziţie convulsivă se poate vorbi de o
„sfidare paternalistă”, în sensul constatării unor elemente
specifice vechiului regim. Racordarea la noile exigenţe, de
ordin filosofic, politic, moral, stătea sub semnul urgenţei.
„Ne-a fost dat să regăsim ritmul lumii la un ceas de solstiţiu,
care era totodată şi unul crepuscular, de inevitabilă scadenţă a

Chemarea istoriei. Un an de răspântie în
România postcomunistă

regimului adus cu forţa şi
menţinut, decenii în şir, prin
teroare ”. Este o remarcă demnă
de reţinut în orice tentativă de
abordare onestă a fatidicului
Decembrie 89, ale cărui
aspiraţii aveau să ia un contur
mai limpede abia peste câteva
luni, în

.
Nevoia de programe şi de

dialog social s-a impus, în
perioada următoare, ca ceva
firesc în noile condiţii, fie
acestea şi tensionate de
acţiunile represive ale puterii,
mai ales după „mineriadele” de
tristă amintire, puse în operă de
artizanii noului regim pentru a-şi elimina opozanţii politici.
Eforturile timide şi intermitente de a înfiripa, instituţional,
mecanisme de solidarizare a factorilor pozitivi, pe linia unei
democraţii reale şi a integrării euro-atlantice, au putut fi astfel
cvasi anihilate la început, apoi drastic reduse ca eficienţă.

(nume fluctuant), ş.a.
au rezultat din asemenea căutări de răspunsuri mai adecvate
ale societăţii civile. Abia la 7 noiembrie 1990 s-a putut alcătui
un organism mai solid, , din care s-a desprins, în
anul următor, un partid omonim, condus de criticul şi istoricul
literar Nicolae Manolescu, până la „topirea” lui (1998) în

.

1

2

Proclamaţia de la
Timişoara

Grupul pentru Dialog Social, Liga Studenţilor, Frontul
Antitotalitar Solidaritatea Universitară

Alianţa Civică

Partidul Naţional Liberal

Alianţa Civică

Academia Civică

a avut iniţial ca preşedinte pe reprezentantul
Ligii Studenţilor, Marian Munteanu, apoi pe Ana Blandiana şi
Şerban Rădulescu-Zoner, în mandatul cărora am avut câteva
ocazii de a lua parte la unele dezbateri, simpozioane, mese
rotunde, bucuros întotdeauna de a contribui, ca istoric, la
analiza diacronică a situaţiei noastre, pe plan naţional sau mai
vast. Unele acţiuni, organizate de Ana Blandiana, Romulus
Rusan ş.a., au avut loc şi în Moldova, la Bârlad, Vaslui, Iaşi
etc., în condiţii deloc încurajatoare. Se căutau argumente
pentru a dovedi faptul că moldovenii nu erau impasibili, cum
se pretindea, la imperativul democratic al clipei. Făcusem, în
acest sens, o mică pledoarie, la 10 mai, în balconul de la
Universitate şi publicasem, reactiv, unele texte în presa de
atitudine democratică. Am luat parte, în faza următoare, la
unele acţiuni organizate de Alianţa Civică, filiala ieşeană, cu
gândul de a contrazice impresia de pasivism ce plana cu privire
la societatea românească. Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Liviu
Antonesei, Petru P. Caraman erau atunci printre cei mai activi
promotori ai angajării politice. Am adoptat, în ce mă priveşte,
o anume rezervă în raport cu lumea politică, spre a rămâne în
sfera profesiei de istoric, dar am primit bucuros invitaţii la
colaborare venite de la , fundaţia de profil
care a ştiut să motiveze, în anii următori, până la ora actuală,
acţiuni istorico-memoriale de înalt prestigiu, acţiuni la care m-
am referit deja ocazional. Mi-ar plăcea să pot reveni, cu un
anume câştig pentru mine, asupra acelui moment de maximă
însemnătate pentru lumea românească şi pentru contextul ei
mondial. Istoricii au admis demult că nimic nu se poate
înţelege, local sau naţional, fără acel context de universalitate
umană . Momentul românesc din ultimul deceniu al secolului
trecut reclamă, fireşte, o asemenea perspectivă, pe linia
consensului şi a solidarităţii produse la început de „eră nouă”.

3

Alexandru Zub, , Iaşi, Junimea, 1997, p. 76.
, p. 122.

Cf. N. Iorga, , ed. III,
Bucureşti, 1944, p. 341-348.
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Chemarea istoriei
Ibidem

Generalităţi cu privire la studiile istorice

Jijiei”; etapa de „elev în
Botoşani la un liceu
vestit”; anii de studenţie la
Iaşi, anii coloraţi în
„negru” pentru toată
familia; „treptele afirmării
în lumea medicală”; marea
sa c t i tor ie - c l inica
s tomatologică pentru
c o p i i ; s e m n e l e d e
recunoaştere în domeniu şi
în societatea românească;
relaţiile de prietenie forjate
de-a lungul anilor etc.
Cuprins amplu şi nuanţat,
în care memoria savantului
nonagenar şi documentele
de epocă , îndeoseb i

EXCELEN PROFESIONAL I CULT AL PRIETENIEI:
DR. MIRCEA RUSU

ŢĂ Ă Ş

iconografice, au fost puse abil în valoare. Era firesc să includă
şi o notă biografică despre alcătuitorii volumului

, întâmpinat deja cu legitimă simpatie de
lumea academică.

Aproape un
veac printre prieteni

Mircea Rusu văzut de prietenul său,
pictorul Dan Hatmanu (august 1995)
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Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (XVI)ş
Mai aveţi puţintică răbdare. Până să vă conduc la strada

plăcerilor (mai bine să scriu , ca să
nu fie vreo confuzie), vă supun iarăşi la un exerciţiu

de memorie istorică în problema denominaţiei oficiale, atât de
specifică toponimiei urbane. Reamintesc, trimiţându-vă şi la
episodul XIV, suplica lui Gh. Asachi, de la 1845, care cerea ca
Eforia capitalei să rânduiască o comisie pentru denumirea uliţelor,
şi că, deşi răspunsul a fost pozitiv, urmele unei activităţi
consecvente şi eficiente în această privinţă sunt firave. E drept că
nici operaţiunea nu era uşoară şi nici tradiţia administrativă
serioasă, ca multe altele, până azi. Câteva momente mai presante,
repede potolite de urgenţa altor treburi, se întrezăresc totuşi prin
colbul arhivelor.Astfel, în acel an pare a se fi întreprins ceva, dar nu
putem şti ce şi cât, fiindcă dosarul nr. 34/1845 de la Arhivele
Naţionale Iaşi, fondul (în continuare ANI, EI),
cuprinzând (după inventar) nişte

, nu se mai găseşte la cota indicată. Mai
norocos, harnicul Dan Dumitru Iacob a găsit la Arhivele Naţionale
din Bucureşti, în fondul (de curând transferat la ANI)

, nişte instrucţiuni („condiţii”) din
anul 1849, pentru antrepriza executării tăbliţelor cu numele uliţelor
şi numărul caselor din Iaşi, cuprinzând şi indicaţii referitoare la
modul de numerotare a locuinţelor (cu numere pare pe partea
dreaptă şi impare pe partea stângă), la stabilirea a ceea ce va fi
dreapta şi stânga unei străzi, la dimensiunile tablelor „de fer boite în
oloiu cu color albastru şi cu literele albe”, ca acelea mai vechi, pe
care le mai putem vedea şi în prezent pe unele case, precum şi
sarcina de a se încheia operaţiunea în trei luni în vatra oraşului şi în
alte şase luni în mahalale. Numele uliţelor urmau a fi comunicate
treptat celor doi tinichigii evrei contractanţi, pe măsura înaintării
lucrării (

, în
„Historia Urbana”, tom IX, 2001, nr. 1-2, p. 102-103). Din păcate,
nu găsim în acel dosar o listă a numelor străzilor din Iaşi, ca acelea
trimise în 1850 la Minister de Eforiile celorlalte oraşe din Moldova
(p. 104-126). Ca urmare, caut alte dovezi ale preocupării şi le reţin
pe cele mai vizibile, ivite dintre numeroasele litigii privitoare la
„feliuritele uliţi şi hudiţi” şi consemnate în „delle” şi „dossiere” ale
Eforiei şi Primăriei Iaşi. Două surse de primă mână au mai fost
citate în serialul nostru: ,
publicate în anul 1853, ediţie nouă, 2000, liste întocmite pentru
evidenţa taxelor pe clădiri, în vederea pavării străzilor (vedeţi
episodul VI), şi, îndeosebi,

, efectuată în 1861 (ANI, EI, dos. 99/1861) (episodul XIV),
dosar voluminos şi de mare preţ istoric. Acum, mai folosesc, din
dos. 63/1854, câteva informaţii inedite şi de tot interesul (pentru
unii cititori numai). Era în timpul Războiului Crimeii şi Moldova
fusese ocupată de către austrieci. Atunci, în noiembrie 1854,
generalul maior Blumenkron ceruse Departamentului Lucrărilor
Publice să solicite Eforiei Iaşi grăbirea execuţiei şi aşezării
tăbliţelor cu numele uliţelor şi numerele caselor, operaţiune
necesară pentru aflarea cvartalurilor şi caselor unde trebuiau
încartiruite trupele şi pentru alte „trebuinţe melitare”. O listă cu
„numeraţia caselor” fusese întocmită de către o comisie înadins
rânduită. Numele uliţelor trebuiau scrise cu litere latine şi chirilice,
„pentru înţălegirea tuturor” (f. 1 r.-v.). În decembrie, se constata că
în cvartalul al 6-lea comisia scăpase din vedere ştergerea numerelor
vechi (f. 3 r.), dovadă că în 1849-1850 acestea se puseseră pe case,
dar în ianuarie 1855 nu se făcuse încă nimic, iar în mai se restituia

Strada Plăcerilor

Eforia Iaşi
Lucrări urmate pentru darea de

numiri a uliţelor oraşului

Ministerul
Lucrărilor Publice, Moldova

Denumirea străzilor şi numerotarea caselor din oraşele şi
târgurile Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea. Documente

Listele caselor şi a dughenilor Capitaliei

Catagrafie a caselor şi dughenelor din
Iaşi

chezăşia pusă de antreprenorii evrei la licitaţia pentru facerea
tăbliţelor (f. 4 r.-15 r.), căci toată lucrarea se suspendase. Sfatul
Cârmuitor (Guvernul) nu mai considera că o chestiune de
administraţie şi cheltuială locală şi guvernamentală era treaba
comandamentului austriac (f. 16 r.).

Un alt moment se consumă în 1865-1866, de data aceasta la
solicitarea Ministerului de Finanţe, care organiza în 1866 un
recensământ fiscal al contribuabililor. Ca urmare, Primăria trebuia
să refacă numărătoarea caselor şi să pună tăbliţe cu numele străzilor
acolo unde acestea lipseau (ANI, Primăria Iaşi (PI), dos. 59/1866, f.
1 r., 2 r., 4 r.). În următoarele două decenii nu se mai constată
documentar încă un episod semnificativ al denominaţiei stradale în
Iaşi. Atribuirea sau schimbările de nume au fost decizii solicitate de
iniţiative personale, unele identificabile, altele nu. De pildă,
Dimitrie Gusti (nu sociologul, ci profesorul de geografie de la
Academia Mihăileană şi cel dintâi primar al Iaşului, la 1864) este cel
care l-a înlocuit pe Sf. Ilie cu Vasile Alecsandri şi l-a făcut pe Petru
Rareş stăpânonomastic peste uliţa veche a calicilor şi mişeilor.

Anul 1884 este de răscruce în istoria toponimiei ieşene.
Importantă a fost atunci elaborarea unui

,
votat de Consiliul Comunal la 6 martie 1884 (f. 16 r.) şi păstrat în
ANI, PI, dos. 119/1884, cuprinzând decizii şi liste de străzi dintre
anii 1884-1896 (660 file). Primarul oraşului era în acel an Leon C.
Negruzzi. Fiindcă în 1885 urma să se efectueze o altă statistică a
populaţiei, o comisie formată din cinci consilieri, desemnată la 19
decembrie 1884 şi condusă de Alexandru D. Xenopol, trebuia să
lucreze la o nouă listă de denumiri ale străzilor, cu numerotarea
tuturor caselor, operaţiune foarte laborioasă, presupunând atribuirea
de nume pentru prima dată, schimbări de nume, ţinându-se cont şi de
contestaţiile, preferinţele şi propunerile locuitorilor, şi costisitoare,
fiindcă erau necesare tăbliţe noi. Toate schimbările se aprobau în
şedinţe ale Consiliului Comunal, iar lucrările s-au încheiat abia la
începutul anului 1886.

În serialul nostru de „Mistere” viitoare, multe începuturi şi
dezlegări se vor afla în acest dosar. Între altele şi numele unor străzi
susceptibile a fi motivate de meseria „fetelor”, reabilitată (doar
pentru istorie) în episodul anterior (XV). Cercetarea noastră
arhivistică a avut rostul de a confirma eventuala legătură între acele
nume şi adresele caselor de prostituţie identificate între anii 1864 şi
1883. Rezultatul: niciun bordel nu este atestat pe trecătorile şi
stradelele , , , , sau
pe strada şi nici măcar pe la Podul Roş, spre marea
dezamăgire a celor care stăruie a crede în ficţiunea lui Gh. Dimachi
despre presupusele perdele roşii de la casele de pe str. Palat (mai
revedeţi episodul V). Dar aceste nume, aparent „poetice”, nu sunt
„nevinovate” semantic, ci au fost motivate, foarte probabil, de
prostituţia stradală ilegală, de notorietate publică prin mahalale, dar
tolerată sau imposibil de eradicat de către administraţie. O
îndreptăţire pentru această interpretare este sensul secundar de
„prostituată” pe care care l-a avut şi încă îl mai păstrează apelativul

, sens explicabil prin condiţia civilă şi vârsta foarte tânără a
majorităţii femeilor de stradă (între 18 şi 22 de ani, după
înregistrările celor din casele de prostituţie). Iată şi două argumente
documentare. În reglementarea din 1846, citată în episodul XV,
privitoare la măsurile poliţieneşti de supraveghere a femeilor
publice, se prevedea ca, în cazul prostituatei cu vârsta de peste 15
ani, „fata se va supune unii nouă şi mai de aproape privigheri”, după
ce anterior minora vicioasă fusese dată „în vremelnicească petrecere

Regulament pentru
numerotarea caselor din oraşul Iaşi şi pentru denumirea stradelor

Fetelor Fetiţelor Blondelor Brunetelor Plăcerilor
Muzelor

fată

la o mănăstire sau la un alt loc cuviincios” (
, tom I, Iaşi, 1855, p. 347). Termenul mai

este utilizat de încă două ori în acest context. Mai târziu, în 1882, pe
marginea unui proiect de nou Regulament pentru prostituatele din
Iaşi, cineva face observaţia: „În locul cuvântului ” se va pune
„ ” (ANI, PI, dos. 93/1883, f. 8 r.). Modificarea s-a
efectuat în art. 18 din Regulament (f. 11 r.), unde cuvântul este
tăiat şi înlocuit.

Aşadar, nu putem intui o altă explicaţie pentru numele
sau , o ulicioară aflată în Despărţirea a

V-a, probabil în zona Moara de Vânt-Tătăraşi (N. A. Bogdan,
, 1913, p. 91), cu numele propus spre schimbare în

(ANI, PI, dos. 259/1910, f. 10 v., proces-verbal
din 22 ianuarie 1901) şi modificat efectiv abia în 1912, în

(ANI, PI, dos. 259/1910, f. 152 v.; N. A. Bogdan,
., p. 94). Cărarea Fetiţelor era o altă trecătoare (între fosta str.

Cuza-vodă şi str. Rojniţă, cf. ANI, PI, dos. 119/1884, f. 320),
existentă şi în prezent, dar fără nume oficial, pornind din str. Vasile
Lupu, din faţa Spitalului pentru Copii „Sf. Maria”, spre Spitalul
Clinic de Neurochirurgie, până în str.Ateneului.

Mahalaua Mlaştinei, care nu se formase la 1844, când şesul
Bahluiului era încă un izlaz inundabil până în şoseaua Socola (cf.
Planul lui I. Rasec / J. Raschek), se umpluse deja de case la 1857
(Planul lui Fr. Peytavin), fiind străbătută de o gârlă a pârâului
Nicolina, de unde şi denumirea ei. Mahalaua a fost în spaţiul
delimitat după 1960 de bulevardele Socola şi Ţuţora, de la curtea
Şcolii gimnaziale „Otilia Cazimir” spre Bulevardul Primăverii.
Uliţele din această mahala evreiască insalubră nu au avut nume
până în 1884 (ANI, PI, dos. 119/1884, f. 198 v.), când au fost
impuse oficial, cu o motivare obscură, dacă nu ţinem seama acum
de practica prostituţiei în Iaşii din secolul al XIX-lea. Str.
Blondelor, cu un capăt în şoseaua Socola şi celălalt în fosta str.
Ţuţora (devenită, după demolarea mahalalei şi efectuarea
străpungerii pentru linia de tramvai, partea de sud-est a
Bulevardului Primăverii), urma aproximativ traseul aleii principale
de azi dintre blocurile 7 A şi 7 B, alee pentru care edilii nu s-au
ostenit să găsească un nume, preferând denumirea cu totul
improprie . Str. Brunetelor începea de la
mijlocul str. Blondelor, traversa actualul Bulevard Ţuţora şi
ajungea în fosta str. Arapu. Astăzi este aleea din faţa blocului de pe
Bulevardul Ţuţora nr. 6. Numele, considerate „efemere”, au fost
propuse pentru a fi schimbate în anul 1912, cu , şi,
respectiv, cu (ANI, PI, dos. 259/1910, f. 151 v.; N.
A. Bogdan, , p. 94), dar au fost încă folosite şi după primul
război mondial (ANI, PI, dos. 346/1926, f. 3 r., 4 r., planuri, anul
1928; dos. 253/1930, f. 8 r., 9 r.). Str. Plăcerilor (numită acum str.

), stradă de legătură dintre Piaţa Chirilă din Tătăraşi
şi str. Fulger, a primit acest nume în aceleaşi împrejurări şi, desigur,
cu aceeaşi motivaţie (ANI, PI, dos. 119/1884, f. 321; N.A. Bogdan,

., p. 92; ANI, PI, dos. 318/1928, f. 6). Străzile şi numele
acestora (mai puţin Cărarea Fetiţelor) apar cu precizie cartografiate
în Planul oraşului Iaşi (1896-1897) ridicat de inginerul Gr. Bejan.
Nu am aceeaşi convingere pentru a considera că şi fosta Uliţa lui
Stratulat (I. Rasec, 1844, Fr. Peytavin, 1857), pe care se va fi aflat
locuinţa logofătului Neculai Stratulat de la începutul veacului al
XIX-lea, a fost numită, tot în 1884, str. , din acelaşi
considerent. Mai curând, numele se înscrie în seria denumirilor
„frumoase”, precum str. , , ,

sau .Acunoscut câteva schimbări, anume str.
, în 1912 (ANI, PI, dos. 259/1910, f. 188 v.; N. A.

Bogdan, , p. 94), str. , prin Decizia
Consiliului Municipal din 21 ianuarie 1916 (ANI, PI, dos.
259/1910, f. 258 r.), a devenit din nou şi, în sfârşit, str.

, de la 1 ianuarie 1947.
Părăsind acum tema podăreselor din Iaşi, vă propun să trecem,

în episodul următor, peste nişte poduri. Pe celălalt mal, rămânând
totuşi în această viaţă.
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Istoria ca ficţiune/ficţiunea ca istorie

Supunerea ca... Nesupunere

Traian D. LAZĂR

Î
n complexa relaţie dintre autorii şi cititorii de literatură se
înregistrează sinusoidale situaţii, care merg de la declaraţii
de perpetuă fidelitate la divorţuri instantanee. Comentariile

revistelor literare ne oferă cazul recent al romanului , al
lui Houellebeck, o ficţiune relativ la efectele alegerii, în 2022, în
Franţa, a unui preşedinte islamist...

Pe această linie se situează comentariul Simonei Şora la

(România literară, nr. 34/21 august 2015, p.23)
Iniţial, comentatoarea, ca şi alţi cititori, a luat acest roman drept

o ficţiune inofensivă, o , o . La buna
impresie a comentatoarei şi a cititorilor despre carte şi autor a
contribuit

precum şi

Simona Şora a pus semnul egal
între acţiunile omului Houellebeck şi ideile romanului său.

În această stare sufletească, condusă instinctiv de aserţiunea lui
Rudyard Kipling, după care ,

Supunerea

ultimele trei cărţi ale lui Houellebeck... pe care publicul le devoră şi
în care antisemitismul, antieuropenismul, pedofilia şi turismul
sexual sunt subiecte nu doar normale, ci tratate cu acea libertate
pe care ne-am obişnuit să le-o acordăm scriitorilor în virtutea artei
lor.

distopie political fiction

o nesperată şi macabră formă de publicitate, cea a
atentatului de la Charlie Hebdo reacţia lui Houellebeck
de după Charlie Hebdo, criza de plâns în direct, oprirea turneului
de promovare a cărţii, părăsirea Parisului, exact ca personajul lui
principal, François Rediger, profesor de literatură la Sorbona,
după instalarea regimului islamic.

suntem de acelaşi sânge, tu şi eu

gândim la fel, Simona Şora a citit romanul . Dar ca un
intelectual rasat, nu ca alţi cititori provocaţi de iresponsabilitatea
autorului sau pentru , ci

. L-a citit şi nu a găsit nimic să-i reproşeze,
momentan.

Peste puţin timp, a urmat dezamăgirea! Turneul de promovare a
romanului nu a fost oprit, ceea ce atesta faptul că
scriitorul punea pe prim plan banii, îşi folosea libertatea cuvântului
şi a scrisului, pentru . Mai mult, scriitorul oferise, la
propriu sau la figurat, cartea drept cadou (material de propagandă?)
preşedintei partidului naţionalist, Marine le Pen.Apoi, Houellebeck
a refuzat să acorde un interviu ziarului de stânga, , dar a
colaborat la (de dreapta) şi a proferat idei rasiste la

.
Toate acestea au determinat-o pe Simona Şora să conchidă că

idei precum ,

ci adera la ele. Deci, nu era o
carte de , cum crezuse până atunci, ci o reală
adeziune a scriitorului la ideile naţionaliste şi rasiste. Dezamăgită,
comentatoarea dă glas unei vehemente şi pasionale reacţii, tipic
feminine: cartea lui Houellebeck , e
incoerentă narativ şi lipsită de logica internă a subiectului.Autorul e

, iar cartea-i plină de , de

Supunerea

scenele hardcore de sex pentru elogiul
literaturii de la pagina 11

Supunerea

a vinde bine

Le Monde
Figaro Magazin

France Inter

supunerea reciprocă şi succesivă a civilizaţiilor
supunerea religioasă, supunerea sexuală nu erau, pentru
Houellebeck, o ficţiune, Supunerea

political fiction

nu e nici roman, nici literatură

un rasist provocator poncife răsuflate

fantasme combinate cu ură de toate felurile

Millenium
1Q84 un gunoi

similiterar bine ticluit

formulă de înalt intelectualism
Fuck the autonomy!

politicaly fiction!

. Pentru a-şi goli sacul
tuturor dezamăgirilor, Simona Şora îşi îndreaptă săgeţile şi asupra
altor autori şi opere, (tot trilogii!!!): trilogia , a lui Stieg
Larson şi trilogia , a lui Murakami, categorisită drept

.
Până aici, nimic deosebit. Nu e Simona Şora primul şi nici

ultimul cititor sau critic literar dezamăgit de un autor şi opera lui. Nu
e neaşteptată nici măcar vehemenţa exprimării dezamăgirii, ci
concluzia la care ajunge comentatoarea. Revoltată, autoarea
îndeamnă cititorii la resurecţie, la nesupunere, să nu se mai lase
amăgiţi de scriitorii care, folosindu-se de subterfugiile autonomiei
artei, difuzează ficţiuni şi realităţi nonconformiste. Recurge, în acest
scop, la o , îmbrăcată în haine străine,
să nu priceapă vulgul: Dă-o-n p. măsii de
autonomie literară! Îndârjirea comentatoarei ne duce la
presupunerea că pasul următor ar putea fi: cartea pe foc şi autorul în
ştreang!

Este o direcţie în care nu e bine să păşim. Reacţiile pripite şi
excesive nu folosesc nimănui. Procesele istorice nu se produc cât ai
bate din palme şi nu sunt ireversibile. Pericolul ca doamna Simona
Şora să fie silită să poarte iaşmac şi să se închine lui Allah e
îndepărtat.

Au trecut peste 300 de ani de la aducerea primilor negri, ca
sclavi, în America. Iar la aproape 150 de la eliberarea lor din
sclavie, în 1862, de către Abraham Lincoln, un negru, Barack
Obama, a ajuns preşedinte al S.U.A. Totuşi, albii n-au devenit
sclavii negrilor, cum s-ar fi putut scrie în vreo Pe
de altă parte, islamicii au mai ajuns o dată în Franţa. Veneau în
postura de stăpâni-cuceritori, nu de refugiaţi! I-a respins Carol
Martel, la Poitiers, în 732. Nu e cazul să facem crize verbale, pentru
o ficţiune literară şi un autor dornic de parale. Construim, totuşi, o
societate tolerantă, nu-i aşa? Dacă autorului i se cere să fie
conformist, e bine ca şi criticul să procedeze în consecinţă.
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LUMEA ÎNTR-O PIC TURĂ Ă
sau „gura lumii slobod ”ă

* Democraţia este atunci când vaca are dreptul să aleagă pe cel ce o va mulge * Victorie: sexul X înscris oficial în paşapoarte
* Şoarecele, când nu încape în bortă, îşi leagă şi-o tidvă de coadă * Grigore Ioan I contra Grigore Ioan II * Vreau să mor
pentru patrie, cum s-o fac? * Maşina decide cine trăieşte şi cine moare * Azi sunt eu Lenuţa, mâine eşti tu * Într-o
democraţie, puterea pleacă de la popor şi rar se mai întoarce...

eroii

S-a terminat cu eroii pe câmpul de luptă! Americanii
discută acum dacă şi cât de morale sunt isprăvile

. Oastea lui Ştefan...
ehei! Răzeşul cu spadă este acum computerist ce stabileşte
coordonatele punctului în care va detona încărcătura ucigaşă. Va
fi decorat cel care a izbutit cea mai letală, mai ieftină şi mai rapidă
combinaţie de taste. De altfel, de la Achile încoace, investiţia de
curaj şi risc până la jertfă... s-a tot subţiat. Să vrei să mori pentru
patrie... şi nu prea mai ai cum. (Să nu uităm că eroismul autentic
presupune decizie conştient asumată, nu-i destul să calci peste o
mină, ori să să sari în aer cu transportorul blindat.) Dacă parcurgi
lista eroilor ultimelor conflagraţii, apar îndoielile. Bietul
Matrosov, care, zice-se, s-a aruncat peste ambrazura mitralierei
vrăjmaşe spre a-i stăvili salvele ucigaşe, pare a fi o legendă bine
întreţinută: nu cumva l-o fi nimerit glontele şi a căzut taman
acolo? Stalin avea nevoie de eroi, iar cooperativa ce-i confecţiona
din înalte raţiuni propagandistice funcţiona fără greş. N-aş zice că
se cuvine dat credit total aserţiunii cinice potrivit căreia „un erou
este un laş ghinionist”, dar, parcă, ascunde şi un grăunte de adevăr
Deocamdată, mai rămâne în preajma eroismului gestul
fanaticului care se auto-distruge în atacurile sinucigaşe - ultim
refugiu al combinaţiei conştient-inconştient, răsplătită iluzoriu cu
gentileţea zecilor de fecioare ce-l aşteaptă supuse în viaţa de apoi.
Pe măsură ce cultura (sper) va dezrădăcina paşnic fanatismul
primitiv implicat în actul suicidar, o să dispară şi acest ultim
refugiu al eroismului înţeles aiurea - eroism, totuşi... În mai toate
oraşele româneşti poate fi aflată strada „erou Grigore Ioan”. Este
cel care, la 1877, a smuls primul steag turcesc la Plevna. Aş! Mai
întâi, că n-a fost un singur sergent Grigore Ioan, ci doi, fiecare cu
steagul lui. Pe unul l-au inventat liberalii, pe celălalt,
conservatorii. Grigore Ioan I este creaţia comandantului său de
batalion, renumitul Candiano Popescu, cel cu „republica de la
Ploieşti”. Avocat de meserie şi meşter într-ale demagogiei,
Candiano a născocit un scenariu în care sergentul său s-a luptat
din greu cu turcul, „i-a dat una în cap de i-a sărit fesul”, până la
urmă izbutind să-i smulgă flamura verde. De fapt, Grigore I
găsise steagul în glodul unui şanţ - dar aveam nevoie de eroi, şi
iată-l pe norocos/nenorocosul sergent încâlcit într-un scenariu
post-confecţionat: adversarii lui Candiano l-au înghesuit cu
întrebări încuietoare, eroul s-a încurcat şi s-a contrazis, aşa că a
apărut Grigore Ioan II. A fost o luptă lungă şi ridicolă în
Parlamentul României, ce a izbutit să maculeze politicianist până
şi amintirea jertfei miilor de oşteni români răpuşi sub zidurile
Plevnei. Am cercetat în amănunt toată povestea şi am constatat,
din presa vremii că, la Arsenal, au fost depuse de fapt două
steaguri turceşti şi nu unul. Culmea întâmplării: şi pe cel de al
doilea, să-i spunem, erou, îl chema tot Grigore Ioan - unul era
moldovean, cel de al doilea apărut pe firmament, oltean. Întrebaţi
„riveranii” (cum spun poliţiştii) de pe străzile Grigore Ioan cine-i
cel cu numele căruia li s-a botezat strada, şi veţi constata că mai

armelor care, odată activate, pot selecta şi ataca ţinte
fără vreo intervenţie a unui operator uman

nimeni nu ştie cum devine cu bi-eroul de la 1877... Nu-i cu putinţă
să mai avem parte, în războaiele veacului XXI, cu acest tip de
eroisme, autentice sau nu. Două-trei drone ar rezolva Plevna
dintr-un raid, dar au apărut alte întrebări, fiindcă există un fond de
aversiune instinctivă faţă de maşinile care decid cine trăieşte şi
cine moare. O fi mai moral să înfigi baioneta până-n plăsele în
pieptul inamicului decât să-l ucizi apăsând taste? Chestiunea se
dezbate la ONU de o Comisie pudic intitulată „Convenţia privind
anumite arme convenţionale”. Oricum, americanii se opun cu 2 la
1 (sondaj din 2013) acestui gen de război, cei mai vocali fiind
militarii. Firesc: dacă evoluţia tehnicii urmează cursul actual,
devine tot mai inutilă şi majoritatea trupeţilor, şi a generalilor - le-
ar mai rămâne, încet-încet, doar pasul de front, defilarea,
ceremoniile aniversar-comemorativ şi... cam atât.

Dilema rămâne: vreau să mor pentru patrie. Cum s-o fac?

sexul

Una dintre cele mai serioase şi mai bine scrise reviste
din lume, , anunţă încă un atentat la
vechile obiceiuri şi credinţe: apariţia oficială a...

genului neutru, astfel menţionat în documente. Încă din 2011,
australienii informau că acceptă declararea celui de al treilea gen,
X, precum şi înscrierea lui în paşapoarte. O fac, acum germanii şi
olandezii. Terminologic, avem în lumea vie (vegetală) câte un
buclucaş neutru (un măr, două mere) dar operează numai în
postata lexical-gramaticală, fiindcă polenizarea şi rodirea nu-s cu
putinţă fără implicarea distinctă a celor două sexe. Interesant este
că genul X nu se confundă cu homosexualitatea, care, pe alocuri,
încă rămâne pasibilă de condamnări severe. În Iran se aplică şi
acum pedeapsa capitală, dar acelaşi Iran, fără a recunoaşte genul
alternativ X, acceptă operaţia schimbării de sex. Este, desigur, o
altă discuţie, dar cumva conjunctă.Americanii încă ezită, vorbind
despre „tulburarea identităţii de gen”, afecţiune (?) marcată prin
neconcordanţa între sexul atribuit unei persoane „şi identitatea
sexuală exprimată”, în vreme ce nemţii permit înregistrarea
noului născut cu indicativul sexual X, astfel considerând că se
elimină intervenţiile chirurgicale traumatizante imediat după
naştere. N-aş zice că lucrurile-s chiar limpezi - dimpotrivă. Când
un prunc vine pe lume cu organe sexuale indistincte ori
malformate e una, dar în cazul normalităţii anatomice,
„identitatea sexuală exprimată” cum s-o constaţi în fragedă
pruncie? Pot fi doar revelaţii târzii, dar în Pakistan şi în Nepal,
sexul X se consemnează prin apartenenţă la „hijras” încă de la
naştere. Un teoretician ale celui de al treilea gen, endocrinologul
Harry Benjamin, declară ritos că „importanţa dominată a
organelor genitale pentru determinarea sexului cuiva a fost
zdruncinată”. Măi, să fie! Nu mai contează, deci, păsărica, ci
cuibul în care (mental) este aşezată! Trebuie, probabil, să fii de
modă foarte veche ca să mai crezi că trăieşti într-o lume alcătuită
din bărbaţi şi din femei şi că porunca Dumnezeiască „Creşteţi şi
vă înmulţiţi!” nu se cuvine aruncată la lada de gunoi a istoriei
omenirii şi creştinătăţii! Nu-mi prea pot închipui cum arată o
partidă de amor cu un X, dar încă şi-ntre doi X! Dacă nu-i nici
bărbat, nici femeie, înseamnă, probabil, că-i şi bărbat şi femeie,
urmând să se convină de la bun început „azi sunt eu Lenuţa, mâine
eşti tu”. Iar dacă nu s-a procedat la operaţia schimbării de sex,
organul genital distinct fizic mai degrabă împiedică decât
mijloceşte actul sexual. Şi mai este corect să-l denumim act
sexual? Nu-i mai puţin adevărat că încă din zorii umanităţii s-a
întrevăzut fiinţarea androginului, altceva totuşi, pe careAristofan
îl definea ca „unire a masculinului cu femininul”. În
subcontinentul indian, despre hijras se aminteşte în Kama Sutra,
în Ramayana, în Mahabharata. Şi nu-i vorba aici despre
heterosexualitate, ci de intersexualitate, termeni dificil de
departajat în zăpăceala actuală de concepte apărute sub aripa
ocrotitoare a „drepturilor omului” şi a nelimitării libertăţilor
individului. Aşa numiţii hijras nu-şi propun rezolvări
chirurgicale, întrucât definirea sexului este o chestiune strict
personală, pasibilă de oscilaţii şi modificări în timp, urmând a
decide fiecare ce-i, cum şi când crede de cuviinţă. Oricum, ei nu
simt nicio chemare pentru unul din sexele „tradiţionale” .Vor să
rămână X, şi, prin militantismul insistent practicat, se pare c-au
izbutit. Să fie vorba despre înfrângerea unor păguboase
prejudecăţi, ori de simplă şi abuzivă legitimare a patologicului şi
includerea anormalului în normalitate? Întrebarea s-a mai pus şi-n
cazul homosexualităţii; răspunsul şi deciziile în cauză sunt
cunoscute. Mentalitatea noastră balcanică nu cred c-ar accepta
barem discuţii pe-o astfel de temă, darămite iniţierea celor mai
timide gesturi tolerante - şi nu-i vorba despre badea Gheorghe de
la Pocreaca, ci chiar de vârfuri ale intelectualităţii, care-şi pun
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întrebări de genul: ce se va întâmpla în armată, mai ales în
marină şi-n corpurile expediţionare, vom avea mănăstiri hijras,
ce se mai alege din sport, unde s-ar cuveni incluse şi competiţii
destinate celui de al treilea sex, muzica şi poezia vor trebui să-şi
adauge, alături de eterna temă „un băiat iubea o fată” şi
incursiuni în spaţiul încă necartografiat al „iubirii X”, ce se mai
alege din valorile familiei, cum se rezolvă sporul negativ al
natalităţii continentului, unde-l aşezăm pe X între Adam şi Eva
etc. etc. etc. Dar, la urma urmei, ce-i cu toată vânzoleala asta?
Creangă avea o vorbă: „şoarecele, când nu încape în bortă, îşi
mai leagă şi-o tidvă de coadă”. Mapamondul arde, convulsionat
de conflicte, s-a reîncălzit... războiul rece, iar nehotărâţii
sexuali... se piaptănă! Îmi închipui ce „Poveste a poveştilor” ar
scrie humuleşteanul despre... sexul X!

Cuvinţelul „democraţie” te lasă fără replică. Nu
încap exceptări, nuanţări, darămite contestări: e cel
mai rău sistem cu putinţă, dar altul mai bun nu

există! Oamenii de spirit, deprinşi să cultive paradoxul, sunt
singurii care-şi mai iau îngăduinţa să ciobească barem soclul
faimosului monument politic, pornind chiar de la definiţie.
Iconoclastie? Nicicum. De la definire şi până la transpunerea ei
în practică, drumu-i lung, plin de cotituri şi de... aporii. Definiţia
de dicţionar

simplă, solidă şi cu temei istoriceşte consolidat, n-
are cum fi primejduită de formulările hazoase gen „democraţia
este ca sexul; dacă e bună, e foarte bună, dacă e doar aşa şi-aşa,
tot e bună”. Se strecoară însă grăuntele îndoielii când apare
evidenţa că-s posibile şi evaluări mai ponderate, fie ele hâtre -
oricum, deloc docte, seci şi cu pretenţie de exclusivitate.Autorul
aforismului „Democraţia e ca o barieră: javrele şi jigodiile se
târăsc pe sub ea, lupii şi leii o sar” pare a ne face complice cu
ochiul. Observaţia are, însă, acuitate, imaginea artistică sesizând
mai apăsat consecinţele fetişismului care încearcă să legitimeze
democraţia rău implementată - altfel zis, pseudo-democraţia.
Dar numai atunci? Mai toate principiile constitutive ale
democraţiei, expuse profesoral, ex cathedra, îşi găsesc contra-
formulări într-un soi de folclor cu sclipiri inteligente, ce
probează că de la vorbă la faptă calea-i de-o poştă. Să luăm pe
rând înşirarea de principii, norme şi criterii ce vin în urma
definirii-standard. De pildă: „Decizia se ia în funcţie de voinţa
generală”. Da, spun amatorii de paradoxuri, numai că

(formă de guvernare în care puterea aparţine
poporului),

„democraţia bagă poporul într-un joc controlat, în care poporul
nu mai are controlul jocului.” Şi se pare că aşa-i! Sau: „Dacă
votul democratic ne-ar aduce ceva folositor, atunci n-am mai fi
lăsaţi să votăm.” De astă dată, exagerarea conştientă aşează
aforismul mai degrabă sub semnul satirei şi umorului. Ca şi
„Votul democratic este alegerea între lac şi puţ.” Nu-i şi cazul
tristei formulări, mai puţin sclipitoare, dar mai aproape de
adevăr, „Votul democratic nu garantează că vom fi mai bine
guvernaţi decât merităm”. Şi-s destule exemple în exerciţiul
democratic contemporan pentru a rămâne loc de îndoială! Să
mai notăm câteva astfel de cugetări hâtre, urmând să reflectăm
dacă au sau nu dramul de îndreptăţire: „Oricărui guvern îi e
groază de democraţie”. Sau „Democraţia este calea de mijloc
care nu duce nicăieri”. Dar şi „Democraţia e ca un şlagăr pe care
toţi îl cântă, dar căruia nimeni nu-i cunoaşte textul”. Să ne
întoarcem, atunci, la textul oficializat: „ca regim politic,
democraţia se bazează pe participarea directă sau prin
reprezentanţi ai poporului la viaţa politică”. Contestatarii au
punctul lor de vedere: „Democraţia este atunci când vaca are
dreptul să aleagă pe cel care o va mulge”. Ori „Prin vot
democratic va fi ales acela pe care bogaţii vor trebui să-l
mituiască”, „Într-o democraţie, puterea pleacă de la popor, dar
rar se întoarce la acesta”. Credinţa potrivit căreia „Statul
funcţionează pe baza unui ansamblu de reguli şi proceduri” este
combătută invocându-se experienţa veacului: „Democraţia este
mai degrabă o culegere de principii decât o formă de
guvernare”. Este amendat, nu fără temei, şi principiul
„cetăţeanul trebuie să aibă dreptul la conduită şi opinie proprie”.
Aşa-i, numai că practică arată cam altfel: „Democraţia este
încrederea nefondată în înţelepciunea colectivă a prostiei
individuale”. Alt principiu director, „Democraţia garantează
dreptul de a-ţi alege conducătorii”. Replica: „Democraţia este
atunci când turma oilor îl conduce pe măgar”. Se spune, în
tratatele de drept, că democraţia asigură „Strânsa
interdependenţă între drepturi şi egalitatea”. N-o fi chiar aşa,
fiindcă „Democraţia nu înseamnă că eu sunt egal cu tine, ci că tu
eşti egal cu mine” - şi această „zicere”, mai mult decât
adevărată, sesizează o stare de fapt pe care, vinovaţi, o trecem
mereu cu vederea. Aşa stând lucrurile, începi să te întrebi ce-i,
de fapt, democraţia? Păi...
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Văzum a muntelui euritmie
călătorindu-mi-o femeia Dacă.
Polarii sâni cu spini de promoroacă
mi-atacă gura mută. Ochi o mie

rotesc în peştera de frig, opacă,
mormânt ca pat de nuntă sacră, mie
ocnaşul aurar în alchimie.
Bând atropina nopţii, se dezbracă

la focul de gheţari latenţi din lună.
Streinul trup al năvălitei hoarde
căzu la urşi cu ultima săgeată,

lupoaicele aurlă a furtună.
Regina matcă/ uter faguri arde
şi duhul se arată-n chip de Tată.

SLOVE
1. Poetul Gabriel Chifu ni se înfăţişează (era timpul) cu antologia

, credincios dreptei sale valori: ca însumare a
vârstei, experienţei şi labirintului parcurs.
2. A pus „frânele” subiectivismului, abolind pericolul didactic,
lăsând cititorului avizat măştile plurale deconspirate. Treptele
spre poziţia bipolară ar fi: înscăunarea în mitul Brâncuşi, însuşirea
ludicului antonpannesc, athanorul cicatrizat de magia amintirii
erotice, ca transferul dezacordat dintreAdonis şiAphrodita.
3. Ce descoperim prin relectură? Privind în aval, poemele ne par
„pietre senzuale” ale timbrului său: „drumul e pardosit cu
prăpăstii/ şi nu sunt deloc sigur că duce/ la cer./ lacătele se deschid
unul după altul/ cu o cheie de apă/ spre marea sală pustie./ ca aerul
prin golul trestiei/ în şi din pieptul scufundătorului/ aşa circulă
sufletul prin/ aceste cuvinte. întrebătoare.// cum stă nepoţelul pe
genunchii bunicului/ stă lumea în poala lui Dumnezeu./ bunicul -
Dumnezeu a aţipit şi a uitat povestea./ şi atunci copilul îi şopteşte
bătrânului/ povestea pe care vru s-o audă/ din gura lui.” (

).
Lupta poetului în ocna cuvântului/ necuvânt ţine de natura
verbului, de translarea metaforei şi coralul mistic al târziului
strigăt.
Lungul drum de la straturile vechi până la „alba temporalitate”
(Heidegger), respiraţia energiei emoţionale, seismele elementelor
native capătă aureolă: „am făcut sul întreg peisajul -/ cerul cu nori
şi câteva stele,/ apoi văzduhul prin care tocmai/ trecea vântul,
tocmai trecea/ mirosul liliacului înflorit, tocmai trecea o umbră.//
apoi strada cu biserica din apropiere/ şi cu casa mea (ce mă
cuprindea şi pe mine,/ stând la masă şi citind).// da, am strâns, am
rulat/ tot universul meu, ca pe un papirus.// iar papirusul astfel
dobândit/ l-am legat cu o sfoară de cânepă/ şi l-am pus deoparte,/
la păstrat,/ pentru alte vremuri” ( )
4. Orice poem - s-a spus - depinde şi de cantitatea de tăcere. Când
priveşti textul (canonic) din centrul latent către transparenţă:
„Repos dans le malheur”, observi acea dezarticulare (aparentă) în
învăţătura lui Michaux. Sau, după Paul Claudel: „Obiectul poeziei
este universul lucrurilor nevăzute”.
5. În , Gabriel Chifu îşi
mărturiseşte „deschiderea”, de la tonul orfic şi până la sonul
parodic, prin povara lecturilor din Eminescu, Arghezi, T. S. Eliot,
Rilke, Valéry, Pessoa.
Deposedat de „accentele de panică” în elan, îmi iau ca pavăză
comentariile în adâncime semnate de Dan Cristea şi Răzvan
Voncu. Şi nu mă tem de blânda-mi corabie/ etravă în scufundare
lirică.

Ploaia trivalentă

şi atunci
copilul îi şopteşte bătrânului povestea pe care vrea s-o audă

papirus

Mic manifest despre poezia heraldică

Constantin DRAM

Serenitatea poetului,
în cursa-i lungă

Selecţia adevăraţilor poeţi ar trebui să pornească şi de la
motivaţia acestora, altfel de la ceea ce aşteaptă ei de la
actul scrierii de poezie. „Ce-i mâna pe ei în luptă”, clama,

într-un alt context, marele nostru poet dintotdeauna. Peisajul
editorial de astăzi este tot mai ofertant, depăşind, de multe ori,
cererea; altfel spus, cum o recunosc uneori chiar poeţii, există riscul
ca numărul celor care citesc, în adevăratul sens, să fie deseori depăşit
de numărul creatorilor, într-o competiţie ce ar trebui să aducă plusuri
calitative şi nu numai. După cum este ştiut însă, o altă consecinţă
imediată este explozia formulelor poetice tot mai neaşteptate, unele
înscriindu-se în ceea ce înseamnă limbaj şi imagine poetică nouă,
altele îndepărtându-se, dincolo de aşteptări de orice fel. Abia astăzi
ne poate tulbura spusa poetului din vechime care se lamenta,
temându-se de dispariţia poeziei, deoarece toate marile teme şi
motive fuseseră folosite şi avuseseră impactul scontat asupra
sufletului omenesc. De atunci s-au scurs câteva mii de ani şi poezia
nu numai că nu a dispărut ci, dimpotrivă, numărul cărţilor de poezie
creşte, exponenţial, de la an la an, întărind de fiecare dată ideea că
mult mai importantă devine forma poetică în care sunt transpuse idei,
sentimente, stări, repetabile prin însăşi natura sufletului omenesc.

O nouă carte scoasă de poetul Vasile Burlui m-a determinat să
pornesc cu spusele de mai sus. Situându-se, cu acea serenitate a
convingerilor imuabile ce-l prind atât de bine, de partea unui discurs
liric care nu se lasă sedus de moda modernismelor mai mult sau mai
puţin efemere, poetul ieşean, de la o carte la alta, îşi modulează o
voce poetică distinctă pornită din asumările clasice şi neoromantice
care îi susţin temele mari, rămase dintotdeauna, precum: trecerea
prin viaţă şi „marea trecere”, iubirea, cosmosul şi muzica. Mai cu
seamă ultima este definitorie în acest volum, ea devenind
compagnonul aflat în fericită complementaritate cu poezia. În
prefaţa sa, Paul Gorban remarca foarte precis că „...Vasile Burlui este
un poet al incantaţiilor percutante, un poet care, aflându-se
întotdeauna în preajma lui Orfeu, îşi caligrafiază cu note muzicale
sufletul bântuit de obsesii astrale”. Nu pare deloc surprinzător faptul
că volumul, apărut nu de mult, în excelente condiţii grafice la editura
Timpul, poartă un nume pe măsură: .

Cu texte ordonate de un fior clasicist pe măsură, volumul, în
integralitatea sa, trimite spre o aparenţă a singurătăţii eu-lui
neprimejdioasă, mai degrabă plină de acea serenitate ce o conferă
muzica, liniştea şi distanţarea artistică. Dincolo de această sugestie
însă, pulsează angoasa discretă, marea nelinişte ce l-a însoţit,
dintotdeauna, pe creator. Se asociază aceste stări cu discursul ce nu
ascunde inflexiuni ale unui romantism re-elaborat, cu simboluri şi
semne ale limbajului avântat: „Sus pe Golgota ce spre cruce duce, /
Ard visurile mele răscolite./ Încearcă ceţuri neguroase să le spurce/Şi
să le-arunce-n tainiţi prihănite.// La miez de noapte când s-agită furii/
mă poartă-n slăvi, în colţ de univers/ Ca să mă scalde-n dulce lapte-al
urii, / Şi-ncearcă să mă biruie pervers.” E o alternanţă bine studiată,
Vasile Burlui făcând parte din categoria poeţilor ce pun preţ real pe
imagine şi pe cadenţa poetică, motiv pentru care elementele ce ţin de
recuzita clasică nu par deloc vetuste, ele întâlnindu-se într-un discurs
elaborat, lipsit însă de sonorităţi artificioase.

După cum spuneam, poeziile lui Vasile Burlui investesc mult în

Concert brandenburgic

imaginea simbolică, în condiţiile în care, de ani buni (mai mult de trei
decenii), discursul poetic caută cu înverşunare, uneori nefirească,
forme aproape suicidale de limitare a locului imaginii, toate în
favoarea limbajului denudat şi contextualizat în sine simbolic.
Imaginile din volumul sunt de două categorii.
Pe de o parte sunt cele ce ţin de milenara istorie a poeziei, cea care a re-
investit mereu imagini, de la o epocă la alta, sensibilitatea şi cultura
poetică adăugând noi sonuri, în volumul de faţă cele mai rezonante
fiind:

Acestora
li se adăugă, într-un ingenios mecanism poetic, simboluri
antropomorfe, într-o posibilă încercare şi de complinire - definire-
lămurire a chiar fiinţării poetice: Ascetul, Călătorul, Strălucitorul
Anu, Circe, Şamanul, Străinul, El (Dumnezeu), Alchimistul. Toată
încărcătura imagistică este traversată, subtil, de asocieri cu cealaltă
regină a artei, muzica, numele explicite care apar în volum fiind Bach
şi Mozart. De altfel, marea idee asumată şi dezvoltată liric este aceea a
Muzicii din Univers, cea care intră într-o subtilă conjugare cu mărcile
eu-lui poetic, rezultând ceea ce numim latura orfică a poeziei. Totul
devine o meditaţie asupra timpului infinit şi a asupra mărginirii vieţii
omeneşti, asupra sentimentului ineluctabil, iubirea, asupra condiţiei
cugetării şi a celui care cugetă, într-o singurătate împărţită cu
generozitate şi celorlalţi.

Desigur, dintr-un volum bine închegat, alcătuit de un autor care nu
(mai) trăieşte teroarea obţinerii de bunăvoinţă critică, se pot selecta
multe texte pentru a fi comentate. Aşa că e dificilă alegerea şi, prin
aceasta, cu atât mai frumos rezultatul. , cu o
trimitere paratextuală către Grigore Hagiu, e un text ce poate răscoli
memoria lirică a unor iubitori de poezie interbelică, fără să existe nici
urmă de imixtiune imagistică sau discursivă. Cu tonalităţi de cantilenă
simbolistă, cu vibrări ce trimit la un Voiculescu bine citit şi asimilat, cu
detaşarea textului care ştie că are ce spune, poetic vorbind, acest
poem, remarcabil, prilejuieşte imagini totale: „Pe culme ard stejarii în
flăcări reci de toamnă,/ Iar în amurguri triste e ţipăt de cocor,/ Când
ceţurile toamnei la penitenţă-.ndeamnă/ Şi mă scufund eu însumi în
veştedul decor.// Aprind cu pietate în suflet lumânarea/ Şi o închin în
graţii stejarilor ce mor/ Şi celor care-n noapte au rătăcit cărarea/ Şi s-
au culcat în brazdă la umbra unui dor.” La fel de convingător este re-
investirea titanismului romantic, în strofe pline de imagini entuziaste,
cum sunt cele din poemul : „Am călărit atunci pe
herghelii de gânduri,/ Am colbuit cu stele întregul întuneric.
Îngenuncheat în spaime ca în atâtea rânduri, / M-am prosternat înfrânt
sub un altar feeric.” Ultimul poem, , propune o
imagine complexă, în care e sublimată, ca într-o retortă unic-magică,
imaginea gânditorului, a celui care cugetă, a celui care se „sbate” în
controverse şi caută înţelesuri noi. Imaginea este amplă, parcă dăltuită
în piatră imperială, dincolo de timp: „Stă prăbuşit în jilţ cu fruntea-n
palmă, / Cu părul alb, îmbătrânit între formule şi retorte,/ Uitat de
timp, cu ochi cerniţi, cu vrerea calmă,/ Certându-se în şoaptă, cu
gânduri în cohorte.”

Nu e suficient să spunem că poezia cultivată de Vasile Burlui este
altfel decât ceea ce practică majoritatea congenerilor săi, prinşi de ani
buni în fiorul pulsatoriu al de tot felul. Pe lângă cultivarea
imaginii şi a cantabilităţii, în afară de asumarea unor formule poetice
(rezultate din asimilarea originală a unor ritmuri clasicizate) uşor de
înţeles de cititorul de poezie, poetul Vasile Burlui înţelege, pentru sine
şi pentru cititori, că discursul poetic este, în primul rând, reconcilierea
cu fiinţa, cu Cosmosul, cu Divinitatea, aşa cum a demonstrat-o
adevărata poezie de la începuturi, însoţind omul în istoria-i milenară.

Iar acest fapt se vede atât de clar în volumul de faţă.
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fantasmele durerii, Golgota, statuile, smochinul, pasărea,
copacul, zăpada, casa veche, luna, cartea, Calea Lactee, arca,
melcul, muzica astrală, fiara primordială, himera, crisalida.

Chemări autumnale

Zbor de probă

Dilema Alchimistului

- ismelor

Cătălin Mihai Ştefan, aflat acum la al treilea volum (
, Editura Tracus Arte) face parte din categoria

poeţilor care (strict din perspectiva asumării stării
poeticeşti) nu se mai pot considera chiar foarte tineri. E un aspect
conştientizat aproape cu tragism subliminal de un autor cultivat,
cunoscător al fenomenului poetic şi înzestrat cu o anume
sensibilitate vizibilă, precum şi cu dorinţa de a se face cu adevărat
remarcat într-un peisaj editorial tot mai aglomerat.

Toate aceste lucruri se observă în al treilea volum, volum pe
care cititorul bine intenţionat trebuie să îl înceapă de la cuprins,
deoarece, în buna tradiţie a facerii postmoderniste (mai de pe la
începuturi, să zicem, pe vremea când Italo Calvino scria o carte în
care cheia era a unor aranjamente de cărţi de joc ce produceau
mereu alte ordonări textuale, practic, rezultând mai multe cărţi de
citit într-una singură, secvenţele fiind interschimbabile; şi tot aşa,
un John Fowles, în desfiinţa regula
finalului scontat, venind cu propunerea celor trei încheieri, niciuna
mulţumitoare însă), în această bună tradiţie, spuneam, poetul
ieşean elaborează trei variante de cuprins, ele fiind, de fapt, tot
atâtea grile de ordonare a volumului: dacă primul cuprins este cel
care corespunde, în contiguitate, volumului aparent, de la pagina 5
la pagina 96, celelalte două sunt (şi pentru aşa ceva e bine de
urmărit şi “jocurile” paratextuale de deplasare corespunzătoare a
titlurilor adiacente de interior ce guvernează fiecare pagină,
sugerând caseta în care trebuie introdus respectivul text). De altfel,
nu deloc întâmplător se sub-intitulează acest volum “poem
romanesc”, autorul reacţionând, în manieră ludică făţişă, faţă de
provocările unui narativ atotstăpânitor. De aici un mare merit al
poeziei şi al autorului volumului , autor care, dincolo de
programe ale unor grupări mai mult sau mai puţin relevante pe o
viitoare scară a valorilor, se arată foarte interestat de ceea ce el
însuşi vede în poezie şi, mai cu seamă, în felul în care aceasta
interacţionează cu alte deschideri ale imaginarului.

Desigur, e greu pentru oricine să mai pretindă astăzi începuturi.
Poezia, de decenii bune, fiinţează într-o anume formulă, numită
adesea în fel şi chip, de care e greu să te separi, chiar dacă noutatea

16
culise

Iubita locotenentului francez

16 culise

douămiistă pare să fie altceva. O privire atotcuprinzătoare trimite,
inclusiv în cazul volumului de faţă, la o sumă de întâmplări
apropiate/ personale (în definitiv, literatura s-a format după logica
fixării amintirilor filtrate mai mult sau mai puţin afectiv, într-o
tendinţă numită atât de frumos de filosoful grec,

, având ca primă finalitate segmentarea/ înfrângerea neuitatei
frici de moarte). Asumarea copilăriei/ adolescenţei/ studenţiei ca
perioade prin care jocul memoriei să producă re-investiri poetice nu e
noutate, desigur. Contează noutatea la nivel de detalii, amănunt
exploatat cu rafinament de Cătălin Mihai Ştefan. Intrarea în poezie ca
într-o identitate mereu descoperită, autocunoaşterea, ironia şi
autoironia, asocierea iubirii cu ura ţin deja de formula consacrată.
Important şi revelator este ceea ce face autorul mai departe, iar acest
lucru se petrece la cel puţin trei nivele: 1.Impunerea unei structuri
originale; 2.Configurarea unei mitologii/ lumi simbolice proprii;
3.Păstrarea echilibrului nepericulos între “romanesc” şi poetic.

Arătasem mai sus felul în care o ingenioasă structurare permite
mai multe posibilităţi de ordonare a volumului, creându-se iluzia, nu
tocmai neoperatorie, că am parcurge mai multe “cărţi”, decât ar arăta
cele 96 de pagini ale volumului. Dacă ar fi să ne referim chiar la
primul poem, , acesta, dincolo de includerea sa
firească în primul cuprins/ primul volum, face parte, tot ca poem de
deschidere şi din ciclurile , respectiv

menţionate paratextual pe prima pagină, ce
anunţă alte două posibile volume din această carte. Nu e vorba de un
joc inocent ci, dimpotrivă, de conştientizarea re-ordonărilor
succesive ce compun imaginarul lumii, aspect ce nu i-a scăpat
poetului.

În ceea ce priveşte “popularea lumii”, poeţii din felurite încadrări
dau dovadă frecvent de imaginaţie debordantă. În ceea ce îl

priveşte pe Cătălin Mihai Ştefan, dincolo de apropieri specifice, nu
poţi să nu remarci noutăţile umorale şi maniera aparte în care îşi
clasează “defuncte” amintiri, fie ele şi erotizante, cultivând, în bună
procedură poetică, felurite registre poetice.Aici e un punct de forţă al
său, speculat cu inteligenţă. Borealul, imaginea antropomorfă
centrală (“se recunoscu fără surprindere” e o mare ironie

procreaţie întru
frumos

Lărgimea somnului

Cele mai strâmte etimologii
Primele scene din culise,

ismice

autobiografică lipsită de explicitările exagerate optzeciste) e
însoţit în această aventură a decodării şi re-ordonării unor lumi
revolute de imagini/ personaje ce compun un imaginar complex şi
convingător: E. Lasvu, Flip, Filip, Breţcu, A. Litrar, frizerul
Mărcineanu-Muntenegru, Meteora Neagră( Roşie, Anonimă,
Insipidă, A doua MeTeoră Galbenă şi altele…- aici, cu un umor şi
autoironie aparte). Căci Meteora e şi “de la urma urmelor” şi de aici
un catren rezolutiv, : “

Fără doar şi poate, Cătălin Mihai Ştefan are cunoştinţe
temeinice de literatură, precum şi simţul discursului poetic iar
acest lucru se răsfrânge, calitativ, la nivelul mânuirii limbajului şi a
felului în care construieşte imagini, anulează ironic alte imagini,
cochetează inteligent şi caustic cu sine însuşi, aşa cum vedem în
ultimul text (sau nu) : “Mi-am dat seama foarte
repede că Borealul/ avea nevoie de acea singurătate, aşa c-am
apucat arterele trupului citadin ca pe nişte sticle, le-am deşertat de
oameni şi de naturile moarte/ sau cu viaţa împinsă în ele/ şi l-am
lăsat ca la capătul plimbărilor solitare să-şi dorească/ să dea cu
biciul ochilor săi fierbinţi/ de mine.”

Aşteptăm, cu suficient interes (motivat, după cum am arătat
până aici), alte volume ale unui poet care confirmă.

Contemporană Te priveşte sufletul meu
printr-o rană contemplativă/ largă, încăpăţânată/ faţă de-o
deschidere nedorită nici măcar de mine, / auzi Ultima Meteora
spunându-i ultimul său.”

Oraşul deşertic

Deschideri ale imaginarului



8 cronica veche

CRONICA LITERELOR

Dou reviste literare pu in cunoscute
„CURENTUL LITERAR” i „CURIER IE AN”(II)

ă ţ
ş Ş

Victor DURNEA

de Mihaela GRĂDINARIU

Prizonieri
în manuscris

Î
ntr-un iureş al prozei româneşti contemporane, care încă îşi
caută cu (destulă) furie albiile cele mai potrivite, cel mai
recent roman al Doinei Ruşti ( , Polirom,

2015) transgresează limitele facile ale unui roman de simplă
reconstituire istorică şi propune cititorului o experienţă remarcabilă
de lectură, un joc romanesc ale cărui reguli suferă, pe parcurs, o
permanentă schimbare.

Apelând la elemente de verosimilitate (zapisul din finalul cărţii
şi belşugul de informaţii intertextuale obligă la o reevaluare a
forţelor narative:

),
prozatoarea proiectează, într-un timp al regăsirilor şi retrăirilor, o
arhitectură a obsesiilor despre libertate şi robie, o perpetuă
construcţie, demolare şi reconstrucţie având ca materie primă
cuvântul, vorba rostită şi ascultată:

Manuscrisul fanariot

…e o pagină de dimensiuni normale. O pagină
scrisă mărunt, de mâna lui Tilu, cu cerneală cafenie. Rândurile sunt
drepte, ca şi cum ar fi fost luate de pe o foaie dictando, dar textul pare
aerisit şi din cauza distanţelor generoase dintre cuvinte

Un cuvânt e un mic vierme, făcut
să se înmulţească fără măsură.(…) …orice sunet al lumii - o fărâmă
a marii istorii. (…) Orice poveste e compusă din cuvinte, iar între ele
sunt unele ca nişte păianjeni. Nu sunt făcute din sunete curate, ci din
protestele discrete ale unor fantome, cuibărite în fibra precară a
hematiilor omeneşti. Singurul lor rost în lumea asta e acela de a
găuri gândurile. Auzi un cuvânt şi-l uiţi imediat, fără să ai habar că
din vibraţiile lui se răsucesc deja firele lipicioase ale unei pânze de
atac, pândind să apară o emoţie încă nedezvoltată, ca o tulpină ruptă
de celelalte, o bobiţă în care dorm speranţele unui suflet.

C R O N I C A

L I T E R A R Ă

De-a lungul celor aproape trei ani de existenţă, „Curentul
literar” inserează în paginile sale numeroase articole şi
studii privitoare la chestiuni de estetică ori de istoria

literaturii şi a celorlalte arte. Sunt de remarcat astfel cele iscălite de
Toma Vlădescu ( ,

şi , n-rele 5, 7 şi 9/1939), Ion
Dimitrescu (

, nr. 6/1939), Al. Marcu ( ,
, , nr. 8/1939, nr. 50 şi

55/1940), Coriolan Bărbat ( , nr. 10/1939), Gali
Henegaru ( , nr. 25/1939), Marin Nicolau
( , , nr. 12 şi
30/1939), C.N. Negoiţă ( , nr. 24/1939),
Guglielmo Cabiaglia ( , , nr. 33, 34/1939), Ovidiu
Frânculescu ( , nr. 34/1939), Ion Gh.
Bădică ( , nr. 43/1940 ş.u.), Ruxandra
Oteteleşeanu ( , , , , n-rele 74, 76,
79, 81/1940), Marin Găiseanu (

, nr. 56/1940), Virgil Untaru [Ierunca] (
, nr. 62/1940), Mihail Isbăşescu (

, nr. 78/1940), Alexandru Roman (despre eposul medieval
german, nr. 83/1940 ş.u.), Sanda Şerbulescu [probabil, Belu Zilber]
( , nr. 68/1940), Victor Isac (

, , ,

Un sens al lui Panait Istrati Democraţia
intelectuală Barr s şi Spania

De la „Echinocţiul de septembrie” la „Solstiţiul de
martie” Despre Leonardo da Vinci Cultura
italiană în Balcani Sensul minor al ironiei

Luigi Pirandello
Salzburg, oraşul muzicii

„Cameleonism” în arta lui Rafaello Arta bizantină
Virgiliu şi viaţa câmpenescă

Leopardi Tolstoi
Natura în poezia lui Leopardi

Note de istorie literară
Van Gogh Rodin Bourdelle El Greco

Izvoare şi influenţe în „Luceafărul”
lui Eminescu Autohtonizarea
lui Panait Istrati Minnesang-ul
german

Constantin Noica Anacronismul
convingerilor Destin şi fatalitate Omul, joc al naturii Emil Cioran

č

gânditor romantic Fr.
Nietzsche Bazele esteticei
române Alecsandri „Meşterul Manole”,

Bergson
Reveniri şi anticipări Despre „cameleonism”

Peisajul metafizic al romanului englez
contemporan Neoplatonismul lui Charles Morgan Aldous Huxley,
gânditor britanic Don Juan în
legenda, teatrul şi romanul spaniol şi portughez Ideariu spaniol

Răspuns la critica criticei lui G.
Ibrăileanu Eminescu şi
eminescologii Primele schimburi culturale româno-germane

De la Claudel la Valéry
Spre un nou sens al literaturii lui Ionel

Teodoreanu Gino Severini, esteticianul
Renoir faţă de impresionişti G.
Ibrăileanu şi problema specificului naţional G. Ibrăileanu şi poezia
nouă . Ibrăileanu şi poezia populară

Asupra infinitului lui Giacomo Leopardi

Mallarmé; Valéry;
Narcisismul; Alchimia verbului; Simbolistica imaginilor; Alchimia
lirică: doctrina corespondenţelor; În plină aventură omenească.
Baudelaire - Rimbaud; Suprarealismul; Dincolo de modernism

, nr. 66, 67, 73 şi 79/1940), Tudor Vianu (
, nr. 74/1940), Romulus Vulcănescu (

, nr. 88/1940), Ion Roman ( ,
nr. 70, 73/1940), Ilariu Dobridor ( , nr. 93/1940), ŞtefanAug.
Doinaş ( şi , nr. 94 şi
105/1941), George Sbârcea (

, ,
, nr. 97-99/1941),Al. Popescu-Telega (

, , nr.
97, 102/1941), MihailApostolescu (

, nr. 93/1940), Ion Sân Giorgiu (
, , nr.

101, 103/1941), Bazil Munteanu ( , nr.
102/1941), Dinu Pillat (

, nr. 102/1941), I. Guţia ( ,
, nr. 98, 101/1941), Al. Piru (

,
, G , n-rele 112, 113, 115/1941),

Al. Balaci ( , nr. 114/1941).
Prin amplitudine, dar şi altitudinea discuţiei, face notă aparte seria de
studii semnată de Valentin Al. Georgescu (

;

Despre poem şi adevărata îndumnezeire

Lucruri vechi
Amintirile lui Francis Carco În jurul lui Sainte-

Beuve Romanele lui Georges Simenon Jurnalul lui
André Gide Problema
interpretării

Obiectivitatea estetică şi sensibilitatea artistică
Cuvânt înainte

Între aproximativ şi
absolut O nouă confuzie Eminescologiada Etichete verbale În
marginea unor studii getice Critică şi laicitate, Sensul unei corelaţii

Despre „alunecări”

Critică şi laicitate

D. T. Arghezi la „Liga Ortodoxă”. Rânduri fără
muştar la nas Unul
care nu râde

Introducere în studiul literaturii

Istoria literaturii române de
la origini până în prezent

, n-rele 73-85/1940,
123/1941).

Sub conducerea lui Şerban Cioculescu, hebdomadarul nu-şi
schimbă formatul şi îşi păstrează colaboratorii, la care se adaugă
câţiva noi. Între aceştia - P.P. Negulescu ( , nr. 121), Ion
Biberi ( , nr. 118;

, nr. 119, , nr. 125,
, nr. 126), Ernest Verzea (ancheta literară
, cu răspunsuri venind de la E. Lovinescu, Mihail

Dragomirescu, Mihail Sorbul, Pompiliu Constantinescu, Liviu
Rebreanu, Tudor Vianu, Corneliu Moldovanu, T.Arghezi ş.a.), Victor
Iancu ( , nr. 129). Şi
„programul” propus în , axat îndeosebi pe respingerea
„tracomaniei” şi a subordonării artei misticismului, s-a materializat
practic aproape exclusiv în articolele criticului (

, , , ,
,

etc.) Redactorul-şef admite chiar să fie combătut în paginile revistei.
Publică astfel un articol ( , nr. 127) în careValentin
Al. Georgescu ia apărarea lui Pompiliu Constantinescu, învinuit de el
că în monografia închinată lui Arghezi deviase întrucâtva de la
raţionalismul profesat de amândoi la „Kalende”, dându-i, fireşte, o
replică imediată ( ). Găzduieşte, de asemenea, o
caustică faţă de el scrisoare deschisă a lui Arghezi (nr. 124), la care îi
ripostează ferm prin

(nr. 125). În acelaşi capitol se înscrie şi articolul
(nr. 130), îndreptat contra lui G.C. Nicolescu, care

semnase în revistă amplul studiu . Lui
Şerban Cioculescu i se datorează, desigur, şi reproducerea în
„Curentul literar” a mai multor articole uitate ale lui I.L. Caragiale şi,
probabil, lansarea unei anchete relative la

, a lui G. Călinescu, anchetă la care s-au

Prin ramificări şi suprapuneri succesive, cartea încheagă un
veritabil mozaic textual în jurul unei poveşti de dragoste aparent
imposibile, a grecului Ioanis-Leun Milikopu, ce vine la Bucureşti,
atras de capitala valahă ca de un spaţiu al libertăţii şi al tuturor
posibilităţilor. Aici se îndrăgosteşte fulgerător de Maiorca, o ţigancă
roabă, cu toţi ai săi, la curţile boierului Doicescu. Vrea să se însoare
cu ea, dar nu poate, pentru că legile pământului nu permit căsătoria
dintre un rob şi un om liber. Dintre toate posibilele soluţii, Leun nu va
avea curajul să ducă o viaţă de fugar proscris prin alte ţări, iar
Doicescu va refuza ca Maiorca să fie răscumpărată. De aceea, gestul
rarisim al lui Leon, de a renunţa pentru o jumătate de an, de la Sfântul
Dumitru la Sfântul Gheorghe, la condiţia sa de om liber şi de a
accepta să se supună curţii boiereşti dimpreună cu ceilalţi robi,
pentru a putea fi împreună cu aleasa, contract consemnat în zapisul
pe conţinutul căruia Doina Ruşti şi-a construit cartea (documentul nr.
13/MCDLXXXV, BAR, Bucureşti, facsimilat la sfârşitul
romanului), constituie un fapt unic în istoria Ţărilor Române.

Cu o structură puternic compozită şi trame aparent simplificate,
romanul rescrie macro- şi microistorii, aglutinându-le într-un
labirint al existenţelor instabile, al insecurităţii, al permanentelor
schimbări:

Cadrul referenţial conduce, subtil,
la (Michelle Ryan), la rectificarea
liniilor de existenţă sub apăsarea unui Bucureşti aproape reinventat,
cu propria lui viaţă:

Personajele sunt supuse unor ambiguizări identitare (

Oraşul se mişca lent, ca o picătură de apă rostogolită pe
un geam lovit de căldura amiezii.

relocalizarea antropologicului

în timpuri străvechi, cetatea fusese înconjurată
de mlaştini şi de păduri locuite de vrăjitoare, pe care suflul mocnit al
nămoalelor le ridica deasupra pământului, purtându-le printre
crengi, ca pe nişte fantome. Erau femei de fum, care se topeau în
licăririle apelor, erau femei ieşite din durerea omului părăsit, erau
frumuseţi care înjunghiau cu sărutările lor carnea adormită a lunii.

Ce e un

nume ? Doar înfumurarea supremă a unui trandafir sortit risipirii

…un hoţ de nume nu e un simplu
pungaş, ci un magician în stare să aprecieze o marfă de mare fineţe.

Decât un nume de praf, spulberat la prima suflare, este mai
bun unul pe care îl vrea toată lumea.,

ca un pieptene de sârmă trecut în răspăr,
pentru totdeauna înfipt în pereţii nevăzuţi ai cetăţii bucureştene.

tot ce era neobişnuit îi producea o mâncărime în
suflet

ridică sprâncenele întrebător şi rămase cu
ele ridicate mai multe secunde, până când camera se umplu de
lumina de iarnă. Faţa lui era acum de ceară îngheţată. Niciun
muşchi nu se mişca, niciun sunet nu mai ajungea în timpane. Tot
oraşul se făcuse stană de piatră. În casa dascălului ploua cu nisip,
iar sângele lui Leun intrase într-un vârtej care ameninţa să
străpungă acoperişul şi să se risipească pe străzi.

Oraşul era exact
acel loc căutat, unde vibrau cuvintele ca nişte albine. Din lemnul
străzilor se ridicau şoapte, iar prin frunzişul oţetarilor urca forţa
oricărui son…)

este un oraş mâncător de
cuvinte, o gaură hrănită cu şoapte, un depozit de şuierături şi de
cântece. (…) Orice cuvânt e o scânteie, un combustibil care ţine
oraşul în viaţă.

printre
gropile mlăştinoase se răsuceau poteci, ştiute doar de tălpile
bucureştenilor loviţi de dragoste şi de patimile ei grele, tălpi care
băteau noaptea pământul…),

Viaţa e
făcută din bunătăţi apucate în grabă.

îl purta acum în sânge, prefăcut
în praf de ardei,

gândurile ei ajungeau la el ca un convoi de răniţi

.),
proiect în care genealogiile se pot fabrica la comandă, iar la mare
cinste şi căutare sunt hoţii de nume:

De aceea biografiile sunt în permanentă fluidizare, răspântiile
punând în încurcătură firele narative, până în pragul în care
protagoniştii devin conştienţi de necesitatea agonisirii unui nume de
valoare:

căci după moarte, ceea ce
rămâne e doar numele,

Cu arta filigranică a instantaneului, prozatoarea portretizează
personajele prin acumulări de trăsături, schiţe care se completează
pe parcursul desfăşurării epice, un caz reprezentativ fiind cel al
istoriei faimoase a colecţionarului Dan Braşoveanu Doicescu,
boierul pentru care

şi care nu se dă în lături de la nimic pentru a agonisi un lucru
nemaivăzut, precum Fântâna cu Ţâţe.

Prizonieri ai pravilelor scrise şi nescrise, protagoniştii par
încremeniţi în tiparele prestabilite ale epocii, iar depăşirea acestora
nu este permisă nimănui; la aflarea veştii că Maiorca şi ai săi sunt
robii lui Doicescu şi că ei doi, după legea pământului, nu vor putea fi
împreună, Ioanis-Leun

Ca într-un ritual de prezentare, narativul este pus în scenă într-un
spectacol vivant: istorii amestecate, lupte pentru putere şi
îmbogăţire, boieri şi boieroaice, muzici unduite, vise, nădejdi,
giuvaericale, superstiţii, lucruri rare şi preţioase, ciuma, judecăţi
mari şi mici, straie de tot felul, poveşti de amor, moşii, bucate
nenumărate, târgoveţi curioşi, şi, peste toate, viu colorată,
sinestezică, bulibăşeala şatrei de ţigani.

Viaţa cetăţii se trăieşte la vedere şi la auzire (

, iar faptele importante sunt imediat puse pe muzică
de lăutarul Ruşfet şi multiplicate la infinit de guri flămânde, dintre
care cea mai hămesită e a oraşului însuşi:

Oraşul adăposteşte locuri tainice, precum Bozăria (

întretăieri de uliţi, hanuri, grădini,
pieţe, subsolul casei în care locuieşte Tilu, spaţii care devin, rând pe
rând, centre şi margini, ascunzişuri pentru poveştile din poveşti.

Firul conducător care străbate romanul este iubirea, sub toate
formele ei: dragostea de libertate, de avere, de măriri mai mult sau
mai puţin deşarte, de lucruri frumoase, de viaţă trăită plenar (

), dragostea unuia către
celălalt, cu forţa ei metamorfotică:

va constata Maiorca, tot aşa cum va conştientiza
Leun că .

O iubire aparte, acaparatoare, este cea pentru cuvânt, pentru

împletituri de vorbe avere şi monedă
de schimb

Nu-i
plăceau cuvintele grele, fără perdea,
linse de limbile maţaghinilor, cuvintele
evitate, mestecate mai greu de nişte
fălci subţirele, cuvintele care spuneau
prea de-a dreptul, ştiute de oricine,
pedepsite, care arătau totul, fără să
mai lase mare lucru de povestit, acele
cuvinte care nu cereau niciun efort şi
care făceau să scadă valoarea gurii
care le alesese.

,
, care se pot preschimba, în

alte guri şi în alte contexte, în vorbe
bolnave, care pot să facă mult rău:

Simultaneităţile vizuale, pregnante
în descrieri fastuoase de spaţii interioare şi exterioare, lasă locul
adesea celor preponderent auditive, precum

, ori primul contact al bucureştenilor cu
clavirul -

Teama de moarte şi, mai mult decât atât, teama de moartea iubirii,
acestea sunt vulnerabilităţile personajelor, ce recurg adesea la
farmece, vrăjitorii şi , cu o eficacitate mai mult decât
simbolică, într-un sincretism universalist cu religia locului (

), chiar dacă cei
prinşi (sau doar acuzaţi) vor plăti cu viaţa pentru asta, precumTranca.

şi, alături, cu nimic mai prejos, solitudinile fără leac ale celor bolnavi
de iubire, indiferent de clasa socială căreia îi aparţin, sunt două repere
între care autoarea desfăşoară ritualic construcţii ale imaginarului. Cu
un simţ al concretului rar întâlnit, apelând la paliere diferite ale limbii,
de o savoare şi senzualitate aparte, Doina Ruşti inserează în
arhitectura cărţii o multitudine de comparaţii care imprimă o
concreteţe frapantă portretelor: Doicescu

Cu totul remarcabil este şi coloritul
limbajului folosit, care constituie coaja de pitoresc lexical al
romanului, tinzând să acapareze interesul cititorului, în dauna
epicului, diluat uneori în desfăşurarea fastuoasă de cuvinte rare,
insolite, multe din ele uitate astăzi. Limbajul devine astfel însăşi
substanţa epicului. Tocmai de aceea, micile inadvertenţe istorico-
lingvistice trec aproape neobservate de cititorul fascinat de
spectacolul rostirii. Dacă le semnalez aici, nu diminuez cu nimic
valoarea artei de orfevrier a Doinei Ruşti. Poate că la o a doua ediţie a
cărţii, nu vom mai regăsi grafiile în loc de şi vor fi
reformulate pasajele în care aflăm că nişte galbeni vienezi păreau a fi
abia scoşi din tiparniţă (p. 66), că boierii ar fi avut dreptul să omoare
pe ţiganii fugari (p. 201), că ar fi existat sate (corect, sălaşe) de ţigani
(p. 53) sau că polcovnicul ar fi fost un rang boieresc între spătar şi ban
(p. 25). Nici titlul romanului nu este fără reproş, căci un zapis nu poate
fi calificat ca manuscris, în sensul consacrat de literatura filologică.

Dacă la prima vedere romanul poate fi asemănat cu o multitudine
de ţesături întrepătrunse, ca o supraabundenţă de fantasme ale unei
scriituri impulsive (pasiunea lui Leun, deloc întâmplătoare, pentru
materiale şi croit), la o lectură atentă descoperim structuri
concentrice, polarizate în jurul unor linii de forţă bine conturate.
Autoarea reconstituie o epocă fascinantă, plină de viaţă şi culoare,
care are puterea, încă, de a ne face prizonieri în jocul poveştilor, în
aşteptarea descoperirilor altor scrieri şi rescrieri, deoarece

vocea curţii care
înnebunise. Dinspre bucătării, câteva oale scoase în faţa uşii pentru
spălat strigară spre ea să se grăbească. Apoi fâsâi îndemnul şi din
burta unui ibric, ceea ce declanşă vacarmul printre văsăria
bucătăriei. De la glasul de tablă al polovecelor până la plescăitul
pedant de porţelanuri ciocnite, toată bucătăria striga (…) În capul
asaltat se spărseseră tăvi întregi de pahare, nu înainte de a ţipa
fiecare să se grăbească.

uimitoarea cutie, în care păreau să fie sechestrate sute de
viori şi de cobze.

alte bozgoane
Biserica

Zlătari era singurul loc unde blestemele se împlineau.

Singurătăţile de smarald ale omului tolănit între perne de mătase

îşi examină încă o dată
ceafa ca un cartof decojit. O eşarfă subţire în jurul gâtului, albă ca un
fulg de gânsac - şi era gata.

Şuţu Suţu

Întotdeauna rămân lucruri nespuse, căci viaţa unei istorii nu stă în
faptele multe, ci în lacrima tremurătoare pe care un om viu a lăsat-o
acolo.
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9cronica veche

Radu PĂRPĂUŢĂ

M Signeanuoş
List (ri) de figuri vele teneă ş

Ca să vă povestesc despre moş Mitriţă Signeanu din
Veleşti, trebuie să vă vorbesc mai întâi de inginerul
electrician Oliver Heaviside din Camden Town. Acesta

din urmă era un matematician şi fizician autodidact, un fel de
„savantul distrat”, dacă vreţi. Oliver a trăit puţin mai înainte de
Mitriţă, în epoca în care încrederea în ştiinţele exacte era nelimitată
(aşa de nelimitată, că a dus la descoperirea bombei atomice, de o
pildă), iar Oliver s-a dovedit a fi copilul neastâmpărat, deloc tocilar,
al acelei epoci pline de avânt ştiinţific. Nonconformismul lui l-a
ajutat, probabil, să apropie visul de ştiinţele exacte sau invers. El a
formulat, pe bază de calcule, ipoteza existenţei ionosferei. Desigur
că ştiţi: Pământul nostru (dacă îi putem spune „al nostru”, poate că
mai degrabă suntem un fel de musafiri ai Lui) este înconjurat cu mai
multe straturi atmosferice, savanţii descoperind că „cele nouă
ceruri” biblice nu-s chiar... metafore. În fine, să lăsăm!

Oliver al nostru a descoperit un strat atmosferic, care astăzi se
numeşte după numele lui - Heaviside. Zona se întinde între 50-80 km
deasupra nivelului mării şi este o păturică (căci este o păturică, dacă
ne raportăm la imensitatea cosmică) a Pământului, un înveliş
atmosferic, care apără Pământul de radiaţiile electromagnetice
ionizante. Nu mă complic cu tot felul de explicaţii ştiinţifice, pe care,
oricum, nu le stăpânesc, şi le numesc raze cosmice.Aceste raze sunt,
de fapt, benefice pentru om, cam aşa cum razele Roentgen sunt
folositoare, dacă sunt utilizate în cantitate infimă. Ei, bine, razele
cosmice de care vorbesc sunt şi ele benefice pentru om, ba chiar
vitale, ele ne revitalizează, ne încarcă zilnic cu „combustibil”. Ce se
întâmplă? La un moment dat acest strat Heaviside, care-i, cum
spuneam, undeva sus-sus deasupra noastră, se dă la o parte şi dă voie
razelor cosmice să pătrundă pe Pământ şi să ne revitalizeze. Nu
pentru mult timp însă! Stratul „havisid” (am românizat eu) se închide
la loc. Dacă emisia de raze cosmice ar continua, ceva rău s-ar petrece
cu organismul nostru. Toate reacţiile noastre, toate trăirile noastre s-
ar accelera. Am deveni criminal de neastâmpăraţi, ahtiaţi nebuneşte
după toate cele. Am deveni mai pofticioşi după sex decât sultanii,
mai arivişti decât Julien Sorel şi Ion al Glanetaşului, mai nimfomane
decât... daţi dumneavoastră un exemplu, mai superficiali decât
Hlestakov sau vreo domnişoară interesată numai de dressing.
Minţile noastre ar dudui genial, dar ar arde iute, ca un băţ de chibrit.
Iar dacă razele cosmice ar continua să năvălească, ne-am pârjoli cu
totul, ca nişte gâzuliţe pierdute, nimerite întâmplător în mormanul de
frunze scuturate, căruia îi dăm foc toamna.

Din fericire, har Domnului, există acest strat havisid. Să
reflectăm la chestiunea aceasta...bunînţeles, moş Mitriţă Signeanu
nu ştia nici cu spatele de savantul distrat în cauză, dar într-un anume
fel moartea lui moş Mitriţă este legată de Heaviside şi de stratul care-
i poartă numele.

...Îl ţin minte vag din copilăria mea: c-o barbă mare, alb-gălbuie
şi cu o chică asemenea: imensă şi moale, răsfirându-se molatic, cum
se unduieşte mohorul pe dealuri în bătaia vântului. Aşa îmi închipui
că trebuie să fi arătat proorocii din vechime. Era tare credincios moş
Mitriţă! Duminica dimineaţa îl auzeai boc-boc! cu bastonul - venea
la biserică negreşit. Chiar când începeau să bată clopotele, el intra în
biserică. Întotdeauna. Că tata şi zicea: „Cum dracu' nimereşte
moşneagu' ista când bat clopotele?

Doar n-are ceas şi, oricum, Petrică nu trage clopotele la oră fixă”.
Serile, moş Signeanu citea din Biblie. Numai la lumânare. Nu

citea niciodată la lampă, iar să citească sub lumina becului electric
(chiar pe atunci satul nostru fusese racordat la reţeaua de curent
electric), ar fi fost o adevărată blasfemie. Din Cartea Sfântă nu se
citeşte decât la lumânare! Aşa credea moş Signeanu şi aşa credea

toată generaţia lui de oameni, care acum au trecut sub brazdă. Ei, şi
într-un târziu de noapte, să fi fost prin '64 sau '65, moşul a adormit cu
ochelarii pe nas şi cu nasul în Cartea Sfântă. Lumânarea a ars până ce
s-a topit cu totul, iar flăcăruia a trecut la faţa de masă. Mai întâi vor fi
ars mocnit lucrurile de prin casă, iar în acest timp trebuie să fi murit
moşul din cauza fumului. Pe urmă au pornit vâlvătăile, însă din
cauza unor nuci deşi, care înconjurau casa, nici un vecin nu le-a
observat.

În afară de asta, era o noapte liniştită şi călduţă de vară, oamenii
erau rupţi de oboseală de la muncile câmpului şi dormeau duşi, cum
se zice. Unde sunt „duşi” oamenii şi ce este cu acest somn dinspre
dimineaţă resimţit ca „dulce”? Căci aşa spune toată lumea, că spre
dimineaţă somnul e mai dulce.Aţi ghicit? Da, este vorba de acel strat
havisid, care s-a dat la o parte sub suliţele ascuţite ale razelor
cosmice, raze care se fac „vinovate” de somnul dus şi dulce al
veleştenilor mei, care nu s-au putut trezi să vadă nenorocirea. Pe
urmă stratul havisid s-a închis la loc, dar între timp se făcuse scrum şi
casa, şi moş Mitriţă şi cartea lui. Dimineaţă oamenii n-au mai găsit
decât ochelarii moşului, fără aţa cu care-i lega ca să nu-i cadă de pe
nas. Nici el nu văzuse nimic cu ei.

L-a pedepsit Dumnezeu pentru cine ştie ce păcate strămoşeşti,
au zis unii. Ba, Acesta l-a strâns la El, fiindcă a fost plăcut lui
Dumnezeu, au spus alţii. Nu putem noi cunoaşte care-s Planurile
Lui, au spus cei mai bătrâni. Iar alţii,care apucaseră să treacă cu
multă gurăcăscare prin şcoala nouă şi atee: Eh, lăsaţi balivernele! N-
a fost atent şi gata: De aceea a murit!

Părerea mea este că cei din urmă văduvesc lumea de mistere, de
semne. „Signum” (latină), „signe”(franceză) înseamnă semn. Nu se
poate ca moş Signeanu, care are în însuşi numele lui semnul, să nu
fie un semn. Nu se poate ca noi toţi să nu în(semn)ăm semne tainice
în univers. Ar fi groaznic să nu reprezentăm nici o semnificaţie
dincolo de sine, să fim doar nişte bărzăuni bezmetici, care se rotesc
năuc în jurul unui bec încins.

Pentru ei, care fac trecutul tăciune, totul are explicaţie teribil de
plicticoasă, sosirile la fix ale moşului nu înseamnă decât
coincidenţă, iar stratul havisid e doar un strat atmosferic. Dar în fapt
îi mănâncă groaza lipsei de semnificaţie. Signeanu însă trebuie să fie
acum în alte lumi, spre alte deschideri. Altminteri de ce a mai trăit
atât de demn, atât de curat? Pentru mine deschiderea acestei pături
ocrotitoare este asemeni unduitorului vers al Poetului: „Părea că
printre nouri s-a fost deschis o poartă”.

primit, din păcate, doar câteva răspunsuri (E. Lovinescu, Vladimir
Streinu, N. Petrescu, D.V. Barnoschi, Tudor Măinescu). În ultimul
număr (131, din 4 octombrie 1941), o notă informa că revista ia o
pauză „în vederea reorganizării”, dar pauza s-a prelungit foarte mult
şi de fapt, în locul hebdomadarului cunoscut, a apărut altul -
„Curentul familiei”.

apărut, la Iaşi, lunar şi, scurtă vreme, bilunar, între 20
ianuarie 1941 şi 20 decembrie 1941 şi între 15 noiembrie
1942 şi 1 noiembrie 1943. (E posibil, totuşi, să mai fi

apărut câteva numere, ce nu au intrat la Biblioteca Centrală
Universitară Iaşi -posesoare a celei mai cuprinzătoare colecţii -,
bibliotecă aflată, din ianuarie 1944, în plin proces de evacuare.)

În primul an, revista apare „sub conducerea” lui Const. Nic.
Bratu şi a lui Nicolae Stelian Beldie, redactor-şef fiind George Mihail
Dragoş, iar secretari de redacţie - Dinu C. Adrian (Adrian Cibotaru)
şi, numai pentru numărul triplu din iulie-septembrie (7-9), George
Mărgărit şi I. Măgârdician. În anul al doilea, director fiind singur
Nicolae Stelian Beldie, „Curier ieşan” ia format de gazetă, în opt
pagini, bilunară pentru câtva timp (lipsa de hârtie silind-o să revină la
periodicitatea iniţială) şi are ca subtitlu „Litere, ştiinţă, artă”,
schimbat după câteva numere cu altul: „Revistă literară de credinţă şi
duh românesc”. În anul al III-lea (1943), redactor-şef este Gh. Chiper
şi „unul dintre secretarii de redacţie” - Mircea Grigoriu. Atât Const.
Nic. Bratu, cât şi Nicolae St. Beldie erau ofiţeri de carieră, cu
oarecare simpatii, pare-se, pentru mişcarea legionară. (După 1944, în
exil, cel de-al doilea îşi va lua numele N.S. Govora ori N. Ştefănescu-
Govora.) Revista trebuia să apară la 20 ianuarie 1941, dar
evenimentele politice (rebeliunea legionară) au determinat amânarea
cu două luni, astfel încât va ieşi cu un număr triplu (1-3) la 20 martie
1941. Şi programul va fi suferit remanieri, căci cel pus în frunte -

„Curier ieşan”

A

La

drum

Cocorii de
atunci

Caleidoscop Minunea Sf. Andrei
Maica Magdalena Calul

cuconului Ilieş Ioan Tudorei
Minucia Amin! Mama Florea

Logodna de lângă paraclis
Strada Cerdacul Roşu Vânătorul

- se mărgineşte la generalităţi şi afirmaţii nesemnificative.
Caracterul enciclopedic, precizat în subtitlul iniţial, este menţinut
scurt timp. Astfel în anul I, asistentul universitar Victor Nadolschi
iscăleşte un articol referitor la „problema modificării atracţiei
universale”, Th. Rotaru abordează chestiuni medicale, V. Buţureanu
scrie despre conceptul de naţiune, Radu Vulpe, despre legăturile
italo-române (5-6/1941), Emil Diaconescu, despre relaţiile Rusiei
ţariste cu Moldova (7-9/1941), George Mihail Dragoş dă „o mostră
de filologie revizionistă maghiară” (5-6/1941), Ştefan Bârsănescu
prezintă Basarabia şi Bucovina de Nord în România Mare, N. Barbu
examinează raporturile dintre Eminescu şi Bucovina, I. Minea
răspunde la întrebarea „câtă istorie ştia Mihail Kogălniceanu” (7-
9/1941). Th. Simenschy inserează mai multe „cugetări antice” sau
„budiste”. Negreşit, spaţiul acordat literaturii şi artelor este mult mai
mare. Cu poezie colaborează frecvent Gabriel Oriţă, Corneliu
Dabija, Al. Doineanu, Mircea Manoliu, A.G. Delafântânele,
Constantin Ciopraga, I.M. Marinescu (traduceri din latină), Emanoil
Florens şi, mai rar, Nicolae Ţaţomir, Ronsarda Castro, George
Mărgărit. În anul al II-lea, contribuţia lirică mai substanţială o aduce
George Lesnea. Sunt de reţinut şi câteva apariţii poetice solitare: I.
Hulland-Horaţiu, Ştefan Ciubotăraşu, Aurel Leon, Petru Sfetca,
Clementina Voinescu, Petre Paulescu. În ultimul an se iniţiază şi un
„colţ al începătorilor”. În domeniul prozei, cel mai activ este
directorul publicaţiei, Nicolae Stelian Beldie, care, folosind şi
pseudonimul Nellu Zeletin, furnizează douăsprezece ample proze,
ce vor fi strânse în volumul scos în „editura revistei”,

(1943). Mai semnează povestiri, nuvele, schiţe şi povestiri M.
Gr. Constantinescu ( , 4/1941, ,
14/1942), Mircea Grigoriu ( , 1-3/1941,

, 4/1941, , 13/1942), Petre P. Andrei
( , 7-9/1941), Carmen Stamboliu ( , 5-
6/1941), Ion (Costea) Plăeşu ( , 15-
16/1943, , 19/1943), Radu Sutzu (

de urşi,
Note din Ucraina

Reportaj rural De Crăciun şi Sfântul Vasile în sat la
Cioca-Boca Înainte... de la Creangă Epistola
Maicii Domnului sau Graniţe culturale

Drumul lui Creangă
Basarabia în literatură

Spiritualitatea Moldovei
Destinul satului românesc

Poeta Maria de la Cozia
Ceva din arta preistorică a Moldovei

Monumentele artei arabe
50 de ani de la moartea

Episcopului Melchisedec Alexandru Hâjdău
Muzica în Basarabia Din umbrele palatului Roznovanilor

Istoriei literaturii române de la origini
până în prezent „O carte infamă”

20/1943). Texte la graniţa dintre reportaj şi memorialistică
aparţin lui Const. Nic. Bratu ( , 10-12/1943), Const.
Nonea ( , 14/1942,

, 15-16/1942, , 17/1943;
, 18/1943).

De cronica literară se ocupă George Mihail Dragoş, se pare, actor
şi profesor secundar. Lui i se alătură mai târziu, cu recenzii, note,
însemnări, Constantin Ciopraga (până la plecarea lui pe front), Gh.
Chiper (iscălind Romil Serdaru), A. Budescu, mai rar Tudor
Răchiţeanu ori Mihai Costandache. Mircea Scripcă şi Lucian Mihu se
ocupă de artele plastice şi de spectacole teatrale, iar Sp. B. Proca - de
film. Reţin atenţia câteva articole, precum , al lui
Gala Galaction (4/1941), , al lui George
Mărgărit (7-9/1941), , al lui Traian
Gheorghiu (10-12/1941), , al lui Ion N.
Manolache (24/1943), , al lui Corneliu Dabija
(14/1942), , al lui Dumitru
Mironescu (14/1942), , al lui Radu Sutzu
(20/1943), ori contribuţiile lui G. Bezviconi (

, 14/1942, , 15-15/1943,
, 18/1943, ,

19/1943). O menţiune specială se cuvine pledoariilor lui Al. Piru şi
Adrian Marino în favoarea

a lui G. Călinescu, din nr. 7-9/1941 (
şi, respectiv, cronica literară). Numărul triplu în cauză a fost alcătuit în
absenţa directorilor revistei, unul dintre ei (N.St. Beldie) dezavuând
ulterior atacul lui Al. Piru împotriva gazetarului ieşean I.Fr. Botez, ce
formulase opinii critice la adresa lucrării călinesciene. De altfel, în nr.
17/1943, lui G. Călinescu i se comunica, la „Poşta redacţiei”, că i s-a
„înapoiat articolul trimis” şi că „a greşit crezând că revista [...] îl are
sfătuitor pe d-l Piru şi că se situează pe alt drum decât cel al
românismului”. În anii 1942-1943, revista beneficiază, la capitolul
ilustraţie grafică, de aportul pictoruluiTh. Kiriacoff-Suruceanu.

aperto libroNicolae BUSUIOC

Barocul literar
al unei

epoci apuse

Nu despre evoluţia bibliotecilor şi cunoaşterea
tainelor lecturii ne propunem să vorbim acum ci
despre cărţile ca mijloace de educaţie în societatea

oamenilor rafinaţi, acolo unde bunăcuviinţa, elocinţa şi eleganţa
erau obligatorii. În ciuda unor convenţii rigide, a respectării
stricte a normelor de conduită si a ritualurilor de multe ori
plicticoase, lumea bună din „înalta societate” era urmărită şi luată
ca model absolut. Începând cu Italia lui Tasso şi culminând cu
Spania lui Filip al II-lea sau Franţa lui Ludovic al XIII-lea
politeţea şi frumoasa exprimare, exerciţiul dansului si compania
doamnelor, scrima si echitaţia, arta dialogului şi ceremonialul
primirii la curţile monarhice, arta de a te face plăcut toate acestea
se căpătau prin manualele şi tratatele anume scrise pentru
desăvârşirea educaţiei celor privilegiaţi.

Istoria cărţii semnalează apariţia succesivă a acelor tipărituri
care au determinat şi influenţat evoluţia însăşi a rafinamentului
din lumea aleasă: a lui Baldasare Castiglione, scrisă
special pentru Francisc I, de
Salvator Fabris (1624), sau lui
Honore d'Urfé, sau

unt doar câteva dintre mult căutatele scrieri întru
desăvârşirea comportamentului în epocă.

ă ă ţ Voiture,
Malherbe, Ménage şi Guez de Balzac, constituiau barocul literar
din marile saloane, erau căutate ca de leac. Politeţea îşi va fi aflat
atunci sensul cel mai larg, acela de cultură intelectuală, de
preţiozitate şi cochetărie, de alegere a cuvintelor ca adevărate
probe de laborator lingvistic. , apărut în
1694, deşi nu s-a bucurat de succesul aşteptat, a avut totuşi rolul
de suport informaţional pentru toţi cei ce voiau explicaţii legate
de clasificarea cuvintelor după rădăcină, iar Don Juan-ul

de libertini pentru adânca lui meditaţie asupra
liber-cugetătorului. Autorul singurei cărţ

ş pentru numeroasele ediţii din

Lucrările de teatru s-au impus mult mai greu faţă de celelalte
genuri pentru că teatrul era pe scenă si nu pe hârtie, aceasta până
când librarii au apreciat repede avantajele tipăririi pieselor. La un
moment dat lui Corneille face ravagii, îl urmează
Racine cu celebrele

şi De o excelentă primire în
epocă s-au bucurat multiplicările şi reproducerile de imagini.
Curentele gustului artistic, toate tendinţele gravurii şi artelor
plastice, numeroase documente şi stampe se regăseau în
colecţiile oamenilor rafinaţi, ale celor ce reprezentau societatea
la nivelul cel mai înalt.

Dar scurgerea timpului distruge progresiv imaginile, fie că
sunt depuse în memorie, fie că sunt fixate prin mijloace tehnice.
Vremea aşterne în mod egal haloul ecourilor imprecise. Poate că
din aceste motive, cărţile se lansează într-o căutare dramatică a
timpului pierdut. Un timp şi un sfârşit de epocă. Marile saloane şi
marea protipendadă au sfidat lumea obişnuită, dar au făcut-o cu o
vie putere de seducţie, cu agresivitate intelectuală şi rafinament
estetic, încât muritorii de rând au putut aspira şi visa continuu la
modelul creat. Oricum, tot cartea este aceea care ne face să trăim
în tensiunea ideilor, să comunicăm cu trecutul, ea oferă
reîmpăcarea cu sine şi cu lumea. Chiar şi cu lumea de mult apusă.

Il cortegiano
De la schermo overo scienza d'amie

Voyage au pays de Tendre Astreea
Iubirile lui Polidor Cleopatra

Dicţionarul universal

Dicţionarul Academiei

Caracterele.

Mincinosul
Andromaca, Berenice, Britannicus,

Alexandru cel Mare, Fedra Ipolit.

(1640) a lui La
Calprenède s

al lui Furetière era foarte solicitat dup cum c r ile lui

lui
Molière era folosit

i, La Bruyère, a
înregistrat un succes uria
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Nicolae PANAITEUn fel de boltire

Un poem care îmi pradă lăuntrul,
îmi sfarmă odihna
şi nu îmi dă voie să dăinuiesc,
dar nici să dispar,
este ca un fel de boltire
prin care trec nouri risipitori
şi cântătoare ale slavei.

Este ca un trunchi tânăr,
atins de maladia cărbunelui
ce cotropeşte sângele
şi căruia ingenioşii
i-au spus că se poate vindeca.
Dar nici în ruptul capului nu ştiu când.

Este ca o trezire din somn,
pentru a da suferindului picătura de nădejde;
când te uiţi să vezi cât e ceasul,
lumina brusc se stinge.

Este ca atunci când,
după săptămâni de vânt secetos,

la jumătatea verii, pământul strigă:
mi-e sete!...
Nourii vin, dar, vai!, ploaia greu se mai slobozeşte.

Aştept ziua izbăvirii,
şi minunea se apropie, mă atinge;
anevoios o poţi vedea…

Multă vreme am crezut
că vacile Domnului
sunt singurele vietăţi care
nu se dau niciodată din cale…

Am scris credinţa mea,
ca pe un verset,
şi pe uşorii de la intrare ai casei.
Astăzi, pe acolo, nici urmă de cuvinte…

Costumul

Pentruprimadată
amîmbrăcat
pe întâimartieanul acesta
uncostumceparcăavea
toatebuzunarele
plinecupământ

cinevamăstrigăpenume
răspunsurile suntcaaleunuiom
dedupăpotop
gurileglasurile şi cuvintele
numaiau răbdare
se înghesuie
canucile într-unoboroc
ori ca sângele înabatoare
vorbelearputea înlocui
lemnelede foc
darşi lacăteleavare

din salcâmulcerescalogrăzii
sedesprindniştecrengi
scuturându-şipromoroaca
penoipe robi şipe regi
oricît aidori
n-ai să poţi vreodat' s-o culegi

Apa de pe lacăte

În ziua cândniciomântuire
nueraposibilă
într-osticloasăadiere
cesesfărâmă
veneai cadintr-ogroapăa iernii

respirările s-au retras
prin cheiuriledesluşirilor
şinaşterilor

Groapa

Cinevarăbdătornevăzut
sigur şi atent
cudegetele cade funigei
încădinveacul trecut
îngrijeşte în trupul ei
oscufundăturămarecâtmine
dincare lavremedearşiţă
beauapăchiar şi feline

fărăsă-mideadeştire
şi fără vreundisconfort
îmi facenoimăsurători
de jur împrejurde la sudpână lanord
casă fieatractivă şi încăpătoareadâncitura
căreiaatenţiemare-i acorzi
precum înotuluiprintre stabilopozi

Cuiul

Ieşeauneoridingrindă
fărăajutorul vreuneimâini
cao izbăvire
saucaodurere
încareeraşi cruceaşi jertfa

nutoţi îl vedeau
ieşeamaiales cânderauitat
umblaprin cameră
dupăflanela tatăluimeu
darn-omaigăsea

se întorceanespusdesingur
spre loculdingrindă
obosit şi cuapelepeel
curgândşiroaie

în locul flanelei tatăluimeu
mamapunea lauscat iarna
flanela frateluimeumaimare
şi amea

Din spinii înfloriţi

Am trecut pe sub roţile arşiţei
clătinate şi negre
întinse excesiv pe pământ ca un mort
am udat vedenii
culegând jar şi floarea soarelui
topită încă din floare

Ne-am trezit cu dimineţile pe noi
ca sub blana unei leoaice
ce-şi strigă puii înfometaţi
disperările ei se aud
ca un subpământean concert de pian
clapele lui sunt râul de humă şi dospiri
ce îngroapă mâna scriitoare
în lunecare pe coapsele tale
încă din timpuri prenatale

o zugrăvire uşoară de limbi
se strecoară prin cărţi
câte un cuvânt se ridică din vocabular
irigă semnele şi înfăţişările
devine o făptură căreia
i-au crescut pinteni şi aripi

din spinii înfloriţi curge o apă
în care îţi trăieşti o mare parte a vieţii
întind mâinile
şi simt că nu le mai pot trage

am devenit captivii deltei cerului
prin care trece carul mare
încărcat cu vestiri insomnii
nouri de marmură
şi nelinişti în schismă

pe la răspântii
batcudegetele îngeamîndoielile
de-abia scoasedin strângeri
şiprevestiri nisipoase

Nepotolimsetea
de-atâtaprăpăd
cupicăturiledeapă
depezăvoarele
ceamândoi le-ampurtat
învremeavâscoasă
asângeluipotrivnic

cuiulmai e şi azi peacolo
răspândindmurmurătoarecumpeni
împreunăcuduhul loculuidesţeleneşte
unnouvocabularal sării

fărăvoiamea
casaa fost vândută
ar fi trebuitmăcar cuiul
să-l fi scos
să-l avempentruapuneacum
şide-apurureaceva înel

amfiavutunpunctdesprijin
în cuiulpecare
vorbele rotitoare şinegre
vor să-l nămolească
pentruhoitarii stihurilorcandrii
nonşalanţa lui tescuieştepribegii
cuofragilitatede învingător
printreargile cerneluri şi sunetealbe

uneori şi azi iesedingrindă
urcădealul veşniciei
însoţitde lanţuri,noimeşimuzici
odatăcuseara
stelele-i scapără-ncale
vindecându-şi autarhiceledurerideşale
prin fierării gramaticale

Din volumul SECET apĂ ărut zilele acestea
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CRONICA LITERELOR

Fântână, cumpănă, ciutură (nu se mai poartă, nu se mai
face) şi totuşi de la fântână, în pieziş, porneşte cărarea,
parcursul. Mergem aplecaţi, să nu atingem gutuile

plodind o toamnă ideală, imposibilă, toamna copilăriei.Aş întinde
mâna spre galbenul din jerseul de sub care exală arome, să fur cum
altăoară din pomul de pe Egalităţii, de la polonezi, dar sunt prea
mulţi martori, prea importanţi şi ai naibii de serioşi. Şi mă simt
vinovat până peste capătul dealului care tot creşte sub picioare,
vinovat de plusul ăsta de zâmbete crispat oficiale (poate aveau alte
treburi) că li s-a spus şi li s-a zis: mergeţi voi cu închipuitul ăsta, să
nu iasă altă belea. Iar eu, care sunt una din cele două belele, i-aş
lăsa să urce singuri, s-o iau de-aiurea peste râpa din dreapta, să mă
pierd şi ei să se regăsească în rutina de securizare a existenţelor
deloc puţin importante în satul ăsta încă încremenit în perfectul
compus.

Domnul cu eşarfă îşi trădează poetul din sine, „uite-l pe ăsta
care îs”, are cărţi publicate, diplome, şanse refuzate pentru a se
autoexila în propriile amintiri, în casa părinţilor la care lucrează:
un perete - un poem, un termopan - un poem. Şi chiar e bine, îl
scuză ca prezenţă, că mai vine câte unul să îl scoată din haloimasul
de construcţie/reconstrucţie, o fiară devoratoare de poeme, de
pagini. "Că n-ai dumneata idee de când mă chinui s-o locuiesc şi
asta mă refuză. Auzi? Mă refuză propria casă a propriilor părinţi.
Mă amână". Şi ce-ar fi să te refuze pantofii, pantalonii, părul încă
încomat? Îl înţep în coada ochiului şi amânările curg din el, o
persoană, un bărbat încă bine, încă zidit în sine şi în oraş, relaţii, în
ceilalţi care scriu şi ei, îl ştiu, comunică, mai cumpără ziare,
reviste, o cafea, chestii. Ştii, zice, când nu locuiam în moloz, m-a
vizitat cutare şi cutare şi cutare, (nume mari, domnule!), c-am şi
publicat despre momentele acelea. I-am dat în seamă încă pe-
atunci şi uite că s-au dus fizic, expiaţi, morţi ca morţii, dar la mine
nu, că i-am presat în pagini. Nu respiră, cum nici veşnicia.

Vrea să mai spună ceva dar i s-a schimbat direcţia, pivotează, o
largă deschidere de braţe, de pardesiu, şi eşarfa aia lungă, curgând
de la el, dublându-i umbra.

Rămân de izbelişte, neimportant, cu un cap mai scund, deloc
atletic pentru compasul lui de inginer-scriitor. Ceva nu se leagă,
lipseşte, până focalizez parabola mişcării de palmă a
cameramanului stivuit sub tripoduri şi cabluri şi ce mai are de
cărat. Le-a lepădat în vârtejul unui frunziş şi pocalizează solemn (o
fi aşa ceva prin dicţionar?) o gutuie cu o gingăşie parşivă, de parcă
ar ţine ţâţa toamnei în palmă. Clar. Mi-s obosit.

Ne descoperă, surâde ţinând ţigara ca o lumânare la intrarea în
labirint. „La mine se fumează, ha-ha”, şi dispare absorbită de uşa
întredeschisă, încă neclarificată în relaţia cu cei de-afară.

. Poetul pe vocea de sus, de tenor de
coloratură.

Cad diplomele, răsucite, frunze iniţiatice, cum şi disperarea de
a alege între ceva şi altceva.

Revenirea Mariei, ciocnirea, braţul lui, juvăţ de umerii
mironosiţei şi un zâmbet larg, cinstit, recuperat din poveştile
necunoscute nouă.

Noi, strigă el cu un plus de căţărare pe vârfuri, Marin şi Maria,
cu puterile noastre am zămislit idei. Sorescu, băi, Sorescu trădat şi
aici, pe coasta asta de istorie răzăşească. S-au dus ăia şi-am rămas
noi ceştia, iobagi pe moşiile întâmplării. Iobagii ciuleandrei.

Şi începe un sirtaki de limbi de ceas nebune, el şi împrejurul
său, pantofii scobind în lutul unui şanţ tot mai în clar intrat pe retina
grupului. Un minut, două, trei, o gutuie, două, trei şi zâmbetul se
retrage crispat, hâhâit, rostogolit pe lipsa de aer, pe oxigenul
devorat, absorbit de broboanele transpiraţiei. Sfârşit bruscat, de
stradivarius împins sonor în cutie, capacul, eşarfa desprinsă,
vălurind spre tufa de crizanteme şi autoghilotinarea poetului pe
butucul de dinaintea stivei de alţi butuci.

- Reumatismul, băieţi, tensiunea, propria trădare, confuzia.
Şi se-ntoarce dinspre public spre propriile sale neputinţi,

vibrat în umerii largi, transparenţi parcă, decalcefiaţi.
- Doamne, "pe mine mie redă-mă"!
- Sorescu?, interoghează domnul consilier, oficialul.
- Eminescu, boule, Eminescu.
Ridică spre cer palmele înmugurite de sâmburii maronii ai

gutuilor aşteptând un semn de înălţare.
. În tâmpla treptelor, Maria. Închide ochii, mă roagă. De

ce? Ai să afli tu. Şi spune un tu apăsat, triplat, dus în majuscule, de
parcă ar vrea să mă impregneze în duhul, în fiinţa casei. Ceilalţi,
şirul, echipa nu contează. Îi simt palma, degetele vibrate, o
încercare eşuată de a-mi transmite mesaje. Starea de confuzie (a ei,
a mea?), confuziile comunică. Vom ajunge acolo unde vom ajunge
şi gata. Refuz să dimensionez alte finaluri posibile.

Trecem încă un prag, înclinat, coborâtor, orizontală şi ţipătul
de pescăruş al Mariei: Gata!

Imposibilul posibil: din stânga, din dreapta şi deasupra noastră
reliefuri, culori amestecate aparent haotic, căni, scafe şi marionete
plutind pe o linie indeductibilă, cea a aşteptării comenzii de fugă.
Sfori multicolore, lasere combinate într-un joc de-a v-aţi-
ascunselea şi, bruscă, mişcarea panourilor, rabatarea totală a unuia
din spatele căruia înaintează spre mine eu însumi, portretul
necunoscut mie până-n clipa de acum, eu însumi necunoscutul
pentru ceilalţi până la această întâlnire. O nouă confuzie dizolvată
de trăgaciul degetului arătător al mâinii Mariei, de pocnetul din
poligonul de tir al absurdului: !

Rabatare de portret, Jo alunecând în emisfera privirii noastre.
Mocasini orange, faldul mişcării prelungite până-n acolada
şoldurilor, bluza, corsajul explodat de sâni şi, dincolo de colierul
lamelar, umbrind marginea lungimii gâtului, bărbia uşor ascuţită,
buzele în supraplus de mirare, aripile nărilor, ochii încă insuficient
deschişi culorii, fruntea şi cascada inspicată, inelată în degradeuri
de şaten şi roşu. Înclinare burlescă, teatrală şi aplauzele de public.

Maria coboară scarade trei trepte în relantiu.
Maria la peţit de gutui.
Maria cubatista degetelor pe ochi.
Maria.

Maria, Maria, Maria

2

Jo

Final de secvenţă, îmbrăţişarea, palma ei - epolet imperial
deasupra umărului meu şi, aromă de cireşe amare, şoapta:

!
Miroase a nuci şi gutui, a alge proaspăt adăugate nisipului sub

zborul încremenit al albatroşilor săpaţi în tăbliile de albastru ale
tavanului, culoare redescoperită în vena legând colţul orbitei şi
tâmpla, deasupra unui estuar închipuit de relieful unei cicatrici,
spaţiu nedefinit în restul portretului viu.

„ ” Ca şi cum ne-am cunoaşte!
Recompun starea de îmbrăţişare căutând similitudinea, modelul
repetitiv. Imposibil cum şi vernisajul acesta, portretul, scenele
amestecând tuşa profesională şi naivitatea deconcertantă a unor
apariţii de circ, de bâlci. Dublete dintr-un necunoscut Tarot:
Rubicondul şi Imperatorul, Maica Domnului şi Bethania, Curva şi
Călugăriţa... De undeva, (de unde?), un scatiu în volte subţiri,
planând deasupra mâna încă necunoscutei Jo (Jovana? Ioana?)
absorbindu-l în căuşul palmei şi râsul în cascade. Râsul.

Râsul asemănător chicotitului aruncat din praştia gurii
micuţei Ioana, partenera de călătorii abisale pe cărările muntelui
Corvu. Eram Voinicul, dincolo peretele de stâncă, parte alegorică a
Uriaşului. Şi la fiecare lovitură de băţ, sub
ploaia de muşchi şi licheni, gălbiori şi ferigă, chicotitul Ioanei
(Jo?) amâna, mereu amâna ieşirea din rol.

Posibil să ne cunoaştem fiindcă ne ştim? Caut prin buzunarele
memoriei ceva, un semn, un detaliu. Doar, posibil cicatricea
insulară, oarecum infestă marmurii. Şi plonjez în timp, într-o
capitală bombardată de cutremur.

„ !”
Resorbţia planului înclinat, holul în larg, cu mediana ocupată

de trunchiul secţionat al unui brad, bine strâns în chingi de fier:
masa de protocol a Mariei. Poetul, stingher în nedesluşirea
întâmplării, consilierul comunal bine conservat în opacitate,
cameramanii şi, între Maria şi Jo, un loc liber. Fac semn Poetului:
du-te, eşti de-ai casei. Acela: nu, nu-i scenariul lui, nu se
recunoaşte ca personaj.

Mere, gutui, nuci, rachiu de corcoduşe, lipii, caş, mălai. Să
ţinem câte un toast, să ne cunoaşte sau recunoaştem, îşi
vocalizează zâmbetulMaria.

Eu sunt Maria. Singură, salcia fără soţ. De câte ori îl pomenesc
mă desleg de durere printr-o icoană, pictând-o. La fel cu mama,
tata, fraţii şi surorile. Îi retipăresc în icoane cu binecuvântarea lui
Dumnezeu şi a Maicii Domnului, aşa cred, cât mâna asta nu e

Prefă-te
că nu mă cunoşti

Prefă-te că nu mă cunoşti.

Te fac bucăţi-bucăţele!

Peretele acela alb şi amprenta de muscă strivită a
necunoscutei victime de la etajul trei. Starea de greaţă, marşul
împleticit prin oraşul atins de molima groazei, anul holerei
telurice, şi ţipătul brancardierului înhămat de unul singur la un
capăt. Deasupra, fulgurantă imagine, un blitz milimicronic,
cornişa gata să se prăbuşească.

- Vino, mă, nu sta ca vita! Ia capătul!
Care capăt?Ce vrea acela?Aha. Cornişa, se mişcă!
În secunda următoare o fugă în doi, disperată, senzaţia

imposibilităţii prinderii barei de la scara trenului în mişcare. Un
pas, zece, douăzeci la noi şi dincolo, prăbuşită din soclul ei,
cornişa mitralia propria fragmentare până aproape de locul unde
ne-am prăbuşit înfrânţi de propria îndrăzneală. Brancardierul,
bărbat trecut de cincizeci de ani, mânca din furculiţa degetelor
escavând o conservă, fasole şi cârnaţi. Mustăcea parşiv fiindcă,
sigur, eu fusesem la capătul, în locul unde acum fumega tona de
mortar abia căzut. Ştiuse. Eram mortul lui eşuat. Şi abia atunci, în
acel moment, furia s-a dizolvat în ruşine, în compasiune pentru
celălalt (mortul virtual, victima de sub pocladul vărgat). Întind
două degete, cleşte insuficient decis lucrării, şi întorc filat colţul
păturii. Părul, albul devitalizat al feţei scufundate în tufărişul
părului şi, spre tâmpla stângă, rana, scurgerea continuă a firului
roşu al vieţii. Mă-ntorc spre brancardier, lasă, zice acela, o să
apară maşina salvării sau de la armată, de la cine ce-o să apară.
Ei sunt cu bandajele, plasturii şi ce chestii mai au pe acolo. Marş,
javră! Schelălăind, câinele se scurge printre molozuri. În dublul
lui, al maidanezului, îl imaginez pe celălalt, lovitul de pe
autostradă. Îşi lipăia propriul sânge de deasupra labei rupte şi
hemoragia se oprise, se închegase sângele. Mă aplec peste fată, o
altă posibilă Jo, buzele scufundate în roşul sărat. Odată şi iar, şi
iar.

Aşa, voluntarule, apreciază celălalt, abia vizibil din fumul
ţigării. Saliva încheagă. Saliva şi pişatul. Mă rog, de la caz la caz...

- Eşti medicinist?
Dau din mână, lasă-mă, şi percep mişcarea irişilor fetei în

hubloul genelor închise. Privirea - o vietate încercând să spargă
gheaţa subţire, asfixiantă, ca o moarte. Şi îmi zâmbeşte acea Jo,
zăvorându-mi buzele cu două degete retrase lent spre propriile
buze.

Claxon. Salvarea.
Prefă-te că nu măcunoşti

JO. AZILANTA

Aurel BRUMĂ

uscată. Dar mai există o noimă a existenţei mele, o mirare în
bucurie şi tristeţe. Vine unul sau altul, priveşte icoanele şi pleacă
întorcându-se atunci sau mai târziu pentru a cere una anume, spre
exemplu cea de duh al tatei, cum spuneam. De ce o vrei pe asta? E
simplă, fără ramă bogată şi, să-ţi spun drept, nici nu ştiu care sfânt
anume e pictat în ea. Ia alta. Acela însă nu şi nu, fără icoana pe
care o plac nu plec de aici. Şi m-am luminat. Tatăl meu, cel din
icoană, asumat de acela, cumpărătorul, se depersonalizase, îmi
anula relaţia intimă cu el. Urcase deja încă o treaptă către
Dumnezeul al cărui chip ne este ascuns, Dumnezeu fiind
pretutindeni şi peste tot. Da, tata trece dintr-o treaptă a sfinţeniei
spre alta nu pentru a mă părăsi ci pentru a mă proteja mai bine.

„Trăieşti în păcat fiindcă lucrezi în păcat, m-a certat parohul.
Cine este acela, aşezat sub nimb, în lumina cerească? Sfânt din
calendarul creştin? Nu. L-aş cunoaşte. Eşti în păcat, Maria, iar
icoana aceea şi aceea nu sunt altceva decât dovezi ale
sacrilegiului. Blasfemie.” I-am spus că pictura spre care împinge
anatema degetului nu este icoană, nu, ci o scrisoare, un mesaj de
iubire, de iertare pentru noi, cei rămaşi pe coaja lutului.

Am trăit cu tata, mereu alături şi n-am ştiut cine este. Singur a
ridicat casa asta cum păsările cuibul sub streaşina cerului, singur
s-a rupt în coarnele plugului, s-a bătut cu fiarele care voiau să
dijmuiască roada puţinului pământ pe care-l aveam. Mereu crezut
departe, era unul şi acelaşi cu cel care, noaptea târziu, ne aşeza sub
pernă florile câmpului şi ne descâlcea visele cu sărutul timid, ca o
fluturare. Noi şi numai noi eram în rugăciunea braţelor lui tot mai
vlăguite, în măcinişul oaselor lui, în încăpăţânarea lui de a
împinge gâfâit, transpirat, aproape îngenunchiat de vârstă şi de
munca peste măsură, căruţa cu vise ale copiilor. Şi ce să-i aşez,
părinte, în jurul său altceva decât lumină?

A venit Culai, un pădurar. N-a intrat în casă până n-a pus aici,
în stivă, lemne de carpen şi fag. S-a spălat pe mâini, pe obraji
acolo, lângă stivă, a făcut o cruce largă şi abia pe urmă a intrat.
Voia o icoană.Alege, i-am spus. Şi a stat hamangian pe un taburet,
dinaintea peretelui, o oră, două, a treia. Ce-i, Culai, l-am întrebat.
Îţi plac mai multe? Ia-le. Nu, nu voia niciuna dintre cele de acolo.
Lipsea icoana la care visase el. O să mai vin peste o lună, două.
Poate c-o să apară de undeva. I-am luat locul şi am adăugat alte ore
de privire. Ce lipsea? Că de lipsit, sigur, ceva nu era, lipsea. Şi abia
târziu, când aproape să se rupă aţa de lumină a candelei, am
înţeles. Icoanele acelea, cele de pe perete, le făcusem dincolo de
post, de cuvenitele rugăciuni. N-am avut duh pentru ele.

Gata. Încheiat povestea. Multe înţeleg, pe voi nu vă înţeleg.
De ce aţi venit? C-a zis primarul, o persoană necunoscută mie cum
eu lui, hai, mergeţi la nebuna aia cu vopseluri şi cai verzi pe pereţi?
Că şi-n capul lui zboară liliecii ziua, să se strâmbe de mirare
mintea prostului.

Poetul redescoperit în sine, restaurat, recompus.
- Eu le-am zis că eşti, că exişti. „ ”. Iar

muritorul acesta, confratele meu de metaforă, m-a implorat în
felul lui să îl aduc, să te cunoască. Gata. Finitul infinitului,
maestre!

Ar continua dar imaginea cameramanului, siluetă înălţată
confuz între coşul cu mere şi cel cu nuci, lansarea muchiei
ciocanului deasupra ionatanului şi ţăndările umede, parfumate,
risipite deasupra şi între noi imaginează ceva din mişcarea valului
deasupra plajei, ştergerea din memoria nisipului a ultimelor
semne inutile din punctul de vedere al multului larg. Maria surâde.
Jo îşi ascunde buzele după evantaiul degetelor.

- Dacă nu filmăm, plecăm. Mai avem două obiective în
program: troiţa şi stâna. Şi la urma urmei ce naiba căutăm noi aici?

- Icoanele, mă trezesc vorbind, ne căutăm icoanele, domnule
consilier.

- Icoane? Păi avem în comună şase biserici şi icoane
„căcălău”.

Brusca întoarcere a celorlalţi, gestul de lehamite al insului şi
ieşirea intempestivă, împiedecată de trepte, dezechilibrată.

- Osă ne omoare din claxon, decide poetul.
- Dacă nu filmăm conform programului începe dansul

săbiilor...
- Haciaturian?
- Aiurea! Primarul, patroana, contabila. Ce facem?
- Mergeţi şi filmaţi. Şi tu cu ei, Páve. Când terminaţi, veniţi şi

vă regrupaţi. Noi mai avem de schimbat ceva cuvinte cu dânsu.
Uşoare înclinări şi ieşirea. O întoarcere de privire a Poetului,

(Pavel-Páve deci), surâsul Mariei, surâsul lui. Da, totul este în
regulă. Dar cine face regulile?

Marie şi iar, of, Marie
ce drăguţămi-ai fost mie...

Vedi Napoli e poi mori

Pe-asinii strâmbi ne-ntoarcem în deşertul
în care iarba arde între oameni
şi oaza, ca şi viaţa, e-n umbra amintirii.
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Nicolae TURTUREANU

„Exersând arta prieteniei”
Încă din anii studenţiei, Mircea Filip mi s-a părut ca desprins

dintr-un stei, tăiat doar în muchii şi, aparent, nemaleabil. Însă dincolo
de aceastră scoarţă - ce putea părea scorţoşenie - hălăduia o

, un tărâm al fantaziei neţărmurite, din care se
întruchipau scrierile sale. Un Saint-Exupery de la Iaşi, s-ar putea
zice, dacă-i citeşti cărţile edite sau, ca mine, cel din urmă roman
(rămas neterminat), din care mi-a trimis, periodic, secvenţe.
Decupez, aci, dintr-o , din alta:

Deşi a trăit cam tot atâţia ani în Bucureşti, câţi şi în Iaşi, mereu a
avut grijă să se revendice urbei bahluviene, ca şi cum cineva i-ar
contesta această dependenţă.

scuturării podoabelor

Îl preocupa - fără să-l obsedeze - locul şi rolul demersului său
literar, punctate însă cu o autoironie de cea mai bună calitate: (...)

lume ce
vorbea în basme

Scrisoare Îmi plac lucrurile
“fumegoase”, intruziunea în fantastic. Deci sunt scriitor fantast. Şi
scriu dintr-o prea mare dragoste de real. (...) Eroii mei trebuiau să fie
evoluaţi, atmosfera romanelor departe de realul tern şi neinteresant.
Cui îi place lucrul fad, fără gust ? Nici ciorba astfel gătită n-ar fi
bună de sorbit.

Nu sunt bucureştean, sunt ieşean. (...)
Desprins “prin smulgere” de lumea Iaşului, din ambientul
intelectual şi adaptat lăuntric la cel al Cetăţii, în care respiram de
25 de ani, trebuia depăşită etapa de viaţă 1984/'85, existenţa
familiară mie, încă extrem de ataşantă, astfel că m-am pomenit brusc
într-un deşert social, fără cercul meu de prieteni, fără relaţiile
cordiale cu presa cultural-artistică şi Universitatea, fără proiectele
mari ale vârstei. (...) Dar - nu există întoarcere! Şi-am rămas. Ce-
am câştigat? Un lucru e sigur - am parcurs cu amărăciune şi draci
fenomenul din scrisul meu. Bene! Dar mai
departe?

apropo de ce mă aşteaptă „după aceea”, adică invitat în audienţă la
cer. Nu-mi fac iluzii asupra reconsiderării activităţii mele după
moarte. Realizările sunt greu de corelat şi valorificat. Uitarea e o lege
iar reconsiderarea se face, chiar la personalităţi infinit mai
merituoase decât a mea, vag, convenţional, la întâmplare. Meritele
sunt greu de reconstituit când nu mai exişti. Nu spune Eminescu în
bătaie de joc „aticismul limbii tale o să-l pună la cântari”?

arhitecturat,
În bătaia nopţii/Convorbiri cu o floare

Scrisorile presiunea timpului

încă se mai poate, încă steaua mai luminează. Eu
continui să scriu, adică să fac ceea ce mă pricep mai bine de când mă
ştiu.

adresant

respondentul

Scrisorii

Scrisori întredeschise

Prizonier, de mai mulţi ani, unui scaun cu rotile, dar având
facilitatea calculatorului şi ajutorul neprecupeţit al Doamnei sale,
criticul de artă Cezara Mucenic (cu care a la patru mâini,
romanul ), rareori a răzbătut, în

pe care mi le-a trimis, câte ceva din şi
disfuncţiile trupului. Dimpotrivă, tonusul a fost mai mereu plin de
speranţă: (...)

Cîteva cuvinte despre scrisoarea-interviu, din aceste pagini.
Autorul explică, de la început, ideea năstruşnică de a răspunde la nişte
întrebări al căror eram eu. Dar, în definitiv, în mai toate
interviurile, întrebările sunt cam aceleaşi, doar răspunsurile diferă,
funcţie de interlocutor. Şi: cititorul să nu fie surprins de fapul că

, pe parcurs, mi se adresează, sau mă citează (excesiv de
laudativ, uneori). El nu face decât să respecte canonul epistolar:
interviul era integrat , cu toate convenţiile şi confesiunile (nu
neapărat destinate publicării), pe care aceasta le presupune.

Cît despre o carte clădită din (nu doar către
mine), cu care îl ispiteam, ideea l-a cucerit, poate l-a şi stimulat întru
revigorarea genului, aflat în suferinţă, dacă nu cumva intrat în

desuetudine. O asemenea carte

Un gest de neverosimilă fraternitate şi o enormă surpriză:
scenariul , pe versuri (şi alte scrieri) de-ale
mele, despre care o cititoare a spus că l-ar vrea jucat

În zi de duminică, steaua lui, aparent, s-a stins. Spun ,
întrucât stelele continuă a lumina şi ziua, chiar dacă noi nu le vedem.
Oricum (se răsfăţa într-o scrisoare),

, el, Mircea Filip, va spune:

, ca născută din spuma zilelor (ar zice
Boris Vian), sau poate ca Venus din apa mării, ei, da, sigur că s-ar
putea naşte o astfel de vietate literară exersând arta prieteniei,
precum un mare maestru ar interpreta „Preludiul la unison” de
Enescu. Şi pare-mi-se noi chiar asta am făcut, dar cu gândul la alte
trebi de-ale momentului: am trudit la un epistolar fără frontiere, s-ar
zice.

Atâta verde peste cerul alb
fie şi pe o scenă

cât o batistă...
aparent

cînd, la Judecata de Apoi, s-o
face strigarea catalogului celor din clasa prozatorilor preocupaţi de
domeniul fantasticului prezent.

Născut la 14 iunie 1939, Ismail (România, astăzi
Ucraina), decedat la 11 octombrie 2015, Bucureşti.
Absolvent al Liceului “Ştefan cel Mare” din Suceava.
Licenţiat în Filologie, Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi.
Secretar literar la Teatrul Naţional “V.Alecsandri” (1966-
1984). Bibliotecar principal la Biblioteca Centrală a
Universităţii “Politehnica” Bucureşti (1985-1999). Debut
în presă în anul 1956. Publică reportaje, interviuri, anchete
sociale, cronici dramatice, note şi consemnări, articole
teoretice, recenzii în

, ,

Milano, Debut editorial cu
Editura Pentru Literatură,

Bucureşti, 1969. Autor al volumelor: ,
povestiri, Junimea, 1977;

, roman, Junimea, 1983;
roman,

Universitas XXI, 2006;
[în colaborare cu Cezara Mucenic], roman, Junimea,

2013/2014. Ca dramaturg: (teatru
radiofonic, Radio Iaşi, 1979) şi dramatizări, scenarii, după

(în colab.), (Teatrul Naţional „Vasile
Alecsandri”,1973); (Teatrul pentru Copii
şi Tineret Iaşi,1975; (libret de
operă, în Revista Fundaţiei Europene Drăgan, Milano,
1980; (libret oratoriu, muzica Anton
Zeman, Filarmonica „Moldova”, dirijor Ion Baciu, 1977;

(scenariu, în ”Cronica”, nov.1988 /
interpretat la Iaşi, Piaţa Unirii, 1983; Alba Iulia, 1998);

(teatru, fragmente, în ”Convorbiri Literare”, anul
CXLVIII, februarie, 2015);

(teatru, în ”Cronica Veche”, an V,
nr.7-8(54-55) iul.-aug. 2015). Traduceri - piese de teatru (în
colaborare): de Fernando de Rojas, T. N. Iaşi -
premiera 1972; de Peter Hack,T. N. Iaşi -
premiera 1975; de K.Zuckmayer,
T. N. Iaşi - premiera 1979; Scenarii pentru spectacole de
sunet şi lumină: o pogorâre în istorie, interpretat
de actori T.N.Iaşi, Mănăstirea Dobrovăţ, 1982;
grădina poetului, interpretat de actori T.N.Iaşi, Casa
Alecsandri, Mirceşti, 1983. Îngrijiri ediţie:

de Dorin Pavel, Ed. Eminescu, 1976;
de G.Aramescu-Anderson(SUA, Iaşi, Junimea,

1978); de Petru Comarnescu,
Junimea,1977; de Petru
Comarnescu (Ed.Dacia, Cluj,1986);

, vol.I-III, Bucureşti,
Ed.Noul Orfeu, 2003 (în colab). Premiul III al
revistei ”Amfiteatru” (1966) pentru proză; Premiul Uniunii
Scriitorilor (1975) pentru teatru - dramatizarea

; Premiul revistei ”Tribuna” (1984)

Amfiteatru, Cronica, Convorbiri
literare, Contemporanul Luceafărul Teatrul, Ateneu,
Arlechin, Naţiunea, Revista Română, Revista FED -

Cronica veche.

/

,

după ”cântecele
naive” ale lui Emil Brumaru, dramatizare de dumnealui
Mircea Filip cu cinstita încuviiţare şi binecuvântare a
poetului

(scene dintr-o dramatizare de
M.Filip)

Premii:

Istoriei
ieroglifice pentru
cultură teatrală.

Prinţul
nisipurilor /povestiri de noapte,

Visând la California
Audienţă de noapte confesiuni

imaginare Dactilografa şi
diavolul. Ruinele unui roman din studenţie

În bătaia nopţii. Convorbiri cu o
floare

Neuitata restanţă

Istoria ieroglifică
Povestea Vorbii...
Horia - Vulturul răzbunării

Arcade peste timp

Marea Unire

Commediola di Julien Ospitalierul,

Nicolae Turtureanu - Atâta
verde peste cerul alb

după poeme scrise în secolul trecut şi inspirate
de o muză adormită

Celestina
Amfitrion

Căpitanul din Köpenick

Dobrovăţ -
Mirceşti -

Arhitectura
apelor De la Dunăre
la Pacific

Scrieri despre teatru
O'Neill şi renaşterea tragediei

Pagini de jurnal
Petru Comarnescu,

- anii 1923-1968

Mircea FILIP scrisori întredeschise

...de i n-am dus-o prea grozav pe lumea asta,
nu sunt deloc sigur de cealalt ...

ş
ă

(...)Astăzi, în a nu ştiu câta zi de septembrie, 2014, parcă pe la
început, mi-a venit o idee - şi anume

împrumutând cu decenţă şi civilitate hainele unui prieten! Dar
ce scandal (!) - ţin'te bine -- nu un dialog cu vreun om de presă onorabil,
politicos şi inteligent, admirabil conviv, ci - insinuându-mă în viaţa ta
de scriitor, adică folosindu-mă de întrebările puse ţie de Iulian
Pruteanu-Isăcescu, în decembrie 2006, la care să răspund... şi eu! Îmi
faci loc în nacelă?

Întrebările d-lui I. Pruteanu-Isăcescu mi s-au părut destul de
îndrăzneţe, liber concepute, cu sedimente afective vizibil pozitiv
adresate ţie şi un umor decent, din belşug. Nu cred că te va supăra
(doamne fereşte!), meu, ci mai curând te va amuza, căci e
o glumă, semănând cu o ş deu, cât şi cu adresă colegială. Zi-i
înţepătură de furnică frustrată, căci nimeni din lumea asta minunată nu
se va gândi să-mi ia un interviu, deşi, vei vedea, am multe şi bune
lucruri de spus. (...) mai curând poate voi fi căutat /de un reporter/ în
mileniul IV şi desigur, cu un gigafon îndreptat spre lumea cealaltă.
Fiind un scriitor fantast, nu va fi de mirare că dialogul acela se va purta
undeva prin eter (...). Stai să fabulez: Dialogul se va purta ca-n vestitele
“hăuliri” oltene, de pe-un deal pe altul, dar noi urlând de pe câte o
planetă mică pe alta, asemănătoare celei a Micului prinţ.Aşadar:

:-

: - Principiul după care m-am lăsat dus de nas, în
timpul acestui lung sejur pe planeta albastră (75 de ani), a fost

. Cred că
zicerea e de-o banalitate cruntă, dar şi banalităţile sunt de folos. Nu le
mai repeţi. Şi părerile proaste sunt bune, a mai spus şi nemuritorul
Gambetta. Să încep:

, de pildă, că n-am intrat în diplomaaţie, sau că nu m-
am făcut aviator, un vis de aur al copilăriei şi adolescenţei, dar... legea
compensaţiei: am făcut armata la Aviaţie. E drept că “n-am zburat” ci
am păzit bombe. Să nu uit, în afară de fraza de mai sus, am mai avut
una, mereu invocată mai ales când aspiraţia spre literatură ca profesie a
devenit clar o imposibilă întoarcere:

. Din cauza asta, multe pagini
datând din anii serviciului militar obligatoriu, scrise pe unde apucam, în
dormitor sau în clubul mizer al Gărzii, au avut efectiv valoare mai
târziu... Unele erau adevărate pepite ca din cele găsit prin buzunarele
căutătorilor de aur sau /şi nisip aurifer.

(merg mai departe), că n-am deprins temeinic mai
multe limbi străine moderne, căci la şcoală (liceul avea 10 clase), n-am
învăţat decât rusa şi dintr-a 8-a puţină franceză. Alte drumuri europene
mi s-ar fi deschis, la multe alte literaturi din lume aş fi avut acces, cum
se întâmplă azi cu băieţii mei, şcoliţi din vreme, extrem de serios, pe
germană, engleză şi franceză. Domeniul PC - îl au la degetul cel mic.
Am mai făcut ceva engleză în facultate, dar prea puţin.

că în adolescenţă, în anii de celestă visare, plini de
speranţe, când reuşeam vreo dulce liceeană de la

, ratam apoi, prosteşte, momentele cele mai pline de
vrajă, ori aventurile la plajă, făcându-le în stil uscat, platonic, jalnic,
fără a o lua măcar de mână pe fată, fără nimic erotic, ori, mergând ades
la cinema, tâmpit eram, inert chiar şi-n clipa potrivită, când se stingea
lumina şi începea “Jurnalul” cu ştiri din războiul din Coreea. Suava
mea prietenă n-avea noroc şi parte ori şansa de-un sărut pe întuneric,
atât de aşteptat, şi foarte rar comis cu groaznice bătăi de cord. Scurt pe
doi: eram un prost: să stai cu o floare exotică în braţe şi să nu-i deguşti
nectarul! Vocea conştiinţei, şi ea de o prostie înfiorătoare, îmi spunea:

ideea de a-mi pritoci singur un
interviu,

experimentul

“În viaţă, de cele mai multe ori, ne
pare rău de anumite lucruri pe care le-am făcut. Care sunt lucrurile
după care vă pare rău că NU le-aţi făcut ?”

: Să faci
un lucru şi să te căieşti, decât să nu-l faci şi să te căieşti

Îmi pare rău

Să preferi o nefericire, care dă
roade, unei fericiri care trece fără urmă

Îmi pare rău

Îmi pare rău
să iau ostatică

Doamna Maria

otie à la Has

Iulian Pruteanu-Isăcescu

Mircea Filip

Ia fii cuminte, te vede lumea! Nu ţi-e ruşine să-ţi strecori mâna-n
bluziţa fetei?

Îmi pare rău

să chiui în căciulă

Îmi pare rău

Îmi pare rău

Interludiu.

“Afirmaţi acum mai bine de 10 ani, că generaţia noastră,
a celor de peste 50 de ani, a trecut Infernul iar acum e în Purgatoriu.
Noi nu mai ajungem în Paradis, pentru că nu mai avem timp... Credeţi
în paradis?”

a celor născuţi mai
devreme

grădină cu fructe şi
flori

“Credeţi că tinerii de valoare au vreo şansă... să ajungă în
Paradis sau măcar prin preajmă, în condiţiile existente azi?

No risk!
vârfurile se impun de la

sine

ca şi ţie, că generaţia mea a prins târziu izbăvitorul
'89, libertatea de exprimare şi liberă circulaţie. Azi nu mai trebuie - o
spun copilăreşte, ca Beniuc în tinereţe: , iar libera
circulaţie e-un lucru pe care nici nu-l visam. Ei bine, eu abia la 30 de
ani am ieşit prima dată dincolo de fruntarii. E grozav că, măcar, şi aici
am beneficiat de o compensaţie - am fost, din prima, în Franţa cea atât
de iubită de românii '48-işti, bătând străzile Parisului în vara lui '69,
singur şi fericit, spre groaza securistului rămas la sediu, care mă
rătăcise şi credea sincer că mă şi predasem deja autorităţilor, solicitând
azil politic.

că n-am fost, după cedarea Basarabiei, niciodată prin
oraşul în care m-am născut - Ismail. Mi-aş fi dorit să văd măcar un
răsărit de soare, căci m-am născut la ora 6 dimineaţa. Nu cred c-am fost
copil dorit: cu luni de zile înainte, fraţii mei mai mari (de 10 şi 12 ani),
fuseseră feroci duşmani ai berzelor care dădeau târcoale casei, şi le
alungau cu pietre.

că n-am luat admiterea încă în '57, căci aş fi prins în
plenul generaţiei mele un avans extrem de important de viaţă şi
profesie.Aş fi debutat editorial oricum cu zece ani mai devreme, dar aş
fi fost lansat în publicistică cu brio.

În zilele când se fierbea la Iaşi o “pre-repartizare” a
promoţiei noastre '66, [Corneliu] Sturzu m-a luat deoparte şi m-a
întrebat: “Vrei să lucrezi la Cronica?” Desigur c-am spus DA, şi după
nici câteva zile eram deja instalat de [Corneliu] Ştefanache într-un fel
de separeu, la parterul Palatului Culturii, spunându-mi-se: vei lucra
pentru două secţii, “cu un picior o să fii la Arte, cu celălalt la Litere”.
Dar dragostea n-a vrut să ţină mai mult de-o vară. Ducându-mă să dau
admiterea la Diplomaţie, am piedut şansa, iar C.Şt. m-a pus la punct
brutal, zicând c-am vrut “să stau cu fundu-n două luntri”, drept care m-
am şters pe bot de repartiţia la revistă, postul ocupîndu-l Dan
Laurenţiu.Apoi Destinul m-a aruncat de-o aripă la teatru.

.: -

De acord: Infernul generaţiei noastre,
, cum ar zice bădia Sava, actorul, Dumnezeu să-l ierte, au fost

cei 45 de ani de comunism. Cât despre Paradis, daţi-mi voie să vă spun
cinstit că, deşi n-am dus-o prea grozav pe lumea asta, nu sunt deloc
sigur de cealaltă. Paradisul? În persană înseamnă

. Păi ce sunt primăverile la Iaşi?
.: -

- (...)Dacă tinerii creatori nu prea mai primesc premii şi nu se
bucură de laude decât afiliindu-se la o grupare, asta e ceva şi trecător şi
ignorabil. Nu ţine o veşnicie. Nimeni nu-şi cunoaşte şansele din viitor,
iar într-un târziu se mai face şi dreptate. Însă de ce anume trebuie ţinut
seama, e că un premiu prestigios sau chiar mai modest, îi saltă
notorietatea tânărului şi editurile devin mai conciliante şi-şi suspendă
reticenţa, iar aceştia devin scriitori căutaţi. Editorul mai uită, astfel, de
principiul, nici măcar capitalist, Dar chiar şi aşa, valorile
răzbesc ca iarba prin asfalt. Zici şi tu, N.T.:

, uneori mai întârzie consacrarea, dar ea tot vine până la urmă. Oare
Arghezi n-a fost sărbătorit şi decorat abia la 80 de ani?... Nasol e că nici
non-valorile nu stau pe loc, şi ele pot câştiga notorietate şi ajunge să se
înfrupte din pâinea albă. Sau, ceea ce e o neagră previziune, să obţină

,

I.P.-I

M.F.

I.P.-I

M.F.
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posturi de comandă. Ceea ce mă face este şansa lor de a
răzbi, Dumnezeu ştie cum, peste hotare şi a strica imaginea literaturii
noastre cu subprodusele lor. Gândind la Maiorescu, şi la celebrul
studiu , încerc cu teamă şi rea previziune să declar o
nouă primejdie la orizont: .

-Mi-a “descoperit” vocaţia fratele meu, scriitorul Traian
Filip, care în vacanţele lui de student la Şcoala de literatură, iar apoi la
Filologie, organiza pe cerdacul casei noastre bătrâneşti de la Suceava,
“concursuri” de compoziţie literară. Cu mine şi câteva fetiţe din
cartier, ca să se amuze. Copii de şcoală primară dar isteţi şi bucuroşi de
joacă. Ne da un subiect, sau o temă (uneori ne arăta o oarece lucrare de
grafică drept “documentare”), temă pe care urma s-o dezvoltăm
scoţând din ea o bucată de proză. Din raţiuni care-mi scapă azi,
câştigam întotdeauna eu premiul I şi o mică sumă de bani, care se ducea
pe cremşnituri şi cinema. Asta era prin 1951/'52. În şcoală, treceam
deja la şi-mi izbuteau lucrări mai cu pretenţii, ironic botezate
de-ai mei . Îmi plăcea să scriu şi basme, ţineam evident un
jurnal de adolescent, citeam enorm (norma pe zi era de 100 de pagini!
(Oare cât citesc pe zi adolescenţii de azi?). Aşa, i-am parcurs pe marii
clasici români şi străini, - dar pe Eminescu şi culegerile de folclor ale
lui Simion Fl. Marian le-am învăţat pe de rost.

(mai rea ca boala vacii nebune), m-a invadat
extrem de serios prin ultimele clase de liceu, şi nu o dată, câte un
profesor mai vigilent, mă “surprindea” în “focul procesului de creaţie”
şi mă da afară din clasă, ameninţându-mă cu corigenţa. “Afară” era mai
bine, scriam liber şi nesupraveghiat, pe un pervaz. Dar până şi în
armată muzele m-au “dulce chinuit” - căci stând mereu, ore
nenumărate, în postul de sentinelă, aveam prilejul să consemnez de
toate. Ideea îmi venise , îi
aparţine lui Odobleja, dar de savantul vestit aveam să aflu peste 25 de
ani.

În completarea răspunsului, aş evoca, în câteva cuvinte, o înserare
din Iaşii anilor 1968, când tocmai împlinisem 29 de ani, şi stam
cuminte în pat, cu maşina de scris pe genunchi, gata să pornesc “la
drum”. Nu ştiu dacă aşteptam inspiraţia.Avea să vină, bine; nu - atunci
putem trece la - somnul de noapte. Într-o clipă de neuitat, de
aur, mi-au venit neaşteptat pe buze cuvintele unui , cum
spun actorii, bun de-un început de povestire. Povestirea a fost premiată
de “Amfiteatru”. În rând cu alţi trei premianţi, sta şi un concurent pe
nume Petru Popescu. Volumul meu de debut s-a numit

şi - zău că fără pile şi recomandări, l-am trimis, pur şi
simplu, prin poşta română, la E.P.L. Cărticica a apărut în toamna lui
1969, cu frumoase aprecieri critice datorate lui Florin Faifer, Ion
Beldeanu, Gherghinescu Vania (de la “Astra” Braşov), dar a fost
călcată în picioare cu bocanci plini de noroi de Hristu Cândroveanu, pe
care nu l-a sensibilizat deloc lumea adolescenţilor mei, şi mă bucur de
asta, fiindcă cineva m-a consolat, nu fără tristeţe:

: -

-Proza mea are - mi s-a spus în mod cinstit, lăutăreşte -
frumuseţe şi atractivitate,

. Posedă
aptitudinea de a-şi cuceri de la primele pagini cititorul. Aproape că
zâmbesc tot auzind, de un an încoace, despre ultimul roman, că i se
spune: . Când în vara anului 1984, mi s-a tipărit
micro-romanul , din depozitul Poligrafiei Iaşi

200 de exemplare, şeful Zeţăriei plângându-mi-se, ca un om
necăjit, că va trebui să facă adică să reia tipăritul
pentru a completa tirajul, stipulat în contract. M-am bucurat atunci,
dar de necazul altuia.

Să mi-l imginez. Evident că-l
privesc cu aleasă prietenie şi l-aş îmbrăţişa, dorind, întîi de toate, să
aibă o oarecare pregătire intelectuală, să zicem - medie, adică mă refer
la sedimente culturale la nivel de Bac. Să fie un cititor ce are plăcerea
lecturii şi uşoare, , dar şi a unor pagini ceva mai evoluate ca
nivel, dar nu cu mult mai mult decât instrucţiunile la:

; mai doresc la acest cititor să aibă cât de
puţin bun gust, fie şi nu prea rafinat, în fine să aibă plăcerea de a savura
limba literară în straiele ei de sărbătoare, başca un minimum de
experienţă de viaţă.Asta e la îndemâna oricui.

Mai vreau să cred că un cititor de-al meu va avea disponibilitate
pentru umor, preţuire pentru poezie şi apetenţă pentru farmecul pe care
îl conţine fantasticul. De ce invoc poezia aici, câtă vreme vorbim
numai de proză? Fiindcă ea e o prezenţă (voalată), perpetuă în cărţile
mele, şi evident şi în ultima carte, unde Florin Faifer observă o

ce decorează la un moment ficţiunea. Iată de ce
este nevoie şi de înţelegerea poeziei.

-Încep prin a spune că lumile ficţionale nu-şi permit să fie
strâmbe de la început. Clamez iar ajutorul lui Călinescu

. Aici intervine o cerinţă şi anume
cunoaşterea de către autor a procedeelor şi structurilor literare ţinând
de specia literară adoptată. Călinescu spunea că, după Camil Petrescu,
prozatorii viitorului vor medita serios la tehnica romanului. Şi într-
adevăr, aşa a şi fost, căci formulele de roman, după război, s-au
diversificat enorm. Îmi permit să spun că şi mie mi-a plăcut să găsesc o
formulă de roman originală pentru (2006),
desecretizând încă din pagina de titlu faptul că îl construisem
/chipurile!/ din ; dar şi abordarea
genului epistolar în cartea , unde, spre a se distinge cele
două psihologii (a bărbatului, Mark, şi a femeii, Igena), autorul
principal a simţit nevoia unei asistenţe feminine reale, care să compună
partitura eroinei fără a se mai recurge la metoda clasică - invenţia
discursului partenerei de către autorul bărbat, căci vremea celebrei

s-a stins, şi Flaubert nu mai poate veni să spună, în
zilele noastre, . În cazul nostru, cine ar fi putut să
spună ? Bref: chiar ea.

:

Am scris ultimele rânduri chiar azi în zori. De fapt, scriu în
fiecare dimineaţă, după 4,00, spre nemulţumirea doamnei mele, care-

să dau în clocot

Beţia de cuvinte
Beţia de abjecţie

: -“Cum aţi început să scrieţi? Ce v-a determinat să puneţi
pe hârtie gândurile, ideile?”

proze-liţe
schiţuliţe

Patima scrisului

caietului personal de idei avant la lettre

two fase
atac de replică

Prinţul
nisipurilor

micul prinţ a murit a
doua oară...

“Cine credeţi că vă citeşte povestirile şi romanele? Cum
credeţi că ar trebui să arate cititorul dvs? Realizaţi o sumară
descriere.”

respiră un bun simţ, o cuviinţă ca din alte
vremuri şi lasă să se întrevdă o voluptate a scrisului sensibil

frumoasa ta carte
Audienţă de noapte s-au

şutit
prelungire de tiraj,

Cum ar trebui să arate cititorul meu?

comestibile
Cum să ne

zugrăvim singuri bucătăria

dantelărie de metafore

: Cum se scrie o povestire, dar un roman? Deţineţi o reţetă
anume?

: toarnă
repede şi cu pricepere sine qua non

Dactilografa şi diavolul

ruinele unui roman din studenţie
În bătaia nopţii

Madame Bovary
Madame B. sunt eu

Igena sunt eu
-“Când aţi scris ultimele rânduri? Regretaţi vreun cuvânt

scris/spus?

I.P.-I.

M.F.

I.P--I.

M.F.

I.P.-I.

M.F.

I.P-I.

M.F. -

mi socoate programul ăsta de lucru, instituit de vreo doi-trei ani încoace,
inadecvat vârstei, o pacoste (iar eu susţin contrariul), ba îl blamează, că
vădeşte, cică, o agresiune împotriva mea însumi. Şi totuşi, nu mă simt
nicicând mai fericit decât în aceste ore de linişte şi pace interioară, în
care aparatele mele complicate din imensa uzină a minţii, cu 15 miliarde
de celule, zumzăie plăcut vestindu-mă cu discreţie: merge treaba, Măria
Ta, dă-i zor în continuare.

Dacă Da, mai ales acele cuvinte sau
expresii fără treabă, vorbe obraznice, scăpate prin deschizătura uşii,
cuvinte-slugi, urâte şi rele ca-nţelesuri, profitoare de clipele mele de
reverie a inspiraţiei, când parcă te orbeşte bucuria şi sigur eşti dus cu
pluta! Vai, cât de rău mă supără expresiile nepotrivite - musafiri
nedoriţi, buni de-aruncat pe trepte ca pe ţigăncile cu tigăi, care fură; dar

- ul s-a dat şi posibilităţi de intervenţie nu mai sunt.
că n-am şters multe ,

jignind fără voie curata limbă română, şi care îmi stricau faţa limpede ca
apa de izvor a povestirii, căci mi-au sărit fără de voie aşchii în zorul
cioplirii, sau dacă vrei - în febra cioplirii idolului de lemn al copilăriei
omului. Ce era ăsta? Desigur , căci unde gândire nu e
nimic nu e.

ceea ce a scăpat de crunta tiranie a simţului meu critic, sub
care geme scrisul zilnic sau silnic (alege tu). Ce-mi mai scapă adică la
corectură? Înţelesuri confuze pe care le urăsc, dar nu le mai pot elimina,
căsătorii nereuşite dintre cuvinte potrivite greu, în intenţiunea de a crea
metafore, fragmentele adumbrite de nefiresc (greşeală de ucenic),
scăpările în urâciosul didacticism pe care (culmea!) îl urăsc de moarte;
apoi personajul ce nu-mi reuşeşte în fotografia la minut, ca să pară viu,
şi să-l poată recunoaşte lumea pe stradă, falseturile din cutare dialog,
afazia la comorile filosofiei, autopastişa etc. De fapt, nici astăzi nu ştiu
sigur dacă rescriind o povestire din frageda juneţe (când stăpâneam
scrisul cu un echilibru fragil în meserie), nu înseamnă că mă
autopastişez, căci noua formă a nuvelei /povestirii are o altă
personalitate, eleganţă, profunzime, măiestrie în găsirea cuvântului

şi totul e săltat binişor spre marea şi de neatins artă a
naraţiunii moderne.

: -

-Dragă Nick, era cât pe ce să spun şi eu, ca şi tine (într-un chip
atât de hazliu!), că povestirile şi romanele mele

. Dar mă întrerup, pe negândite, şi o
iau pe scurtătură, urmărind cu creionul textul interviului tău. Fac un
popas, să-i zicem critic, deoarece spui că

Ei bine, aici îmi dai din plin apă la moară, fiindcă eu chiar
asta vreau şi am urmărit,

, cu alte cuvinte, să aibă un rost afectiv, chiar aşa
cum spui, cititorul să trăiască o lectură ataşantă. Dar n-o să spun,
doamne fereşte, că mai are încă un rost: acela de a instrui şi îmbogăţi
cultural. Brr!Asta e treaba şcolii unde, la orele de literatură, încă se mai

câte un poem sub îndrumara profesorului şi se rosteşte cu aer
doctoral întrebarea inevitabil imbecilă:

?
Dacă poeziile tale au circulat, cu (!) şi entuziasm

juvenil, prozele mele n-au avut cum, deoarece, întocmai ca atelajele
ţărăneşti, ele n-au acces pe autostradă, se ştie, însă satisfacţiile mi-au
venit din alte surse: de pildă, de la criticul care şi-a aruncat la pagina 20
uneltele cât colo şi a citit cartea, pur şi simplu, din plăcere, bucurându-se
copilăreşte de frumusţea naraţiunii şi nu vârând-o între roţile dinţate ale
judecăţii critice, ba simulând; apoi îmi vin ecouri de la unii cititori
“civili”, care au spus mai cu seamă că n-au mai lăsat cartea din mână sau
”m-a uns aşa pe suflet” şi eu ştiu ce îneamnă asta.Apoi au fost vorbirile
de la lansări, în cuvinte frumoase şi mai am şi alte bucurii mărunţele.
Dar zeiţa poeziei române, Ana Blandiana, ce crezi c-a spus? Romanul

, povestea din roman nu e
posibilă în vremea noastră, are o vetusteţe seducătoare. Şi eu care
credeam c-am reuşit să scriu o carte modernă! Hei, dar să nu crezi c-am
uitat cronica ta din ziar, din care am citat la Bucureşti, prima frază. Ei
bine, s-a remarcat!Au fost aplauze.

: -Critica literară vă inspiră teamă

: -Da, a fost fair-play cu mine. Dar nu de părerea altora, ci de
propria mea judecată mă tem. Îmi ador indiferenţa binevoitoare, faţă de
reacţiile din afară, faţă de atacuri, laude, ierarhii: o mare, auto-
înţelegătoare singurătatate. Ea este noţiunea cea mai definitorie pentru
raporturile mele cu lumea literară. De când mă ştiu plecat din Iaşii
tinereţii şi studenţiei, m-am simţit mereu stingher şi neconform cu ea.
Fusesem departe de centrul de patimi, dar trăiam, venit în Bucureşti,
complexul celor ce n-au lucrat nicicând în marile redacţii literare, şi mai
târziu am înţeles de ce însigurarea nu scade, ci aproape dimpotrivă,
creşte. Mai era vorba şi de firea mea, de viaţa retrasă, de faptul că n-am
fost un obişnuit al Casei Scriitorilor. Dar de ce mă plâng de singurătate,
când ea este chiar materia primă a scrierilor mele.

Cică e bine ca la o anumită vârstă şi notorietate creatoare să mai
treci şi în capul mesei, împărţind tu bucatele, dar pe mine m-a ferit cel de
Sus de înalte poziţii în breaslă (sunt şi un prost conducător, nu ştiu să
comand, chiar dacă ştiu să fac), şi n-am stat în capul mesei
decât la nuntă, ca mire, alături de mireasa visată o viaţă. Nici dacă mi s-
ar fi oferit atunci preşedinţia Statelor Unite, n-aş fi renunţat la modesta
condiţie de viitor soţ, şomer pe deasupra, şi să merg în salonul oval
pentru a fi cel mai puternic om de pe planetă. Nu s-ar putea, oare, ca să
fiu cel mai puternic prozator din târg? Dar nici de la măsuţa mea de scris
nu m-ar putea zmulge cineva azi, dându-mi în compensaţie fie o
importantă distincţie internaţională, ba nu: o funcţie în diplomaţie. N-
am prea fost răsfăţat cu asemenea distincţii şi nici cu premii, deşi am
mai luat, dar nu sufăr, n-am dureri de dinţi (văd prin C/V-urile altor
colegi puzderie de multe recunoaşteri şi cadouri de la fel de fel de
instanţe băştinaşe sau străine). Dar nu simt nimic, adică n-am orgolii. Şi
nici apetit pentru vârât în faţă, sfidând lista de aşteptare.Adică, eu să am
gelozii profesionale? Retro! Şi apoi nu premiile îi fac pe marii sau micii
scriitori, ci cărţile lor.

Oricum, am dovada că cei ce contemplă cerul cu stele, zăresc într-
un colţişor şi pe una mai modestă, de-abia pâlpâind, dar care (culmea!)

. O poţi identifica, probabil e steaua mea, şi
cândva, vreun Miroiu o va descoperi şi o va trece în catalogul astral
drept . Punct. Şi dealtfel, o stea mică - nu e o stea?

Bun cart, înainte!
regret vreun cuvânt scris /spus?

b.t.
Regret muşte de pe parbrizul cărţilor mele

El Pensieroso

Regret

ce
exprimă adevărul

“Acum, la ceas aniversar, /când împliniţi 75 de ani/ vă
întreb: Care este rolul prozei dvs. astăzi?”

nu au nici un rol şi nici
un rost. Sunt libere de orice obligaţii

pe vremuri, /poezia ta/ trebuia
să încânte, să seducă, să frângă o inimă, cerbicia vreunui cenzor sau a
unui critic.

ca povestirile şi romanele mele să încânte, să
seducă, să frângă inimi

despică
ce-a vrut să spună poetul în

acest poem
protecţie de fuste

zugrăveşte o iubire din secolul romanticilor

? Aţi fost corect receptat de
ea?

un bine, două

nu e luată drept licurici

steaua fără nume

I.P.-I.

M.F.

I.P-I.

M.F

Mă bate de mult gândul să public scrisorile pe care, cu
dichis stilistic (de om îndrăgostit de meseria scrisului) şi cu un
umor câteodată amărui, mi le-a trimis de-a lungul vremii
Mircea Filip. Am fost colegi şi, într-o vreme, atât de apropiaţi
încât să avem mai târziu ce ne aminti. Şi să înfiripăm, prin
schimbul de mesaje, un, aşa-zicând, roman epistolar. N-a fost
să fie şi, iată, acum e cam târziu.

Dar păstrez o şansă. Din teancul de scrisori care parcă nu se
împăcau cu soarta de a sta, cine ştie cât, găvozdite, să aleg una,
şi apoi încă una, apoi câte or fi şi, cu un scurt comentariu
tincturat de aduceri-aminte, să le pun în lumină.

O să vedeţi că merită. Unele, prin felul ataşant în care sunt
scrise, altele, prin mărturiile despre trăirile, cu bune şi cu rele,
ale unui scriitor care merita să fie mai cunoscut. În ultimii ani, şi
nu puţini, sănătatea i-a dat de furcă lui Mircea Filip.Afost, dacă
nu sună prea patetic, un supravieţuitor. Dar a găsit puterea ca,
luptându-se cu durerile, să continue.

Despre unele proiecte e vorba şi în scrisoarea pe care v-o
propun (acum, în pripă, nu am avut când să mai stau să
răscolesc prin sertar). Despre altele nu ştiu mai mult. Sper să
existe, cumva, undeva, în aşteptare.

E greu să accepţi gândul că vocea lui Mircea s-a stins, deşi,
de la un an la altul, îşi pierdea din tărie. Dar poate e adevărat că
scrisul rămâne...

[unul din băieţi - n.n.]

Nu mă îndur să nu mai alătur o scrisorică. Sper că spaţiul
îmi îngăduie. Apare aici un personaj esenţial în existenţa,
presărată cu ingratitudini, dar şi cu răsplăţi binemeritate, a
prozatorului plecat cândva din Iaşi - Cezara Mucenic. Soţia.
Izbăvitoarea, inspiratoarea, prietena, cea care i-a ieşit în cale lui
Mircea Filip atunci când lui îi era mai greu. N-a fost uşor nici în
continuare, dar cei doi au păstrat speranţa şi, într-o zi cu
adevărat bună, orizonturile s-au limpezit. Au suferit împreună,
împreună sunt şi la satisfacţii.

Scrisul ca alinare

Scrisul ca bucurie

Bucureşti
4 februarie 2011

Dragă Florin, am primit chitanţa cu plata taxei la Uniune
şi-ţi mulţumesc mult. Cu o vizită la noi vei primi îndărăt
datoria.

Noi o ducem cum ştii, necăjiţi de boli, cu veşnice crize
financiare dar printre astea se strecoară şi unele bucurii. Nici
nu s-ar putea altfel. Deocamdată avem griji mari cu Iustin

, care are examenul de diplomă. Sperăm
într-o soluţie favorabilă.

Mă scuzi dacă nu-ţi scriu ca altădată mai mult dar am
dureri mari de la coxartroză şi abia mă ţin în scaun. Singura
realizare în aşa vremi potrivnice este „editarea” în format
electronic a volumului de Epistole Cezara-Mircea şi a
volumului de jurnale ale mele din tinereţe şi până la... Nu ştim
dacă vreodată vor fi de interes pentru o editură, dar e o
realizare. Deocamdată sunt „operă” pentru băieţii noştri. Bine
c-am putut să fac şi atât.

Cu drag, Mircea

septembrie 2012
Dragă Florin,

Mă pregăteam mai demult să-ţi scriu o epistolă dintre
acelea pătimaşe şi pline de nostalgii, dar acum trebuie să mă
grăbesc şi să te anunţ că vine la Iaşi Cezara, la tradiţionala
sesiune de comunicări de la Muzeul Unirii şi sigur vă veţi
vedea. N-am spus ! Sunt mai multe lucruri pe care va
dori să le lămurească pentru amândoi fiind vorba de romanul

, specie abordată cu
curaj de mine, la 73 de ani. Suntem coautori, dacă ai mai auzit
aşa ceva! şi se pare că proiectul ne-a ieşit bine.

Eu sunt mai bine cu sănătatea, adică mă plâng mai puţin şi
înghit mai multe pastile. M-a stimulat fantastic munca la carte
căci m-a readus în lumea mea splendidă, scriind cu fiori şi
emoţii de pe la 6 dimineaţa încolo. Simt iar acea împlinire când
revii pe parcela ta de bucurie - scrisul.

Nu ştiu ce alte treburi are cu tine Cezara, dar să nu te sperii.
Mircea

P.S. Voi sosi la Iaşi marţi 2 oct. seara. Sesiunea este 3-6 oct.,
iar în ultima zi plec după prânzişor spre Bucureşti ca să nu-l las
pe Mircea prea mult singur. Poate fuge cu personajul feminin
din roman.

Sper să ne întâlnim la Muzeul Unirii, unde cred că se vor
ţine lucrările şi atunci vom putea vorbi mai pe îndelete.

Pe curând, Cezara

întâlni

În bătaia nopţii - convorbiri cu o floare

Un visător

gânduri/rânduriFlorin FAIFER
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Referindu-se la profilul recent încheiatei ediţii a opta a
Festivalului Internaţional de Teatru pentru Publicul
Tânăr (Teatrul „Luceafărul” Iaşi), respectiv la

focusul pe tinereţea în teatru (nu doar a spectatorului, ci şi a
artistului), Oltiţa Cântec, directorul Festivalului, nota: „Scopul
prezentei ediţii a FITPTI e să cartografieze sinoptic o realitate cu
zonele ei forte şi zonele ei slabe. Să identifice tendinţe, să fie utilă
celor care, cu siguranţă, măcar o dată s-au întrebat:

La un moment dat, cu toţii ne-am aflat în acest (im)pas.
Fiecare trebuie să înceapă de undeva, are nevoie, mai ales la
primii paşi, de sprijin faptic. Preocuparea pentru soarta tinerilor
echivalează cu girarea viitorului, iar investiţia în ei înseamnă că
ne interesează ce va fi”.

Şi, într-adevăr, e greu să-ţi imaginezi o temă mai actuală în
teatrul românesc (şi, probabil, şi în cel european) decât situaţia
tânărului artist. E o temă despre care, în ultimii ani, s-a mai
vorbit, în special în corespondenţă cu discuţiile despre teatrul
independent sau despre reţetele de supravieţuire financiară ale
tinerilor creatori. Când, însă, personalizezi un întreg festival
(şapte zile, zeci de trupe din lume invitate la Iaşi, rulaj de mii de
spectatori), duci, implicit, discuţia la un alt nivel. Concret,
organizatorii festivalului, unul „pentru public tânăr”, folosesc
drept pretext tinereţea spectatorului pentru o incitantă dezbatere
despre tinereţea creatorului. Iar cel mai solid produs,
pe acest subiect, la această ediţie este volumul

(Editura Timpul, coord. Oltiţa
Cântec), o carte ce prezintă, deopotrivă, modele de succes ale
unor tineri care, într-un fel sau altul, au reuşit profesional, şi
problemele cu care se confruntă tinerii artişti români. Şi, că veni
vorba de cărţi, în Festival au mai fost lansate
ale lui Florin Piersic Jr. (Editura Humanitas), antologia de teatru
românesc contemporan în limba germană

(editor Irina Wolf, Theater der Zeit
Berlin), antologia (editată
de Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, în seria

), precum şi foarte interesanta antologie de dramatizări pe
texte de Ion Creangă, (coord.

Şi acum, ce
fac?

documentul
Tânărul artist de

teatru. Istorii româneşti recente

Operele cumplite

Machtspiele Neue
Theaterstücke aus Rumänien

Dramaturgie italiană contemporană
Dramaturgi de

azi
Ion Creangă în luminile rampei

Ioan Holban şi Oltiţa Cântec, EdituraTimpul).
La fel, „tinereţea” e prezentată şi practic, prin invitarea în

Festival a unor producţii semnate de (încă) tinerii Bogdan
Georgescu, Ada Milea, Irina Moscu, Carmen Lidia Vidu,
Alexandru Mâzgăreanu, Radu Iacoban, Bobi Pricop (

spectacol în premieră, produs de Teatrul „Luceafărul”
Iaşi) şi alţii. Mai mult ca în alte ediţii, regizorii şi scenografii
tineri au găsit la festivalul ieşean un spaţiu de exprimare.Alături
de Adei Milea (prezentat într-un foarte inspirat
Prolog al Festivalului), au fost aduse la Iaşi producţii care au deja
o foarte bună reputaţie şi circulaţie prin România. Mă gândesc
aici la (regia Bogdan Georgescu),
(concept şi regie de Catinca Drăgănescu),
(regia Carmen Lidia Vidu), (regia Horia Suru) etc.
Un alt nume sonor în zona creaţiei teatrale româneşti, Gianina
Cărbunariu, a fost prezent prin intermediul unui spectacol
lectură - (regia Cristian Avram) Ca o paranteză,
salutară opţiunea Oltiţei Cântec de a pune un accent special la
această ediţie pe spectacolul lectură. Pe lângă cel menţionat deja,
ieşenii au mai audiat (de Marco Martinelli, regia
Ion Ciubotaru) şi (de Boris Akunin, regia Victor
Zaharia). Li se adaugă atelierele de improvizaţie susţinute de
Laurent Vincent, artist improvizator şi profesor la Universitatea
Paris 13.

Ca în fiecare an, o avalanşă de spectacole, româneşti sau din
afară, au demonstrat, dacă mai era nevoie, cât de diversă şi
complexă este arta animaţiei. La Sala Mică, memoria mea de
spectator (e adevărat, nu omni-prezent!) reţine spectacolul

al Companiei de teatru Hopa-Trop Bucureşti, foarte
inventiv în a utiliza umbrele, story-tellingul şi muzica live (un alt
„spectacol” în cazul acestui este cel sonor!); Apoi,

, de la Teatrul „Puck” Cluj-Napoca (regia
Mate Varga Ibolya), o montare de o sensibilitate aparte, cu
păpuşi mânuite expresiv şi cu o eternă poveste a metamorfozei
redată pe înţelesul tuturor; la fel, , în regia lui
Todor Valov, pus în scenă la Teatrul Colibri Craiova, pe muzică
de Mozart, spectacol plin de rafinament, cu personaje în care

Pisica
verde,

Apolodorul

Antisocial Ibsen Incorporated
Eu, o casă de păpuşi

ActOrchestra

Asparagus .

Rumoare în apă
Pescăruşul

Harap-Alb

Harap-Alb
Răţuşca cea urâtă

Prinţul Broască

FITPT de la „Luceaf rul”,
un festival necesar!

ă
respiră o epocă trecută, cu treceri de la păpuşă la actor, cu umor
debordant, reconfortant; tot la Sala Mică,Teatrul Koekla Olanda
a prezentat spectacolul (regia Larissa
Khonich), mostră de simplitate şi bun gust, cu păpuşi viu
colorate, prietenoase şi cu situaţii delicioase pentru cei mai mici
spectatori; o probă de virtuozitate a oferit-o Drew Colby (Marea
Britanie), cu al său show , excepţional eseu vizual cu
umbre şi micro-poveşti, surprinzător prin inventivitate şi prin
capacitatea de a construi din aproape nimic scenarii pline de
sens; cu totul şi cu totul special, spectacolul
(S.A.Marionetas - Teatro&Bonecos Portugalia) propune un
univers magic în care personaje sculptate din burete sunt eroi ai
unor întâmplări aparent banale, dar seducătoare şi cu tâlcuri la
purtător; în fine, , producţie a Teatrului gazdă, în
regia lui Ion Ciubotaru, în care improvizaţia coexistă fericit cu
povestea, iar valorizarea teatrală a unor obiecte, cât se poate de
uzuale, cu farmecul discret al sensibilităţii mânuitorilor.

La Sala Mare, cum spuneam, Adei Milea a
deschis, simbolic, sub forma unui prolog, FITPT 2015. Nici că
se putea un start mai potrivit decât această bijuterie de spectacol
pe care nu îţi doreşti decât să o revezi! A urmat premiera de la
„Luceafărul”, , în regia lui Bobi Pricop, spectacol
solid, cu un mesaj profund, inedit prin formule de construcţie şi
ducând ideea de interactivitate la un nou nivel.Am mai reuşit să
ajung la (producţie a Teatrului „Gulliver” Galaţi,
regia Daniel Stanciu), spectacol cu o vizualitate remarcabilă şi
cu o temă a acvaticului bine configurată scenografic, precum şi
la , varianta Sibiu (Teatrul Gong, regia Gavriil Pinte),
impresionant prin forţa de esenţializare, prin inteligenţa folosirii
convenţiilor, prin mereu surprinzătoarea inventivitate regizorală
şi scenografică. Voi scrie cu altă ocazie, pe larg, despre alte două
spectacole a căror aducere în Festival nu poate fi decât lăudabilă
- (Teatrul Odeon Bucureşti şiARPAS, regia
Carmen LidiaVidu) şi (TNB, regia Horia Suru).

În fine, un segment important al Festivalului ieşean l-a
constituit marcarea Centenarului Tadeusz Kantor, prin proiecţii
ale unor faimoase spectacole (

şi ).
Înclin să cred că această a opta ediţie a fost una dintre cele

mai tentante din istoria Festivalului Internaţional de Teatru
pentru Publicul Tânăr Iaşi. Pentru că, da, putem vorbi despre o
istorie a unui eveniment extrem de important pentru
comunitatea ieşeană, manageriat profesionist şi salvând onoarea
unui oraş aflat, din păcate, în criză de întâmplări majore
teatrale…

Bim, cârtiţa cea mică
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Dou spectacole
în regia lui Alexander Hausvater

la Theaterstock

ă

Dragoste şi prigoană

Scrisă în 1998, jucată cu succes pe Broadway, piesa de
debut a dramaturgului american Milton Frederick
Marcus, este una despre

memorie, despre Holocaust, despre răul şi urmările acestuia.
Relatând o, nu ştiu în ce măsură atestată de istorie, bizară şi
întortocheată poveste de iubire dintre Ilse Hess, soţia fostului
adjunct al lui Hitler, Rudolf Hess, aflat la acea vreme în captivitate
în Anglia, după inexplicabila lui dezertare, şi evreul Isaac Baum.
Personaj el însuşi cu o biografie întortocheată. Care a izbutit să
ajungă, printr-o substituţie de identitate, profesor de Botanică la
Universitatea din Leipzig, loc de unde a fost apoi eliminat de nazişti
şi trimis în lagăr alături de soţia şi fiica sa, drumurile celor trei
separându-se în cele din urmă în cel mai tragic chip cu putinţă. Cum
totul trebuia să poarte însemnele naţional-socialismului, inclusiv
frumoasa grădină a doamnei Hess, Isaac a fost, în cele din urmă,
scos din lagăr şi trimis să schimbe respectiva grădină, după ce alte
câteva persoane nu izbutiseră să fie pe placul proprietarei acesteia.
Printre acestea chiar fiica lui.

Povestea istorisită de Milton Frederick Marcus e expusă de
acesta cu destule complicaţii, cu numeroase paranteze şi nişe care,
fie că reclamă un spectator familiarizat cu detaliile istorice ale
acelor vremuri, fie că presupun adecvate desluşiri regizorale. Tare
îmi e teamă că aceste desluşiri nu au fost tocmai suficiente în cazul
spectacolului montat pentru Teatrul Evreiesc de Stat din Bucureşti
de regizorul Alexander Hausvater. Acesta a preferat formula
teatrului în teatru, din păcate insuficient exploatată. Totul începe ca

Frau Hess şi grădinile ei

o repetiţie la un viitor spectacol, repetiţie la capătul căreia
Regizorul, interpretat de Marius Călugăriţa, are revelaţia faptului
că ar fi fiul lui Ilse şi al lui Isaac.

Spectacolul, cel real, e unul aproape exclusiv al protagoniştilor.
Al Maiei Morgenstern şi al lui Constantin Cojocaru. Cu un net
avantaj la capitolul originalitate, performanţă, eleganţă, ştiinţă de
dominare a scenei în favoarea Maiei Morgenstern, inspirat
distribuită în rol. Nu ştiu dacă acelaşi lucru se poate spune şi despre
Constantin Cojocaru care, chiar şi dacă lucrurile ar sta altfel decât
mi se pare mie, e cum nu se poate mai sigur că nu a izbutit să evite
primejdiile autocitării, cel puţin în ceea ce priveşte mimica.

Întâmplările sunt supravegheate de sus-menţionatul regizor,
care, din când în când, întrerupe fluxul povestirii pentru necesare

uri, dar şi de un clown, interpretat de Veaceslav Grosu. Clown
gândit ca un alter-ego al lui Isaac. Şi aici era nevoie de un gând şi o
acţiune regizorală niţeluş mai ferme. Tot la fel cum cred că mai era
nevoie de un plus de concentrare a faptelor, de vreo câteva foarfece,
de ceva mai mult dinamism, dar şi de evitarea finalurilor multiple.

Ca de obicei, montarea e intens muzicalizată într-un cocktail
sonor asigurat de Yves Chmberland şi tot ca de obicei Iuliana
Vâlsan semnează o scenografie ce se cuvine apreciată. Cu saci de
nisip sugerând războiul, cu copaci şi răsaduri de flori invocând
grădina. Care, în orice condiţii, tot a doamnei Hess rămâne.

Teatrul Evreiesc de Stat-FRAU HESS ŞI GRĂDINILE EI de
Milton Frederick Marcus; Regia: Alexander Hausvater;
Scenografia: Iuliana Vâlsan; Muzica:Yves Chamberland; Cu: Maia
Morgenstern, Constantin Cojocaru, Marius Călugăriţa, Veaceslav
Grosu, Anka Levana, Cristina Cârcei, Natalie Ester, Darius
Daradici,Viorel Manole; Data reprezentaţiei: 5 august 2015

replică a colonelului Herak, cea în care acesta spune că
cel de-al Doilea Război Mondial nu s-a încheiat încă şi
nici nu se va încheia până în clipa în care fie toţi

bosniacii musulmani, fie toţi sârbii nu vor fi exterminaţi, dublată de
o alta, la fel de importantă, în care acelaşi personaj vorbeşte despre
caracterul eminamente politic al oricărei conflagraţii, mi se pare a fi
cheia ideatică şi stilistică a spectacolului de la Teatrul
„Tony Bulandra” dinTârgovişte.

Mai exact. Dramatizând şi mai apoi punând în scenă o proză a
americanului Jules Tasca, proză inspirată din faptele cumplite, din
crimele şi violurile în masă ale războiului bosniac din anii 90,
Alexander Hausvater nu a vrut defel să îl confirme pe von

salto-

Balcanicele

Crime şi violuri în Balcani

O

Clausewitz, cel ce socotea că starea normală a omenirii este
războiul. Dimpotrivă. Războiul este o anormalitate care se
perpetuează din cauza incapacităţii umanităţii de a încheia altfel
decât pe cale armată un conflict. Aşa încât acesta este la originea
celui următor. Încă şi mai exact. Felul în care s-a încheiat Primul
Război Mondial l-a generat pe cel de-al Doilea care, la rândul său, a
provocat mai toate conflictele armate de după 8-9 mai 1945.

De aceea, cred, a decis regizorul ca ceea ce se întâmplă pe
scenă să fie dublat, comentat, completat cu ample secvenţe din
celebrul film al lui Philippe de Broca, cu Alan
Bates în rolul principal. De aceea a mai vrutAlexander Hausvater ca
acţiunea realistă să fie dublată de comentariul în cheie simbolistică,
de unde apelul la coregraful Momo Sanno şi evoluţiile fără text ale
actorilor Ioana Repciuc şi Liviu Pintileasa, plus bogatul înveliş
sonor asigurat de muzica datorată lui Yves Chamberland. Toate
acestea cu riscul ca acţiunile, dar şi vizualitatea spectacolului să fie
din cale afară de încărcate, acoperind pe alocuri deopotrivă
evoluţiile actoriceşti, altminteri meritorii, dar şi de a pune în umbră
decorul preponderent din sârmă şi fier imaginat de Zsolt Feherváry.

Cu toate acestea, spectacolul este unul meritoriu în primul rând
datorită sobrietăţii şi evitării atente a căderii în melodramă ce
caracterizează interpretarea dată rolurilor principale de actorii
Carmen Ionescu (Amina Jusic), Andreea Tănase (Samia Jusic) şi
Constantin Florescu (colonelul Herak). O poveste în care fiica
bosniacă află, cu doar un minut înaintea morţii, că adevăratul ei tată
e ofiţerul sârb pe care ea însăşi l-a ucis turnându-i în cafea o fiolă de
otravă şi aceasta numai şi numai deoarece acesta e din tabăra
inamică putea lesne să cadă în lacrimogen. Primejdia e cu
profesionalism evitată. Aceasta se întâmplă deopotrivă graţie
modului îngrijit, atent cenzurat, defel exagerat, în care evoluează şi
ceilalţi interpreţi, celor deja amintiţi alăturându-li-se Elisabeta
Râmboi, Liviu Cheloiu, CătălinMariş.

Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte-BALCANICELE
după Jules Tasca; Regia artistică şi dramaturgia: Alexander
Hausvater; Decorul: Zsolt Fehervary; Costumele: Valentin Codoiu;
Muzica: Yves Chamberland; Coregrafia: Momo Sanno; Proiecţiile
video: Radu Ilicea; Light design:Lucian Moga; Cu: Andreea
Tănase, Carmen Ionescu, Constantin Florescu, Liviu Cheloiu,
Elisabeta Râmboi, Ioana Repciuc, Liviu Pintileasa; Data
reprezentaţiei: 6 august 2015
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Dan Pi a,
la Vorone , toamna

ţ
ţ

Î
n fiecare toamnă, la Gura Humorului are loc un Festival
internaţional de film, diaporamă şi fotografie sub genericul
„Toamna la Voroneţ” A ajuns acum la a 35-a ediţie - aceasta

desfăşurându-se în prima săptămână din octombrie. Punctul cel mai
atrăgător din program a fost , iubitorii de film
bucovineni având astfel ocazia să-l cunoască pe remarcabilul
regizor, prezent la Gura Humorului în cele trei zile cât a ţinut
manifestarea. Au fost programate trei filme din creaţia cineastului
( şi ) şi au fost lansate două
cărţi dedicate lui: şi

, ambele avându-l ca autor pe Titus Vîjeu.
Atât filmele, cât şi cărţile au prilejuit întâlniri ale cineastului cu

publicul, discuţii, confesiuni, mărturisiri de creaţie etc., participanţii
având, în final, o imagine cuprinzătoare asupra operei şi
personalităţii regizorului. S-a desprins clar ideea că Dan Piţa este nu
doar autorul unui însemnat număr de filme, cele douăzeci şi două de
titluri constituindu-se într-o - o operă pe cât de amplă, de
profundă şi unitară, pe atât de fascinantă prin bogăţia de idei, prin
originalitatea viziunii şi a stilului, o operă care conferă o tresă
valorică nu doar cinematografiei naţionale ci şi celei europene. Ideea
- afirmată în discuţiile ce au avut loc - e motivată şi susţinută de
circulaţia filmelor în ţară şi în străinătate, de participările la
confruntări internaţionale, de premiile şi menţiunile obţinute şi, nu în
ultimul rând, de opiniile critice prezente în presa românească de
specialitate şi în cea internaţională.

Ceea ce trebuie subliniat înainte de orice când se vorbeşte despre
personalitatea regizorului şi despre creaţia sa este faptul că Dan Piţa a
fost întotdeauna şi este şi acum regizorul incomod, pamfletarul
subtil, adversar al vechiului regim şi critic al nesfârşitei tranziţii în
care vieţuim. Discursul rostit de regizor prin opera sa a fost
permanent unul , ceea ce i-a făcut mereu viaţa grea, unor
filme ale sale subminându-li-se circulaţia pe ecrane, iar altele fiind
interzise. Temerar, însă cu o conştiinţă profesională şi cu un crez
artistic ferm, D.P. şi-a văzut cu nobilă obstinaţie de creaţia sa, astfel
că acum putem vorbi despre un remarcabil cineast, despre un creator
al unei opere cinematografice remarcabile. Caracteristica principală
a acesteia este dată de faptul că este inspirată în întregime din

Medalionul Dan Piţa
de visu

Faleze de nisip, Pas în doi Kira Kiralina
Dan Piţa.Arta privirii Cinema, cinema, cinema -

dialoguri cu Dan Piţa

antisistem

operă

realităţile româneşti şi din istoria naţională oferind - cum remarcă
Titus Vîjeu în cele două cărţi mai sus amintite - o imagine
cuprinzătoare şi viu colorată a României moderne. Se desprind
câteva teme generale, câteva direcţii pe care le ilustrează filmele
regizorului nostru: destrămarea boierimii tradiţionale şi afirmarea
burgheziei ( , 1976, după Duiliu Zamfirescu);
conflictele sociale de la începutul secolului XX ( ,
1971, , 1974 - ambele după proza lui IonAgârbiceanu,

, 1984); emigraţia transilvană în lumea nouă (cele
două westernuri - raritate absolută în cinematografia românească:

şi , 1975,
1980); frământările din preajma primului război mondial şi de după
( , 1980, după opera lui G. Călinescu); profilul moral al
societăţii româneşti postbelice ( , 1975, şi

, 1983, , 1985, ,
1989); interpretări parabolice ale totalitarismului ( ,
1992, , 1995, după opera lui Mircea Eliade); radiografii
ale tranziţiei postdecembriste ( , 1994, , 1997,

, 2004, , 2011, ,
2005).

Vedem deci cât de întinsă este paleta ideatică şi estetică în care s-
a manifestat cineastul vreme de aproape o jumătate de secol şi cât de
profunde şi actuale sunt ideile implementate în filmele sale. În toate
aceste filme care alcătuiesc opera lui Dan Piţa se află câte o
semincioară din filmul de licenţă (1970), care rămâne un
fel de rezervor cuprinzând semnele esenţiale ale operei viitoare.

O trăsătură particulară se desprinde cu uşurinţă din multitudinea
de trăsături ce caracterizează opera regizorului: sentimentul tragic al
existenţei. În două dintre filmele prezentate la Gura Humorului acest
sentiment este dominant - în şi în .
Revăzându-le acum, după treizeci de ani de la prima vizionare,
filmele ne-au tulburat parcă şi mai puternic.

Cinefilii mai vârstnici îşi aduc aminte, poate, că a
fost interzis imediat după premieră şi readus pe ecrane abia în 1990.
Este ecranizarea romanului al lui Bujor Nedelcovici
(1979), scenariul fiind semnat de scriitor împreună cu regizorul. Cei
doi creatori realizează o minuţioasă analiză psihologică asupra unor
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caractere, de fapt a unui caracter - cel al medicului Teodor Hristea,
personaj prin care, în fapt, se ţintea foarte sus în ierarhia vremii
aceleia. Se realiza radiografia necruţătoare a unui orgoliu imens dus
până la paranoia. Personajul Hristea se socotea infailibil, puternic,
dominator; nimeni nu trebuia să-l contrazică, el deţinea toate
adevărurile, părerea celorlalţi nu avea nici o valoare în faţa sa; toţi
trebuie să se supună pretinsului său adevăr, chiar dacă acesta ajunge
egal cu absurditatea. Tema agresiunii morale se împleteşte cu tema
însingurării individului angajat în cursa puterii - cursă care îl duce la
pierzanie.

Azi putem face abstracţie de realitatea la care romanul şi filmul
făceau trimitere directă în 1983, el, filmul regizorului Dan Piţa, se
poate desprinde de , rezistând prin valoarea artistică şi prin
interesanta analiză de caracter pe care o efectuează; personaje
paranoice putem întâlni oriunde şi oricând, deci filmul poate prezenta
interes oriunde şi oricând.

Filmul a fost interzis - cum am spus mai sus - imediat după
premieră, motivul oficial fiind acela că Bujor Nedelcovici alesese
exilul, dar, de fapt, adevăratul motiv era asemănarea şocantă dintre
paranoicul personaj central din film cu unul - tot central - din realitate.

În filmografia lui Dan Piţa, rămâne o realizare de
vârf, caracteristică pentru ceea ce critica socoteşte a fi

sau a regizorului.
Asupra celorlalte filme ( şi - cel mai

recent, 2014) vom reveni cu alt prilej. La fel şi asupra celor două cărţi
care, împreună cu filmele, au asigurat substanţa deosebită a
medalionului Dan Piţa la Festivalul „Toamna la Voroneţ”.

dată

Faleze de nisip
discursul

antisistem viziunea pamfletară
Pas în doi Kira Kiralina

"Dacă-l ai, ştii cum să-l dai?" E întrebarea din de care
nu m-am putut mult timp scutura, după ce a căzut, impropriu spus,
cortina de final. Impropriu pentru că spectacolul acesta cu destin
nomad, precum cel al personajelor aduse în prim plan (s-a jucat în
cinci cartiere ieşene, în cadrul unui proiect prin care organizatorii îşi
propun tentant promovarea diversităţii sub aspect cultural) e unul
out-door, interactiv creionat şi cel puţin deocamdată, exclusiv
pieţelor publice destinat. Fără cortină şi fără un anume gen de perdea.
Un spectacol în care sentimentul e prioritar, pentru că, da, el e
subiectul implicit şi totodată răspunsul din umbra retorică a
întrebării amintite. Deci, dacă-l ai, ştii cum să-l dai? Păstrând strict
contextul şi starea sunt tentată să spun că da. Iar regizorul Ciprian
Huţanu şi trupa Companiei Synchret nu sunt, inevitabil, străini de
asta. Alături de Doru Aftanasiu, actorul Naţionalului ieşean, într-o
formă şi colaborare de zile mari, ei dovedesc o piesă-n plus, că deţin
flerul şi algoritmul scenic de-a-l provoca. Cu adevărat interesant însă
de studiat e tactul şi în fond actul de seducţie compartimentat, foarte
bine dozat, prin care regiorul alege a-şi împărtaşi viziunea.Adevenit
o constantă aproape ca spectacolele marca Synchret să-şi surprindă
publicul cu un experiment senzorial total. Nu ştiu dacă e vorba de o
conştientizare obiectivă a realităţii că un public nu e un tot unitar, ci o
serie de indivizi pe care nu-i poţi stârni la unison, când emoţia e de
fapt un act privat, definit de "neajunsul" de-a fi diferit, uneori
fundamental, de la exemplar la exemplar.

Pe scurt fie spus, în fiecare spectator, chiar şi unul
pasager prin peisaj, (scenariul alternează scene şi poveşti, care au
sens fie şi extrase din contextul iniţial) va beneficia de propriul
artificiu, propria provocare la a simţi ceva şi în cele din urmă a
fraterniza intim cu dinamismul culturii rrome şi scenariul ce îi este
liant. Adică povestea lui Bengas, impresarul ţigan ce-şi poartă prin
lume trupa, cu trei dănţuitoare, mari cunoscătoare într-ale

i doi muzicanţi, unul din gură şi-altul de
talent scripcar. Un alai aparent entuziast în mijlocul căruia,
Stradivarius, geniul trist, e o tulburătoare prezenţă- contrast.

Decorul (Rodica Arghir), mai curând minimalist, permite
micilor detalii să puncteze suplimentar. Haina de spectator devine
mai curând grea. Simţi nevoia să te dezbari de ea. Te metamorfozezi
curând în pielea unui târgoveţ de rând, în vreo piaţetă publică,
oriunde şi oricare ar fi ea, privind cu uimire la alaiul colorat al
impresarului bun de gură, ce descinde în oras şi-ţi promite un show
de neuitat. dat dracului adică, dacă priveşti cu umor
pancarda şi nu mizezi pe simbolismul, ceva mai întunecat, al
divinităţii păgâne cu nume similar.

Fereastra

Fereastra

coregrafiilor de Europa ş

Show Bengas,

Descinzi în universul
r rom, cupr ins , cum
altfel?, decât de vrajă şi de
bună dispoziţie. Straiele
înflorate, roşul pasional şi
fast din fuste şi cămăşi
(Jeni Stanila), dansatorul
expresiv căruia îi lucesc
ochii şi vibrează, sub
mustaţa patalama, vocea
(Daniel Onoae), ritmul parcă furibund- dinamic al dansului ce stinge
periodic firul epic, stimulând totuşi, paradoxal, tensiuni bănuite, de
fundal (Biatrice Cozmolici, Cezara Damian, Alexandra Paftală sub
coregrafia Oanei Sandu) toate te absorb la propriu într-un scenariu
veridic palpat. Alternativ, confesiunea impresarului despre copilăria
sa, e prilejul perfect de-a recapitula "terminologia bazică" prin care e
de regulă, artificial, definită comunitatea. Sunt acolo înşiruiţi cu
ştaif, bulibaşa, staborul, meseria de căldărar sau obiceiul
controversat al căsătoriilor cu prea vremelnic start. Până la un punct,
nimic ieşit din comun sau canoane, deşi fascinant.

Ei bine, muzica scripcarului (Vlad Chelărescu) Parpanghel
"ultimul înger" punctează prin acordurile sale, presimţirile tale
vitale, de spectator, că urmează ceva mai mult de atât. Şi nu te înşeli!
Aparent nepremeditat (şi să creionezi involuntarul, firescul, e o artă,
nu-i aşa?) Bengas îşi pune sufletul pe tavă la un moment dat.Vorbeşte
uneori cu amar, alteori cu frenezie, despre darul ţiganului lăutar.
Despre puterea lui de-a te privi în ochi şi-a-ţi cânta exact ce trebuia
pliat, pe inima ta. Despre muzica lui în stare să te stârnească şi să nu-ţi
mai dea pace. Despre acorduri ce te vindecă, asemeni aripei de
arhanghel sau, dimpotrivă, te fac să cunoşti, adâncindu-ţi dorul sau
durerea, flăcările unui iad temporar. (Deloc întâmplător se numeşte,
iată, Parpanghel aşa). Replica "

" nu subliniază doar o tară contemporană, a etniei
sale, ci ascunde cumva o proprie justificare. Îi înţelegi sensul când pe
scenă e dezvăluit de sub faldurile ce-l acopereau, numărul senzaţie şi
asul din mâneca impresarului nomad.

Stradivarius, păpuşa mută şi supradimensionată (sub semnătura
lui Gavril Siriteanu), trece într-un plan secund orice alt până atunci
dinamic personaj. Trasăturile-i prelungi dau chipului patina unei
tulburătoare nefericiri. Te intrigă tăcerea, fluenţa şi abandonul vădit
din gestica sa (meritul mânuitorilor desigur), impresia că trăieşte
într-o lume a sa. Te mulţumeşti să-l admiri, amânând iar şi iar,

ţiganul consideră viaţa asta o
închisoare şi aşteaptă să treacă... Dar, cel adevărat cere cât de-un
bol de mâncare

impulsul de-a obţine toate răspunsurile la întrebarea complexă pe
care o ridică întreagă prezenţa sa. Ai sentimentul că, într-un fel
nebănuit, asta i-ar dăuna. Bengas nu bănuieşte, ci ştie asta, dar riscă,
cu fiecare reprezentaţie, şi forţează, imploră sau după caz ordonă
precipitat un acord, unul măcar. Din transa superlativă în care-l
prezintă însă, ştii că agresiunile verbale sunt goale şi fără noimă,
când în fapt, capul caravanei e la rându-i vrăjit de acest personaj. Îi
înţelege sufletul, îi cunoaşte istoria, îi divinizează muzica şi se simte
cumva măcinat de impietatea de-a se folosi de suferinţa sa. "Ă

Când l-a cunoscut şi luat cu sine, Stradivarius era deja, după
vorba sa, "un mort viu". Privea " din afară înăuntru pe fereastră" . Din
lumea sa adică spre cea de care se simţea dezlegat şi totodată stârnit,
inspirat. Cânta mistuit noaptea orice ziua l-a mişcat. E prototipul
observatorului de geniu bântuit de stihii. Mai cu seama de când în
locul păsărilor şi vântului adiind printre copaci, sursa melosului său e
obsesiv, imaginea unei punţi şi-a unei copile din şatră, care alege să-
şi ia viaţa decât să fie, fără dragoste, dată.

În "mortul viu" nu mai zvâcneşte nimic decât atunci când
priveşte fereastra. Bengas ştie şi foloseşte momeala. I-o căra peste
tot. Ca pe un alt instrument indipensabil. În paranteză fie spus, gestul
de-a înlocui, suspendată fix în acelaşi cârlig, pancarda show-ului cu
fereastra, e o găselniţă remarcabilă. Dacă ai aplecarea aceea specială
de a găsi o semnificaţie în orice. Poate fi, desigur, simplă întâmplare.
Schimbare necesară şi în fond limitată, de decor. Dar gestul în sine
funcţionează ca un declic de stare. Îi eşti alături. Priveşti şi tu prin ea.
Cauţi ce şi lui i-a captat atenţia. Descoperi, îţi imaginezi,
revizualizezi povestea pe care ţi-a lămurit-o Bengas cu glas tremurat.
După...eşti pregătit să asculţi.

Muzica (Călin Ionce) e drept răvăşitoare. Dacă durerea ar putea
fi lichidă probabil că ea ar inunda piaţa. Inundă în schimb chipul lui
Bengas. Afinitatea dintre cei doi, om şi păpuşă e palpabilă. Cuprins
poate de remuşcare îl poartă pe braţe, îi sărută în genunchi mâna. Îi e,
(simţi asta pentru că experimentezi similar ca spectator)
recunoscător pentru privilegiul, din ce în ce mai rar, de a-i fi
învolburat inima. De-a regăsi starea de graţie, cea rătăcită rar prin
lumea unui perfid cotidian.

Un spectacol, aşadar, pe care nu-l întrevezi de la început într-atat
de fragil şi profund sentimental. Dar tocmai asta iubeşti. Surpriza de-
a fi făcut, emoţional, knockout. Un spectacol care te lasă descoperit,
în faţa tentaţiei de-a te dori stârnit, vrăjit, pansat pe cord deschis cu
muzică şi dans. Mă întreb ce s-ar reuşi dacă caravana companiei ar
continua (după cum ar merita) să bată cu povestea asta lumea. Nu ştiu
dacă i-ar face pe etnicii rromi să săvârşească vreo rocadă de scop şi
prioritate, preferând atuurile sângelui cald acelei false dulceţi
sedentare. Nu ştiu nici dacă noi, ceilalţi am accepta într-un final să
abandonam prejudecata, pentru a ne autoservi pe post de monedă de
schimb, puţin entuziasm.

Dar, cred că o " " lăsată deschisă e întodeauna
preferabilă unei uşi (sau unei graniţe) izbite în nas. Aşa cum sper că
un suflet descuiat, e cel mai eficace pas. Dacă-l ai. Şi dacă-l ai, ştii
cum să-l dai?

sta nu
e orice lăutar. Nu are nimic de spus cu gura. Darul lui stă în părul de
cal de la arcuş iar muzica lui te bântuie, de nici nu mai poţi muri ca
lumea. Cânta pe sentimente, vă rog eu nu-i daţi bani că-l deochiaţi".

Ferestră

(A)plecat pe fereastră
Ceea ce a fost fatal artei bohemienilor, ca pierdere a specificităţii, care a redus la

tăcere şi uitare sensibilitatea culturii lor, a fost să iasă din lumea lor omogenă (...) din
dorinţa de a se face admiraţi de către cei care sunt incapabili să-i înţeleagă.

(Franz Liszt, "Bohemienii şi muzica lor în Ungaria")

R.S.O.
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Irimescu - un deceniu de la marea
trecere

Senzaţia, puţin stranie, încercată de mine la funeraliile lui
Ion Irimescu de la Fălticeni, a fost aceea că înmormântarea
parcă nu-l privea pe cel care nu doar trecuse peste culmea

sutei de ani, dar şi devenise etern încă din timpul vieţii. Poate la
urzirea acestei senzaţii contribuise oarecum şi mult prea zgomotoasa
adunare de doliu, cu discursurile cam numeroase şi menite a se
lustrui pe sine, decât pe cel trecut la veşnicie, cu absenţa
impardonabilă a Ministrului Culturii, înlocuit circumstanţial de cel
al Agriculturii, specializat în acea vreme în astfel de substituiri; el
vorbind la fel de nonşalant şi în locul colegului de la Culte la
înmormântarea Mitropolitului Ardealului, Antonie. Lucrurile
acestea cu siguranţă că i-ar fi displăcut lui Ion Irimescu, care a fost o
viaţă, şi ce viaţă!, încarnarea bunei cuviinţe proverbiale.

Nu numai chipul său înseninat şi uşurat de suferinţele cele
uricioase, ce i-au amărât ultimele luni de existenţă pământeană, mă
făceau să simt că marele artist nu plecase. Prin sutele de opere dăruite
oraşului său, prin care s-a înzidit aici, duhul său va pulsa etern. Mi-
aminteam lacrimile ce i-au împânzit ochii şi i-au scăldat chipul şi
tensiunea trăirii sale lăuntrice într-un ceas de destăinuire, când mi-a
mărturisit pentru un film consacrat întoarcerii în târgul începuturilor
cât s-a rugat în zilele ce-au urmat morţii soţiei sale la Bucureşti, să
ajungă odată la Fălticeni. Dumnezeu l-a ajutat. Întors acasă, Ion
Irimescu a renăscut anteic şi Providenţa i-a mai dăruit câţiva ani de
tihnă şi bucurie.”Câţi artişti, îmi spunea el odată, au norocul să
privească din odaia casei, pe fereastră,şi să vadă înaintea ochilor
muzeul consacrat strădaniilor lor creatoare!? ”Într-adevăr puţini
sunt cei care se bucură de asemenea privilegii ale sorţii.

E drept, Ion Irimescu a lucrat neobosit la împlinirea rânduielii. S-
a consacrat sculpturii ca unui lucru primordial şi cu care nu se
glumeşte. A trudit mult, rodnic şi original. Nu s-a limitat să creeze o
operă întinsă. S-a şi grijit de rosturile acesteia. A adulmecat cu
instinctul lui puternic clipa prielnică pentru aşezarea întru
posteritate a creaţiei sale şi s-a străduit cu orice chip să nu o piardă.
Când a fost invitat să doneze Fălticenilor o parte din ceea ce a realizat
într-o viaţă de artist, nu s-a oprit la un număr restrâns de lucrări. A
făcut din asta un proiect al vieţii, unul uriaş şi împovărător. Toate
puterile le-a concentrat pentru ca realizarea să fie ireproşabilă.An de
an, mai mult de un sfert de veac, ca un plugar, poposea toamna la
Fălticeni cu roadele muncii de peste anotimpuri. S-a ţesut astfel
pânza unei cariere artistice prodigioase, s-a alcătuit autoportretul
expresiv şi rotund al unuia dintre creatorii cei mai prolifici, care a
marcat prin opera sa evoluţia artei sculpturale româneşti mai mult de
jumătate din secolul al XX-lea. S-a împlinit acest temerar proiect
tocmai printr-o asumare totală a vocaţiei. Ca un ceasornic elveţian,
la ceasurile opt dimineaţa, artistul era la uşa atelierului său din
Pangratti. Străbătea mai anevoie drumul de câteva sute de metri de la
casa sa din strada Zambaccian până aici, dar îl străbătea numai şi
numai pe jos. Era mai aplecat decât apare în desenul lui Corneliu
Baba, prietenul său cel mai de aproape. Acolo, silueta e de cocostârc
albastru, ori de pasăre cu picioare înalte şi subţiri, alergând prin
savana africană. Se adunaseră în desaga sa anii, dar cu puteri
împuţinate el era ca întotdeauna la datorie. Adică desena, colora,
modela. Ca de obicei. Nu se ducea la atelier ca să aibă de unde se
întoarce. Nu putea concepe altfel existenţa, atâta vreme cât
Dumnezeu nu-l chemase încă la dânsul. Era deci un fel de a fi. Şi nu

de azi de ieri, ci de atunci când a pornit pe drumul, mereu suitor
pentru dânsul, al artei sculpturale. E pilduitoare în sensul asumării
depline, totale, a vocaţiei, o întâmplare pe care maestrul Ion Irimescu
mi-a povestit-o într-o dimineaţă a iernii anului 1997, în atelierul său
din Bucureşti, din strada Pangratti. Îşi amintea de începuturi, de
vremea când era profesor în învăţământul secundar, la Slatina.
Plecase cu puţin calabalâc, dar cu hotărârea de a lucra. Îşi luase până
şi pământ pentru modelaj, de teamă că acolo unde se ducea nu va găsi
din cel mai potrivit. Valiza, în care-l bătucise, rupsese mâinile
hamalilor.Aceştia, aflând de la el cu ce-şi burduşise geamantanul, de
era pietroi de greu, se uitaseră la dânsul ca la un smintit.

La terminarea orelor, profesorii obişnuiau să-şi continue şueta la
un păhărel, chiar la mai multe, într-o şarmantă cârciumioară din
apropiere. Zi de zi semnau condica. Îl îmbiau să-i însoţească. Erau
atât de insistenţi că într-o zi l-au înduplecat. Nu că-l ademeniseră, nici
pomeneală, ci consimţise pur şi simplu să-i urmeze. Era poate şi
curiozitate? Dar cheful acela, ce păruse să nu se mai termine, nu l-a
prins. Şi-a dat seama îndată că nu era de dânsul acolo. Avea cu totul
altceva de făcut. Îl aşteptau atelierul, valiza cu lut, proiectele
nenumărate. Ştia că reuşita în orice artă presupune o muncă fără
preget, iar sculptura cerea pe deasupra şi condiţie fizică peste măsură,
fără de care e greu să izbuteşti să-ţi realizezi gândurile, să dai
materialitate jocului închipuirii. De a doua zi n-a mai călcat pe la
cârciumioara de lângă liceu. Puţin i-a păsat că ai lui colegi l-au privit
cu oarece compasiune, ca pe unul aflat, cine ştie?, sub papucul
femeii, sau slab de înger, şi nu bărbat în toată firea. El ştia că locul lui
era în atelier. Aici se găsea în largul său şi fericit cât încape. De sub
mâinile lui se ivea o lume. Nu conta de fel nici ruperea de plăcerile
epicuree ale celorlalţi, nici istovirea ce-i îngreuna ciolanele. Trăia o
stare de înălţare şi mulţumire. Acest program l-a urmat netulburat şi
riguros toată viaţa, oriunde s-a aflat. Până şi în numeroasele călătorii
în străinătate nu s-a despărţit de blocul lui de desen. De fiecare dată se
întorcea acasă cu un braţ de schiţe.

Ion Irimescu conştientizase de tânăr că reuşita în artă înseamnă
contopirea cu aceasta şi părăsirea altor preocupări, ce pot deveni,
dacă nu stricătoare, cel puţin stingheritoare. Căutăturile acelea
dispreţuitoare ale colegilor din cancelarie nu-l clintiseră din
hotărârea de a-şi vedea ţelul fixat parcă de când e lumea şi pământul,
acela de a lucra fără contenire zi de zi, ca să-şi slujească vocaţia.
Trebuia să o onoreze cum se cuvine. Aşa înţelegea el existenţa. De
asta închiriase la Slatina două odăi în casa unui majur, la margine de
târg, ca sa aibă atelierul lui şi ca să-şi poată vedea netulburat de
sculptură.

În acest mod exemplar al orânduirii existenţei, artistul şi-a putut
construi netulburat o operă de dimensiuni, ce pot părea miraculoase.
E fructul trudei zilnice şi cultivării statornice a harului hărăzit. Este
împlinirea fără cusur a datoriei prin ruperea de cele lumeşti şi
oficierea în altarul artei. Şi asta s-a întâmplat zi de zi, din tinereţe şi
până în ceasul acela al marii treceri.

Orologiul acesta a sunat în urmă cu zece ani, în toamna lui 2005.
Pe chipul cerat, dar luminat de o sticlire de senin, al adormitului întru
Domnul, Ion Irimescu, se putea descifra în acea zi crepusculară şi o
îngrijorare. Nu pleca întru totul împăcat. Muzeul avea în ziua
despărţirii lui de viaţa pământeană obloanele trase şi odăile pustii. În
2003, anul centenarului, au început ample lucrări de consolidare şi

r e a m e n a j a r e î n
clădirea bătrână,
c â n d v a p a l a t u l
b o i e r u l u i A l e c u
B o t e z F o r ă s c u ,
lucrări destinate a-i
conferi muzeului
nouă strălucire şi
prin ambianţă, nu
doar prin operele
expuse. Din păcate,
res taurăr i le s-au
împotmoplit, şi la
n u m e r o a s e l e
d i l i g e n ţ e a l e
f ă l t i c e n e n i l o r ,
Ministerul Culturii a
răspuns că n-are banii
necesari. În plus,

existau nişte complicaţii juridice, ce făceau dificilă finanţarea de la
buget; muzeul aparţinând oraşului Fălticeni. Dificultăţi care, cu
bunăvoinţă, puteau fi depăşite, de nu s-ar fi transformat în prilejuri
pentru a scăpa de răspundere.

Speranţa ce mă colindase atunci era tot la Ion Irimescu, cel
rămas viu la Fălticeni prin copii de suflet, sutele de opere de mare
preţ. din muzeul ce-i poartă numele. Trăgeam nădejde că, din
înalturi, duhul său nu va îngădui să se părăduiască tezaurul pentru
care a cheltuit o viaţă multe din energiile sale. Spiritul lui, atât de
prezent la Fălticeni, înrădăcinat în huma locului, a săvârşit, am
credinţa, minunea doritei reîntrupări. Artistul n-a plecat din târgul
lui drag. Se roteşte ca un vultur fără contenire deasupra lui şi a avut
norocul de a privi mulţumit, la câţiva ani de la înveşnicire, muzeul
său din nou la dispoziţia vizitatorilor. Porţile cele ferecate se
deschiseseră.

Palatul în care sunt expuse cele mai multe dintre sculpturile şi
graficele artistului îşi primenise interioarele. Muzeul dobândise o
înfăţişare ce-l face comparabil cu cele mai somptuoase instituţii de
profil din lume. Miracolul se produsese ca urmare a accesării de
către Primăria Fălticeni a unor consistente fonduri europene, peste
un milion de euro, obţinute cu strădaniile neostenite ale primarului
de atunciVasileTofan. O competentă echipă de proiectare şi o alta de
execuţie au făcut posibilă cheltuirea cu folos a acestor bani. În
septembrie 2012 muzeul şi-a primit iar oaspeţii după o princiară
inaugurare, ce l-a avut drept personaj principal pe pontiful criticii
de artă româneşti, Dan Hăulică. Era doar o primă etapă, e drept cea
mai importantă, a transformării acestei instituţii muzeale, unică în
România, într-una de anvergură europeană. În acel moment
sărbătoresc s-a făgăduit a se întreprinde demersurile necesare
pentru a duce lucrurile la bun sfârşit prin renovarea celuilalt edificiu
al Muzeului "Ion Irimescu", în care era prevăzut a fiinţa, alături de
spaţiul memorial în care a trăit în ultimii ani de viaţă Ion Irimescu,
pinacoteca, cu lucrări din patrimoniul de altădată a Muzeului
Fălticenilor şi cu altele, destul de multe, provenind din colecţia
sculptorului, ori din donaţiile unor artişti importanţi, donaţii făptuite
la solicitarea acestuia. Era aceasta tot o dorinţă a lui Ion Irimescu, la
fel ca aceea de a se acorda Muzeului un statut naţional.Au trecut de
atunci trei ani şi mai bine şi nu se mai întâmplă nimic bun în această
privinţă. Mai mult, o altă visare a lui Ion Irimescu, aceea de a
conferi casei sale un rol iradiant în existenţa aşezării, a rămas în mare
parte o aspiraţie. S-au scurs zece ani de la marea trecere a lui Ion
Irimescu. Fălticinenii au marcat acest moment spre bucuria celui din
înalturi. Dar mulţumirea maestrului nu-i deplină şi nici liniştea sa nu
are astâmpăr atâta vreme cât toate cele cuvenite nu se vor rostui
potrivit testamentului lăsat moştenire urmaşilor săi.

Grigore ILISEI

CU ILUZIILE SUB BASC
ÎN UMBRA ARTI TILOR
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Visul lor în copilărie era să urce pe scenă în lumina
reflectoarelor. Să ajungă artişti, să fie aplaudaţi şi să
simtă, cum pot aplauzele

. Şansa n-a fost de partea lor, nu le-a surâs; n-au avut noroc şi
nici curaj n-au avut . Le-a fost frică şi n-au reuşit să ajungă
pe aripile visului. Poartă în inimă pasiunea şi sub bască iluzia. Cu
rouă pe frunte pregătesc scena pentru domnii artişti şi foarfecă
liniştea culiselor în pasul pisicii, să nu tulbure miracolul. Ei sunt
tehnicienii teatrului, maşiniştii. În programul de sală sunt trecuţi la
subsol pe ultima pagină la: lumini, mânuitori decor, machiaj, frunze-
flori... Artiştii apelează la ei pe numele lor mic, cel de familie îl uită
sau nu-l cunosc:

ă... Toţi poartă în ei Se mulţumesc cu
puţinul pe care îl au şi când le vine vremea de pensionare regretă că
timpul a trecut aşa repede. Se bucură când cineva le ascultă povestea
vieţii... ... şi descoperi că scriu poezie, că
pictează, că-i pasionează istoria, că ştiu lucruri fantastice despre
natură, despre păsări şi animale. Dacă îi întrebi de ce nu şi-au cultivat
pasiunea ridică din umeri şi oftează, . Cu un surâs
trist dau din mână a lehamite şi...

Marian, şeful atelierului mecanic este un artist în meseria lui. Pe
lângă pasiunea meseriei pe care o practică, pe oltean îl pasionează
viaţa animalelor şi păsărilor de curte. În atelierul lui, plin de ţevi şi fel
de fel de decoruri metalice dezafectate, te duce la acvariu, să-ţi
vobească de istoria peştişorilor, sau în colţul unde are o pisică ce-şi
alăptează puişorii. Sub un birou improvizat doarme un căţeluş despre
care spune că-l dresează. Se luminează şi-i fericit când cineva îi
admiră pasiunea pentru aceste necuvântătoare. Nu poţi pleca din
atelierul său fără să-ţi promită un pisoi sau căţeluşul când va fi dresat.
Marian caută să le facă un rost tuturor şi să-i plaseze la oameni, cu
suflet. Se interesează de soarta lor şi se bucură când aude lucruri
bune.

S-a întâmplat ca unul dintre pisoi să se ataşeze mai mult de
stăpânul atelierului. Unde era Marian trebuia să apară şi , aşa l-au
botezat pe cel mai pisoi din ultima generaţie. De ce l-o fi
chemând , nimeni n-a aflat, dar nici Marian nu a spus nimănui.
Când pisoiul a crescut mai mare, după ce a explorat toate colţurile
atelierului, s-a luat în urma lui Marian şi a intrat în clădirea Teatrului.

să îmbete pe cineva mai tare ca
vodca

să încerce

Sofica şi Sava de la recuzită, Lenuţa de la machiaj,
Florica şi Mariana de la costume, Aurel de la lumini, Marian de la
mecanic microbul teatrului.

viaţa mea e un roman

mi-a plăcut teatrul

Kiţu
viteaz

Kiţu

I-a plăcut atât de mult noua descoperire încât nu s-a mai întors la
printre ţevi, aburi şi fum de sudură. Pisoiul

simpatic, escroc sentimenal, şi-a făcut o mulţime de prieteni, pe la
recuzită şi pe la cabinele artiştilor, ba chiar în cabinetul Directorului
General intra fără să se anunţe, miorlăind . Într-un
fel, devenise stăpân pe toate culoarele şi subsolurile clădirii
Teatrului. Începuse să facă serviciu. A prins câteva rozătoare, le-a
executat şi le-a depozitat la recuzită, în uşa principală. Lui i-au
crescut conturile. Toţi se interesau de viaţa lui.

. Laudele nu mai conteneau despre
isprăvile lui . Pentru merite deosebite a fost mutat în depozitul de
costume, unde , într-o săptămână, a rezolvat toate
problemele reclamate de conservatorul depozitului. Învăţat cu lume
multă, s-a simţit singur şi a evadat, a coborât sub scenă, descoperind
locuri mult mai interesante decât garderoba. Şi-a găsit nişte prieteni
şi a început o viaţă de huzur pe coridoareleTeatrului.

La lăsatul serii se auzeau nişte zgomote ciudate. Miorlăituri,
răcnete, ahturi, oftaturi pisiceşti, că toată lumea se întreba cine sunt

. intrase în sărbători. S-au luat măsuri
administrative şi au fost fugărite prietenele lui . Câteva zile,

nu s-a arătat defel. Într-un târziu, a apărut în sala de repetiţii,
printre actori. A stat el ce-a stat, a ascultat proza şi s-a plictisit. Când
repeta Opera şi muzica răsuna în toată încăperea, lui i s-a trezit
gustul armoniei şi s-a apropiat, printre perdele, să asculte de aproape
glasul soliştilor. Şi-a făcut prieteni printre artiştii lirici şi, mai ales, l-a
atras delicateţea doamnelor, care l-au îndrăgit de la prima vedere. A
uitat atelierul de mecanică, de Marian binefăcătorul lui şi de tot ce-i
amintea de încăperea cu fum şi aburi unde a văzut lumina zilei. Făcea
ce făcea şi căuta anturajul doamnelor din corul Operei. Dar nu numai
atât. şi-a dorit să participe şi el la din scenă. Şi fiindcă

locul naşterii sale

cu zel şi activitate

Kiţu
Ce face Kiţu, unde

este Kiţu, cum se simte Kiţu
Kiţu

viteazul

provocatorii Kiţu
Kiţu

craiul

Kiţu

Kiţu foiala

nimănui nu i-a trecut prin cap să-l prindă pe într-o distribuţie,
s-a hotărât să facă el primul pas.

Era o seară superbă. Sala Teatrului era plină ochi, cu lume bună,
în ţinută de gală, care asista la un spectacol de aleasă montare artistică
a Operei Române. Artiştii, corul, orchestra, balerinii, totul evolua
într-o armonie perfectă în spectacolul minuţios pregătit.

Dintr-un arlechin, pe buza scenei, în ritmul muzicii a apărut .
Şi-a umflat mustăţile, a inspirat adânc aerul sălii şi în pas cadenţat, ca
un soldat la parada militară, păşea pe marginea scenei, deasupra fosei
unde cânta orchestra. S-a oprit la mijlocul drumului şi cu ochii lui
verzi ca iarba crudă, l-a fixat pe care a ridicat braţele.
Întâlnind privirile lui , acesta a scăpat bagheta din mână şi-a
rămas cu braţele întinse, ca statuia Eroilor Aerului din Piaţa
Aviatorilor. a încercat un mieunat fără glas. Sala a izbucnit într-
un râs vulcanic. Orchestra cânta în virtutea inerţiei, nu înţelegea de ce
sala râde şi dirijorul stă înlemnit. Soliştii, corul, cei din primul rând
cântau cu lacrimi şi tremurau de râs. , cu coada steag, şi-a
continuat drumul şi, după ce a mai întors odată capul spre dirijor,
parcă a lehamite, a ieşit în culise. Spectacolul a continuat într-o
dispoziţie generală, iar finalul a fost încununat de aplauze
îndelungate şi strigăte de bravo, bravo! După spectacol, toată lumea
discuta numai despre .

A doua zi conducerea Operei a declanşat o anchetă. Cine a adus
mâţa şi a cui e . Nimeni nu ştia nimic. Toţi ridicau din umeri, iar
la urmă a fost găsit vinovat regizorul tehnic. Scandalul s-a stins.
a dispărut o săptămână. Toată lumea se întreba unde e Se simţea
lipsa motanului. Marian, aflând de pozna făcută , l-
a încarcerat în de la mecanică. Din detenţie, a
evadat printr-un geam spart şi a intrat din nou în clădirea Teatrului.

Kiţu
Kiţu

Kiţu

omul negru
Kiţu

Kiţu

Kiţu

scena cu mâţa

bestia
Kiţu

Kiţu.
de fiul său adoptiv

beciul domnesc Kiţu
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Fredonam deja, în gând, de vreun ceas şi ceva,
, (într-o dimineaţă cu ploi şi plumb

bacovian) când am dat curs imboldului de-a vizualiza
expoziţia găzduită de Grand Hotel Traian. Afişul cu aer selenar şi
titlul sunt detaliile care te tentează iniţial. "Ireversibila memorie" e
genul de idee care te provoacă subliminal, graţie probabil asocierii de
cuvinte pe care găseşti firesc a le taxa drept în contrast. În fond dacă
nici prin memorie nu mai poti testa coerent reversibilitatea, ce altceva
a rămas?

O dată cumpănite însă, cu privirea, lucrările funcţionează ca un
veritabil portal. Şi nu, nu amintirile asumate şi consumate sunt cele ce
corporalizează lumea înspre care-i metodic sau poate doar involuntar,
îndreptat. Mizând pe tehnici mixte şi-un suprarealism moderat
(personalizat, cu inserţii realiste) plasticiana Diana Vieriu
conturează, din simboluri obsesive, o călătorie. Una pe frecvenţe
ridicate, menite, în fine, a intercepta nişa sonoră a propriului sine. Un
periplu prin acea formă supremă de imaginaţie spontană şi
involuntară, al cărei conţinut derivă din subcoştient. Prin VIS fie
altfel, eficient, spus.

În vizunea Dianei Vieriu, spaţiul marilor frici ce levitează razant
în compania a fervente dorinţi nu e definit de falduri de nori, senzaţii

Somewhere
over the rainbow

de imponderabilitate sau contururi diafan şi neclar ajustate. E invocat
mai curând tranşant; e acel tip de vis pe care ajungi să-l palpezi
realist, de care te desprinzi greu, te frământă la trezire şi-ţi dă încă,
peste zi, agale, insinuant, târcoale. Genul despre care nici nu ştii
precis dacă a fost sau nu vis, pentru că te asimilează prin senzaţia
pătrunzătoare de veridicitate. Funcţionează ca o presimţire, un soi de
verdict, unul final, căruia nu i te poţi sustrage oricât te-ai minţi,
eschiva.

Patru sunt imaginile majore, imaginile metaforă, care te invită a
te înfrupta din lumea asta plastic conturată şi să deguşti din trupul
propriilor nelinişti ca din anafură.

Astfel, omniprezenta există spre a sugera, predictibil
chiar, implacabila trecere a fiecăruia. Într-una dintre lucrări obiectul
ţi se relevă multiplicat alături de un cadran de ceas, ale cărui ace le
simţi cronometrând furibund, intervalul de viaţă deja taxat, în timp
ce ochiul ce-o priveşte central, indică obsesia, panica de-a fi devenit
conştient de asta. Cu adevărat interesantă e însă alegerea de-a o
reprezenta spartă la un moment dat. Procesul ireversibil e astfel mai
abil conturat. Nisipul/ timpul scurs s-a încleştat deja în piatră, semn
că o răsturnare ar fi în zadar. Viaţa e o clepsidră în care, sensul
fluidului scurs e unilateral. În altă ordine de idei nimic nu te opreşte
să schimbi perspectiva şi să descoperi că forma clepsidrei te duce cu
gândul la un raport similar cu cel implicat de mai celebra formulă
Ying Yang.Ai parte de o mică revelaţie, vizavi de ce-ar putea contura
în bine sau rău, alegerea ta. Vidul, succede preaplinul şi viceversa,
într-o perpetuuă şi greu realizabilă atingere a echilibrului personal.

se alătură în acest caz clepsidrei pentru a potenţa
imaginea. Ea ţine să releve regretul, făcând aluzie poate la Isaia,
profetul ce-o folosea ca simbol al faptelor superficiale, iniţiate şi
făcute pentru ochii lumii, sau mai grav, al celor făcute doar pentru a
seduce gratuit. Pentru a vâna suflete chiar. Pentru că orice gest se
poate materializa, nu-i aşa?, într-o nadă aruncată celuilalt.

Starea de melancolie e susţinută simultan de prezenţa .
O imagine puternică, magnetizantă prin ochii imobili ce te fixeazaă
bizar şi care descinde deci în lumea neliniştilor tale, cu propriul său
"arsenal". O pasăre la ceas de noapte şi destin. Dacă nu cumva de
moarte. Un motiv ritualic aşadar încărcat de semnificaţii duale. E un
simbol care-ţi vorbeşte (e drept cu înţelepciune şi luciditate) despre
tristeţe şi singurătate. Lucrările ce-o aduc în prim plan (ambele de-o
acurateţe grafică impresionantă, cu transparenţe ce recrează nota de
posibilă fantasmă, necesară) vin să sugereze într-un fel sau altul,
ideea aceasta. Într-una dintre ipostaze străjuieşte un pocal de cristal.

clepsidră

Pânza de păianjen

bufniţei

Visul cu tent . i detentă Ş ă

Spart. Spart într-un chip straniu. Înjumătăţit mai exact. Dacă încerci
decodificarea admiţi că-i vorba de-o despărţire inerentă şi grea.
Trebuie să fie aşa de vreme ce-l secondează pe fundal, un altul, la fel
de gol, dar, intact. A doua variantă e cu adevărat fascinantă, trupul
păsării nocturne jucând rolul de carcasă spre interiorul căreia urcă o
scară. Îţi dă subit senzaţia unui mausoleu mascat, în care întunericul
e doar primul fald. Dincolo de el aşteaptă-un veritabil purgatoriu
poate. Faptul că intri nu oricum, ci dintr-un peisaj îngheţat în
pasărea-cetate, nu e nici el un detaliu de trecut cu vederea. Iarna e
anotimpul final, deci un punct terminus plauzibil plasat, pentru ca
suflul vital să stingă lumina aidoma unui felinar.

, culoarele părăsite, declamă tot atâtea secvenţe de
teritorii intime dar şi tentative de-a evada, din teama inerentă de
necunoscut, de punct final, aşa cum un alt simbol pe care
autoarea a pariat, este (re)sursa unui nou ideal. Sau promisiunea unui
mal. La ce foloseşte ea dacă nu pentru a te purta, în siguranţă spre o
nouă viaţă? Plutind însă pe marea ce desparte două lumi, una
pierdută alta încă neînţeleasă, imboldul de-a naviga se estompează
treptat. Îndoielile ce te cuprind sunt tot atâtea vâsle pierdute.Te simţi
blocat, acaparat de incapacitatea aceasta de-a te mişca, derută
certificată de lucrarea în care, barca a eşuat pe un bloc de piatră
(cubic-ultim simbol al instinctelor primare ce ţin de pământ) în
mijloc de ocean. Ţi-e frică de curentul ce duce inevitabil spre un
punct omega şi speri la o ambarcaţiune cu pânze care plutind pe
brize, nu pe ape, te-ar putea lăsa în turnul veneţian.

O expoziţie de octombrie aşadar, oferta(n)tă celor ce iubesc
decriptarea. Peisajele lunare orientate parcă dinspre apă spre mal,
spre oraşul luminat ca o promisiune minunată de care însă te-ai
îndepărtat, îţi dau sentimentul ciudat că eşti cumva, fără voia ta, deja
îmbarcat. Te învăluie mozaic de senzaţii care, te lasă copleşit şi năuc
la final.Tresari ca dupa un vis de care te-ai scuturat. Dar care-ţi
persistă în minte. Mult prea real.

Turnul

barca,

Gravura în Bienală

Cel puţin din punct de vedere estetic zilele oraşului au
captat în acest an interesul internaţional, graţie unui
debut greu de ignorat. Este vorba de ediţia "princeps" a

„Bienalei Internaţionale de Gravură Contemporană", eveniment
derulat în intervalul 10-20 octombrie, organizat de Muzeul de Artă
din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, în
parteneriat cu Universitatea deArte „George Enescu” Iaşi şi Muzeul
Naţional deArtă al Moldovei din Chişinău.

Expoziţia, ai cărei curatori au fost muzeografii Valentina Druţu
şi Mihail Voicu a urcat pe simezele Galeriilor Cupola şi respectiv
Universitas, (etajul 1 şi 2, Universitatea de Arte „George Enescu”)
un număr de 166 de lucrări de grafică, menite a readuce în atenţia şi
sufletul publicului, o tehnică cu o istorie de peste trei secole de
succes în înlocuirea tiparului. Una aparent abandonată, ce-şi reclamă
azi, perfect motivat, accesul la un bine meritat prim plan pe
esplanada artei contemporane.

Statistica demersului finanţat de Fondul Cultural Naţional, a fost
una impresionantă din start, ea reunind peste 100 de artişti din 34 de

ţări. Selecţia etapizată a lucrărilor a început încă din vară, iar invitaţia
adresată atât artiştilor profesionişti consacraţi cât şi studenţilor din
anii terminali, masteranzi sau absolvenţi ai universităţilor de profil,
s-a bucurat de un succes real. Lesne de anticipat, unul dintre factorii
magnet pare să fi fost posibilitatea realizării unor conexiuni şi
schimburi interculturale între artişti dar şi şansa acestora de-a fi
promovaţi într-o altă regiune decât cea din care provin. Totuşi, miza
declarată a proiectului BIGC a stat în îmbogăţirea patrimoniului
muzeal cu lucrări de gravură contemporană şi/ sau reinventarea
imaginii gravate. Concret, iniţiativa s-a focusat pe introducerea
tradiţiei în actualitate şi exprimarea unor idei contemporane prin
tehnici tradiţionale. Interesant de menţionat ar fi de altfel faptul că
ştiinţa de a folosi tehnicile de lucru tradiţionale a redevenit în ultimii
ani, un element important în pedagogia artistică, încercându-se astfel
o revenire la statutul impus cândva de şcoala de arte frumoase a lui
TheodorAman.

Expoziţia găzduită la Iaşi a fost aşadar una de excepţie graţie
inerentei sale diversităţi tematice şi tehnice.Transpunere în
acvaforte, incizare, gravare cu acid, linogravură sau delicate
operaţiuni de cerneluire sunt doar câteva dintre tehnicile tradiţionale
captate în imagini, ce au făcut deliciul publicului prezent în galerie
pe parcursul ineditului eveniment. Cât despre tematica abordată
aceasta a fost, în ciuda rigorilor tehnice şi tendinţelor coloristice
minimaliste una cât se poate de fascinantă. Astfel, punctând fie şi

arbitrar, orice privitor a putut experimenta: chakre, binecuvântări,
poveşti fără sfârşit, spaime, drumuri şi distanţe, reţete pentru o lume
nouă, suspiciuni, elogii ale verii, pomi albaştri, metamorfoze şi
filosofice gnoze.

Printre lucrările laureate ale primei ediţii s-au numărat "Objects
XIV" a polonezului Pawel Delekta (premiul I), "Agoraphobia" lui
Goran Trickovski, Bulgaria şi "Shape Shifting"-ul românului,
Mircea Popescu, cel care şi-a adjudecat un ultim loc pe podiumul
Bienalei de la Iaşi.

Toate lucrările selectate au fost publicate într-un catalog de
expoziţie bilingv (româna - engleză), a cărui copertă e semnată de
grecul Nicos Terzis, reputat tânăr artist şi unul dintre membrii
juriului.

Rămâne de văzut în ce măsură aceasta iniţiativă frumoasă va
trece bariera timpului şi cazuisticilor "tipicare" invocate. Ce nu e
dificil de observat e realitatea că gravura rămâne fascinantă tocmai
graţie abilităţilor pe care le reclamă. De la precizie la delimitarea
unei intenţii artistice extrem de precise sau perfecta stăpânire a
tehnicii, toate devin prioritare, de vreme ce intervenţiile de revenire
sau corectare nu pot fi în cazul ei, spre deosebire de pictură, decât
strict minimale. O artă ce pretinde aşadar virtuozităţi de vechi
meşteşugar, aduse în atenţia publicului din ce în ce mai rar. Şi din
acest punct de vedere proiectul Bienalei rămâne unul salutar.

Toată lumea s-a bucurat. era purtat în braţe peste tot, hrănit cu
cârnăciori, caşcaval şi parizer. Lumea a uitat toate relele şi viaţa a
intrat pe făgaşul normal, numai că motanul tânjea după muzica de
operă şi cântatul pe scenă în lumina reflectoarelor. Cum auzea
vocalize, se strecura printre perdele şi aştepta. Într-o seară, când se
grăbea să ajungă la scenă printre instrumentiştii care îşi încălzeau

, a încremenit în capătul coridorului. I s-a umflat
coada şi i s-a făcut vraişte părul pe şira spinării. În capătul holului
lung de 50 de metri, a întâlnit flăcările ochilor lui , buldogul
electricianului. şi-a scăpat falca, slobozind limba până la brâu,
şi-a luat elan şi a ţâşnit ca o rachetă spre , să-l flocăiască. Când a
ajuns la jumătate de metru în faţa motanului, n-a putut să frâneze pe
mozaicul dat cu ceară. făcuse un pas lateral şi a intrat cu
capul într-o uşă metalică. Un tunet, ca din ploile dimineţilor de vară,
a zguduit din temelii clădirea teatrului. a văzut cerul de stele
deasupra lui ca în steagul UE, în sute de variante. ,
calm, s-a căţărat pe un dulap şi-l privea pe cu compasiune.
Buldogul, după ce s-a dezmeticit şi i s-au aliniat ochii la loc, a
scuturat din cap, a ridicat un picior, nu ştiu pentru ce, a mirosit locul
pe unde a umblat motanul, după care s-a întors la stăpân, să-i pună
lesa. Asigurându-se că pericolul a trecut, a coborât de pe dulap
şi, strecurându-se cu grijă pe lângă nişte panouri rezemate de zid, a
urcat printr-o trapă în spatele scenei, lângă uşa pompierilor. S-a
aşezat pe covoraş, şi-a tras coada ca o virgulă pe lângă trupuşorul lui
dolofan, şi-a aranjat papionul alb şi, migălos, s-a apucat să-şi curăţe
blăniţa neagră ca pana corbului. Cu şosete albe, cu ochi verzi, ager şi
deştept , traversa o perioadă fastă. Dorea cu tot dinadinsul să
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capete . Simţea că se apropie momentul şi
îşi urmărea ţelul. Doamnele drăguţe din corul Operei se întreceau

în alintare: îl purtau pe umăr, îl ţineau în poală iar el, făcând ochii
mici, torcea şi le ciupea cu gheruţele, mârâind drăgăstos. Şi dacă n-a
fost în , poate în , ..., sau

, va da lovitura.
Cum sta el şi-şi grijea blăniţa, gândindu-se şi aşteptând să vină

din nou ocazia, au răsunat din fosă primele acorduri ale orchestrei,
pentru . A sărit ca ars de pe covoraş şi, în câteva
secunde, a apărut la arlechin. L-a zărit cineva. s-a tupilat sub
perdele şi s-a strecurat la mică distanţă de intrarea actorilor, de unde
observa tot ce se petrece în scenă.A stat el ascuns cât a stat, a savurat
acordurile muzicale, dar îl furnicau mişcările plutitoare ale
balerinelor.A recunoscut câteva artiste care l-au alintat prin cabine şi
s-a hotărât să se apropie de ele. Sala a început la apariţia
noului . Lui i s-a părut că artistele fug de el. A mieunat, a
întins pasul şi s-a grăbit să ajungă lângă solista din grup. Culisele s-au
umplut de lumea nevăzută a scenei şi puteai auzi în surdină

, sau , şi alte cuvinte grele la adresa
debutant. , dacă a văzut că prietena lui nu-i dă atenţie şi

s-a apropiat de fosă, unde cânta orchestra. S-a pomenit în faţa
, care râdea şi-l ameninţa cu o albă. L-a privit

ironic, s-a aplecat spre instrumentişti, a mieunat, ca un fel de
şi amintindu-şi drumul parcurs altădată, cu pas nervos şi

coada steag, a părăsit scena, mirându-se că spectatorii n-au înţeles
mesajul lui şi-au râs în loc să aplaude. a fost aşteptat în culise şi
dus urgent de cineva la regizoratul tehnic.

confirmarea scenei pas cu
pas

înţeles Aida Carmen Bărbierul Nabucco
Giselle

Lacul Lebedelor
Kiţu

să fiarbă
balerin Kiţu

pis-pis-
pis câţi mâţă nebună tânărului

Kiţu fuge prin
scenă,
omului negru vărguţă

voi când
mai munciţi

Kiţu

Scandalul provocat de motanul Teatrului a reizbucnit în
colectivul Operei. Toată lumea, de la portar la director, a
fost convocată urgent în şedinţă. În oraş se vorbea numai

de în spectacolele .

nu a mai aflat vorbele grele puse pe
seama lui la adusă în .Ancheta de-a doua
zi a avut o singură întrebare

. S-a auzit în
surdină vocea unui mucalit .

.
S-a încercat a se da vina pe doamnele artiste, cunoscute ca

admiratoare ale . Acuzate nominal, doamnele se
lepădau de ca nănaşa la botez de Satana. Regizorul tehnic,
pedepsit prima dată, şi-a declinat orice răspundere. Până la urmă, s-a
format o comisie de supraveghere a culiselor.

. Dacă a
activat comisia, nu se ştie. Se cunoaşte numai faptul că motanul
a dispărut pentru totdeauna. Nu se ştie cine, dar e apropape sigur că
cineva l-a răpit şi l-a dus într-un loc necunoscut.

L-am întâlnit într-o după amiază pe Marian în curtea Teatrului şi
mi s-a părut trist. L-am întrebat ce durere are. Marian şi-a ridicat
privirea şi mi-a spus că îi pare rău de dispariţia lul . Mi-a zis că
cineva l-a văzut din tren, într-o dimineaţă, în gară la Vaslui...

, a rostit Marian şi şi-a
continuat drumul spre uzina mecanică.

noua găsălniţă regizorilor invitaţi Dacă în
Chiriţa juca calul adus de la pompele funebre, în spectacolele
moderne joacă o mâţă. Kiţu

contribuţia Lacul Lebedelor
cine-i acel ce-şi bate joc de instituţie şi

dacă s-a întâmplat odată, de ce trebuia să se repete
e un motan meloman dom' şef O fi

megaloman, dar să-l folosească în teatrele lor, nu în spectacolele
noastre

domnului Kiţu
Kiţu

Cine n-are treabă, n-
are ce căuta la arlechin să se uite în scenă, deranjează

Kiţu

Kiţu
dar

parcă numai un câine îi scurt de coadă
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„Ziua cea mare“ începea în mod normal pentru o societate în
care liturghia juca un rol important, printr-o slujbă organizată la
Mitropolie. La fel de firească devenise participarea tuturor
autorităţilor civile la manifestări de factură religioasă. Prefectul
încercase şi în perioada anterioară să organizeze diferite acţiuni
prin care dascălii ieşeni, alături de ceilalţi cetăţeni, să îşi manifeste
simpatia faţă de dinastie. Aproape nici un eveniment important
pentru casa regală nu este ignorat „14 martie, 8 aprilie (ziua lui
Carol), 24 aprilie (ziua reginei), 10 mai sunt ocazii în care
profesorii de la Universitate asistă la Mitropolie la oficierea unor
slujbe religioase speciale“. Necunoscând câţi profesori participă la
aceste acţiuni nu putem trage concluzii. Ştim doar că rectorul
Universităţii trimitea în numele acestora telegrame de felicitare cu
astfel de ocazii.Acţiunea din 10 mai o anticipa într-un fel pe cea din
5 iunie. O atitudine similară se constată şi din partea unor
funcţionari publici chemaţi şi ei în mod frecvent la acţiuni prin care
oraşul urma să îşi manifeste simpatia în primul rând faţă de suveran
şi soţia sa. Dezvoltarea sentimentului dinastic părea să fie motivul
pentru care elevii diferitelor şcoli din Iaşi erau nu numai prezenţi la
manifestări, dar ocupau şi un loc central în cadrul acestora. Odată
slujba de la Mitropolie încheiată, o mare mulţime de oameni plină
de entuziasm se îndrepta pe străzile oraşului spre palat. Casele sunt
şi ele împodobite cu covoare şi ghirlande, iar ca haină, costumul
naţional era prezent la multă lume. Puţin timp după sosirea regelui
în piaţa Palatului, începea serviciul divin, oficiat de mitropolitul
Iosif şi urmat de intonarea, de către fanfara militară, a unor cântece
eroice. Punctul culminant al momentului îl reprezenta interpretarea
imnului „Trăiască Regele“ (compus de V. Alecsandri) de către
corurile prezente la manifestare.

Minuţios pregătită, scena din jurul statuii avea să fie şi ea un
nou motiv de dispută prin faptul că dispunerea reprezentanţilor
Parlamentului, ai Curţii de Casaţie şi de Conturi, ai consiliilor
judeţene şi comunale, la fel şi cei ai armatei, Academiei sau
Universităţii din Bucureşti şi Iaşi, era considerată un semn al
preţuirii suveranului faţă de unii sau alţii. Fără a intra în prea multe
detalii, o scurtă descriere credem că e binevenită. În faţa statuii era
un cort regal, cu baldachin de catifea roşie şi cu perdele de atlas
albastru. Sub cortul regal, tronul lui Ştefan, găsit la Vânători, dădea
posibilitatea lui Carol să aibă o vedere de ansamblu asupra tot ce se
întâmpla în jurul său. La dreapta cortului, în faţa statuii, era tribuna
oratorilor. De jur împrejurul monumentului se aflau estrade puţin
ridicate de la pământ: mai întâi a doamnelor, apoi a curţilor şi
tribunalelor, a corpului didactic, a studenţilor Universităţii, a
delegaţiilor comunale şi judeţene, plus estrada Consiliului Judeţean
Iaşi. În spatele cortului regal fusese amplasată estrada
Parlamentului, iar în faţă, la spatele statuii, cea a Înaltei Curţi de
Casaţie. Notabilităţile oraşului aveau locuri rezervate , între aceste
estrade, iar în dreapta şi stânga statuii, în faţa palatului, se ridicau
două tribune mari pentru public. Menită a glorifica faptele marelui
domn, sculptura se ridica în faţa Palatului administrativ, fosta Curte
domnească a Moldovei, în apropierea bisericii Sf. Neculai
domnesc, zidită de Ştefan cel Mare.

incolo de patima descrisă deja în mai multe rânduri,
exista şi o parte a presei care creează impresia că,
fără a fi de o parte sau alta a baricadei, se bucura în

mod real pentru eveniment, văzut ca o modalitate de perpetuare a
memoriei, de recunoştinţă naţională. Nici un alt motiv, însă, nu
putea fi mai nimerit de a aminti celor prezenţi în Iaşi că oraşul
acesta era a doua capitală a ţării. Tot ca o dovadă a consideraţiei
acordate lui Ştefan şi evenimentului era sosirea la Iaşi a lui Radu
Mihai, prefectul Bucureştiului, a aghiotanţilor regali colonelul
Greceanu şi maiorul Negel, dar şi a ambasadorilor străini în
România Dering (Franţa), Saurma (Germania), de White (Anglia).
Lor li se alăturau reprezentanţii Universităţii din Bucureşti, însoţiţi
de un delegat dinpartea fiecărei facultăţi.

Aceeaşi presă generoasă în descrieri ne prezintă Iaşul ca un
oraş cuprins de un entuziasm desăvârşit la întâlnirea cu suveranul:
„În Iaşi o adevărată ploaie de buchete de ghirlande, de cununi şi de
flori curgeau de pe la ferestre şi din balcoane în trăsura regală.
Seara, oraşul era iluminat“; „salutăm întâia vizită a lui Carol ca rege
al României, în bătrâna capitală a Moldovei“, iar pentru a nu uita
cumva contribuţia moldovenilor la Unire, lui Carol i se aducea
aminte, în mod direct, faptul că Iaşul fusese „leagănul Unirii şi al
marilor idei naţionale“. Prevăzute în programul oficial,
intervenţiile erau rostite, în ordine, de către rege, Nicu Gane
(delegatul comisiei statuii), Leon Negruzzi (primarul oraşului),
C.A. Rosetti (Parlamentul), D.A. Sturdza (Academia), Nicolae
Ionescu (Universitatea Iaşi) şi B.P. Haşdeu (delegatul profesorilor
din Oltenia). Punctele lor comune erau glorificarea deopotrivă a lui
Ştefan şi Carol, şi sublinierea realizărilor istorice din timpul
amândurora.

După parada militară, discursurile ce se rostesc marchează şi
ele solemnitatea acţiunii. Cel care urma să se adreseze primul
mulţimii, avea să fie, în mod firesc, suveranul. Se putea observa şi
cu acest prilej, la monarhul român, raportarea plină de admiraţie
faţă de Ştefan, neuitând însă să-l amintească şi pe MihaiViteazul. O
altă constantă a intervenţiilor lui Carol este menţionarea, de fiecare
dată, a contribuţiei pe care o avusese armata la realizările amintite
de oficiali (şi nu numai) români în momente festive. Cunoscând
încă de la preluarea tronului susceptibilităţile moldovenilor faţă de

D

perpetuarea modelului administrativ impus de Cuza, regele
încearcă, prin tot ce întreprinde şi spune în intervenţiile sale, să-i
convingă pe ieşeni că oraşul lor are pentru el o valoare simbolică
egală cu aceea a Bucureştiului. Impunerea sintagmei „Iaşul, a doua
capitală a ţării“ în discursul public românesc se datorează, în egală
măsură, şi lui Carol, iar invocarea contribuţiei ieşenilor la Unire
avea drept scop să favorizeze apropierea lui de cei care îi erau acum
gazdă.

Vorbind în numele comitetului care avusese drept sarcină
ridicarea statuii, Nicolae Gane considera nimerit să amintească,
deopotrivă, numărul mare de victorii obţinute de Ştefan, dar şi
bisericile ridicate de acesta. La fel ca şi alţi vorbitori, apărea la Gane
o paralelă între voievodul moldovean, care contribuise, în opinia sa,
la punerea temeliei statului român, şi regele Carol, cel care, prin
contribuţia adusă la câştigarea independenţei, pusese cheia de boltă
a aceluiaşi stat român. Se relua acum o practică întâlnită şi până
atunci, anume corespondenţa între Ştefan şi Carol, sau poate chiar
mai mult a unei misiuni începute de Ştefan şi dusă mai departe de
proaspătul rege. La fel ca foarte mulţi politicieni ieşeni, care
aminteau de fiecare dată, când aveau prilejul să o facă, contribuţia
lor la Unire, Leon Negruzzi, vorbind în numele oraşului, nu pierdea
momentul să facă trimitere la această temă. Arătându-şi subtil
nemulţumirea pentru faptul că Iaşul nu era capitala Regatului, el îşi
exprima speranţa ca acesta să devină măcar simbolic „leagănul
unirii între români, în simţire, inimă şi fapt“.

n personaj important al momentului, C.A. Rosetti,
întâmpinat la gară cu mult entuziasm, vine la Iaşi, în
calitatea sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Datorită acestei demnităţi, discursul său, în care face trimitere la
rezonanţa pe care numele lui Ştefan şi a lui Carol o avea pentru
români, indiferent de teritoriul în care aceştia se aflau, ar fi putut
declanşa controverse şi proteste mai ales din partea Austriei.
Momentul euforic a făcut ca aluziile referitoare la existenţa unor
teritorii româneşti în afara graniţelor din acel moment, ale
Regatului, să nu li se acorde prea multă atenţie. Vulcanicul paşoptist
nu avea cum să uite, tocmai într-un moment de glorificare a
trecutului, originea latină a românilor şi misiunea pe care aceştia o
primiseră dinpartea Europei la nordul Dunării.

Trecut în programul oficial al manifestărilor, B.P. Haşdeu,
reprezentantul profesorilor din Oltenia, regiune care nu contribuise
cu bani, aduce şi el omagiul său voievodului, surprinzând în acelaşi
timp auditoriul cu prezentarea originii olteneşti a lui Ştefan. Fără a
încerca să tragem o concluzie asupra acestor discursuri, este lesne
de observat că nota comună era filiaţia simbolică dintre Ştefan şi
Carol, dar şi faptul că, în cazul multora dintre ele, atenţia este
concentrată mai mult asupra suveranului. „Corpul profesoral din
Oltenia m-a trimis aici pentru a arăta legătura intimă a Olteniei cu
Ştefan… la 1457, după moartea lui Bogdan, Ştefan a fugit în
Muntenia, el era moldovean prin tată şi oltean prin mumă, opera
regeluiCarol a început a completa opera marelui Ştefan“.

Chiar dacă sprijinul financiar aprobat fusese redus, în
comparaţie cu cheltuielile ce le presupunea întreaga acţiune de la
Iaşi, Adunarea deputaţilor nu pierdea ocazia să îşi manifeste
simpatia faţă de memoria şi numele lui Ştefan, prin depunerea unei
coroane de bronz ce reprezenta toate cele 32 de judeţe ale ţării.
După terminarea discursurilor, începea defilarea şcolilor şi
depunerea coroanelor în sunetul muzicilor militare. Apoi urmau
delegaţii judeţelor şi comunelor cu drapelele lor, garda civică şi
diferite regimente militare.

Se poate spune că din acest moment asistăm la existenţa a
două spectacole. Unul organizat pentru cetăţenii oraşului, iar
celălalt pentru înalţii invitaţi. Primii aveau să constate că urbea lor
era bine iluminată, muzica cânta în grădinile publice şi în Copou,
unde se instalase un soare electric, focurile de artificii putând fi
văzute pe platoul de dincolo de rondul din Copou. Dornic să fie din
nou în mijlocul populaţiei, Carol mergea a doua zi după marea
manifestare pe platoul mai sus menţionat, unde împărţea premiile
pentru trageri la ţintă şi primea defilarea armatei. Pentru acelaşi
public, în seara zilei de 7 iunie,
Societatea Dramatică din Iaşi
participă şi ea la serbările ce au
loc, prin organizarea unui mare
spectacol în timpul căruia urmau
să fie recitate mai multe poezii
dedicate lui Ştefan cel Mare.

Serbarea avea să continue
în seara zilei de 5 iunie, într-un
cadru restrâns, am putea spune,
dacă ţinem cont de faptul că
participau mai mult oficialităţile
şi delegaţii judeţelor. Întrunirea
desfăşurată în sala Teatrului
Naţional avea să dea ocazia
diferiţilor lideri politici să
rostească din nou discursuri, la
fel de înflăcărate.

Cel care avea să deschidă
întrunirea era tot regele. Toastul
său, mai scurt decât se aşteptau
poate cei din asistenţă, încerca să
stabilească mai întâi importanţa
întregii manifestări prin faptul că
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reprezenta o nouă modalitate de manifestare a solidarităţii
naţionale. Făcând abstracţie de neparticiparea opoziţiei, prezenţa
diverselor categorii sociale, din toate colţurile ţării, constituia un
succes pentru Carol. Iar menţionarea repetată a sintagmei „a doua
mea capitală“ avea să fie evident bine primită de o audienţă formată,
după unele aprecieri, din 400 persoane.

n lipsa inexplicabilă şi nejustificată de nimeni a lui I.C.
Brătianu, cel care avea să reprezinte Guvernul, era Gh.
Chiţu, ministrul de interne. Ceea ce ieşea în evidenţă în

alocuţiunea sa, dar şi în aceea a lui NicolaeVoinov, vicepreşedintele
Camerei Deputaţilor, era faptul că, pe lângă transformarea lui
Ştefan într-un sfânt „părinte al independenţei şi al măririi
româneşti“, cel glorificat devenea tot mai mult Carol I şi mai puţin
Ştefan cel Mare. Găsim, fără un prea mare efort, destule elemente
care să ne îndreptăţească a spune că ei contribuie, cu sau fără voia
lor, la începutul unui cult al personalităţii regelui Carol:
„...România întreagă a înţeles Înalta Voastră cugetare şi prin elita şi
fruntaşii ei a răspuns cu entuziasm la Suveranul Vostru apel.
Mândră şi fericită de a se vedea împrejurul iubitului său rege,
aducând ofranda recunoştinţei şi admiraţiei sale, către cel mai mare
erou, către cel mai bun domn al timpurilor de glorie şi de
independenţa naţională“. Dar cel care avea să fie amplu
„mediatizat“ s-a dovedit a fi discursul lui Petre Grădişteanu, asupra
căruia vom insista, la timpul potrivit, atât în ceea ce priveşte
conţinutul cât şi consecinţele sale, atâtea câte au fost.

Din tabloul serbării nu puteau lipsi poeziile rostite cu diverse
prilejuri şi publicate pe larg în ziarele apropiate de putere: „La
Statuia lui Ştefan“, „Hora lui Ştefan“, „Cântare la statuia lui Ştefan“
(imn scris de Vasile Alecsandri) sunt doar câteva din ele.
Surprinzător ni se pare nu caracterul patetic-emoţionant al acestor
poezii, ci faptul că, în ciuda existenţei unui moment festiv, autorii
unora din ele încearcă, prin modul de descriere al adversarilor lui
Ştefan, să obţină parcă o nouă victorie asupra lor. „Când hoardele
semilunii, maghiarimea îngâmfată, / leşi, tătari şi alte ginte, peste
ţară năvălea /, se repezea din Suceava şi în mania-i neînfrânată, /
năvălea peste a lor gloate, le bătea, le risipea“. Unele dintre ele
reprezintă de fapt nemulţumirea faţă de politici contemporane,
considerate a fi nişte simple ecouri ale intereselor unor puteri
străine. Bunăoară, se subliniază, de o manieră categorică, faptul că
în perioada în care „domnea Ştefan cel Mare nu-şi pleca Românii
capul la străini, la venetici“. Unele teme sunt reflexe ale
discursurilor politice, iar dintre acestea, cele în care se menţionează
binecunoscuta şi invocata contribuţie a lui Ştefan la apărarea
creştinătăţii şi a Occidentului nu puteau fi uitate. Exemplară în acest
sens este poezia „La statuia lui Ştefan“, semnată deAr. Densuşianu.
Ridicarea la superlativ a întâmplărilor cotidiene şi transformarea
lor în epopei naţionale se face nu doar de dragul jocului politic, ci
mai cu seamă pentru a oferi poporului senzaţia că se întâmplă ceva
important şi că acel „ceva“ este un succes al puterii actuale.
Multiplicarea sărbătorilor naţionale este folosită aşadar de liderii
politici pentru a-şi oferi cât mai multe prilejuri de a ieşi pe scenă şi
de a interpreta cât mai multe roluri populare.

Satisfacţia participării la o asemenea sărbătoare nu era
sentimentul care îi domina pe toţi ieşenii. Cei nemulţumiţi de ceea
ce se întâmplase în oraşul lor proveneau evident din rândul
opoziţiei. Motivele erau multiple şi ele treceau de la neîncrederea în
cei care se aflau atunci la putere, capacitatea guvernanţilor de a
păstra moştenirea lăsată de domnitor până la implicarea excesivă a
autorităţilor centrale într-o acţiune considerată a fi locală. Prezenţa
unui număr mare de forţe de ordine la inaugurarea statuii, dar şi
zvonurile potrivit cărora se încerca discreditarea opozanţilor
creaseră impresia că solemnitatea nu servea decât la perpetuarea
puterii lui I. C. Brătianu. Încercând o replică la aceste acuzaţii,
ziarul „Liberalul“ din localitate arăta la 10 iunie că toţi care nu au
dorit să participe şi-au arătat supărarea faţă de simbolul Ştefan cel
Mare, preconizând chiar o reacţie negativă a opiniei publice faţă de
ei.

Î

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

Liviu BRĂTESCU(va urma)

(continuare din nr. 56)
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Elena LAZĂR

Colecţia a Editurii
Omonia s-a îmbogăţit recent cu o nouă ediţie bilingvă,
cuprinzând o selecţie din creaţia uneia dintre cele mai
cunoscute poete epirote, Iota Partheniou, cunoscută în patria
sa, dar şi în ţările unde poezia ei a călătorit prin traduceri. Între
aceste ţări se numără şi România, poeta fiind în repetate rânduri
prezentă cu versuri în paginile publicaţiilor din Iaşi, unde
există prieteni devotaţi ai operei sale.

Născută în localitatea Melingoi,
de lângă vechea Dodonă, unde şi-a
petrecut copilăria, s-a stabilit ulterior
cu familia în capitala Epirului,
Ioannina. A urmat studii pedagogice
la Atena şi la Salonic, lucrând apoi în
învăţământul public ca educator şi
consilier şcolar. În paralel cu poezia -
„avangardistă şi în perpetuă mişcare”,
în opinia exegeţilor operei sale -, a
cultivat eseul şi literatura pentru
copii. De la debutul din 1981 (cu

) a publicat, la Atena sau
Ioannina, cinci plachete poetice (cea
mai recentă,

, datează din 2012), salutate entuziast de critica
literară şi încununate cu prestigioase distincţii în Grecia şi în
străinătate.Versuri ale ei au fost traduse în italiană, poloneză,
română, albaneză, arabă.

Ediţia recent apărută la Bucureşti cuprinde toate elementele
pentru a înlesni apropierea cititorului român de creaţia poetei
epirote. În studiul introductiv, sugestiv intitulat

, Apostolos G.
Papaioannou, profesor la Universitatea din Ioannina, stăruie
asupra particularităţilor poeziei Iotei Partheniou, cu cele două
axe ideologice fundamentale - „memorie istorică şi iubire”.
Autoarea - conchideA. G. Papaioannou - „în mod neîndoielnic
o poetă înzestrată cu multiple posibilităţi şi calităţi, ocupă un
loc foarte important în poezia şi, în general, în literatura

Biblioteca de Literatură Neoelenă

Particule

În faptul nopţilor, din
trup să fii

Strălucire şi
lumină - Opera poetică a Iotei Partheniou

neogreacă.” Postfaţa (
) aparţine profesorului ieşean Andreas Rados, în opinia

căruia „poezia Iotei Partheniou - această voce poetică feminină
rafinată şi subtilă - se deplasează între tradiţie şi modernism”.
Textul lui Andreas Rados, publicat iniţial în revista „Vatra
Epirului”, a fost tradus de Amalia Voicu. Traducerea poemelor
a fost realizată, cu talent, inspiraţie şi dăruire, de Valeriu
Mardare, care are la activ transpuneri izbutite din creaţia altor
poeţi greci (Nasos Vayenas, Gheorghios Vafopoulos, Kostas
Uranis). Exceptând studiul introductiv al profesorului
Papaioannou şi Editura Omonia, sub emblema căreia apare
cartea, majoritatea colaboratorilor sunt ieşeni (Andreas Rados,
Valeriu Mardare, Amalia Voicu). O menţiune pentru inspirata
copertă, a cărei ilustraţie („Călătoria”) poartă semnătura
artistei ieşene Mihaela Ştirbu.

În cuvântul la ediţia românească (
), poeta notează: „Traducerea, faptă de iubire şi operă

artistică, reprezintă pentru poezia mea şi pentru călătoria ei prin
ţara Dunării albastre şi a lui Mihai Eminescu, un scump dar.
Această operă aparţine ambelor noastre ţări - Greciei şi
României”.

Poezia Iotei Partheniou - o provocare
lirică

Traducerea, ca un scump
dar

“...avangardist
i în

perpetu mi care...”

ă
ş
ă ş

Prima încercare de roman
din literatura neogreac ...ă

...a fost realizată la Bucureşti, se numeşte
şi aparţine lui . Volumul, în

ediţie bilingvă, cu 8 pagini de ilustraţii color, tocmai a apărut la
editura , a cărei principală misie (şi vocaţie) este aceea
de a depista elenismul (şi) în straturile de adâncime ale culturii
române, aşa cum se dovedeşte a fi demersul acestui luminat
domnitor.

Nicolae Mavrocordat (1680-1730), domn al Moldovei
(1709-1710, 1711-1715) şi al Ţării Româneşti (1715-1716,
1719-1730), primul domn fanariot, a fost unul dintre cei mai
străluciţi reprezentanţi ai Iluminismului timpuriu.

, rămâne în istoria
lietaturii neoelene ca un

(Jacques Bouchard). N.M. a
cultivat mai multe genuri, de la tratate filosofice la lucrări
eseistice sau versuri. Impresionantă rămâne opera sa
epistolografică. Între scrierile lui, un loc aparte îl ocupă proza

Răgazurile lui
Filotheos Nicolae Mavrocordat

Omonia

„Principe
înţelept, rafinat literat, poliglot şi luminat”

„stilist al limbii culte şi moralist
potrivit cu spiritul moderniştilor.”

Răgazurile lui Filotheos

Răgazurile lui Filotheos

prima încercare de roman din
literatura neogreacă

, care vede acum prima dată lumina
tiparului pe pământul pe care a fost scrisă.

Publicată în 1800, , cartea pe care
principele Nicolae Mavrocordat a început să o scrie în timpul
exilului forţat de la Sibiu, în 1716, a trebuit să aştepte 189 de
ani pentru a fi republicată într-o ediţie critică şi tradusă pentru
întâia dată în limba franceză, de elenistul canadian Jacques
Bouchard, în 1989. Socotită

, scrierea lui Mavrocordat a îmbrăcat
acum haine româneşti şi îl îndeamnă pe cititor la o plimbare
prin Constantinopol, un prilej tocmai bun pentru a face o
comparaţie între Orient şi Occident prin prisma ideilor
iluministe. Ediţia românească reia introducerea, textul critic,
notele şi indicii editorului canadian, cărora le adaugă note
suplimentare şi o bibliografie selectivă, cu scopul de a
răspunde atât curiozităţii publicului larg, cât şi interesului
cercetătorilor pentru o perioadă mai puţin cunoscută a literelor
greceşti în spaţiul românesc.

Alături de aparatul critic al
versiunii greceşti, întocmit de
profesorul canadian Jacques
Bouchard, neostenit cercetător al
operei lui Nicolae Mavrocordat,
ediţia românească recent apărută
cuprinde un cuvânt-înainte semnat
de istoricul literar K.Th. Dimaras,
un amplu studiu introductiv, note şi
indice aparţinând îngrijitorului
edi ţ ie i , Jacques Bouchard.
Traducerea, din greacă şi franceză,
a fost realizată de Claudiu Sfirschi-
Lăudat, care, aşa cum mărturiseşte,
a optat „pentru claritate şi modernitate”, încercând să obţină
„un text literar autonom”. Traducătorul a elaborat totodată note
suplimentare şi o bibliografie cuprinzând, pe lângă operele şi
ediţiile operei lui N. Mavrocordat, cele mai recente studii
dedicate autorului.

Prezenta ediţie, în elegante condiţii grafice, s-a bucurat de
sprijinul domnului Vasileios Chrelias, unul dintre cei mai
statornici şi dinamici promotori ai literaturii neoelene în
România. Eforturile editurii au mai fost susţinute de firma Plori
Capital & Consulting şi de domnulGerasimos N.Vergotis.

Forum neoelen
Recent, în organizarea Departamentului de

Filologie Clasică şi Neogreacă al Universităţii
din Bucureşti, în colaborare cu Institutul de
Studii Sud-Est Europene al Academiei
Române şi Uniunea Elenă din România, s-au
desfăşurat, în capitala României, lucrările
celui de-al III-lea Congres al Neoeleniştilor
din Balcani. Tema - una extrem de generoasă,
cu deschidere asupra a cinci secole şi jumătate
de istorie:

. Din comitetul
ştiinţific, condus de Konstantinos Dimadis,
preşedintele Societăţii Europene de Studii
Neoelene, au făcut parte distinşi profesori şi
specialişti din Grecia (Anna Tabaki,
Konstant inos Kasinis, Christoforos
Charalambakis, Dimitris Stamatopoulos,
Tasos Kaplanis) , Bulgaria (Stoyna
Poromanska) şi România (Nicolae-Şerban
Tanaşoca şiTudor Dinu).

Lucrările acestui important forum ştiinţific
al neoeleniştilor din Balcani au fost salutate de
prof.dr. Liviu Franga, decanul Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine, de prof. dr.
Konstantinos Dimadis, de Excelenţele lor
Grigorios Vasilokonstantakis, ambasadorul
Republicii Elene la Bucureşti şi Dimitris
Hatziargyrou, ambasadorul Republicii Cipru
în România.

Comunicările în plen, urmărite de cei peste
90 de participanţi (sosiţi din Albania,

Elenismul - factor cultural şi
economic în Balcani (1453-2015): limbă,
literatură, artă, societate

28 octombrie 1940
(începerea luptei împotriva Italiei fasciste) -

a doua Sărbătoare Naţională a Greciei

Şi sufletul
Şi sufletul
când vrei să-l cunoşti
trebuie să priveşti
în alt suflet.
Străinul şi duşmanul l-am văzut în oglindă.

Erau buni băieţi, tovarăşii; nu strigau
nici de oboseală, nici de sete, nici de îngheţ,
aveau comportarea copacilor şi a valurilor
care acceptă vântul şi ploaia
acceptă noaptea şi soarele
fără să se preschimbe în schimbare.

Erau băieţi buni; zile întregi
asudau peste vâsle, cu ochii plecaţi,
respirând ritmic
şi sângele lor colora o piele supusă.
Cândva au cântat, aveau ochii plecaţi
trecând pe lângă insula de cactuşi, pustie,
în amurg, pe dincolo de Capul Câinilor
care latră.

Când vrei să-l cunoşti, spuneau,
trebuie să priveşti în alt suflet, spuneau
şi vâslele loveau bronzul mării
în apus.

Am lăsat multe capuri, multe insule, marea
care dă-n altă mare, pescăruşi şi foci.
Dezolate femei, cu suspine, cândva,
plângeau după fiii lor pierduţi
şi altele blestemând îl căutau pe marele
Alexandru
şi glorii îngropate în adâncurile Asiei.
Am tras la ţărmuri pline de arome
nocturne,
de ciripit de păsări, de izvoare ce-ţi lasă-n
palme
amintirea unei mari fericiri.
Dar nu se terminau călătoriile.
Sufletele lor s-au făcut una cu vâslele
cu austera faţă a provei,
cu dâra timonei,
cu apa dispersându-le chipul.
Tovarăşii au sfârşit rând pe rând
cu ochii plecaţi. Iarăşi vâslele lor
spun locul unde dorm în nisipuri.

Nimeni nu-i mai ştie. Dreptate.

SEFERIS

Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Cipru,
Egipt, Franţa, Grecia, România, Serbia,
Ucraina şi Turcia), au fost prezentate de
profesorii Christoforos Charalambakis,
autorul

a l Academiei d in Atena,
Konstantinos Kasinis (

) şi Jacques Bouchard (
). În continuare,

lucrările s-au desfăşurat pe secţii tematice
(

), comunicările abordând
problematici de acut interes despre prezenţa
elenă în ţările balcanice în lumina celor mai
noi cercetări.

În cadrul Congresului au fost prezentate
cele mai noi apariţii editoriale ale domeniului:

(vol. I, Editura
Humanitas) de Tudor Dinu, albumul bilingv
(română-engleză)

îngrijit de
Claudiu Victor Turcitu şi editat de Arhivele
Naţionale ale României şi DAR Development
Association. A fost anunţată totodată apariţia
ediţiei bilingve (română-greacă)

de Nicolae Mavrocordat.
Alături de organizatori, sponsorii (SC Best

Foods Productions SRL, SofMedica, Fatrom
Aditivi Furajeri, Fundaţia Grigoriade) s-au
străduit să asigure oaspeţilor o ospitalitate
apreciată în unanimitate ca ireproşabilă.

Dicţionarului Uzual al Limbii
Greceş t i

Traducerile greceşti
din literaturi străine în România secolului
XIX Educaţia greacă,
factor al identităţii româneşti

Lingvistică/Traductologie, Literatură
modernă, Iluminism, Istorie modernă, Istoria
Bisericii, Imagini ale luptei de eliberare de
dinainte de Revoluţia greacă, Literatura
cretană de apogeu, Patrimoniu cultural,
Cercetare şi predare

Bucureştiul fanariot

Istorie în Documente.
Mavrocordaţii (1711-1786),

Răgazurile
luiFilotheos

(E.L.)
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Virginia BURDUJA Premiul Nobel pentru Literatur 2015:ă

„pentru opera sa polifonică,
memorial al suferinţei şi curajului!”

SVETLANA ALEKSIEVICI

Pentru al treilea an, consecutiv, decernarea Premiului Nobel
pentru Literatură ne surprinde. După mai puţin cunoscuţii,
cel puţin cititorilor români, Alice Munro (2013) şi Patrick

Modiano (2014), laurii celui mai înalt premiu literar îi revin
ziaristei şi scriitoarei belaruse Svetlana Aleksievici. Juriul şi-a
motivat dificila alegere (ceilalţi scriitori intraţi în cursa finală au
fost Haruki Murakami, kenyanul Ngugi wa Thiong'o,
norvegianul Jon Fosse, americanii Philip Roth, Joyce Carol
Oates), în cuvinte determinante pentru creaţia primei scriitoare
de limbă rusă distinsă cu Premiul Nobel. Cunoscută pentru
îndrăzneala sa publicistică, pentru diversitatea genurilor literare
abordate, a fost premiată „pentru opera sa polifonică, memorial al
suferinţei şi curajului.” Preocupată de probleme ale istoriei
recente şi contemporane, de destine umane înfruntând suferinţa
cu un curaj greu de crezut, ziaristă de ofensivă atitudine, Svetlana
Aleksievici a publicat volume întregi de reportaje şi interviuri,
multe dintre ele fiind distinse cu importante premii literare şi nu
numai. Prima sa carte, „War's Unwomanly Face”, 1985, din care

reproducem fragmente, tradusă şi în limba română în 1989, la
Editura Militară, sub titlul „Războiul nu are chip de femeie”,
reuneşte mărturii ale fostelor combatante în cel de-al doilea
Război Mondial. Urmează „The Last Witnesses: the Book of Un
childlike Stories”, apoi „La Fin de L'homme rouge”, un uriaş
succes internaţional, pentru care, în 2013 a primit Prix Medicis.A
strâns între coperţi şi dramatice poveşti ale participanţilor la
războiul din Afganistan („Copii de zinc”,1990) şi mărturii ale
supravieţuitorilor de la Cernobâl (Dezastrul de la Cernobâl.
Mărturii ale supravieţuitorilor”, 1997), carte tradusă anul acesta
la editura Corint. Cel mai recent volum, „Timpuri second-hand”,
2013, aparţine seriei „Vocile Utopiei”, din care face parte şi
romanul „Ultimii martori”, 1985. Distincţii importante i-au
marcat cariera: National Book Critics Circle Award 2005, pentru
carte de nonficţiune, Premiul pentru Pace Erich-Maria Remarque,
2001. A fost apreciată de critică pentru fidela portretizare a lui
„homo sovieticus”, incapabil să-şi gestioneze, să-şi aprecieze
libertatea câştigată. De altfel, Svetlana Aleksievici, după

lapidarul „Fantastic” pronunţat la aflarea vestei „Nobelul vă
aparţine,” la o proximă conferinţă de presă, organizată la Minsk,
unde trăieşte acum, după ce între 2000 şi 2011, şi-a părăsit ţara
natală din motive politice, a ţinut să-şi prezinte încă o dată
atitudinea de scriitor angajat în lupta pentru apărarea omului şi a
civilizaţiei pământene: „Iubesc lumea rusă, bună şi umanistă, în
faţa căreia toată lumea se înclină, cea a baletului, a muzicii şi a
literaturii, dar nu o iubesc pe cea a lui Beria, Stalin, Putin şi
Shoigu (ministrul rus al Apărării), această Rusie care ajunge, în
proporţie de 86 la sută să se bucure când oamenii mor în Donbas,
să râdă de ucrainieni şi să creadă că pot rezolva totul prin forţă.”

Războiul nu are chip de
femeie...

Un titlu excelent, dezvăluind cu impresionantă claritate
un crez comun pentru milioane şi milioane de
pământeni. Chiar dacă mărturiile, interviurile,

povestirile, fragmentele de scrisori, vocile reunite în această
carte, vorbesc despre atrocităţile, ororile, suferinţele trăite de
femeile, dar şi de bărbaţii Uniunii Sovietice în cei cinci ani de
infern al unui război care a măcelărit Europa, înfruntat cu un
exemplar curaj, dorinţa de mai bine, de pace, de normalitate a
existenţei umane răzbate din fiecare pagină.
Vă amintiţi de filmul „Zboară cocorii”? În 22 iunie 1941,
mulţi adolescenţi încă, îmbătaţi de vise şi proiecte, abia întorşi
de la balul de absolvire, s-au încolonat mărşăluind să-şi apere
Patria. Fetele li s-au alăturat, atât de puternic a fost impactul
emoţional asupra acestei generaţii, crescute de foştii luptători
ai războiului civil. Mărturiile acestor fete, care au alergat spre
front părăsindu-şi condiţia de tinere aflate în prag de viaţă,
născute pentru a da, la rândul lor, viaţă şi educaţie unor prunci,
cărora să le asigure o viaţă liniştită, sunt cu atât mai izbitoare,
mai şocante cu cât prin dramatismul şi tragismul lor real şi
comun, foarte multe urmând un acelaşi scenariu, încercând
cam aceleaşi simţăminte, în detalii de o cruzime şi atrocitate

„Îmi aduc aminte, dădusem fuga la Comisariat - aveam o fustă
pai şi nişte papucei albi cu cureluşă şi cataramă, moda de pe
lume! Aşa cum eram, am cerut să fiu trimisă pe front şi chiar m-au
trimis. Ajung la unitate, o divizie de infanterie, undeva lângă
Minsk: „Fii cuminte, drăguţă, mi-au spus, se supără soldaţii.
Adică am ajuns noi să luăm la război fete de şaptesprezece ani? Ia
du-te tu frumos la mămica.” Ideea era că tot îi facem praf pe nemţi
cât ai zice peşte. Numai că mie mi-a sărit ţandăra. Şi ce credeţi că
am făcut? Am răzbit, cum-necum, la şeful statului-major, unde
chiar se găsea şi colonelul care m-a trimis la plimbare. „Tovarăşe
şef mai mare, zic, daţi-mi voie să nu-i dau ascultare tovarăşului
şef mai mic aci de faţă. Eu acasă nu mă întorc, o să mă retrag cu
dumneavoastră. Unde să mă duc: nemţii sunt peste gard.” De-
atunci aşa-mi ziceau toţi: Tovarăşe şef mai mare”. Era a şaptea zi
de război.Am început să ne retragem...
Curând ne-am scăldat în sânge. Răniţii erau foarte mulţi, dar şi
foarte blânzi, îndurau totul fără crâcnire, voiau, bieţii băieţi să
trăiască. Nimeni nu credea că războiul o să dureze; toţi aşteptau
să se termine de pe o zi pe alta. Îmi aduc aminte că eram plină de
sânge ca buretele. Papuceii mi se rupseseră, umblam desculţă.
Într-o zi, ce văd? Lângă Moghiliov, nemţii bombardau o gară, în
care tocmai oprise un eşalon de copii. Au început să-i arunce pe
ferestre - copii mici, de trei-patru anişori. Nu departe era o
pădure, toţi o luau la fugă într-acolo. (...)
Dar zilele cele mai cumplite abia urmau să vină - cel mai cumplit
a fost la Stalingrad... Ce câmp de luptă? Întreg oraşul era câmp
de luptă - străzi, case, pivniţe. Pas' de-ncearcă să scoţi de acolo
un rănit! Eram toată numai vânătăi. Pantalonii - leoarcă de
sânge. Plutonierul ne-a spus: „Fetelor, nu mai sunt pantaloni. Nu
mai cereţi.” Or, îmbibaţi cum erau cu sânge, pantalonii stăteau pe
noi ca scrobiţi, te puteai tăia în dungă. Ardea totul, pe Volga, de
exemplu, ardea şi apa. Chiar şi iarna fluviul nu îngheţa, ardea.
Totul ardea...La Stalingrad n-a existat un gram de pământ care să
nu fie îmbibat cu sânge omenesc.
Ni s-au adus întăriri. Băieţi tineri, frumuşei. Şi după o zi, două -
morţi cu toţii. Unul nu rămăsese. Începusem deja să mă tem de
oamenii noi. Mă temeam să le memorez chipurile, vorbele. Azi
veneau, mâine piereau. Era anul patruzeci şi doi, cel mai crâncen.
Într-o zi, din trei sute de oameni, rămăseseră, seara, zece. Când
prăpădul s-a potolit, am început să plângem şi să ne sărutăm: nu
ne venea să credem că suntem vii. (...)
După război, câţiva ani la rând n-am putut scăpa de mirosul de
sânge, m-a urmărit îndelung... Spălam rufe - simţeam mirosul
acela, făceam de mâncare - îl simţeam din nou...Cineva mi-a
dăruit o bluză roşie, era o raritate pe vremea aceea, nu se găsea
stambă defel, dar n-am putut-o purta. Ocoleam pe departe
măcelăriile. Numai soţul meu cumpăra carne. Iar vara nu puteam
rămâne nicicum în oraş, moartă sau vie, plecam undeva. De cum
venea vara, aveam impresia că dintr-o zi în alta o să înceapă
războiul. Când soarele încălzea lumea: arborii, casele, asfaltul -
toate pentru mine aveau miros de sânge. Orice aş fi mâncat, orice
aş fi băut nu puteam scăpa de mirosul acela!”

„Mai o mie nouă sute patruzeci şi cinci...Îmi aduc aminte
că ne-am fotografiat de sute de ori. Eram fericite...La 9 mai
toată lumea striga „Victorie! Victorie!” Nu ne venea să
credem Şi ce-o să facem acum? (...)
Pe şapte iunie m-am măritat. Unitatea ne-a organizat o
nuntă pe cinste. Pe soţul meu îl cunoşteam demult: era
căpitan şi comanda o companie. Ne-am jurat că, dacă vom
rămâne vii, ne vom căsători imediat după război. Ni s-a dat
o permisie...
Ne-am dus la Kineşma, în regiunea Ivanovskaia, la părinţii
lui. Mă simţeam o eroină, niciodată nu m-am gândit că o
combatantă va fi întâmpinată aşa cum am fost primită de
socrii mei. Am bătut atâtea drumuri, le-am salvat mamelor
feciorii şi soţiilor soţii. Şi deodată... Am cunoscut afrontul,
am auzit cuvinte jignitoare. Până atunci toţi îmi spuseseră
„surioară scumpă”...
Seara ne-am aşezat în jurul mesei să bem ceai. Soacra mea
şi-a luat băiatul în bucătărie şi-am auzit-o jeluindu-se:
„Cu cine te-ai însurat? Cu una din alea, de pe front...Nu te-
ai gândit că ai două surori mai mici? Cine o să le mai ia?”
Şi acum, când îmi amintesc de seara aceea, îmi vine să
plâng. Închipuiţi-vă: adusesem cu mine un disc, îmi
plăceau mult cântecele imprimate pe el. Într-unul din ele se
spunea: „Ai dreptul la cei mai frumoşi pantofi din lume”...
Era vorba despre o fată de pe front. Am pus discul, cea mai
mare dintre cele două surori s-a apropiat de picup, a luat
discul şi l-a spart sub ochii mei, spunându-mi: „ Voi n-aveţi
nici un fel de drepturi.” Mi-au distrus şi fotografiile de pe
front(...)
Am îndurat destule, noi, combatantele. Nici după război n-
am trăit pe roze. La drept vorbind, am cam fost date uitării.
(...) De la Kineşma ne-am întors la unitate. De cum
ajungem, aflăm că că nu vom fi demobilizaţi: urma să
degajăm câmpuri de mine. Colhozurile aveau nevoie de
pământ. Pentru toţi războiul se terminase, dar pentru cei
din trupele de geniu continua. Or, mamele noastre ştiau că
apucaserăm Victoria. (...) Zi de zi pierea cineva dintre
camarazii noştri, în fiecare zi câte o înmormântare...” (pp.
265-266)

greu de închipuit chiar şi pentru noi, cei care suntem
bombardaţi, la buletinele de ştiri, cu smintitele fapte ale
războiului planetar comise de terorişti împotriva civilizaţiei
umane, emoţionează, impresionează atât de puternic, încât
lectura devine tot mai anevoioasă de la o pagină la alta.
Svetlana Aleksievici a colindat mama Rusia vreme de patru
ani pentru a aduna mistuitoarele, niciodată uitate, amintiri ale
femeilor care, cochete domnişoare coborâte din Turgheniev,
păstrându-şi, în primele zile de front, într-un colţ de raniţă,
pantofii cu toc înalt şi ciorapi de mătase, fusta cea mai
îndrăgită, un parfum sau un ruj, au devenit ireproşabili soldaţi,
cu uniforma încă neuscată îmbrăcată după un ceas de somn,
înotând în cizme confecţionate din foaie de cort trase pe
piciorul gol, abia suflând sub greutatea mantalei, dormind în
picioare sau în zăpadă, murind de glonţ sau de schijă ca şi
bărbaţii. Învăţând legile necruţătoare ale câmpului de luptă,
unde dacă nu omori vei fi tu cel omorât. Şi totuşi, militarii nu
aveau încredere de la început în aviatoare, ofiţeri de geniu sau
marinari femei, în tanchiste, singurele locuri potrivite, din
perspectiva educaţiei primite de ei, fiind spitalul de campanie,
transmisia, dar şi frontul al doilea, acolo unde se ridică „munţi
de muncă femeiască”, se spală rufe, se găteşte terci, se coace
pâine.
După 1945, fetele soldat, trăind mai multe vieţi în doar cinci
ani, au trebuit să reînveţe să redevină femei, soţii şi mame,
gospodine, veghind asupra familiei. Neîmpărţind cu nimeni
cumplitele coşmaruri aduse din război, purtându-le până la
sfârşit. Pentru că o eliberare prin uitare nu putea fi posibilă.
Ele au luptat în continuare, schimbând doar frontul. Bătăliile
le purtau singure acum cu mentalitatea celor rămaşi acasă.
Pentru că pentru ei, civilii, numai bărbaţii salvaseră Patria,
numai ei erau eroii aclamaţi şi veneraţi, războiul numai lor le
aparţinea, în timp ce ele, combatantele, nu meritau decât
dispreţul. Pentru că o femeie nu are ce căuta într-un război. La
întoarcerea acasă, frica de a nu li se repartiza un loc de muncă
le-a determinat pe fetele soldat să-şi înfrângă mândria
resimţită pentru eroismul manifestat în timpul războiului:
„Tăceam ca peştii. Nu spuneam nimănui că am luptat pe
front.(...) Abia mult mai târziu au început să ne trateze cu
oarecare respect. Nu purtam nici decoraţiile. Bărbaţii le
purtau, ei erau învingătorii”. Lupta se ducea şi pe frontul
sărăciei extreme: doi tineri căsătoriţi au folosit o hartă militară
dublată cu bumbac, drept prim cearşaf al familiei, iar opt
tinere au împărţit, unele chiar căsătorite, incredibilul spaţiu de
24 de metri pătraţi în care au şezut şi două paturi de copii. Dar
toţi erau fericiţi că au scăpat cu viaţă, că răsuflau în bătaia
soarelui, învioraţi de paşnică lumină.
Ce-ar mai de spus? Doar că foarte greu se poate alege un
fragment ilustrativ pentru o asemenea zguduitoare carte, în
care precumpăneşte tragismul născut spontan, din relatarea
nudă a întâmplărilor. Citeşti şi spaima, însoţită de o foarte
omenească şi neputincioasă revoltă, te prind abia după ce
recapitulezi ce-ai citit: „În patruzeci şi unu, cu grupul meu de
diversiune, trecusem linia frontului şi ne opriserăm într-un
cimitir. Nemţii ştiau asta, se aflau la vreo cinci kilometri de
noi. Era noapte şi ei lansau necontenit rachete luminoase,
inclusiv rachete cu paraşută. Astea ard timp îndelungat şi
luminează până departe. Şeful grupului m-a dus la marginea
cimitirului, mi-a arătat de unde se lansează rachetele, unde era
stufărişul din care îşi puteau face apariţia nemţii. Nu mi-e
frică de morţi, nu mă temeam, încă din copilărie, nici de
cimitire, dar aveam douăzeci şi doi de ani, stăteam pentru
prima oară în post şi în cele două ceasuri am încărunţit.
Primele fire de păr alb, o adevărată meşă, mi le-am descoperit
în dimineaţa următoare. Stăteam şi mă uitam la stufărişul
acela, care foşnea, fremăta şi tot timpul mi se părea că dintr-
acolo vin nemţii.”
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Varlam alamov:
intransigen a simplit i profunde

Ş
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A apărut, în colecţia « Biblioteca Polirom / Esenţial »,
primul dintre cele două volume ale ediţiei integrale
Varlam Şalamov,

traducere din limba rusă şi note semnate de
şi . Un eveniment, din multe puncte de

vedere. De o exemplaritate fără precedent a bătăliei date de autor,
înainte de toate, pentru o , de o neştirbită
austeritate, atât de firească, atât de organic proprie spiritului
inconfundabilei sale mărturii: una creatoare / modelatoare de alt
mod al raportării al lui, ca şi al cititorilor săi la realitatea istorică,
politică, morală a infernului concentraţionar
care a fost Gulagul stalinist. Nu e, desigur, unica
mărturie, nici singura care contează, ceea ce
însă e o certitudine este că ea e radical altfel.

Pătrunzi în suita zecilor şi zecilor de
povestiri, urmând acea ordine a cuprinsului care
nu e cea de obişnuită culegere de proză scurtă, ci
ascultă de o mărturisită intenţie compoziţional-
semnificantă, într-un climat al lecturii ce
„calcă”, face cei dintâi „paşi”, , în
acest parcă alt tărâm care e „Nordul”
deportărilor şi al muncii forţate, al vieţii sau
morţii la bunul plac, de fiecare clipă, al
„escortei”, nu pe calea unei uverturi în cheie
eroică, patetică, monumentală, ba dimpotrivă,
în nota deliberat umilă, neavantajoasă, de
hibriditate a celui mai cenuşiu si mai
„amestecat” cotidian al Gulagului. Urmele de
paşi ai deţinuţilor, niciodată suprapuse,
încercând parcă să-i reducă zăpezii siberiene
stăpânirea, invazia copleşitoare: o metaforă
emblematică, de deschidere. Dar, imediat după
ea, în , la jocul de cărţi, un om este ucis pentru că,
„simplu”, cel ce îşi poate permite asta îi râvneşte pulovărul. Câteva
pagini mai departe, trupul unui mort, găsit îngheţat sub pietrele
ce-i ţin loc de mormânt, este dezbrăcat de cămaşă şi de izmene (

). Perechea de (cizme de aviator), din
trimis de soţie, este vândută pe o sută de ruble, cu gândul la ceva
de-ale gurii. Primatul e unul de limită a supravieţuirii, şi atât.
Nimic „eroic”, nimic înnobilat, magnifiat. Doar înfometarea,
frigul, păduchii, epuizarea fizică. În „escorta”
Seroşapka e stăpân pe viaţa unuia sau altuia dintre condamnaţi:
glonţul lui îl ucide pe Rîbakov, culegătorul de „bobiţe”, însă: „Pe
tine am vrut să te nimeresc, dar mi-ai scăpat, lepră”, cuvintele
aruncate de el „naratorului” arată deschis, cinic, domnia
capriciului discreţionar al celui cu arma în mână. Şalamov nu
„dezvoltă” implicaţiile secvenţei captate narativ, montajul
deliberat sec, de final, notează doar cheful, bunul plac al unui
Seroşapka-„dumnezeu pe pământ” în propriii ochi şi preluarea de
către supravieţuitorul din voia hazardului a pungii cu „bobiţe” de
fructe de pădure, din mîna celui ucis. Nicio diferenţă între o astfel
de „devalorizare” a unei vieţi omeneşti şi uciderea unui animal
( ). La rândul lor, când au prilejul să scape de
vreunul dintre gardienii lor torţionari, nici deţinuţii nu ezită să o
facă, chiar fără urmă de premeditare, înţelegându-se mut, spontan,
din priviri, ca în „accidentul” lui Nazarov, „escorta” schior din
aceeaşi povestire.

Sunt şi destui care „aleg”, în încercarea de a ieşi din infern,
„soluţia” automutilării: Saveliev, de pildă, cel care îşi retează cu
toporul patru degete de la o mână, ca să nu mai poată fi pus să
muncească. Următoarea treaptă, într-o asemenea ierarhie a
disperării, e sinuciderea, moartea voluntară, de privit însă şi ca un
fel aparte de a sabota, arătând cu degetul, minciuna
propagandistică a „reeducării” prin muncă, în fapt un (nici măcar
ipocrit) „program” de lichidare „discretă”, în timp, a celor
etichetaţi stigmatizant drept „duşmani ai poporului”. Un, devenit
banal, clişeu de retorică a puterii şi a instrumentelor ei represive,
dar care instituie o demarcaţie menită să devalorizeze (până la
anularea oricărui preţ, până la un dispreţ criminal) vieţi, oameni,
vocaţii, destine. Câţi dintre cei ce servesc puterea au conştiinţa
rolului descalificant care le revine în agrenajul mecanismului
instituţional al lagărului siberian, de la „escortă” şi gardieni, şefi
de brigadă de lucru, şi până la comandanţii „stăpâni” absoluţi pe
tot ce stă sub autoritatea şi ordinele lor? Pornirea de a umili, fără
niciun alt „temei” decât satisfacţia atât de joasă de a lovi, nu doar
fizic, ci mai cu seamă sufletul şi demnitatea celuilalt, ca să li se
simtă puterea, nu face din astfel de torţionari mai puţin sau
calitativ altfel de demolatori, ca intenţie, ai fiinţei umane. E tot un
fel de violenţă, de un efect încă mai profund şi mai durabil decât
suferinţa la care e supus, degradant, trupul. Amestecul voit,
deliberat, al „blatarilor” (deţinuţii de drept comun) cu cei
condamnaţi politic (în ochii celor dintâi: „fraierii”) a fost conceput
cu intenţia diabolică a autorităţilor din „Dalstroi” de a-i supune pe
„58”-işti (după numărul articolului de cod sovietic care incrimina
ideile, opiniile şi faptele etichetate grosier ca „duşmănoase”).
Scriitorul Andrei Platonov, autorul unei epopei-unicat ca

, trimis mai întâi, foarte „de sus”, să se culce lângă tinetă
şi abia după descoperirea calităţilor lui de „povestaş” de
romanţuri, dacă de scărpinător al picioarelor nu e bun, intrat sub
protecţia blatarului Fedea ( )? Sau
Golubev, cu ironia lui amară (despre sine: „omul acela a murit
demult”), raportare a personajului la propria-i versiune anterioară
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Gulagului, situaţie produsă la întâlnirea cu Kononenko, un alt
exemplar al aceleiaşi faune „blatare”, privilegiată (cu acordul tacit
al gardienilor şi comandanţilor) în ierarhia internă a lagărului, ca şi
Fedea, amatorul de romanţuri ( )? Cu mult
înaintea epuizării fizice şi cu mult mai adânc dureroasă stă tactica
îngenuncherii demnităţii, ţintind schilodirea fiinţei morale.

Evident, cele mai multe pagini captează imaginea unui
cotidian sisific în absurditatea efortului, a unei munci menite, în
esenţă, să reprime independenţa şi libertatea de gândire, de
atitudine şi opinie. Metrii cubi lucraţi de o brigadă de „fraieri”

(intelectualii, „politicii”, „58”-iştii) pot fi
ciuntiţi, cedaţi în mare parte de şeful de
brigadă, printr-o înţelegere între şi
un „lider” de-al blatarilor, arogant şi
poruncitor, ca în
(Kostocikin vs. Minea Grecul). În cu
aluzia intertextuală trimiţând încă din titlu la
Čapek, deţinuţii refac cu braţele lor temniţa
distrusă, incendiată de răscoala unui „lot”
anterior celui de acum, dar jocul titlurilor poate
fi şi doar o mică fentă ( ), aşa
majusculizat, cuvântul nu înseamnă totuşi
decât un scurt interval de muncă ceva mai
uşoară şi nu are nicio legătură cu filosoful din
Königsberg. „Portretizările” exclusiv narative
(prin fapte), în montaje care evidenţiază
detestabilul prin ele însele, fără vehemenţe
negativ-evaluatoare, nu sunt rezervate numai
unor ofiţeri superiori şi celor politici, ca de
pildă omnipotentul Rebrov, arestat el însuşi în
finalul la , adevărat lanţ
epic echivalent în însumarea tuturor verigilor /

treptelor succesive cu un tablou al ierarhiei birocrato-militarizate
din Gulag, ori deţinătorilor acelor funcţii de şefi şi pe alte linii, ca
în cazul temutului inspector de spitale şi infirmerii din lagăre,
medic el însuşi, cel cu numele de Doktor (

), ci şi unor personaje introduse mai întâi pe un ton
înşelător „neutru”, cehovian, ca acela din , desemnat
repetitiv ca „oaspetele de onoare” la sărbătorirea nunţii de argint a
lui Sudarin, lăudărosul de sine Cerpakov, care le oferă celorlalţi
spectacolul forţei lui „herculene” frângând cu mâinile sale gâtul
cocoşului primit în dar de către gazda „petrecerii” de la un coleg.
La fel de subtilă şi nuanţată este ironia naratorială (şi auctorială) şi
în construită pe contrastul dintre „aura” de
învingător şi privilegiat a titularului protagonist, aşa cum apar el şi
avantajele - semnele exterioare (vila, biroul, imaginea de somitate,
agenda „debordantă” - în ochii jurnalistului Glebov, venit să-l
intervieveze) şi, de cealaltă parte, la o distanţă în timp, revederea
aceluiaşi personaj într-o ipostază căzută în dizgraţia regimului, ca
deţinut în lagăr. Absolut notabilă rămâne siguranţa stilistică şi
compoziţională a unor atare portrete de esenţă satirică, deloc
înecate în (dimpotrivă, necurmat ferite de) orice formă de
vehemenţă a ţintuirii la vreun stâlp al infamiei, ci pur şi simplu
lăsate să se mişte, să vorbească, să acţioneze în spiritul „formulei”
lor caracterologice, mai puternică şi eficientă estetic, de la sine,
decât orice acute rechizitoriale sau moralizante.

Ceea ce rezultă din tectonica iluminării progresive, înseriate
şi în profunzime, convergenţă a atâtor faţete şi versiuni ale
omenescului de Gulag stalinist, este nu atât o „descriere” a acestui
spaţiu concentraţionar (nu aceasta - „descrierea” - în primul rând),
cât o uriaşă, monumentală, dar nu „eroică”, frescă a modurilor
intrării, traversării, ieşirii din aceste echivalenţe moderne ale
bolgiilor de infern dantesc ce apar în . Unele
dintre ele adoptă chiar o organizare narativ-portretizantă ca galerie
de colegiale prezenţe umane: , inspirată din experienţa
calificării, care s-a dovedit salvatoare, a autorului ca felcer în
lumea Gulagului, o alta are o tonalitate de sobru, bărbătesc
recviem în evocarea, de panoramic „fişier” retrospectiv, marcat de
moarte ( ). Mereu o anume austeritate (deliberată,
programatică) stilistică, refuzul consecvent al oricăror înflorituri,
al oricăror concesii şi compromisuri făcute de dragul efectelor
literaturizante. Nicăieri-îngroşări de „voce” naratorială, nici urmă
de înclinări către eroizare. Nu ne oferă imagini de „eroi”, doar
secvenţe de viaţă de lagăr (de muncă forţată şi exterminare) în
miezul cărora sunt din prozele sale. De la unii de o atât de
litotică revoltă interioară cum e regretul lui Dugaev de a mai fi
muncit zadarnic până în ajunul lichidării lui (din ordin?) de către
„escortă” ( ) la coborârea / degradarea în
animalitate, din foame cronică ( ),
proba de demnitate colectivă a categoriei săracilor, negociatori ai
unei cote revenite lor din ce primesc colegii de detenţie de la
familii ( ), eşecurile sau rarisimile reuşite ale
unor revolte ( ), şi ele
temporare. Asceza estetică teoretizată în ,
„preludiul”-crez (deloc emfatic dar ferm) al

îşi are rădăcinile şi sevele în conceptul de „viaţă vie”,
aparent tautologic, şi în corelatul acestuia, ideea de martir, perfect
şi echilibrat distantă atât faţă de orgoliul şi teatralitatea
„eroismului”, cât şi faţă de o anume resemnare a supravieţuirii
total abrutizate, cvasidegradare în subuman.Automutilările rămân
încă tentative de „negociere” cu sistemul represiv, iluzorii.
Sinuciderea înverşunată (la ştirea divorţului soţiei), tăierea venei
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şi, pe deasupra, acidul înghiţit ( ) sunt act de protest care
acuză pe mai multe direcţii. Nu lipsesc labirinturile de temeri,
ipoteze şi bănuieli, privind riscurile de încă suplimentare delaţiuni,
baroce ( ), omeneşti însă, nici
portretele dominate de o discretă rezistenţă, inteligentă şi subtilă, a
fiinţei morale („Fleming”, din ) sau, dimpotrivă, de o
insolubilă derută a insului-instrument al mecanismului represiv,
căzut el însuşi în dizgraţie ( ) iluzia micilor
aranjamente îndulcitoare de regim al detenţiei (Mariuşa-brodeza),
vicleniile amelioratoare ( ) trec şi ele temporar în prim plan.
Dar treapta cea mai înaltă a acestui omenesc de limită, din infernul
Gulagului, e alta şi ea ţine de o ultimă rezistenţă a interiorităţii.

, scrie Şalamov, e să fii recunoscut
drept „capabil să stai în întunericul” unui atare univers
concentraţionar. Atenţie la măsura fiecărui cuvânt: „capabil”,
numai atât, aşadar: auster, nereliefat, nehiperbolizat „eroic”; „să
stai”, nu mai mult, nu zbatere, nu lamentaţie, o formă de calm

, dureros fără ţipăt, demn şi nepatetic, ne-„ornat” literar.
Recuperarea unui prim cuvânt, ca înţeles, dintr-o sferă a culturii
(eclipsată de urgenţele supravieţuirii), ca în altundeva

unui lăuntric, deasemenea, început de renaştere a fiinţei
cu adevărat umane, învingătoare astfel, nespectaculos, dar în
profunzime, a „întunericului”. În fine, lui Şalamov există,
„semnalmentele ei stilistice şi compoziţionale sunt în austeritatea
montajului de detalii şi în fluidul profund unificator, de pildă din

(agonia blândă a poetului Osip Mandelştam),
dominată de concentrarea fiinţei personajului, exclusiv, în
dimensiunea creatoare (poezia, cuvântul, versul) a insului uman de
o nobleţe, fie şi în crepuscul, indelebilă. Artă e şi în dramatismul
sfărâmării cu toporul a crucii din aur de către bătrânul preot orb din

tot aşa cum este, la cealaltă extremă a paletei, şi în
, inocentă refracţie a infernului din care se iese în finalul

acestui prim volum ( : „mă întorceam din infern”, revenirea
din „Nordul” „glacial”, al degerăturilor, al foamei, şi al morţii, la
libertate, la o normalitate a vieţii de toate zilele), sau în câte o
secvenţă lirică, metaforico-simbolică, de pildă, ori
pomenita proză liminară, cu urmele acelea de paşi ai
condamnaţilor-sclavi „ieftini” ai Gulagului stalinist: alăturare de
astfel de mute „amprente” ale unei solidarităţi umane tacite,
împotriva vitregei clime siberiene, ca şi, nu mai puţin, „răspuns”
dat sobru, ferm, uriaşului Mecanism al Statului totalitar, represiv,
machiat/vopsit nu în brunul naziştilor, ci în roşul lui Lenin, Troţki
şi Stalin.

este o capodoperă-unicat absolut,
triumf deplin al unei poetici proprii, cea a

, pe care experienţa (proza
) a Gulagului siberian o face, ca putere de transmitere a

spiritului ei către publicul cititor - conştiinţă şi sensibilitate,
superioară teoretizărilor excesive, de aceea vulnerabile parţial, din

, „preludiul”-crez auctorial al lui Varlam Şalamov.
Nu, romanul n-a murit, cum scrie el în acele pagini de

asupra infernului stalinist din . Refuzul este al
artificiului literaturizant şi asta este, pe deplin , de înţeles pentru
acel univers concentraţionar care este lumea prozei sale: Şalamov
nu vrea să-i „orneze” stilistic , narează auster, dar nu
cenuşiu, nici palid. Are conştiinţa : care e , chiar în
comparaţie cu Platonov sau Soljeniţîn. Suspiciunea sa viza
articularea de (intrigă) compoziţional-diegetică, a romanului,
în care vedea o asamblare minată fie de tipare repetitive, clişeizate
(„subiectul”), fie de ispita unei virtuozităţi „tehnice”, de ordin
naratorial (p ), toate astea pe lângă excesive „şlefuiri”
şi răsfăţuri stilistice. Dacă vocabula nu ar fi azi aşa de superficial
intrată într-o circulaţie abuziv-mimetică şi inerţială, ca o complet
demonetizată etichetă, chipurile „programatică”, a vorbirii în
neştire pe la noi, în România, aş zice că rusul Varlam Şalamov a
creat în un nobil şi necruţător (şi cu sine)

, nu doar , de o exemplaritate
perenă, incoruptibilă.

Serafim

Colierul prinţesei Gagarina

Anticarul

Cel dintâi cekist

Lida

Cea mai frumoasă laudă

agon

Aforism,
Lumina

arta

Sherry Brandy

Crucea, Desene
de copil

Trenul

Pinul pitic
Zăpada,

Povestiri din Kolîma
intransigenţei

simplităţii profunde trăită Procesul
meu

Despre proză
lever de

rideau Povestiri

imaginea
artei doar a lui

plot

oint of view

Povestiri din Kolîma
minimalism al său avant la lettre



Poetul polonez Aleksander Nawrocki (n. 1940) este puţin
cunoscut în spaţiul nostru cultural. Înzestrat cu un bagaj
literar consistent şi educat cu operele marilor scriitori ai

lumii, autorul cultivă, cu luciditate, dar şi cu o uşoară doză de
autoiluzionare, o poetică bazată pe un substrat liric metaforizat şi, nu
în ultimul rînd, sugestiv. Poeziile intrigă nu numai prin bogatele
trimiteri culturale, ci şi prin dezvoltarea amplă a unor teme
fundamentele ale literaturii.

Textele din antologia intitulată (Editura
Performantica, Iaşi, 2014) propun, în mare parte, o gamă vastă de
ipostaze, figuri etc. ale prezenţei feminine şi, mai important, ale
relaţiei care se stabileşte între cei doi îndrăgostiţi. Femeia iubită este
aproape absentă: ceea ce contează, în schimb, este starea de
încordare generată de lipsa „obiectului” mult dorit. Iată, de pildă, în

, cum inexistenţa în realitatea imediată a chipului adorat
provoacă la reflecţie: „Fără tine simt de parcă aş avea pe mine/ un
harnaşament de la cai./ Zilnic clopoţei de aramă de la el zgîlţîie în
silabe numele tău”. O altă meditaţie aduce în prim plan şi o ezitare
tipică îndrăgostitului. Întrebările acestuia din urmă nu au nevoie de
răspuns, pentru că adevărul este dincolo de cele văzute/simţite: „De
ce tocmai tu?/ Poate că este o parte lipsă din sufletul meu./ Ori poate
în viaţa asta crăpată eşti o lumină de partea cealaltă a dorinţei?”
( ).

Există în poezia polonezului tendinţa de a transfera atributele
femininului în planul cosmicului sau chiar al divinului, ceea ce
implică automat ideea de totalitate şi absolut. Altfel spus, „zeiţa”
muritoare deţine toate calităţile necesare pentru a deveni centrul,

Poezii alese

Esemesurile

Abelard şi Helosia

Aleksander Nawrocki i iubirile sale literareş

Flavius PARASCHIV

S-a întîmplat ceva extraordinar. Tînărul acela, de abia
urcat la Place d'Italie, două staţii mai încolo, pe la
Censier-Daubenton, deja vorbise cu vreo opt pasageri.

Mă duc la « Maison de la poésie » Mai ales
noaptea, Centrul Pompidou are aerul miraculos şi sinistru al unei
nave spaţiale care a strivit ceva în mijlocul Parisului. De cum intru în
sală se stinge lumina, bîjbîi după un fotoliu de pluş roşu, poezia are
nevoie de vătuirea asta imperială. Sub un reflector camuflat abil
într-o lampă de birou, un actor atacă un pasaj din « Pourquoi le saut
des baleines » de Nicolas (da, despre el este vorba,
specialistul în Cioran şi traducătorul, între alţii, al Gabrielei
Adameşteanu şi al lui Mircea Cărtărescu în franceză.) Mă uit că « La
Maison de la poésie » e plină. Între sutele de propuneri pe care
Parisul e în stare să le propună pe seară, ca la un semnal secret, nişte
parizieni străini unul de altul, au ales să fie în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, la o întîlnire cu doi nuvelişti francezi, publicaţi de două edituri «
mici », pe care moderatorul vrea să le îmbărbăteze, numindu-le «
alternative ». De parcă nu ştiam deja ce putere de seducţie are
literatura, cu plasa ei de prins fluturi.

Pe rîndul din faţa mea o femeie tuşeşte şi strănută întruna. O
vecină din dreapta, la un bărbat distanţă, îi aruncă un şirag de priviri
voit plate, agresive prin insistenţa lor. Mă răzbun, în gînd, pe atîta
solicitudine: o fi asistentă medicală.

Pe scenă, scriitorii fac firave confesiuni inofensive, de fapt
minuscule - de parcă nu ştiam - bombe cu ceas. Descopăr un Nicolas

, spiritual, cu aerul său de copil mare,
nimerit din greşeală la masa asta dreptunghiulară, cu Cioran
uitîndu-i-se peste umăr. «

. »
Chiar aşa, ce le apucă pe balene, să sară, brusc, deasupra apei ?

Nimeni n-are habar, nici cei mai mari specialişti în cetacee din lume.
O vreme, autorul şi-a impus să ţină un jurnal în care să gloseze,
zilnic, despre mania caşaloţilor de a vrea să se înşurubeze, din cînd
în cînd, înspre stele. Dacă nu cumva e cheia, ca un fel de
melancolie a morţii, un al greutăţii propriului trup,
imponderabil în ocean, conştientizabil dacă ar eşua la ţărm.
Scriitorul Nicolas are, în portofoliu, două nuvele
publicate şi, în palmares, două premii, pentru fiecare în parte. «
Pourquoi le saut des baleines » a primit în 2015 premiul « Gens de
mer » la Festivalul Étonnants Voyageurs de la Saint-Malo. Cu titlul
precedent, « La vie de monsieur Leguat », Nicolas şi-a adjudecat
premiul Goncourt 2014. Editoarea lui (les Editions du Sonneur)
povesteşte cum, uluitor, Academia Goncourt le-a răspuns că nu are
cum să premieze cărţulia de format mic şi de 68 de pagini la
categoria roman, dar că textul e atît de bun încît îşi permite să
inventeze pe loc un premiu pentru « nuvelă », mai precis pentru un
volum care conţine o singură nuvelă. , !

M-aş fi mulţumit, zău, cu una-două improbabilităţi, prinse în
plasă într-o seară de joi (tînărul din metrou, Goncourt-ul pentru o
poveste) dar mai capturez una, la întoarcere. Refac acelaşi drum,
calc repede, să conjur metroul să mă aştepte, şi văd scena, onirică,
suprarealistă, cu flash-uri de telefoane crepitînd în jur : un bărbat
tunde, în faţa Centrului Pompidou, o cămilă.

Metroul e un submarin plin cu balene imponderabile. Mai uşor
trece o cămilă prin urechile acului decît s-ar privi oamenii direct în
lumina ochilor. Singura balenă din submarin care-a îndrăznit un salt
inutil şi sublim e tînărul acela care, de abia urcat la Place d'Italie,
două staţii mai încolo, pe la Censier Daubenton, deja intrase în
vorbă cu vreo opt pasageri.

, din pasajul Molière.

Cavaillès

Cavaillès

Cavaillès

pince-sans-rire

Dacă s-ar reîncarna într-o balenă,
Cioran ar fi şi mai nefericit

căderea

Alors l chapeau

avant-goût

ŕ

Joi seară

Cristina HERMEZIU

CRONICA MERIDIANE

Florentina NIŢĂ

Un bombardament insolit a avut ca ţintă oraşul Milano. Circa
100.000 de poezii, în limba italiană şi spaniolă, ale unor
poeţi contemporani chilieni şi italieni, au luminat cerul de

deasupra Pieţii Domului în seara de 26 septembrie 2015, sub privirile
entuziaste ale celor prezenţi. "Ploaia de poezii" este un proiect al
colectivului artistic ”Casagrande” şi constă în lansarea a mii de
poezii dintr-un elicopter ce survolează oraşe care în trecut au fost
supuse unor bombardamente aeriene. Astfel de evenimente au mai
avut loc până acum în: Santiago de Chile (2001), Dubrovnik, Croaţia
(2002), Guernica, Spania (2004), Varşovia, Polonia (2009), Berlin,
Germania (2010), Londra (2012). Cine a trăit teroarea
bombardamentelor poate a resimţit aceiaşi fiori la apariţia pe cer a
bolidului metalic. Evenimentul a însemnat pentru ei o blândă revanşă
asupra istoriei, un semn de împăcare cu fantasmele unei memorii
încă vii. Pentru noile generaţii a fost o evocare spectaculoasă a unor
pagini din manualele de istorie, în acorduri lirice şi fleşuri de selfie.

Pomul Vieţii în interpretări
moderne

Simbol al Expoziţiei Mondiale de la Milano, Pomul Vieţii
este o construcţie stilizată din lemn şi oţel înaltă de 37 de
metri, ridicată în mijlocul unui lac şi dominând

împrejurimile. Frumuseţea unei geometrii perfecte îi conferă
acestuia, pe lângă aspectul monumental, o mare forţă expresivă.
Proiectul este inspirat din desenele lui Michelangelo după care s-a
pavat Piaţa Campidoglio de la Roma. În timp ce asistăm la
reprezentaţia artistică oferită zilnic prin spectacole de sunet,
lumină, jocuri de apă şi efecte pirotehnice, realizate cu sofisticate
tehnologii, să ne amintim că arborele este prezent în mitologia
antică, în riturile babiloniene, în scrierile indiene, în cultura
precolumbiană, la budişti şi evrei, indicând prin ramificaţiile sale
căile şi implicit alegerile pe care omul trebuie să le facă de-a lungul
existenţei sale. Într-o interpretare pitagorecă era asimilat literei

greceşti Y, răscrucea de unde drumurile se despart, pornind în
direcţii opuse. Simbolistica pomului vieţii şi a cunoaşterii ne
poartă prin Eden, alături de Adam şi Eva, până la lemnul crucii
salvatoare a lui Isus. Căci ce altceva este copacul dacă nu
întruchiparea omului, cu ramurile ca tot atâtea braţe înălţate spre
cer? Dar el nu e doar simbol religios, ci reprezintă însuşi misterul
creşterii, a permanenţei regenerări, a rodirii fertile, a victoriei vieţii
asupra morţii.

”Divinus hallitus terrae” ne întâmpină o inscripţie la intrarea în
EXPO. Mai toate viziunile alegorice de mari proporţii se constituie
în adevărate ode închinate vieţii, evoluţiei speciilor vegetale şi
animale şi istoriei societăţii umane. Structurată expoziţia pe tema
alimentaţiei prezintă mere, spice de grâu, peşti ori caşcaval doar în
imagini digitale sau forme de ghips. Şi totuşi, mulţi au preferat un
design modernist al cornului abundenţei. Vei pleca oarecum
dezamăgit de la asemenea reprezentări, dacă nu eşti cumva un
pasionat de jocuri pe calculator ori un naiv distrat. Cu mici
excepţii, aproape toţi se bazează pe iluzii optice şi efecte speciale
menite să impresioneze vizitatorii. O călătorie imaginară prin
intermediul alimentelor, aruncând o privire pe geam în bucătăria
gazdei, e o apropiere de gustul şi savoarea locurilor, o posibilitate
de a cunoaşte spiritul ce animă viaţa celorlalţi. Un fel de „spune-mi
cu ce te hrăneşti, ca să-ţi spun cine eşti”. Dar ce vom mânca în
viitor? Vom fi mai informaţi ca acum asupra a ceea ce înghiţim?
Cum vom face cumpărăturile peste 50 de ani? În ce mod ar putea
veni în ajutor tehnologia? Întrebări repetate în toate limbile
globului. Din această perspectivă vizionară se fac, deocamdată,

multe scenarii pe seama
sectorului alimentar: roboţi
care aşează marfa pe rafturi,
produse supuse unei analize
interactive, culturi în „vertical
farm”, reţete culinare futuriste.
Va trebui să fim pregătiţi la
orice. Căci viitorul este
aproape.

La întoarcerea acasă mă
întâmpină din grădină cu un
surâs larg rodiile stând să dea în
pârg, ca în fiecare an, drept
mărturie a vieţii care îşi
urmează cursul implacabil,
după legile ei şi indiferentă la
interpretările moderniste prin
care uneori prea îi denaturăm
înfăţişarea.

punctul de referinţă pentru existenţa partenerului. În ,
spre exemplu, întîlnim un scenariu narativ bine orchestrat despre
impactul Lilijei asupra instanţei poetice. De remarcat, totodată, în
versurile care urmează, faptul că imaginile se succed într-un ritm alert.
Acest efect stilistic contribuie la realizarea unui „dramatism” dinamic,
fiindcă esenţială este „construcţia” secvenţelor şi montarea acestora în
interiorul unui discurs menit să descopere frumuseţea iubitei: „Soţul a
plecat de la dînsa,/ ca să-l caute pe Dumnezeu./ Doar Domnul
locuieşte în ochii tăi -/ zic eu./ […]/ Oare aş pleca? Ca de la o femeie -
probabil, dar de la individualitatea ei - niciodată/ […]/ Este metafora
sufletului,/ al meu nu-i al meu”.

Desigur, aceste scene poetice sînt facile şi nu evidenţiază latura
autentică, profundă a poetului. Cele mai izbutite estetic sînt textele
care se axează pe „monologul” unor figuri mitologice. Unul dintre
cele mai bine realizate poeme de dragoste ale volumului -

- surprinde, printr-o serie de pasaje sugestive, resorturile
unei gîndiri aflate într-o permanentă căutare de sine, într-un continuu
proces de autocunoaştere prin intermediul celuilalt. Trecerile de la
general la particular, de la material la imaterial (a se înţelege: relaţia
dintre lumea interioară şi cea exterioară) definesc tensiunea lirică
construită în poezia menţionată, tensiune care caracterizează aria
poetică exploatată de poetul din Polonia. Dar muzica lui Orfeu
cunoaşte şi un răspuns venit din partea iubitei. În , întîlnim
perspectiva soţiei despre „aventura” întreprinsă de Orfeu în abisul
infernului: „Stăpîne al meu, pe cînd cîntai,/ defileurile surde alergau
cu pas sigur./ Pe pămîntul decupat pentru noi, păşea, prin aerul îmbibat
de sare/ prin fisura tăiată de cîntecele tale”. Astfel de imagini revin,

Prinţesa tătară

Trei cîntece
ale lui Orfeu

Euridice

într-o oarecare măsură, şi în alte poeme: , ,
etc.

O pondere mică în cadrul volumului revine poeziilor în care
iubirea se îmbină cu descrierea obiectelor mărunte, banale care fac
parte din viaţa oamenilor. Un text precum
propune un altfel de periplu prin „stările” esenţiale ale existenţei şi
aminteşte, pe alocuri, de poezia lui Czesław Miłosz: „Fii fierul meu
de călcat, zilnic - şi surîde - zori deasupra munţilor./ În jurul ei,
mulţime de admiratori./ Se cinstesc cu vin şi ţuică, laudă poeziile ei,
scriu pentru ea ale lor…”.

Deşi ipostazele iubirii reprezintă baza culegerii de versuri,
putem întîlni, totodată, şi fragmente despre condiţia creatorilor de
lumi poetice. În , de exemplu, artistul este un
„vînător” care nu poate descoperi niciodată „ţinta”, iar singura lor
compensaţie sînt cuvintele „pe care le atacă folosind topoarele” şi le
„înţeapă cu stiletele”. Cuvintele se pare că sînt „problema”, iar de
aici ar trebui să înţelegem efortul artistului nu de a-şi „găsi” cuvintele
potrivite, ci de a inventa elementele care ar putea să-l înfăţişeze cu
adevărat şi, mai ales, într-o manieră estetică. Într-o altă secvenţă
lirică - - cititorul poate să identifice
rolul primordial al scriitorilor: „Sînt îngrijoraţi pentru orice
realitate,/ dar, fără ei,/ lumea ar fi prea îndesită, chiar şi pentru
jumătate de viaţă.”

Un text aparte, în cartea apărută la Editura Performantica, este
, poem care conturează un Iisus lipsit de aura divină, un Iisus

umanizat care poate semnifica, pe de o parte, depăşirea cadrului
restrictiv impus de condiţia de muritor a omului, iar pe de altă parte,
dorinţa de a apropia spaţiul Divinităţii de cel al oamenilor. In orice
caz, textul este memorabil prin forţa de sugestie a construcţiilor
lexicale.

Poezia lui Aleksander Nawrocki din antologia prezentată
promite, dincolo de nelipsitele ipostaze ale Erosului, o poetică care
tinde să chestioneze aspectele problematice ale fiinţei umane. Dar
această ultimă latură poate o vom descoperi, mai pregnant, într-un alt
volum…

Barbara Cecilia Monica

Fii fierul meu de călcat

Poeţii adevăraţi

Blînde şi lipsite de curaj animale

Paştele

crochiuri din Par(ad)is
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M O M E N T
Bogdan ULMU

Cu ce să-ncep? Poate cu revenirea-n politică a lui Traian
Băsescu. Personal, îi urez succes.
Nu fac parte din grupul mulţilor anonimi care-şi înjură
Preşedinţii. Dacă era ceva de capul lor, îl înjurau pe Ceaşcă. Eu
îl laud întruna pe singurul conducător impecabil al românilor:
Carol I.
Dar, observ, concetăţenii mei au căpătat alergie la Lideri! Nici
Johannis nu le mai place! În ritmul ăsta, nu ştiu unde se poate
ajunge.

*
De mirare rămîne pentru mine faptul că Preşedinţii sunt, toţi,
dezamăgitori, în timp ce alegătorii se cred perfecţi. Stau la
cîrciumă, beau alocaţia copiilor şi înjură mai-marii că nu le dă.
Jos pălăria!

*
Altă statistică mă lasă bujbei: cică avem cinci femei, pe zi,
violate. Hm! Măriţi pedeapsa, bre!
Dar poate şi urlă invidia-n mine: n-aş mai putea viola nici
măcar una pe an!

*
S-a mărit salariul doctorilor: mi se pare normal. Vor pleca din
ţară cu 10 - 20 % mai puţini...
Dar s-a deschis şi Cutia Pandorei: că acum toţi vor măriri de
salarii!

*
Maneliştii au ameninţat că vor pleca din ţară, dacă vor fi
impozitaţi. Sper să nu se răzgîndească! Şi-şi pot lua şi fanii cu
ei...

*
Am văzut un reportaj care m-a indignat: într-o comună de lîngă
Galaţi se angajau zilieri, la culesul viilor. Puţini amatori!
Şi se mai plîng că nu-i de muncă în România!
La tîrgurile de joburi niciodată nu se ocupă locurile. Da, şi eu,
prea-s nemulţumit, în rubrica de azi! Daţi-mi o altă realitate, şi-
mi schimb tonul!

*
Cu sinistraţii...a rămas ca-n tren. Norocul nostru că nu vor aici.
Dar ţările care i-au primit cu onoruri s-au întors la 180 de grade!
Mda...
Mă rog, să nu răscolim cazul, că nu ştim peste ce mai dăm...

*
Oprescu a devenit suspect de cancer. Nu spun o noutate: cum
este închis un mahăr, cum devine grav bolnav! Culmea că el
este doctor, şi nu şi-a dat seama pînă acum!
Or fi mai buni medicii din pîrnaie...sau se declanşează boala pe
fond de supărare? Om muri şi om vedea.

*
Am urmărit o recentă premieră a Teatrului Tv: .
Spectacol fără noimă. Kulîghin este...orb, iar Maşa - grasă.
Anfisa, slujnica, este costumată într-un costum alb bărbătesc.
Şi-n partea a doua, apar Lenin şi Stalin.
De la o vreme, Teatrul Tv ratează clasicii incredibil! (am văzut
şi-o bizară, şi-o ciudată!).
Daţi-o pe contemporani, copii! Că la ei se observă mai greu
rateul.

*
În SUA a avut loc al 5-lea atac armat într-o şcoală, din ultimele
patru luni. Nu mai vindeţi arme, bre! Că mor atîţia nevinovaţi!

*
Guţă şi-a pocnit amanta în direct, la emisiunea lui Capatos.
Secvenţa a făcut vîlvă. Felicitări realizatorilor!
Acum înţeleg de ce nu-l cheamă pe Pleşu: ăla nu sare la bătaie!
CNA nu ia decizii nici de data asta. Utilă instituţie!

*
Crainicele tv iar pronunţă prost: Fîntînariu (cu accent pe ultima
silabă). N-o trece niciun intelectual prin platourile PRO Tv-
ului? Întreb şi eu, nu dau cu parul...

*
Şi-o propunere utilă: meciurile echipelor noastre să se
programeze dimineaţa. Că seara nu mai putem dormi!
După România/Fiinlanda am luat trei uri! Păi după ce
plătesc abonamentul tv, de o viaţă, mai dau banii şi pe
somnifere?
Apoi, cred că trebuie schimbat Iordănescu: are o pensie bună,
de general, de fost parlamentar...la Naţională să vină unul
priceput.
Şi-o ultimă nedumerire: fotbaliştii nu-s profesionişti? Cum de
nu nimeresc poarta şi dau pase la adversari?Aud?
Cum ar fi ca actorii să nu nimerească nici ei scena şi să dea alte
replici?

Trei surori

Hedda Gabler Noapte furtunoasă

Xanax

de-ale televiziunii

sprijin
proiectul

ă

cronicaveche

HISTORIA

Historia.ro

Redacţia
Redacţie

este o revistă pe care am
citit-o, de fiecare dată, cu plăcere...
intelectuală, datorită modului cum
rigoarea ştiinţifică ”se împletea” cu
supleţea redactării. Dar iaca, citim în

(un puişor on/line al revistei
pe hîrtie) un fel de , scrisă,
pare-se, de Nică Oşlobanu, care vrea să
ne spună

Compunerea începe...
crengist, calchiind debutul

Dacă este o
, musai că şi -

crede elevul corigent la limba română -
are mai puţin cunoscute,
altfel zis, nişte lucrături. Stilul relatării
este în continuare sublim:

Mai la vale, sunt compilate,
cu sârg de şcoler subnutrit, date
b i n e c u n o s c u t e d i n b i o g r a f i a
Povestitorului:

Răspopirea i-a adus-o:

Cum, chiar a tuturor
păsărilor?!? Căutând autorul acestei

, am descoperit, cu uimire, că
este semnat: . Minunată

, care poate promova astfel de
extemporale, fără a corecta, cel puţin,
greşelile de computerizare:

compunere

De ce a fost caterisit (răspopit)
Ion Creangă.

Amintirilor
din copilărie: îşi aduc aminte cu
plăcere de acest fragment şi de

din cartea care l-a făcut celebru pe
Ion Creangă. Totuşi, pe cât de cunoscută
este , pe atât de puţin
este prezentată viaţa marelui prozator.

Amintiri din copilărie
lucrare viaţa autorului

cîteva aspecte

Scriitorul ne
mărturiseşte că a fost dorinţa

, Smaranda, ca el să urmeze calea
preoţiei. De aceea, îl vedem întâi încris la
şcoala din sat, apoi l-a
încredinţat , David
Creangă, care-l duce pe valea Bistriţei, la
Broşteni (...).

După studiile la
Seminarul din Socola, în 1864, Ion
Cre angă a i n t r a t l a „Şcoa l a
preparandală vasiliană de la «Sf. Trei
Ierarhi»“, unde profesor pe Titu
Maiorescu, care , şi

învăţător la Şcoala primară nr. 1
din Iaşi.
participarea la teatru şi împuşcarea
păsărilor.

compuneri

Conflictul cu
stareţul de la Golia, grecul Isaia
Dioclias, care se pare că avea

cu soţia lui Creangă de ceva
vreme, era o chestiune cunoscută. De
asemenea, alungarea ciorilor de pe turla
bisericii ţine de ascultările ,
uneori stupide, la care era supus autorul,

Mulţi
multe

altele

lucrarea aceasta

mamei
sale

mama sa
bunicului său

l-a avut
îl aprecia foarte mult

l-a pus

o relaţii
sexuale

bisericieşti

Bianca MARCOVICI

Bolnavi în ţara fără anotimpuri

Î
n filmele americane, mereu repetitive,
mereu cu aceleaşi subiecte dar jucate
de alţi actori, totul se învârte în jurul

psihiatrului. Pur şi simplu bolnavi sau nu, ei
sunt "traşi de limbă" să li se afle problemele,
copilăria etc din care ei, doctorii psihiatri, să
tragă o concluzie: de ce nu sunt întregi la
minte sau de ce le vine să se sinucidă. Se
descoperă cauza şi, până la urmă, bolnavii tot
b o l n a v i r ă m â n d u p ă t r a t a m e n t e
eşuate...După mine, sportul şi dozarea
energiilor, Yoga ar ajuta mai mult decât
dozele de medicamente luate zilnic. Poate ar
economisi şi bani. Ieşi puţin, ajungi î
mediul israelian şi găseşti tot ce-ţi trebuie să
te pui pe picioare , inclusiv dând de alţi
bolnavi cu capul... Care îşi caută - de

n

dimineaţă - un cobai să-şi descarce nervii la
vreo coadă sau şofând sau privind noile preţuri
la legume într-o ţară fără cele 4 anotimpuri.
Bolnavii vor să devină, să conducă pe
altcineva...sunt frustraţi sau plictisiţi. Nu au un
hobby, sau poate sunt în criză de timp, bizari,
au tabieturi.Unii însă sunt adevăraţi bolnavi,
mai ales cei care au traume de război. Pentru
soldaţii noştri, pentru famiile lor, recuperarea
durează. Sunt duşi în India pentru un fel de
terapie de grup, cei care au rămas infirmi şi nu
pot să-şi depăşească durerea. Din cei care au o
proteză în loc de ochi sau de picior,
televiziunea face un film eroic difuzat la orele
de vârf. După, actorii noştri Neactori devin
Anonimi.

Te întrebi dacă şi cum vor fi recuperaţi, te

doare până în străfundul inimii, nu mai ai
cuvinte.Te rogi pentru ei să li se dea putere să
supravieţuiască.

Pot deveni şi doctor, pot fi poet sau pot fi
pacient...

Să interpretăm vise, asta e clipa
adevărului. E un viscol orbitor iar eu sunt
desculţă...Troienele îmi dau de furcă...Nu
prea am chef să mă întorc acasă. În vis poţi
minţi că rezişti desculţă privind la mama care
face semne disperate cu mâna de la geam,
parcă zicând: "ai să te îmbolnăveşti, intră în
casă mai repede"!

Dar, nu a fost aşa...Nimeni nu m-a
chemat în casă! Asta explică de ce pot fi un
pacient. Atunci mă duc la mare. Marea e
nemaipomenit de tandră... Sper că şi pentru
soldaţii noştri invalizi.

care coleric

(N.T.)

din fire, încerca să rezolve
lucrurile tranşant în felul său.
Oricum, credem că un gimnazist de la
Humuleşti sau de la Broşteni ar fi comis o
compunere mai puţin ridicolă...
MUZEUL DE ARTA

INCREDIBIL.

LAURA NICORESCU,

INCULTURA LA PATRU ACE.

din Lisabona î i
atrage vizitatorii într-un mod original
deocamdat : copii ale unor tablouri
celebre au fost panotate pe pere ii din
strad , trec torii fiind confrunta i acum nu
numai cu imagini de agresiv publicitate,
ci si cu eterna frumuse e aArtei.

Svetlana Aleksievici,
laureata Premiului Nobel pentru
Literatur 2015, remarc într-un interviu:
„Am întrebat mama unui soldat care a
murit în Ucraina: „De ce taci? Fiul t u a
fost ucis." i mi-a r spuns: „Daca vorbesc,
nu o s mai primesc un milion de ruble i
vreau s îi iau fiicei mele un apartament cu
banii tia."

o tân r
românc , o voce cald , admirabil timbrat ,
cucere te scenele Europei, afl m dintr-un
film produs de TVR Interna ional. i
transmis de TVR1 în jurul orei 9
diminea a, când mai to i românii sunt
ocupa i cu munca de fiece zi. Ei se uit
seara la televizor pentru a fi la curent cu
ultimele ispr vi ale parlamentarilor,
sportivilor, vip-urilor de silicon. Pentru ca
asta li se ofer s deguste în timpul lor
liber. De ce s tie ei c Laura Nicorescu,
înc o voce plecat din România, va cânta,
la Salzburg în aceasta stagiune, în „Flautul
fermecat"? Sau de ce sa afle, de la
fermec toarea sopran , c succesul în art
presupune nu numai talent, ci si exclusiv
pasiune, inteligen d ruire, r bdare,
perseveren ?

Dac
un ministru al culturii - român! - poate
afirma c l-a citit pe „autorul Hamlet”, de
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ce nu ar avea voie un ilustru anonim s
sus in c „ Le comble du snobisme, c'est
de parler de Mozart sans avoir jamais vu
un de ses tableaux!" ?

vine de unde
nu se a teapt decât foarte pu ini ast zi,
când muzele încearc , una dup alta,
uniforma Cenu resei. i totu i: „Arti tii
i poe ii sunt nervul viu al umanit ii. Ei

nu pot face mai nimic pentru salvarea
omenirii. Dar, f r ei, mai nimic n-ar
merita salvat,” scrie pe mormântul
pictorului Jackson Polloch. De acord,
stima i cititori ai „Cronicii vechi”?? Oare
a a s fie?

(1956-2003), membr a Cenaclului de
Luni, autoare a volumului „Zestrea de
aur”, din care reproducem în continuare:
„Un copil cu ochii de câine/ m-a întrebat
într-o zi/ dac este greu s ajungi scriitor./
Era iarna i totu i ploua/ pe drumul scurt
dintre coala i cas ,/ Gunoaiele t v lite
de ape/ se sp lau cu frenezie. Pân i
gunoaiele vroiau s se spele./ Le sim eam
bucuria când o b ltoac / mi-a mângâiat
t lpile prin pantofii vechi. / Laptele nu
venise./ Ne-am a ezat cumin i (o, mult
prea cumin i) / la coada dar n-am rezistat.
/ Era mult prea frig./ Câinii cartierului
începuser s latre, / bezna era tot mai
groas , n-aveam m nu i. / ipenie - de -
Om.”
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SALVAREA OMENIRII

AMINTIRI cu MARIANA MARIN

(V.B.)

Ilustr m prezentul num r cu reproduceri
dup lucr ri semnate MIHAI CRISTE,
suprarealist de manier clasic , amintind
de Magritte prin lirismul straniu, prin
subtilitatea metaforelor sale plastice,
dincolo de care r zbate, provocator,
Cuvântul. Prima sa expozi ie, deschis la
Geneva în 2013, în ciclul „R d cini
europene”, sub egida Consiliului Europei, a
impresionat iubitorii de art . Are tablouri
expuse la Kunsthaus din Rotterdam i
tr ie te din renov ri de biserici în România.
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