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Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă
În recea mea-ncruntată suferinţă,
Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies,
Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des.

De când s-a întocmit sfânta Scriptură
Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură
Şi anii mor şi veacurile pier
Aci sub tine, dedesubt, subt cer.

Când magii au purces după o stea,
Tu le vorbeai - şi se putea.
Când fu să plece şi Iosif,
Scris l-ai găsit în catastif

Psalm

Şi i-ai trimis un înger de povaţă -
Şi îngerul stătu cu el de faţă.
Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea
Şi pruncul şi bărbatul şi femeea.

Doar mie, Domnul, veşnicul şi bunul,
Nu mi-a trimis, de când mă rog,

nici unul...
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Charles Le Brun (1619-1690), (Luvru)“Adora a ”ţi păstorilor

La ceas de colind i de Nou An,

ur m cititorilor i colaboratorilor no tri,

r gaz de s rb toare luminat,

cu bucurie i un strop de senin binecuvântat.
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Revistă finanţată parţial de Ministerul Culturii

Se succed şi cresc zid momentele-n care pacea pare mai curând o iluzie optică, un privilegiu, decât o realitate. Ziduri
încleiate cu moarte, arhitecturate cu neagra şi mocnita luciditate. O lume întreagă studiază forţat echilibristica. După decenii
de practică pe funii putrede s-a trecut într-un final la adrenalina extremă a baloţilor de sârmă ghimpată. Un joc fără eroi, scop
demagogic şi-o cauză deturnată ce reclamă însă graniţe, ghetouri şi forţă armată. Fir sumbru, bine întins, fortificat cu aliaje
de ură si snobism.

Trăim circumstanţe, aşadar, în care cumpăna între ani s-a metamorfozat şi ea. A cotit-o semantic, spre cumpăna de veac.
Orgolii mari, orgolii mici, religii mari, religii mici, tare, derapaje sociale fierb cînd pripit, când la foc mic, chipul lumii.

O lume cu răni deschise şi demoni interiori bine hrăniţi. O lume care şi-a pierdut inima, făcând din dragoste o slăbiciune
amară. O vorbă goală şi hilară. De la extreme ideologice la deziluzii personale, orice motiv e bun să taci şi să ...apeşi pe
trăgaci. 2015 a contabilizat macabre incendii, atentate, conflicte reale, conflicte mimate.

Zboruri la propriu şi la figurat, mortale, prezumţii de sfârşitul lumii, teroare si teorii conspiraţioniste de islamizare. 34 e
numărul actualizat al regiunilor în care ripostele armate sunt departe de a se fi încheiat. Desigur, nu sunt zone la fel de
"fierbinţi" toate, dar cert e ca sunt flancate de, pe cât de mici, pe atât de intense, "războaie reci" mustind de agresivitate. Cu sau
fără a lor detonare, violenţa e deja o molimă care ucide pe capete. La întâmplare. Aşa e oare? (Raluca-SOFIAN OLTEANU)

Disecţia realităţii
şi cadavrele culturale

Cele trei ,,Graţii” Homo: Sapiens, Faber şi Pix- eliens
(CNP. 665,999), au ajuns la vămile Împărăţiei cu
bagajele pline de veşti rele. În punga cu religie, Zeii au

obosit şi s-au preschimbat în vip- uri şi eroi virtuali. ,,Aveţi grijă de
gândurile voastre, că vă determină vorbele; vorbele, faptele; faptele,
obiceiurile; obiceiurile, caracterele şi caracterele, destinele voastre!''
(Talmudul) Omul păcătos şi înfricoşat aşteaptă judecata de apoi.

În sacoşa cu artă, sublimul a căzut în frumos, atenţie, vulgar,
nihilism, zerograd şi pestilenţios. Vezi cele nouăzeci de conserve cu
,,Merda d' artista” vândute cu preţul greutăţii lor în aur de către
Manzoni.

În servieta filozofiei totul curge (la vale, normal!). Socrate ,,ştie
că nu ştie nimic şi nici de asta nu e sigur”. Diogene, cu felinarul
aprins în plină zi ,,caută un om”. Chiar, dumneavoastră aţi găsit?

În plasa ştiinţei duhneşte Legea Entropiei, unde toate formele
existenţiale consumă ordine din mediu şi dă la schimb dezordine.
Consumăm teologic şi eliminăm logic. Vina ar aparţine logicii
aristoteliene, care a încastrat adânc în sistemul nervos linia dreaptă.

,,În 1953 am realizat că linia dreaptă duce la prăbuşirea omenirii.
Linia dreaptă s-a transformat într-o tiranie absolută,… , este linia
care nu există în natură. Şi această linie este temelia putredă a
civilizaţiei noastre, condamnate. Aceasta este adevărata noastra
incultură.” (Wundertwasser)

„În interiorul oraşului… table de şah, iar table de şah, mereu
table de şah, un deşert de table de şah, aceste table de şah sunt
închisori pentru trup şi morminte pentru suflet.” (J. Ruskin, 1910)

M. Veber a atacat ,,cuşca de fier” a modernităţii în care, Adorno
şi Horkheimer descoperă o ,,înşelătorie în masă” a culturii linear
tehnologice care deversează în media violentă şi promiscuitate, de
dragul profitului financiar-economic. Cică ,,omul este o unealtă cu
care o maşină construieşte o maşină mai perfecţionată”. Că noi,
,,suntem organele sexuale ale maşinilor” şi că ,,de când maşinile au
învăţat să se autoreproducă, planeta este a lor.

Dar să fim liniştiţi, toţi şi toate sunt spectre, holograme, iluzii,
adică ,, nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă.”

În spaţiul ocult al torpedoului maşinii, sub volan, entropia
politică: după Zei, la putere s-au succedat preoţii (pastorii),
războinicii (stăpânii), negustorii (conducătorii) şi acum hoţii şi cei
fără de căpătâi (dictatorii).

La inspecţia automobilului, ce să vezi? În motor demonii; în
cutia de viteze, câinii; în rezervorul de combustibil, porcii; în
caroserie, morţii; în sistemul de lumini, viii şi în bancheta din spate,
preoţii. Frâne, Zero!

Văzând că au fost descoperiţi, au încercat cu mita; nimic!Atunci
au trecut la ameninţări! Cei doisprezece vameşi au chemat şeful de
tură.

- Măi, copii! zice El.Vouă cine v-a dat lecţii de v-a făcut rinoceri?
Cumva ,,Cântăreaţa Cheală”?

Primii doi Homo au bâjguit că Hilel i-a învăţat să dea şpagă în
legea Talionului şi să manipuleze inimile îndărătnice cu secera şi
ciocanul, iar CNP-istul că şi-a dat chiar doctoratul cu Hilel cu
tema;,,Cum se sparg inimile cu Legea Urii şi armele de distrugere în
masă''.

- Iubiţii mei, copii, n-aţi auzit că Eu am schimbat Legea Veche a
animalelor? Cea în care se răspunde la provocări cu luptă,
încremeneşte sau fugi? Legea Nouă este a mântuirii în spiritul
Oamenilor Adam, în care orice problemă se rezolvă cu îmbrăţişări,
iubire şi cunoaştere!

- Dar cine eşti Tu, să schimbi Legile? au întrebat în cor, cei trei
Homo.

- Eu sunt Calea (Iubirii), (Cunoaşterii) Adevărul (ui) şi Viaţa
(Veşnică)!

Trăim vremuri marcate de ignoranţă, de intoleranţă şi
ipocrizie religioasă.Avem două civilizaţii, cea europeană
şi cea arabo-musulmană, religii, la origine, surori, dar

care au apucat-o acum fiecare pe un alt drum. Marcate de secole de
separaţie aproape totală, ele experimentează astăzi contactul direct,
un contact ce ameninţă să se transforme în coliziune.

Cu greu se mai desluşesc meritele celor două civilizaţii,
contribuţiile lor la devenirea umanităţii moderne. Nimeni nu-şi mai
aminteşte azi de cifrele arabe, baza progresului matematicii
universale şi a ştiinţelor asociate ei, nici de Fibonacci, cel care a făcut
posibilă adoptarea lor. Avicenna, Omar Khayyam şi alţii sunt azi
doar nume enciclopedice, nume ori necunoscute celor mai mulţi, ori
complet lipsite de importanţă.

În vremurile din urmă, altele sunt „ordonanţele”... Lumea arabo-
musulmană, cea care a făcut posibilă Renaşterea, azi se reduce la

Fabrica de întuneric

Anul 2015 - şi nu numai el - a contribuit cu tuşe groase de
întuneric la portretul unui început de mileniu marcat de
aşteptări dintre cele mai luminoase.Aceste aşteptări ar fi

trebuit să se prăbuşească din capul locului, odată cu turnurile
gemene. Dar, deşi infirmate cu frecvenţă aparent crescândă, ele au
continuat şi continuă încă, pentru că, nu-i aşa, speranţa moare ultima.
Iar în umbra acestei speranţe, întunericul se propagă nestingherit
prin purtătorii universali de întuneric, care, conştient sau nu,
obturează lumina prin complicitatea lor, fie ea activă sau pasivă. E un
paradox dureros că noi, oamenii, suntem purtătorii întunericului care
ne înghite treptat.

Acu', turnuri se tot prăbuşesc de când a început lumea, iar
mesajul prăbuşirii lor tot pare să nu ajungă la respectiva lume.Turnul
Babel a devenit o metaforă foarte productivă, dar lecţia lui iniţială
trece în continuare neobservată. Turnul din Siloam, mai puţin
celebru, s-a prăbuşit şi el spectaculos, dar zgomotul prăbuşirii lui
pare să nu fi ajuns până la noi, deşi, în capitolul 13 din Evanghelia lui
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Dragoş GROS:
Coliziunea ignoranţelor şi codul

voalului

Florin BICAN:

fundamentalism tribal, în timp ce Secolul Luminilor european se
limitează la intoleranţă pseudo-creştină. Ambele părţi se cred într-un
conflict unde Dumnezeu trebuie apărat, fără a realiza micimea lor în
raport cu măreţia Lui, ignorându-i poruncile şi plasându-se deseori
chiar în opoziţie faţă de aceste porunci. Disoluţia a devenit manifestă,
încrâncenarea e la ordinea zilei, iar deasupra lor domneşte ipocrizia,
pompos drapată în hainele unor „religii”. Sub toate acestea se ascund
primitivismul tribal, nici măcar de formă disimulat, a arabo-
musulmanului şi aroganţa stupidă a europeanului ignorant. Fiecare se
crede în măsură să apere... Dar ce apără ei, de fapt?

În numele lui Allah, dar nesocotindu-i poruncile, arabul apără o
sumă de mentalităţi tribale, un mod de viaţă ancestral, o lene lipsită de
orice atribute reflexive, o existenţă îngustă şi limitată şi chiar o
anumită brutalitate agresivă, grefată pe o sensibilitate ce de mult a
încetat să se manifeste. De cealaltă parte, europeanul îşi apără valorile
culturale şi democratice, clar ameninţate de o invazie migraţionistă ce
pare a nu avea responsabili. Pe de altă parte, arabii au toată libertatea
să-şi apere modul de viaţă, dar asta la ei acasă, nu impunându-l
europenilor. Inadaptarea arabo-musulmanilor la realităţile şi
concepţiile Europei moderne este indiscutabilă, iar asta face parte din
structura lor antropologică. Fără să ştie multe din Coran şi prea mulţi
dintre ei chiar analfabeţi, arabii se folosesc de religie şi unii comit
chiar blestemăţii, invocând numele lui Allah. În legătură cu aceasta,
aş observa că teroriştii de la ISIS, care poartă acel voal negru ce le lasă
descoperiţi doar ochii, încalcă grav „codul voalului”, folosind
acoperământul capului ca nişte tâlhari mascaţi, ceea ce şi sunt de fapt,
indivizi rupţi de tradiţia arabă şi tribală a lumii arabo-musulmane. Ei
sunt acum într-un „jihad” împotriva tuturor, fără a ţine cont de suma
de semnificaţii pe care le presupune termenul. Înainte de orice,
jihadul este o luptă sfântă, a credinciosului cu sine însu?i, în
încercarea de a se apropia cât mai mult de idealul cerut de însu?i
Allah, în Coran. O altă semnificaţie este datoria dreptcredinciosului
de a răspândi Islamul, în a?a fel încât să nu facă prozeliţi prin forţă,
lucru interzis pentru musulmani, dar totuşi să asigure noi aderenţi
pentru credinţa „cea adevărată”. Doar în ultimul rând şi numai ca
interpretare a Coranului (prin hadith-uri), „jihad” înseamnă acţiuni de
forţă îndreptate împotriva „necredincioşilor”. Aici regăsim ISIS, dar
şi alte organizaţii fundamentaliste, care consideră ipocrit că luptă
pentru Dumnezeu, când, de fapt, luptă împotriva celor spuse de el,
personal, în Coran. Cerinţa divină exprimată limpede în Surata Al-
Baqara, este ca musulmanul să trăiască în bună pace, atât cu evreul,
cât şi cu creştinul, singurele interdicţii fiind cele referitoare la
politeişti şi la relaţiile musulmanilor cu aceştia.

De cealaltă parte, europenii „creştini”, la fel de ignoranţi ca şi
arabii, se radicalizează şi adoptă poziţii mult mai potrivite Evului
Mediu întunecat, decât Secolului XXI. Superficialitatea franceză şi
rigiditatea germană şi-au dat mâna în problema migranţilor.
Rezultanta lor a produs ceva de neimaginat: o superficialitate rigidă,
imposibil de destructurat, grefată stângaci pe un creştinism semi-
asumat. Relativismul european a lăsat loc manifestărilor celor mai
felurite... De la garduri de sârmă ghimpată puse la graniţe şi până la
închideri de moschei, europenii ţin să-şi arate neputinţa de a dialoga
cu nişte migranţi ce nu vor decât să importe în Europa un mod de viaţă
vetust pentru ea. Coliziunea celor două mentalităţi încă n-a produs, să
nu exagerăm, mari tulburări, dar ele sunt previzibile, atât timp cât
dialogul va rămâne un deziderat al nimănui.

Luca, Isus îl menţionează răspicat: „Sau acei optsprezece inşi, peste
care s-a surpat turnul în Siloam şi i-a ucis, gândiţi, oare, că ei au fost
mai păcătoşi decât toţi oamenii care locuiau în Ierusalim? Nu! zic
vouă; dar de nu vă veţi pocăi, toţi veţi pieri la fel.“ Acest mesaj se
aplică la fel de bine şi prăbuşirii turnurilor gemene din New York, şi
prăbuşirii avioanelor ca urmare a unor acţiuni umane deliberate, şi
incidentului din clubul „Colectiv“, şi dezastrului/dezastrelor de la
Paris şi de aiurea. Într-adevăr, victimele nu sunt, nu au cum să fie, mai
culpabile decât supravieţuitorii. Dar ne asumăm, oare,
responsabilitatea supravieţuirii, în sensul folosirii şansei care ni s-a
dat pentru a ameliora lumea, deschizându-ne în primul rând pe noi
influenţelor amelioratoare?

Sper că această întrebare nu este condamnată să rămână retorică,
mai ales că răspunsul se află în îndemnul Mântuitorului la pocăinţă.
Dar nu în pocăinţa de paradă care se practică mimetic, atunci când se
practică, ci în acea atitudine reformată din interior, care presupune o
angajare fără subterfugii în remedierea greşelilor de care că ne
facem vinovaţi, aşa cum sugerează termenul novo-testamentar

, care presupune o transcendere a minţii şi o re-formare a
inimii.

Am întâlnit unul dintre cele mai frumoase exemple de pocăinţă în
romanul lui Kurt Vonnegut „Sirenele de pe Titan“. Acolo găsim un
personaj, o brută de felul său, care eşuează cu o navă spaţială într-o
peşteră de pe o planetă necunoscută, din care nu mai poate ieşi.
Peştera este populată de nişte organisme romboidale şi vag
fosforescente, care se dovedesc fascinate de muzica clasică emisă de
sistemul hi-fi al navei. Constatând cât de fericite sunt organismele
romboidale să asculte muzica, fosta brută se transformă în DJ-ul
fericirii lor, din care însuşi îşi extrage o fericire pe care nu o mai
cunoscuse - e fericit să constate că poate face pe cineva fericit. De
aceea, când are posibilitatea să părăsească planeta, refuză: preferă să
rămână în fundul peşterii, asigurând fericirea ciudatelor organisme.
Păstrându-şi echipamentul hi-fi şi provizii pentru o viaţă, îi cedează
nava camaradului cu care eşuase pe planetă, justificându-se: “I found
me a place where I can do good without doing any harm, and I can see
I'm doing good, and them I'm doing good for know I'm doing it, and
they love me… as best they can. I found me a home.“ Pentru el,
„acasă“ înseamnă locul unde poate face un bine recognoscibil, fără a
face niciun rău amestecat cu el, unor fiinţe care apreciază acest bine
ca atare şi îi răspund cu iubire. Chiar dacă el şi fiinţele respective
aparţin unor specii complet diferite.

Până când nu vom practica, fără rezerve, binele în jurul nostru şi
nu vom răspunde cu iubire binelui ce ni se face, nici pământul, nici
altă planetă, din orice galaxie, nu ne poate da sentimentul de „acasă“.
De aceea suntem (încă) foarte departe de casă, iar întunericul acestor
vremuri face cu atât mai dificilă găsirea drumului spre casă. Şi totuşi,
chiar acest întuneric conţine germenii propriei sale transformări.
Căci Dumnezeu a spus: „Strălucească, din întuneric, lumina“ (2
Corinteni 4, 1-6).

Cu cât întunericul devine mai dens, cu atât creşte iminenţa
izbucnirii luminii care ne va arăta drumul spre casă. Iar atâta vreme
cât harul lui Dumnezeu ne îngăduie să credem acest lucru, chiar şi
întunericul din jur este o sursă de speranţă. Sărbători fericite şi unAn
Nou binecuvântat tuturor!

ştim

metanoia
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Acuze la unison

Să pui oamenii la grămadă şi să-i pedepseşti pentru lucruri
care ţin de supravieţuire sau, mai rău, doar pentru
incidentul de-a se fi născut într-o credinţă anume,

neacceptată de „lumea civilizată”, dar cu o istorie, în mod bizar, cel
puţin asemănătoare ca doctrină ideologică cu ceea ce se numeşte
astăzi stat islamic sau jihad, pare să fie, paradoxal, o pasiune a celor
ce propovăduiesc democraţia. Injustiţia şi nepăsarea acestei societăţi
care aruncă la marginea ei pe cei născuţi într-o altă confesiune decât a
lor, aceasta de altfel fiind singura lor vină, fac clare victime
colaterale.

Înşişi musulmanii, cei adevăraţi, se luptă şi caută, de ani, soluţii
pentru eradicarea terorismului, dar detaliile acestea nu sunt spuse cu
voce tare, nu-i aşa? Turcia e un exemplu grăitor în acest sens,şi nu de
ieri de azi. Islamul nu se opreşte la jihad aşa cum, Slavă Domnului!,
creştinismul n-a făcut-o la cruciaţi. Sau inchiziţie, acea „lăudabilă”
instituţie ecleziastică, represivă, cu prerogative judiciare de o mare
cruzime, însărcinată cu apărarea credinţei creştine. I-a persecutat,

Cump na dintre ani. Cump na unui veacă ă

Lucian BĂLĂNUŢĂ:

Toamna tragediilor - în galeriile
reţelelor sociale

Sunt momente care necesită să fie întâmpinate cu tăcere în
faţa plasmelor din care se urlă a tragedie. Empatizăm sau
nu, uneori cu unităţi de măsură şlefuite în funcţie de

proximitate. Prin apropieri sau depărtări, ne formăm un reflex în a
pătrunde în psihologia celuilalt. Ne minţim că ne iese. Nu e loc de
baladă, ţâşnim, pur şi simplu, la minutul şapte din ploaia de noiembrie
a celor de la Guns N' Roses, în ton cu ritmul susţinut de tobele parcă
revigorate deodată.

Mă obsedează atitudinile oamenilor în astfel de vremuri şi cum
unii dintre ei apleacă urechea la fel de fel de interpretări lipsite de
fundament. Mă încearcă tot felul de sentimente. Însă, între acestea
pulsează şi mai puternic simţul responsabilităţii. Încrederea în mass-
media tradiţionale scade. Pe lângă scoarţa acelor televiziuni de ştiri
care funcţionează pe bază de fise şi comenzi, îşi fac culcuşul ciuperci
toxice, sub forma unor site-uri care vin să valideze şi cele mai
îndrăzneţe teorii. Nu de puţine ori, într-o astfel de construcţie,
informaţia nici nu conţine mai mult de un titlu şi o propoziţie aruncată
drept concluzie. Rămâne mai mult o larvă, din specia denumită
status, a cărei singură caracteristică, periculoasă, de altfel, este
generalizarea. Nu mai e timp de montat o sită; de făcut o selecţie? Nici
vorbă! Satisfacţia aprobării este neţărmurită. Se naşte şi o dilemă.
Mai poate fi digerată o informaţie imparţială în dauna unui text menit
să confirme o serie de idei preconcepute ?

Pe reţelele sociale, în interiorul unor grupuri care numără sute de
mii de membri, s-a format un jgheab înclinat cu margini ridicate, pe
care alunecă în voie câte o ciupercă având pălăria îndreptată spre
destinaţie.

La capătul toboganului stă o gură cască şi abia aşteaptă să o
înghită. Continuarea devine previzibilă.

Virusul a suferit mutaţii care mai de care mai neaşteptate şi
rămâne imun la argumente.Adesea, este excitat doar de câte un deget
mare îndreptat în sus. Cu cât mai multe degete sunt ridicate, cu atât
creşte şi nivelul de satisfacţie. Iar de aici se schimbă treapta de viteză
la propagarea mesajului. Şi asta deoarece întregul mecanism al
îndoctrinării se foloseşte, precum un păpuşar, de prejudiciile şi
superstiţiile individuale.

Nu există un profil standard de receptor. Ideile nu capătă aderenţă
doar în rândul celor cu o situaţie financiară mai modestă sau a
ignoranţilor, aşa cum afirmă unii analişti. Dimpotrivă, ele pătrund şi
în gândirea unor persoane prezumate a fi educate. Uimirea e şi mai
mare atunci când ajunge să fie gripat chiar unul dintre prietenii
apropiaţi, alături de care, ieri, schimbai o vorbă bună. Deontologii de
ocazie, traficanţii politici de idei stupide şi brokerii dublului standard
găsesc, întotdeauna, o cale pentru a-şi atinge ţelul.

De o bună bucată de vreme, pe reţelele sociale migrează temeri,
mesaje şi muguri ai radicalismului românesc pe subiecte ce nu sunt
înţelese pe deplin. Se ridică tot felul de alerte teroriste şi nu pentru
elemente precum nepăsarea, nerespectarea legilor şi expresia
asumată în multe rânduri de societatea românească - "lasă că merge şi
aşa". Vinovaţii sunt indicaţi cu degetul fără niciun fel de urmă de
îndoială. Justiţia degetului arătător poate depăşi oricând priceperile
deja consacrate în rândul societăţii.

De partea cealaltă, un jurnalist dă din coate până îşi face loc în
vacarmul mut al reţelelor sociale. Acolo regăseşte o stare de urgenţă
perpetuă. Nu îi rămâne decât să îşi aşeze cu migală biroul, conştient
fiind că a nimerit într-un loc pătruns de fumul înecăcios al unor ţigări
fără filtru şi unde, la fiecare comentariu, poate izbucni un incendiu.
Jurnalismul nu se mai face doar pe teren. Şi nici dintr-un turn de
fildeş, cu atât mai mult. Pe lângă reportofon sau smartphone, pix şi
carneţel, în aceste zile jurnalistului îi lipseşte extinctorul, menit să
stingă focul de exprimări violente, care se revarsă după fiecare
tragedie şi care uneori îşi justifică originea prin formule brevetate cu
iz de „aşa am citit în presă!”

În interiorul noilor mijloace de comunicare se judecă în alb şi
negru, fără niciun fel de substanţă sau linie de separare.

Nu pot să nu mă întreb. Şi dacă toamna asta ar fi fost doar gri ?

Urfet ŞACHIR:

Eugen TĂNĂSESCU:

Cumpenele noastre esenţiale

La cumpăna dintre ani, dacă tot e moment de bilanţ, mi s-
ar părea foarte potrivit să ne uităm cu ochii sufletului la
cumpenele vieţii noastre. Ce-i o cumpănă?

De la banala pârghie a unui mecanism cu care scoatem apa din
fântână şi până la marcarea unui punct de cotitură, echilibru sau
importanţă maximală, cumpenele sunt mai tot timpul prezente în
viaţa noastră. Unele sunt neînsemnate, mici, firave, ca cişmelele
nenumărate ce străjuiau vechile străzi, pe lângă care treceam
indiferenţi dacă nu ne era sete. Altele însă sunt mari, importante,
uneori chiar grele, ca de pildă alegeri importante pe drumul vieţii
sau dileme existenţiale. Dar, oricum ar fi, cumpenele sunt parte
integrantă a vieţii noastre, tot aşa cum crucea este nelipsită din viaţa
creştinului.

Chiar, v-aţi gândit la cumpenele noastre ca la nişte cruci pe care
trebuie să le purtăm?

Câteva dintre aceste cumpene mi se par esenţiale pentru viaţa
noastră.

1. Cumpăna dintre ani. Este, în general, un bun moment pentru
evaluări şi propuneri. Deşi mulţi văd în acest moment doar spiritul
distracţiei, realitatea este că momentul nu ne rămâne dator: cine nu
se evaluează acum de bunăvoie, o va face mai încolo de nevoie. Plus
că, an de an, exerciţiul evaluării creşte capacitatea de auto-
cunoaştere şi, în consecinţă, de planificare mai bună a viitorului.
Dar poate cel mai spectaculos rezultat al cumpenei dintre ani este
deschiderea spre un nou orizont: al veşniciei.

2. Cumpăna timp-veşnicie. Am apărut în viaţa noastră din
nimic. Am intrat în viaţă ca într-o curgere a timpului (n-aveţi
senzaţia că uneori te uiţi cum curge viaţa ta la fel cum te-ai uita de pe
mal la curgerea unei ape, fără a putea face mare lucru?). Dacă

printre alţii, pe musulmanii, suspectaţi de ce altceva, dacă nu de a fi
continuat practicile vechilor lor religii. Această instituţie a lăsat triste
amintiri, trimiţând pe eşafod, mai întâi din fanatism, apoi şi din
interese monarhice, mii de persoane. A revenit, mă întreb, vremea
pedepsirii credinţei?

La urma urmei, religia nu trebuie să se confunde cu credinţa. De
ce le-am confunda? Sunt elemente total diferite din start. Religia e
apanajul oamenilor, oricât am insista să dovedim altceva, pe cînd
credinţa e un dat. De la Creator, indiferent pe ce nume îl strigi şi dacă e
în taină sau cu glas tare. Privind în jur găsesc că, în mod bizar,
omenirea s-a plictisit să tot evolueze şi a stagnat. Pot doar să sper că nu
e pe timp nelimitat.

Sunt interese care inoculează acest cult şi redeşteaptă
sentimentele de ură şi răzbunare, pentru a crea haos şi-a duce la
îndeplinire, infiltrat pe uşa din dos, un plan hidos. Violenţa nu se
rezolvă prin violenţă. Aplicând „ochi pentru ochi”, lumea va deveni
inevitabil oarbă. Omului simplu, de orice religie ar fi, nu-i arde de
terorism. Singurul lui ţel este un trai decent şi-un cer senin, cu soare
mult dacă se poate, fără vânt, fără furtună, fără ură şi velocitate. Pacea
este singurul lucru care sălăşluieşte în mintea lui. Se cuvine să se
pedepsească o astfel de minte?! Musulmanii pacifişti s-au solidarizat
cu poporul francez rănit şi înlăcrimat în urma atentatelor teroriste care
au însângerat Franţa, condamnând atacurile teroriste şi violenţele de
orice fel. Dar, din nou, nimeni n-a stat să filmeze asta. Încă din
vechime, poeţi turci au militat în spiritul solidarităţii umane. Printre
aceştia, s-au remarcat,Yunus Emre, cel ce reprezintă pentru cultura
turcă ceea ce a reprezentat Eminescu pentru cea română şi Cellale din
Rumi-Mevlana. „

susţine cel
din urmă în versurile sale.

Nici un Cuvânt de Sus, fie el din Biblie sau din Coran, nu
îndeamnă la violenţă şi moarte. Ba dimpotrivă, abundă aceleaşi
porunci sfinte de bună-convieţuire şi pace. Că unii aleg să citescă
printre rânduri, e un act funest în sine. O impietate. Musulmanii nu
merită a fi acuzaţi la unison, punându-le eticheta de fanatism, aşa, pe
apucate. Doare! Am citit ca islamul ar fi „o rampă de lansare către
lumea de dincolo”, nu e religie cu state. De ce acestă inutilă
generalizare? Cea mai frumoasă şi sfântă religie este mama care m-a
născut şi crescut în sfânta taină a poruncii divine, cu frica Domnului în
sân. Da, spun Dumnezeu, aş putea spune Allah, dar Dumnezeu este
traducerea lui Allah în limba română, iar articolul este scris în limba
ţării în care m-am născut şi crescut. Nu, nu, domnilor / doamnelor, nu
sunt o teroristă! Sunt o musulmană care doreşte tot binele din lume şi
de la Dumnezeu /Allah şi nu gândesc nici o clipă, nici cât o fărâmă de
pâine să trimit suflete în lumea de dincolo. Între creştinism şi islam
există o „râcă” bazată pe faptul că ambele sunt religii avraamice.
Fiecare pretinde că deţine firul direct către Dumnezeu. Islamul şi
creştinismul au la bază aceleaşi principii fundamentale: iubirea de
Dumnezeu, iubirea aproapelui, liberatea omului de a alege. Sunt
monoteiste şi au da, un Dumnezeu,Allah, God, Dieu, Dios sau oricum
altcumva. Mă îndoiesc că aceste lucruri nu sunt cunoscute în era
tehnologiei avansate. Cine şi ce incită de fapt, la ură? E singura mea
întrebare. “

În lume sunt atâtea limbi, atâtea limbi, / Dar toate
au un singur înţeles. / Sparge, mai degrabă, oalele şi ulcioarele, / Apa
merge pe făgaşul pe care şi l-a ales. / Lasă puterea mâniei, lasă
războiul, / Sufletu-ţi cum se înhamă, aşa îşi duce şi traiul.”

Acest dor nu-ncape într-un singur oraş,/ El înconjoară
întreaga lume,/ Acest dor în suflete îşi face sălaş/ Prin poezie, prin
cântec şi prin glume./ Are mereu o lacrimă în ochi,/ Cu ea desenează
marea depărtare/ Şi cel mai neînsemnat cuvânt de deochi/ Ar frânge
durerea şi greaua uitare./ (...)N-am înţeles divinul şi a noastră
menire,/ Cuprinşi de ură, unii au ucis fără temei./ Dar urii cum să-i
răspunzi cu ură/ Unui popor şi-aşa greu încercat?/ Credinţa să-i fie
folosită în altă bătătură,/ Să distrugă omenirea, pământul bogat."

occidentalul pragmatic a spus că “time is money” cred că replica
creştină ar fi “time is life”. Dar unde curge acest timp al vieţii
noastre?Aşa cum toate râurile curg în mări şi oceane şi viaţa noastră
curge către veşnicie. Cumpăna care le desparte este moartea.
Paradoxal, nu? Prin moarte, intri în viaţa veşnică. De aceea, creştinul
este permanent sfătuit să se gândească la ea ca la o cumpănă esenţială
a vieţii. Motivul este binecunoscut: răspunsul în faţa morţii va fi dat
de propria noastră viaţă. Iar de aici, perspectiva devine şi mai
interesantă.

3. Cumpăna sfinţeniei. Shakespeare, într-un moment de geniu
artistic, spune că întrebarea esenţială este “a fi sau a nu fi”.
Răspunsul lui Dumnezeu însă e fără dubiu: suntem. Dar cum?
Dilema esenţială a umanităţii nu este cea dacă este sau nu, ci cum
este: sfântă sau...nu. Toată Evanghelia creştinismului are un singur
ţel: “fiţi voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit
este!” Toată frământarea, lupta, căderea şi vrajba dintre noi ar
dispare dacă am învăţa să trecem cu bine pragul dintre desăvârşire şi
ne-desăvârşire.
Ne trebuie însă câteva pârghii ajutătoare, precum cumpenele care,
pe un câmp secetos şi uscat, sunt semnul apei dătătoare de viaţă (şi
verdeaţă): să ştim, să vrem, să facem!

Eu, cititorul, şi războiul meu

Constantin DEHELEAN:

Sfârşit?! Întotdeauna există un sfârşit, aşa cum există în
aceeaşi măsură un prezent... Mai precis, un prezent al
eschivelor prezente. Cohortele de evenimente (?!) nu

trebuie să fie simboluri catastrofice. Numai că anul acesta, care trece,
este cam încărcat de contururi ale imprevizibilităţii.Acestea pot, sau
nu, să dea tonul unor reflecţii care să ne menţină în acel echilibru,
aparent efemer, de care cultura, în tăcerea ei celestă, are nevoie.
Acestea ne pot doar trezi din adevăratul efemer al prezentului... De
când se ştie, războiul e un conflict! Truism sau nu, ideea se răsfrânge
asupra a tot şi a toate. (Unii au nesăbuinţa să spună că războiul se
naşte din iubire. Şi că ea, iubirea, e o stare a totalitarismului, a
absolutismului şi a egoismului. Simţul proprietăţii este agresiv. De la
„al meu” la „a avea” e un pas foarte mic. Minuscul, aş spune. Dintre
toate, „cumpărarea” şi „vânzarea” sunt, de departe, cele mai mici
păcate. Mediul consumist, palid mediu al unui echilibru precar,
societatea de consum adică, întreţine „focul de veghe” al slăbiciunii
umane. Eu, cititorul, sunt un încăpăţânat. Numele meu nu
contează.Aşa cum nu contează numele soldatului luptător. Lupta lui,
vai de multe ori nevăzută, se sparge în memoria cărţilor, surdă şi
neauzită.Armele mele, de la vechile terfeloage la textele virtuale, de
la cele online sau scrijelite nu cu mult timp în urmă (cum trece
timpul!) pe tăbliţele de lut (Ur ot Tărtăria) într-o suspectă simetrie
istorică sunt cuvintele din text. La început a fost Cuvântul!... În
prezentul derizoriu, cuvântul excesiv utilizat devine imponderabil.
Doar librăria - refugiu, templu, tranşeu - îndreaptă summa cuvintelor
către o utopică bibliotecă universală.

A intra într-o librărie, acum, în vremuri de crize, de restriştri nu
numai materiale, este gestul căutării Templului, a măreţiei umbrelor
Zeilor, ei înşişi tot mai speriaţi de păgânismul trufaş, agresiv, plin de
vanităţi nimicitoare. Afară vezi peste tot înscrisuri, care mai de care
mai violente, acide, vitriolate, profanări ale vulcanilor noroioşi, şi
care se lăbărţează pe pereţi, pe panouri, pe mari şi mici ecrane.
Scrisul de afară, sau scrierea de-o şchioapă, nu mai duce la lectură, la
citire. Scrisul aiurea este, acum, mai mult o unealtă de informare
despre senzaţional, un instrument al mercantilismului de tot felul.
Scrisul de afară devine o cătuşă care leagă vânzătorul de cumpărător.

A intra într-o librărie, acum, în vremuri de crize, de restrişti nu
numai materiale, este ruperea de textul pronografic, de textul care te
îndeamnă să vinzi şi să cumperi, care te desfiinţează sau te
înlocuieşte. Mai peste tot întâlneşti texte care te dezumanizează, te
trag înapoi, sau înainte, ca nişte prostituate, pentru a te acapara, a te
devora.

A intra într-o librărie, acum, în vremuri de crize, de restrişti nu
numai materiale, este o pregătire pentru rugăciunea Individului către
Zei. Personal, socotesc gestul intrării în librărie un prim pas spre
Purgatoriul care delimitează ştergerea creierelor (analfabetismul ca
instinct primar!) de curiozitatea umană (cititul ca umanizare
primordială!).

A intra într-o librărie, acum, în vremuri de crize, de restrişti nu
numai materiale, este o regăsire. Nu o regăsire intelectuală neapărat.
Cartea, cărţile dinlăuntru, sunt celule pe care cititorul le caută pentru
a le înghiţi (da, a le înghiţi!) ca pe un medicament, în vederea tratării
bolilor dobândite dintr-o societate agresivă, în vederea imunizării la
atacurile microbiene, unde paraziţii consumismului atacă
importantele organe ale sufletului şi caracterului.

A intra într-o librărie, acum, în vremuri de crize, de restrişti nu
numai materiale, este căutarea spaţiului liniştit, fuga din
supermarchet, fuga de pe trotuarul murdar, dar mai ales murdărit de
vitrine înşelătoare, ademenitoare şi agresive. În librărie CARTEAnu
este un obiect sau o marfă. În librărie cartea aşteaptă tăcută să ţi se
dăruie. Filele cărţilor sunt răsfoite, apoi citite. Ele devin, prin degete
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Cump na dintre ani. Cump na unui veacă ă

Amalia VOICU:

„Nici încline a ei limbă recea
cumpăn-a gândirii”

Se vorbeşte frecvent despre globalizare, Europa Unită,
Eurabia, în sfârşit despre o lume care ar trebui să aibă un
chip unitar, un singur chip. Cu toate acestea, vedem, tot

mai frecvent, ambivalenţa. O lume cu două feţe - occidentalizarea şi
islamizarea; liberalizarea şi radicalizarea; cotidianul şi moartea...
Avem temeri, din ce în ce mai mult, în privinţa figurilor ascunse, şi cu
toate acestea nu renunţăm la deghizările de Halloween, la măştile
veneţiene, la travestiul lui Moş Crăciun în Santa Claus, la
carnavalurile de la Rio, la fizionomia specifică a luiAnonymous...

De la căderea World Trade Center, faimoasele
americane, din 11 septembrie 2001, şi până astăzi, au trecut de două
ori câte şapte ani... Aşa cum construirea oricărei clădiri cerea, în
imperiul legendei, o seamă de sacrificii, cu atât mai multe victime au
expiat odată cu prăbuşirea acestui simbol de far al libertăţii...
Altădată, amerindienii fuseseră sacrificaţi de către hispanici în
numele eliberării religioase, într-un pseudo-ritual soteriologic.Toate
acestea ar fi putut implica o răscumpărare de cealaltă parte, o liniştire
a conştiinţelor în timp, o defulare, cum ar spune psihologii. Şi totuşi,
ca nişte valuri propagate de tsunami, atacurile teroriste s-au
intensificat cu precădere în partea vestică a Globului şi nu numai - 11
martie 2004 la Madrid; 7 iulie 2005 la Londra; 23 iulie 2005 la Sharm
el Sheikh (Egipt), dar şi în 2006 în aceeaşi ţară; 11 decembrie 2007 în
Algeria; 26 noiembrie 2008, în India; 1 ianurie 2010 în Pakistan; 22
iulie 2011 în Norvegia; 21 septembrie 2013 în Kenya; 14 aprilie
2014 în Nigeria, tot atâtea cifre fatidice care au oprit rotiţele istoriei
în loc. Parcă cei mai încercaţi în ultimul timp au fost francezii, cei
care acum vreo 215 ani făceau atâta caz (sau cazuistică) în legătură
cu ,,Liberté, egalité, fraternité”… Au mai avut aceştia conceptul de

ca principiu de guvernare, dar evenimentele recente întrec
orice imaginaţie.

De partea cealaltă, a celor cu feţele acoperite şi cu sufletele

turnuri gemene

teroare

Nicolae BĂLAŞA:
Când o face plopul pere şi

răchita...

Trebuie să spun, cu o sinceritate care mă surprinde şi pe
mine, că cea mai mare dramă a vieţii mele nu este legată
de perioada comunistă, ci de aceasta, numită schematic

„de după 89”. Înainte de balamucul, dirijat, din anul cu pricina,
aveam desigur speranţe. Mari. În ruptul capului nu mi-am putut
imagina că un sistem democratic, mult trâmbiţat de Occident şi de
flaşnetele naţionale, se fundamentează (local), pe minciună,
făţărnicie sau vanitate. Şi pe ,,virtuţi'', rămase la nivelul amăgirilor
(ca şi pe vremea comunismului-totalitar, când veşnic ni se promitea
marea cu sarea). N-am putut lua în calcul faptul că societatea
românească de astăzi (membră U.E., da?) se va baza pe forţa
manipulării crase, metodă ce colorează sărăcia lucie pe care patinăm
de ani, asistaţi de regimuri politice ce n-au depăşit mentalitatea
haitelor de tâlhari. Îmi doream cu disperare valorile democraţiei, ca
pe un vis ireal.

Mirajul unui Occident prosper şi civilizat, implantat şi în această
lume a răsăritului, n-a funcţionat. S-a dovedit a fi o mare gogoriţă, un
cec în alb, fals, o propagandă mizerabilă (la umbra căreia ni s-a luat
tot, de la curentul electric, până la apele lăsate de Sus, spre limpezirea
sufletului în duh).

Cuvintele spuse prin 1977, înainte de a muri, de către bunicul
meu (care ştia bine mecanismele sociale de dinaintea celui de-al
Doilea Război Mondial şi îndurase tot ce se putea îndura:
naţionalizare, colectivizare, umilinţă, într-un cuvânt, scoaterea
omului din firescul uman, din matca sa): ,,Mai rău nu poate să mai fie.
Într-o zi, o să se termine şi cu pacostea asta (perioada totalitaristă) şi
voi veţi avea parte şi de bine'', nu s-au dovedit premisa unui nou
răsărit nici pentru mine, nici pentru omenire.

Pe de altă parte, tot el, privind în adâncul său, se lamenta adesea,
într-o expresie de-o aparentă cruzime: ,,niciodată n-o să faci avere şi
n-o să trăieşti bine, dacă nu munceşte şi altul pentru tine”. Reflectând,
târziu, mi-am dat seama că omul, prin însăşi soarta sa, devine slugă
semenului său. Nu suntem identici nici măcar la venirea pe lume.
Venim cu bagaje preferenţiale de zestre genetică. Apoi, drumul pe
care ţi-l alegi, munca la care te înhami etc. Sunt multe căile Domnului
care stabilesc, pe bună dreptate, diferenţa. Şi ea dureroasă, însă nu
într-atât cât cea provocată de impostori, parveniţi, oportunişti,
frustraţi, tâlhari la drumul mare, ocrotiţi la cel mai înalt etaj. Las la o
parte obsesiile mele şi revin la una din întrebările domnului Lucian
Hetco: ,,Personal, după concediul din ţară, am cam pierdut speranţa

'

încrâncenate, apar alte justificări. Conspiraţia mondială ori măcar
teoria conspiraţiei poate să spună că americanii au căutat petrol în
Irak, minereuri rare înAfganistan, şi altele asemenea...

Aşadar, occidentalii au căutat-o cu lumânarea, ar putea spune
ceilalţi, cei malefici. Două chipuri de a vedea lumea. Să presupunem
că atacatorii fundamentalişti ar avea dreptate în credinţa lor eronată
că, prin intermediul Jihadului şi a atentatelor sinucigaşe, devin
martiri şi se ridică la cer; atunci oare se întâlnesc cu victimele
acestora, sute de victime, acolo sus, în văzduh, acolo unde de fapt nu
mai contează diferenţele de religie, sex, rasă, naţionalitate,
convingeri ideologice ?

Bineînţeles că această întrebare nu poate fi decât puerilă, nici nu
îşi doreşte să fie altfel... Însă ea semnifică doar o revenire cu
picioarele pe pământ, în lumea copiilor adevăraţi, acum în preajma
sărbătorilor. Nu în tranşeele copiilor care sunt învăţaţi să stea cu
armele permanent aţintite asupra altora, nu pe malurile mării Egee
care a răpit trupul micuţuluiAylan...

Cumpăna dintre ani ? Momente de cumpănă ? Sunt acelea în
care mitralierele latră şi civilii cad din picioare aproape fără vină, iar
zilele respective, însângerate, sunt mai lungi decât tot acest veac de
singurătate (ca să conciliem astfel răsăritul cu apusul).

Ne rămâne doar să stăm la terasă, cum se spune, să zâmbim în
continuare împotriva morţii, să ne salutăm unii pe alţii, şi de ce nu, să
ne creştem copiii în continuare... Mi-am adus aminte de ceea ce
spunea mai demult un copilaş orfan, de la casa de copii, care avea o
cruciuliţă la gât, o primise de la nişte studenţi; era iarnă, îşi făceau
apariţia primii fulgi de iarnă, ceva cu totul nou pentru el, şi atunci a
avut un moment de cumpănire, grăind destul de simplu, în cuvinte
nepretenţioase - ,,Am să pun crucea în sân, ca să nu-i fie frig lui
Dumnezeu !...” Sau poate a zis ?frică

şi ochi, purtătoare a unui fluid emoţional care-ţi deschide inima,
pentru a intra în corpul tău material şi spiritual, odată cu sângele şi cu
oxigenul din povestea lor scrisă, în chiar energia firii tale. Prin citirea
unei cărţi te spiritualizezi, devii mai greu, mai conturat.
Spiritualizarea din carte, prin citirea ei, prin lectura şi învăţătura ei,
devine materială. Te încălzeşte. Te energizează. Câte energii nu
există într-o librărie!... Câtă fericire nu găseşti în pagini, odată cu
găsirea Căii spre Adevăr!... În librărie nu există stress. Nici măcar
nelinişte. Există, însă, puncte de unde te poţi îndrepta spre căi
nebănuite. Drumurile din afara librăriei au un sfârşit. Au un capăt.
Sau pot duce spre o prăpastie. În librărie drumurile te îmbrăţişează.
Te fac un călător fericit. A intra într-o librărie, acum, în vremuri de
crize, de restrişti nu numai materiale, este mai mult decât o faptă
bună. Este însăşi îmbunarea ta. Este curajul tău, redobândit, după ce
gonitorii şi hăituitorii vînători care te caută şi te gonesc pe tine,
potenţial sacrificat pe duşumelele stălucitoare ale efemerului, tu,
trecătorule, fără umbră, îţi auzi ecoul propriilor paşi numai printre
cărţi.

În librărie devii, din nou, o persoană, un individ, o fiinţă. O fiinţă
neliniştită, curioasă, radioasă. Energetic vorbind, regenerezi
căldură, adică alte energii. Şi uiţi de războiul de afară.

Cititorul Cărţii este un inocent care îşi plimbă vinovăţia
necunoaşterii, ori setea de adevăr, când mai apropiată, când mai
depărtată. Cititorul este, într-un fel specios, soldatul ideal. „Lupta”
lui se petrece într-o solemnitate aparte. „Războiul” lui este cu sine
însuşi, şi nu cunoaşte pacea. Combustibilul lui este curiozitatea,
setea lui de „a afla” îl face spionul ideal. Cărţile nu pot fi niciodată
arme sângeroase... Ele nu cunosc războiul... Citeşte şi fă ce vrei! -
este legea fundamentală a lecturii.

că o schimbare de mentalitate ar conduce la reviriment. Foarte greu
cu ai noştri, ca brazii, dar buni de gură, orgolioşi, şi profund
victimizaţi. Nu e numai clasa politică de vină… Vorba neamţului:
orice schimbare începe şi cu mine! …Mă întreb, cine o să vă mai
platească pensiile în 10 ani?''

Prin 95-96, am avut şansa să îl cunosc pe Ion Raţiu. Am stat de
vorbă cu Domnia sa despre politică, economie şi social. Deşi
cunoştea bine carenţele societăţii de tip capitalist, o prefera în locul
oricărui alt tip de factură extremistă. Dar, spunea, drama societăţii de
tip capitalist începe când nu se aplică aceleaşi norme în interiorul său,
tuturor comunităţilor, când unii sunt mai egali decât egalii. Pe de altă
parte, în lumea capitalului, banul nu este măsură a tot. El primează
doar şi reuşeşte să înjosească grav pe cel ce nu-l deţine.

Concentrarea capitalului în mâna câtorva oameni devine o
dictatură obscură, în care cârdăşia politicului cu bancherii este
inevitabilă, iar manipularea populaţiilor implicită deşi ilicită. În
momentul de faţă, o mare parte din omenire trăieşte drama de a se afla
în situaţia în care structuri financiare, mânate de interese obscure,
produc un psihotic chin uman. Plătim greşelile unor politicieni de
joasă speţă, care au conceput planuri măreţe. Fără legătură cu
umanitatea. Unde e binele omului, când vorbim de cele mai
sofisticate arme de distrugere în masă?

Pe I. Raţiu, l-am întrebat despre sistemul de asigurări fluturat pe
sub nasul alegătorilor, pre-electoral, de stânga şi de dreapta sau de
combinaţia rezultată la final. Mi-a răspuns textual: „Sistemele de
asigurări sunt pârghii în manipulare, şi mecanisme de propagandă.“
Şi mijloace de constrângere a maselor foarte eficiente, aş adăuga.
Domnia sa însă a insistat asupra termenului de propagandă,
precizându-mi faptul că existenţa blocurilor ,,Est'', ,,Vest'' a
consumat enorme resurse în acest sens. Doar pentru a câştiga,
păcălind, teren.

În privinţa pensiilor, sugera că în viitor, acest sistem va ceda.
Acum, după ani, tind să-i confirm viziunea, însă trebuie spus pe şleau
că nici regimurile politice nu mai vor pensionari. ,,Bun, l-am întrebat
eu, dar din ce va trăi omul, la bătrâneţe, în condiţiile unei inflaţii care
face ravagii, în condiţiile în care totul se devalorizează sau, mai grav,
în condiţiile în care agoniseala vieţii astăzi nu mai e un dat?''
Răspunsul?: ,,Din singura sa avere: sănătatea.“ Dacă eşti sănătos,
munceşti până mori şi te bucuri (în parte) de munca ta.Altfel… „Eşti
chin, pentru tine, şi pacoste, pentru cei din jur, cu precădere pentru
societate.“ Cuvintele sale m-au frământat multă vreme şi continuuă
să nu-mi dea pace. Le-am corelat cu tot scepticismul Antic, apoi cu
perspectiva lui Cioran vizavi de moarte. Cu problema Fiinţei la
Parmenide şi conceptul de ,,grijă'', la Heidegger.

M-am gândit la ce înseamnă moralitate şi societate morală, la
demnitate şi la onoare, la principiul absolut, formulat de Kant, la
Biblie, la Dumnezeu etc. Concluzia?…

În faţa expresiei „Eşti chin pentru tine şi pacoste pentru cei din
jur, chiar şi pentru societate“, totul dispare. Mă înstrăinez de mine
însumi, îmi pierd sensul vieţii, devin un singuratic destructurat,
întors în ţărână, de viu, îngropat. Societatea (termen gol de conţinut)
şi suprastructurile sale înfiinţate, sunt doar zbateri ale noastre.
Încercări ale omului de a se proteja de necunoscutul în care stă
cuibărită spaima. Jean Jacques Rousseau n-a prea nimerit-o în
Contractul social! Remediul lui ,,întoarcerea omului în natură”e
superficial. Rousseau n-a luat, în calcul, omul, ca un tot unitar, plasat
între cer şi rădăcinile sale. El a trăit în perioada în care raţionalismul
căpătase teren şi bântuia aproape orice minte ageră, cu ceva carte. Ori
omul e, mai ales, structură subiectivă.

Automatismele vieţii acestuia vin din voliţie, din dorinţe, nu din
raţiune. Rar suntem raţionali până în măduva oaselor. Trebuie ţinut
cont de uitare, apoi de indolenţă, de dorinţa de confort. Nu degeaba
capul trebuie să încerce pragul de sus, pentru a descoperi duşumeaua.
Cred că abia Nietzsche avea dreptate. Facem totul dintr-o spaimă de
necunoscut, din frică, chiar şi din frica de noi (frica, cel mai puternic
sentiment!) Din ea, şi uşurinţa cu care ne lăsăm manipulaţi. Din
dorinţa de a ne proteja în faţa unui mâine prea vag. Când acest sistem
de îmbogăţire nu va mai fi unul profitabil pentru cei ce l-au inventat şi
folosit (cu acordul nostru) se va prăbuşi de la sine. Piramidal! Bietul
om, fie îşi sapă singur groapa, fie încercă să se târască într-un mâine
în care moartea nu va mai fi un bau-bau, ci o dorinţă de graţiere din
infernul colateral.

Închei prin a vă ura de bine şi sănătate. Salarii şi pensii,
demnitate, onoare sau grijă, umanitate, înţelegere mondială şi 0
agresivitate, mai tîrziu, când o face... plopul pere şi răchita
micşunele! Ce vizionar a putut fi ,,conducătorul iubit!'' Ce bine şi
definitiv a grăit!

Cauzele efectului „Colectiv”

Cercetările experte (ale profesioniştilor din domeniu)
privind cauzele nenorocirii de la clubul „Colectiv” din
capitală sunt încă în curs şi, deocamdată, chiar şi

rezultatele lor încă parţiale, deci nedefinitive, nu ajung la noi
neatinse de ecleraje şi comentarii, în media, ferite de şi
deformări. Sigur e că n-a fost un „accident”, ci urmarea unei adânc
vinovate înmănunchieri de iresponsabilitate, lăcomie şi corupţie.

Nu e un „accident” şi din alt motiv, supremul de fapt: şi anume,
că astfel de întâmplări dureroase, realmente tragice, apar favorizate
astfel, pe un fond de aceeaşi funestă formulă (neprofesionalism,
averi rod al fraudei şi înşelătoriei, impostură de aroganţi şi găunoşi
„aleşi”), soldat cu un bilanţ negativ (social-economic şi moral), ale
cărui „artificii” le detestă şi respinge, justificat, „strada”. Pentru că e
o „urgenţă” de alt ordin decât cele de competenţa vreunui ISU.

parti-pris-uri

Doliul Franţei şi al lumii

Ştirile negre legate de atacurile teroriste de la Paris nu au
dus la revoltă şi doliu sufletesc numai în Franţa şi pe
continentul nostru, ci în întreaga lume, cum era şi firesc.

Într-o lume încă a în care diversitatea oraşelor, a religiilor,
a culturilor e sursă de îmbogăţire şi aprofundare a esenţei lui
antropos, nu sursă de ură, de violenţă, de moarte. Calitatea de om se
câştigă, prin educaţie şi auto „construire” cum se poate şi pierde, prin
fanatism, manipulare, ideologii pervertitoare. Teroarea şi minciuna
(nu numai ale ) vor pierde „războiul” lor împotriva
adevărului şi a spiritului deschis, cooperant şi dialogic al
omenescului autentic: calităţi şi valori care trebuie să înveţe să se şi
apere, de folosirea libertăţii de către, de fapt,
ei.

oamenilor,

jihadului

cu exigenţă, duşmanii

Nicolae CREŢU

Număr ilustrat cu reproduceri după lucrări
ale graficianului grec Nicos TERZIS

şi ale plasticianului francez Jean-Pierre MONANGE
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Mircea Radu IACOBAN

UN ELEFANT ÎN
SUFRAGERIE

Ce-i rămâne Franţei de făcut după acest adevărat 11
septembrie parizian? Prima grijă, desigur, întărirea
măsurilor de protecţie anti-tero. Uşor de spus, greu de

înfăptuit şi cu îndoielnice rezultate imediate. Vrând-nevrând,
experienţa israeliană, care şi-a pregătit conducători de echipe
anti-tero începând încă din 1987, devine Cursul scurt de
prevenire a atentatelor şi anihilare a teroriştilor. Americanii şi
europenii au parte de un atentat odată la nu ştiu câţi ani -
israelienii, chiar de mai mai multe ori pe zi. Va decide Franţa să
adopte măsurile draconice din Israel? Greu de crezut. Citeam
ziarele la TelAviv când s-a întâmplat nenorocirea din Franţa. Şi
ce citeam? Ştiri dacă nu banal-cotidiene, oricum, deloc
considerate „bombă”. Iată: „Un terorist arab înarmat cu un cuţit
s-a apropiat de punctul de control de la Hakisok strigînd Alah
Akbar (...) Agenţii de pază au deschis focul şi l-au împuşcat.” În
aceeaşi pagină: a fost ucis un terorist „ce încerca să înjunghie
un tânăr israelian.” Mai departe: „Doi terorişti palestinieni au
fost lichidaţi de forţele de securitate după un atac cu cuţitul.” Şi
tot acolo „un palestinian a înjughiat şi rănit un soldat în
regiunea de vest, după care a fost împuşcat”.Titlu într-altă
gazetă: „Majoritatea evreilor israelieni susţin uciderea
teroriştilor pe loc: 33% acceptă deplin, 19,7% moderat” - nu
prea pricep cum vine cu lichidarea moderată; probabil, e vorba
de-o acceptare nuanţată: „regret, dar altfel nu se poate”. Şi,
probabil, chiar nu se poate! N-aş crede că Franţa va putea
adopta o conduită similară (europenii s-au ferit până acum să
utilizeze până şi termenul „terorist”: şi după masacrul de la
Charlie Hebdo, şi după carnagiul din Danemarca, s-a vorbit,
pudic, doar despre „trăgători”, „trăgători izolaţi”, „activişti”,
„militanţi”, „membri ai...”), darămite să îngăduie riposte de

genul celor practicate în „Ţara sfântă”. Reacţia preşedintelui
Hollande („Franţa va fi necruţătoare şi nemiloasă”) se referă la
tratarea episodului tragic de la mijlocul lui noiembrie, dar abia
de aici încolo începe un drum extrem de dificil, cu un continuum
al implementării şi impunerii de măsuri anti-tero greu de
acceptat într-o Franţă a tuturor libertăţilor. Pentru cetăţeanul
statului Israel, traiul în marile aglomerări urbane nu-i deloc
comod şi din pricina eternei ameninţări teroriste, dar şi ca
urmare a riguroaselor măsuri de prevenire. Am rugat un
prieten să mă ia de la tren în gara Haifa. Mi-a explicat că nu-i ca
la noi, să te duci să-l aştepţi pe Ilie la sosirea personalului de
Cisnădie.Ajunge pe peron doar cine are bilet la trenul respectiv
şi după sumedenie de controale, inclusiv cu trecerea prin
poarta detectoare de metale şi scanarea bagajelor. Intri într-o
grădină publică doar după ce ţi se controlează geanta, să n-
ascundă grenade. Zidul Plângerii nu-l mai poţi atinge, ca
altădată: au acces privilegiat ultrareligioşii, turiştii fotografiază
de departe. La obiectivele de interes istorico-religios ai acces
după trecerea prin filtre peste filtre, unde oficiază fetişcane
frumuşele, zâmbitoare şi bine... înarmate. Ca să ajungi la
aeroport, treci prin nu ştiu câte puncte de control; întrebarea la
mai toate este dacă te-a rugat cineva să duci vreun pachet cu
zborul respectiv, dacă ţi-ai făcut singur bagajele, dacă n-ai lăsat
cumva geamandanul fără supraveghere... Deşi în stradă pare
a nu se simţi tensiune, viaţa oraşului rămânând în cursul firesc
din totdeauna, sunt de bănuit măsuri de siguranţă mai ample şi
mai profunde, controalele „la vedere” reprezentând cel mult
vârful icebergului. Domeniu în care Israelul are sistemul
verificat şi consolidat; Franţa va trebui s-o ia de la capăt, iar
eventualitatea scanării poşetei la uşa Operei nu prea cred că va
stârni entuziasme la Paris. Chestiunea în sine este mult mai
complicată decât pararea unui eventual atentat sau atentate,
ea ţine de o anume mentalitate, care, după 11 septembrie, a
suferit profunde modificări în USA, dar în Europa, dincolo de
vuietul mediatic, a avut ecou instituţional şters şi vătuit.
Expertul anti-terorism israelian Jonathan Fine, care a
conferenţiat şi în România, a prezis încă anul trecut: „Europa
este doar la începutul confruntării cu violenţa terorismului

islamic radical.” Prima confirmare, venită acum din Franţa, Fine
ar considera-o şi regretabilă, şi necesară: „Îmi pare rău s-o
spun că ar fi nevoie de un 11 septembrie în Europa.” Ceea ce,
iată, s-a întâmplat. Viziunea lui Fine: „Voi, în Europa, aveţi un
elefant imens în mijlocul sufrageriei şi toată lumea se uită în altă
parte”. Ce vrea să sugereze expertul israelian? Adoptarea unor
măsuri de protecţie şi legi mai restrictive-democraţia trebuie să
împace şi una şi alta. „Avem voie, ca democraţi, să ne apărăm
în faţa celor ce vor să ne distrugă.” Nu puţini sunt cei care
tratează trista experienţă pariziană cu un „aşa le trebuie
francezilor!” Nu-s foarte departe de adevăr, fiindcă excesiva
permisivitate, conjugată cu lipsa de reacţie la predicţiile
îngrijorătoare de ordin social-politic şi demografic, prompt
speculate de alogeni, erau de aşteptat să acţioneze
contraproductiv, până la violenţa extremă. Cine poate şti câte
mii de militanţi islamişti au adus în Europa valurile migraţioniste
necontrolate, întărind astfel un front nevăzut dispus la orice,
inclusiv la auto-sacrificiu? Europa nu mai are un elefant în
sufragerie, ci ditamai turma! („Ameninţarea teroristă - mai
spunea Fine cu destulă vreme în urmă - nu se mai află la
graniţele Europei, ci chiar în sânul ei”.) Nu ştiu cum a primit
Doamna Merkel vestea că printre teroriştii de la Stade de
France s-au aflat islamişti sosiţi odată cu convoaiele de
„paşnici” emigranţi, iar reacţia Poloniei, care a decis să
respingă cotele obligatorii stabilite de Bruxelles, pare logică şi
întemeiată. S-o fi căind generoasa Europă? Oricum, e prea
târziu. Am văzut, la televiziunea israeliană, videoclipul difuzat
de statul islamic în care un tânăr arab mascat debitează
următorul text: „Războiul real nu a început încă, ceea ce aţi
experimentat până acum este un război de copii faţă de ceea ce
se va întâmpla în curând (...) Gândiţi-vă ce se va întâmpla în
curând, atunci când zeci de mii de oameni din întreaga lume vor
veni să vă ucidă şi să vă arunce la gunoi.” Cu siguranţă că acei
„zeci de mii de oameni din întreaga lumea” nu trebuiesc
confundaţi cu totalitatea refugiaţilor din lumea arabă distrusă
de războaie. Neîndoielnic însă, avertismentul rămâne, şi-i
destinat întregii Europe: „războiul real nu a început încă”.

Cartea cea mai vîndută în Franţa,
imediat după atentatele din ianuarie
2015, de la redacţia şi

de la magazinul Hyper Cacher, a fost „Traité
sur la tolérance”, eseu filozofic publicat de Voltaire în 1763. După
masacrele islamiştilor din 13 noiembrie 2015, care a făcut 130 de
morţi şi 350 de răniţi în capitala Franţei, un alt titlu se vinde ca pîinea
caldă: „Paris ” de Ernest Hemingway, un fel autobiografie,
publicată postum, despre anii de fericire nebună, petrecuţi de scriitor
în Cartierul latin. Ca să nu se prăbuşească în faţa barbariei, francezii
au căutat un sprijin şi, în mod reflex, au dat de cărţi. Unde, dar, există
pe lumea aceasta o carte capabilă să ne explice în acest moment cum
să (mai) trăim împreună.

Charlie Hebdo

est une fête

e cîţiva ani toată lumea vorbeşte, în Franţa, de „
”. Cînd un concept face repede carieră, realitatea

pe care îl acoperă e, probabil într-un grad foarte înalt,

Noi eişi

Europa, la limită

Cu vreo cinci ani în urmă m-am mutat dintr-o localitate în alta, în
regiunea pariziană. Pentru mutatul propriu-zis, am angajat o
mică societate specializată: cineva vine, evaluează volumul

lucrurilor de transportat, îţi dau cutii de carton ca să-ţi împachetezi
viaţa şi apoi îmbarcă totul într-un camion, pentru a-ţi descărca
agoniseala la noua adresă. Au fost rapizi, profesionişti, politicoşi. O
afacere de familie, tatăl şi cei doi băieţi ai săi de peste 20 de ani,
francezi musulmani. Din discuţiile cu ei mi-a rămas în minte un detaliu
de care mi-am adus aminte zilele astea, în devălmăşia de stupoare,
frică, furie şi neînţelegere, care a urmat atentatelor teroriştilor islamici
de vineri 13 noiembrie 2015, de la Paris. Acea familie de francezi
musulmani care trăiau, munceau onest, plăteau impozite în
Franţa,vorbeau franceză, se refereau la cu apelativul „ ”.
Frapant nu e atît faptul că discursul lor era critic, ci că nu se includeau
printre „ ”. De mirare nu e dispreţul pe care îl afişau observînd
că nu au aceleaşi valori familiale ca („din moment ce nu văd
nici o problemă în a-şi lăsa părinţii în case de bătrîni, ceea ce la nu
se întîmplă”), de mirare e însă faptul că li se părea foarte legitim să
afişeze acest sentiment de respingere a valorilor , în patria
unde au ales să trăiască şi unde aceste valori - detestabile sau nu -
preexistau.
Anecdotic, episodul are corespondenţe simetrice în replierea
francezilor „autohtoni”, care-şi dezvoltă tot felul de bariere de
protecţie pentru a împiedica mixitatea socială propovăduită de
discursul politic corect. Coafeza din cartierul meu mi-a povestit că una
din cliente s-a jurat că nu va mai cumpăra pîine de la brutăria din faţă,
din moment ce au angajat o tînără de culoare. La fel, avînd „neşansa”
de a locui într-un cartier popular, respectiv cu o populaţie de diverse
origini,mama unui băieţel de zece ani mi-a povestit incredibila sa
odisee cu scopul de a-şi scoate copilul din mediul şcolii publice: a
depus dosare simultan la mai multe şcoli private, care practică
adevărate şedinţe dure de , pentru a-şi recruta elevii. De mirare
nu e atît impulsul de a vrea cu orice preţ cea mai bună educaţie pentru
copilul tău, de mirare rămîne însă convingerea că mixitatea e de vină
pentru eşecul şcolar şi pentru dezastrul din sistemul de educaţie al
Franţei.

francezi ei

francezi
ei noi, ei

noi

celuilalt

casting

D vivre
ensemble

Cristina HERMEZIU

„Vivre ensemble” la Paris, dup atentateă
problematică. „A trăi împreună” e pe toate buzele, de la politicieni la
filozofi, de la jurnalişti la tot felul de militanţi în diverse asociaţii. „A
trăi împreună” e însă o crispare în cotidianul şcolilor şi, cred, în
cotidianul familiilor, oricare le-ar fi originea. A evoca azi „le vivre
ensemble” înseamnă pînă la urmă a desemna frica de eşecul trăitului
împreună.
Masacrele islamiste au stîrnit scurtături de genul „a primi refugiaţi
înseamnă a primi terorişti” sau sofisme precum „nu toţi musulmanii
sunt terorişti dar toţi teroriştii sunt musulmani”.Cu evidenţa lor
orbitoare, ele nu explică mare lucru. De ce n-ar fi la fel de periculoase
şi la fel de grave ambele aspecte, faptul că printre teroriştii islamişti
care au comis barbaria de la Paris pe 13 noiembrie, se aflau infiltraţi
veniţi odată cu refugiaţii, şi respectiv faptul că între terorişti erau şi
francezi născuţi şi şcoliţi în Franţa? Ambele arată falii, greşeli şi
neputinţe ale nobilului „a trăi împreună”.
Primul aspect arată cu degetul limitele Europei, ca sistem
administrativ de ţări care şi-au propus „să trăiască împreună”. Tot ce
a reuşit, cu brio, UE este să fie o piaţă de desfacere. În nici un
moment, după atentate repetate, în Spania, în Anglia sau în Franţa,
după ameninţări grave de atac terorist, UE n-a pus, de exemplu,
bazele unei Agenţii europene de informaţii: teroriştii se plimbă
nestingheriţi dintr-o ţară europeană în alta, dar informaţiile care-i
privesc rămîn ...naţionale.
Al doilea aspect, cel al tinerilor francezi care se radicalizează, pleacă
să se antreneze în Siria şi se întorc apoi în Europa, în Franţa, pentru a
face jihadul, e cît se poate de complex.N-am să insist asupra
motivaţiilor din istoria recentă - frustrări acumulate în urma politicii
postcolonialiste a Franţei - dar am să mă opresc asupra eşecului de a

propriilor cetăţeni nişte valori care au făcut sau fac
identitatea şi măreţia Franţei.
Franţa laică spune, în esenţă, următorul lucru: dacă şi eu şi tu suntem
francezi, asta înseamnă că, în spaţiul public, nu ne putem
împreună - e un domeniu privat - dar putem scrie, citi, gîndi
împreună.Putem dezbate şi ne putem certa, putem să nu fim de acord
şi putem contraargumenta, putem fiecare crede în alte lucruri, dar nu
putem, în numele credinţelor noastre sau al convingerilor noastre, să
ne anihilăm unul pe altul. Fanatismul religios era ţinta lui Voltaire,
cînd denunţa cu patos stilistic „această boală a spiritului, contagioasă
ca variola” : «

? »( ).
Franţa a făcut de sute de ani pariul şolii, şi a făcut pariul culturii, ca
spaţii de întîlnire şi de libertate absolută. Franţa a făcut pariul

, al educaţiei. Franţa spune următorul lucru: ne putem
întîlni, ca francezi, pentru că avem un teren spiritual comun, o
moştenire culturală comună, o limbă, un mod de a gîndi şi o literatură
franceză, la care fiecare putem aduce contribuţii. Cu condiţia ca
şcoala să nu abdice de la ceea ce HannahArendt numea „a-i învăţa pe
copii”: a-i integra, pe aceşti noi veniţi pe lume, într-o lume mai veche
decît ei. Filozoful Alain Finkielkraut, autor al unui eseu celebru,
„ ” (Stock,2013), vede aici cea mai mare
abdicare a Franţei postcoloniale şi multiculturale, şi anume eşecul
integrării, al transmiterii, prin şcoală, a sentimentului de aparteneţă
la o moştenire care conferă identitate: „

transmite

ruga

Ce poţi răspunde unui om care îţi spune că preferă să
asculte de Dumnezeu şi nu de oameni şi că e sigur că, tăindu-ţi gîtul,
merită paradisul Le Tombeau du fanatisme

transmisiunii

L'Identité malheureuse

Paşaportul nu este în el însuşi
un creator de identitate.(...) Dacă ajungem să confundăm gazda şi
invitatul, pe cel care primeşte şi pe cel care este primit, atunci Franţa
nu mai este decît un aeroport sau o sală a paşilor pierduţi (...).Pentru

mine, a fi francez, nu înseamnă să fii o componentă a diversităţii
franceze. Franţa, în mine, nu sunt eu, ci Racine Le Point.” ( , 10
octobre 2013).

Pariul spiritului, nu al spiritualităţii
Franţa a făcut, prin urmare, pariul spiritului, nu al spiritualităţii. Franţa
n-a făcut pariul cărţii sfinte, Franţa a făcut pariul cărţii.
În Franţa trăiesc în jur de 7 milioane de musulmani.

ă ă ţ ţă
ă ă ş ă ă

ă ş
ă ş ă. La nivel european cifrele sunt

desigur şi mai importante. Propun acum un studiu de caz, într-un
domeniu aparent de nişă. Ce oferă Franţa cărţilor, a culturii scrise,
acestui public, prin intermediul politicilor şi pieţei editoriale? Cîteva
cifre astronomice şi un mare ...vid. În 2014, Biblioteca Naţională a
Franţei a primit, în depozitul său legal, nu mai puţin de 80 255 de cărţi.
18% sunt traduceri, iar între traduceri mai mult de jumătate sunt din
engleză. Un studiu din 2012, realizat de un traducător şi profesor de la
universitatea din Aix-Marseille, arată că ceea ce se traduce din limba
arabă în franceză sau în alte limbi din spaţiul european reprezintă mai
puţin de 1% din volumul general de traduceri. Mai mult, în acest mai
puţin 1% nu se regăsesc decît cîteva titluri de literatură contemporană,
şi deloc eseuri sau ştiinţe umane din spaţiul arabofon. În Franţa,
literatura pentru copii şi tineri are o piaţă extrem de dezvoltată, iar
traducerile reprezintă 26% din volumul cărţilor publicate pentru acest
segment de public, într-un an. Specialiştii spun de asemenea că
“ideologia” din spatele practicii de traducere de literatură pentru copii
promovează atenuarea diferenţelor culturale, universul cărţii de
origine trebuie transpus în universul limbii şi culturii de primire.
Copiii nu-şi dau seama că sunt « traduceri », reperele de dialog cu alt
univers sunt ocultate. Pe acest fond, pe piaţa de carte franceză şi în
practica intelectuală a schimbului de idei, de cunoştinţe, de
imaginaţie, etc - care se vor şi sunt instrumente de excelenţă ale Franţei
de astăzi de la vîrstele cele mai mici - posibilitatea dialogului între
universul cultural francez şi universul cultural arab este practic egală
cu zero. În ce sens acest dezechilibru din oferta editorială a
traducerilor poate avea relevanţă în discuţia despre cazurile de tineri
musulmani francezi, care, născuţi şi şcoliţi în Franţa, ajung să aleagă
calea radicalizării islamiste ? Fără naivitatea de a crede că e o legătură
directă de tip cauză -efect, găsesc răspunsul în politica editorială a unei
mici şi curajoase edituri franceze de la Marseille. O picătură într-un
ocean, minuscula editură « Le Port a jauni » nu numai că publică
traduceri din literatura arabă pentru copii în franceză, dar e convinsă şi
de necesitatea de a urgenta producerea de ediţii bilingve : «

» (Valeria Gonzales, 25 mai 2015).
Pînă la urmă « a trăi împreună » ţine de exacerbarea unor raporturi.
Cum ne raportăm la carte, fie ea sfîntă, sau nu, poate fi un indicator de
« barbarie ». Dacă omenirea va păşi într-o civilizaţie post-teroristă
înainte de a se autodistruge, va fi în primul rînd pentru că musulmanii
vor fi reuşit să revoluţioneze modul actual de a se raporta la cartea lor
sfîntă. Iar occidentalii - între cei mîndri de a fi laici - vor trebui să
găsească, la rîndul lor, un text cu mult mai puternic decît pînă acum, de
pus pe paginile albe, nescrise încă, ale lui « vivre ensemble».

O comunitate
imens - cea mai important în compara ie cu celelalte ri europene -
care are o dubl cultur i o dubl limb : prin cultura de origine
acoper , desigur, i alte arii lingvistice dar, în marea lor majoritate,
sunt vorbitori de arab i de francez

Alegerea de
a face ediţii bilingve e o manieră de a face să se întîlnească două limbi
şi două culturi diferite şi

. Monde du livre,

de a propune copiilor altceva decît texte
religioase care reprezintă esenţialul producţiei scrise în limba arabă
în Franţa
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CRONICA ACTUALITĂŢI

Mircea CIUBOTARU

M on u men t u l - Tr ad i i eţ
În perioada 1- 4 octombrie, la Iaşi, a avut loc cea de-a XVII-a ediţie a Simpozionului

. Cadrul de bază al Simpozionului a rămas neschimbat de
la cea dintâi ediţie (1999): Muzeul Unirii, de pe strada Lăpuşneanu (aflat sub egida
Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Naţional Muzeal ). Sufletul
acestor reuniuni ştiinţifice şi culturale este doamna dr. Aurica Ichim, iniţiatoare şi
principală organizatoare a proiectului, unic în România, prin amplă participare, înaltă
competenţă ştiinţifică, continuitate fără sincope şi finalizare prin publicarea

Monumentul - Tradiţie şi viitor

Moldova

comunicărilor în tot atâtea volume, câteva de dimensiuni impunătoare
Din nefericire pentru starea actuală a vieţii culturale şi ştiinţifice, ecourile acestui

eveniment anual de amplitudine internaţională au fost anihilate de zarva cotidiană, de
agitaţia sterilă din presa şi viaţa politică şi socială a ţării, „Cronica Veche” fiind singura
publicaţie ieşeană care a rezervat spaţii de informare despre această formă de rezistenţă
în faţa tăvălugului demolator al istoricităţii culturii şi spiritului românesc prin
globalizare şi idealul consumist standardizat.

.

Caracterul naţional al Simpozionului
dedicat monumentelor istorice,
reuniune ce întruneşte specialişti

din varii domenii (istorici, arhitecţi, ingineri
constructori, restauratori, conservatori etc.), a
căpătat treptat o dimensiune ce depăşeşte
hotarele ţării. Dacă în anul 2010 doar câteva
dintre comunicări au fost susţinute la Chişinău,
în aula Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de
această dată jumătate dintre acestea au fost
prezentate în capitala Republicii Moldova,
beneficiind şi de colaborarea cu Institutul
Patrimoniului Cultural.

Excursiile de studiu la monumentele
istorice au reprezentat o modalitate eficientă de
cunoaştere şi valorificare a experienţei
generate de Simpozion. Amintim între altele:
periplul la mănăstirile din judeţul Neamţ, în
2005; vizitarea oraşului Cernăuţi, la împlinirea
a 600 de ani de la prima atestare documentară,
a cetăţii Hotin şi a bisericii din Toporăuţi,
precum şi a mănăstirilor Putna şi Dragomirna,
în 2008; excursia la Chişinău, mănăstirea
Căpriana, casa memorială „Alecu Donici” şi
cetăţile de pe Nistru (Orhei şi Soroca), în 2010;
călătoria la Cetatea Albă şi Odesa, în 2011;
vizitarea monumentelor din judeţele Harghita
şi Covasna, în 2012, şi a bisericilor de lemn din
Maramureş, în 2013; popasurile ştiinţifice la
ctitoriile brâncoveneşti din Ţara Românească
şiTransilvania, în 2014.

O solidaritate profesională şi o stare de
spirit specifică au rodit din acest Simpozion.
Semnificativă este mărturia lui

, cercetător la Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu:

Dan Dumitru
Iacob

De mai bine de un deceniu încoace, de
când tot sunt invitat la „Monumentul”, am
constatat că legăturile mele afective şi
intelectuale cu oamenii şi locurile, din Iaşi mai
ales, dar şi din alte părţi, a căpătat noi
dimensiuni, demne de fizica relativităţii. Fidel
numelui şi renumelui său „Monumentul -
Tradiţie şi viitor”, simpozionul este o
teleenciclopedie trăită pe viu, care ne
transportă, surprinzător de iute, de pe tărâmul
naraţiunii istorice către realităţile palpabile

ale monumentelor salvate sau în suferinţă. Din
sălile de conferinţă în laboratoarele de
restaurare, din catacombele vechilor curţi
domneşti până pe schelele şantierelor de
restaurare, din inima Moldovei până dincolo de
malurile Nistrului şi crestele Carpaţilor,
„Monumentul” ne oferă şansa de a ne testa
potenţialul ştiinţific, de a învăţa şi experimenta
lucruri noi, de a ne pune probleme şi a căuta
soluţii, de împărtăşi cunoştinţe, de a ne
solidariza profesional şi uman în jurul unui
proiect. În prezent, „Monumentul” este, fără
îndoială, şi un brand ştiinţific, însă pentru mine
- aflat puţin mai departe de meleagurile natale -
„Monumentul” mai înseamnă ceva:ACASĂ.

Le mulţumesc celor care îmi oferă mereu
ocazia de a mă întoarce ACASĂ şi care mă
primesc cu braţele deschise.

dr. Lăcrămioara
Stratulat

dr. Aurica Ichim
Mihai Dim.

Sturdza

Trecere

Vlad
Grigorescu

Angela Olaru

Programul Simpozionului a cuprins 53 de
pagini de rezumate, fapt ce denotă anvergura
evenimentului. Alături de organizatorii
tradiţionali din România: Ministerul Culturii,
Complexul Muzeal Naţional Moldova - Muzeul
Unirii, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei,
Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură şi Patrimoniu Iaşi, Institutul
Naţional al Patrimoniului Bucureşti, Uniunea
Naţională a Restauratorilor de Monumente
Istorice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi - Facultatea de Istorie, au colaborat
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul
Patrimoniului Cultural - Chişinău, precum şi,
din Ucraina, Centrul Cultural Român „Eudoxiu
Hurmuzachi” şi Primăria Municipiului
Cernăuţi.

Deschiderea oficială a lucrărilor a fost
marcată de elogioase mesaje de salut din partea
oficialităţilor locale, a Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice din România, Uniunii
Naţionale a Restauratorilor de Monumente
Istorice, Institutului Naţional al Patrimoniului şi
a organizatorilor. Alături de

, managerul Complexului Muzeal
Naţional Moldova Iaşi, şi de ,
menţionăm prezenţa prinţului

, reputat istoric şi genealogist,
participant activ la mai multe ediţii. A urmat
prezentarea unui eseu cinematografic intitulat

, realizat de TVR Iaşi, care a abordat o
preocupare fundamentală a comunicărilor la

toate Simpozioanele
anterioare: starea de
d e g r a d a r e a
monumentelor şi soluţii
pentru salvarea lor.
Cuvântul unei elev
olimpic la istorie,

a transmis
m e s a j u l u n e i a l t e
generaţii, de viitori
cercetători ai trecutului
românesc, iar expozeul
doamnei ,
etnograf din cea mai
experimentată vârstă, a
fost un apel îngrijorat
p e n t r u s a l v a r e a
arhitecturii rurale.

Lucrările şi-au urmat
cursul obişnuit, în patru
secţiuni ce sintetizează
principalele direcţii de
p r e o c u p a r e a
Simpozionului:

(moderatori
Ruxandra Beldiman şi
Mircea Ciubotaru);

(moderatori
Mihai Dim. Sturdza şi
Petronel Zahariuc);

(moderatori Ruxandra Nemţeanu
şi Ioana Maria Petrescu);

(moderatori
Gheorghe Niculescu şiVirgiliu Polizu).

escoperirile arheologice de la
Palatul Culturii, „examinarea”
picturilor restaurate de la

bisericile Golia şi Banu precum şi vernisarea a
trei expoziţii au făcut „plinul” acestei primei
zile a Simpozionului. Expoziţia

,
organizată de Uniunea Naţională a
Restauratorilor de Monumente Istorice
(UNRMI), reuneşte un număr de 48 de firme
specializate şi 59 de membri individuali,
experţi atestaţi de Ministerul Culturii.
Conducerea în funcţie a Uniunii este asigurată
d e p r e ş e d i n t e l e ş i
vicepreşedin te le .
Specialişti, experţi, maiştri şi meseriaşi sunt
specializaţi pentru toată gama activităţii de
restaurare: cercetare, investigare, proiectare,
execuţie şi monitorizare, în timp, a
monumentelor asupra cărora s-a intervenit.
Uniunea asigură păstrarea meşteşugurilor de
prelucrare manuală a pietrei şi lemnului, a
tehnicilor tradiţionale, formarea specialiştilor
şi meseriaşilor în aceste domenii şi
promovează noile tehnici de consolidare:
tiranţi metalici în lăcaşuri forate, injectarea
fisurilor şi „ţeserea” crăpăturilor, metode
discrete de izolare hidrofugă şi termică etc.
Specialiştii - ingineri, arhitecţi, istorici de artă,
pictori, arheologi, chimişti, fizicieni şi jurişti -
alcătuiesc o structură interprofesională unică
în Europa, recunoscută şi apreciată prin
numeroase distincţii.

Expoziţia a cuprins 50 de postere,
înfăţişând restaurări dintre cele mai diverse.
Fortificaţii: Cetatea de Scaun a Sucevei,
Cetatea Neamţului, Castelul Corvineştilor
(Hunedoara), Cetatea Bastionară Alba-
Carolina, Cetatea Rupea (Braşov), la care se
adaugă Piaţa Mare şi Zidul cetăţii (Sibiu),
Bastionul Măcelarilor din Baia Mare
(Maramureş) . Biser ici : d in Densuş
(Hunedoara), biserica lui Ştefan cel Mare din
Răuseni (Suceava), biserica Curţii Domneşti
din Târgovişte (fresca), biserica Stavropoleos
din Bucureşti (iconostasul), Sf. Sava (Iaşi),
Adormirea din Sinaia (Prahova), Mănăstirea
Maxineni (Brăila), Biserica Reformată din
Oradea, Mănăstirea Aninoasa (Argeş),
ansamblul Mănăstirii Vărbila (Prahova),
ansamblul Mănăstirii Apostolache (Prahova),
Palatul Episcopal din Galaţi, Schitul Bordeşti
(Vrancea), Mănăstirea Dintr-un Lemn - Palatul
Stăreţiei (Vâlcea), biserica schitului Ţâgănia
de la Costeşti (Vâlcea), biserica din
Frunzăreşti - Călăraşi. La acestea se adaugă şi

A.

B.

C.

D.

Viaţa
monumentelor laice -
istorie, arhitectură,
arheologie

Viaţa monumentelor
religioase

Arhitecţi în an aniversar / comemorativ: Petre
Antonescu, Cristofi Cerchez, Ion D.
Trajanescu

Tehnici şi
tehnologii de restaurare

Monumente
restaurate - Mărturiile patrimoniului naţional

D an i e l Sa bău
Căl in Hoinărescu

Arte şi meserii

D

lăcaşuri ale altor culte, precum Geamia din
Mangalia şi Templul „Coral” din Bucureşti,
bisericile de lemn de la Frasin-Vale
(Dâmboviţa), Săcălăşeni (Maramureş) şi
Dănuleşti (Hunedoara), clădri civile, precum
Muzeul Unirii şi Teatrul Naţional Iaşi, Muzeul
de artă - Palatul baroc din Timişoara, Cazinoul
din Constanţa, Casa Avramide din Tulcea,
Casa Marinache Popescu din Călăraşi, Casa cu
blazoane din Chiojdu (Buzău), Palatul
Episcopal din Galaţi, Farmacia Tinc din Galaţi
şi un monument special, Mausoleul Eroilor de
la Mărăşeşti.

xpozi ţ ia

a fost doar un eşantion din
proiectul cultural iniţiat
în anul 2014 şi dedicat cercetării,
reconsiderării, punerii în valoare şi difuzării
operei înaintaşilor arhitecţi, reprezentanţi de
seamă ai şcolii româneşti de restaurare, care au
activat în cadrul Comisiunii Monumentelor
Istorice. Organizator: Institutul Naţional al
Patrimoniului, Bucureşti; oordonator arhitect
Gh. Sion; finanţator: Uniunea Arhitecţilor din
România, din Fondul „Timbrul Arhitecturii”.
Expoziţia are un caracter documentar, fiind
alcătuită din postere reprezentând mai multe
monumente; pe un CD au fost inscripţionate
mai multe ilustraţii şi texte privitoare la
activitatea lui Ion D. Trajanescu (1875-1964),
restaurator, membru al Serviciului Tehnic al
Comisiunii Monumentelor Istorice (1908-
1923), profesor al Şcolii Superioare de
Arhitectură (1920-1940), arhitect proiectant,
cu o bogată activitate publicistică desfăşurată
în „Buletinul Comisiunii Monumentelor
Istorice”, î revistele „Arhitectura”,
„Urbanismul” şi „Artele Frumoase”. Între cele
mai importante lucrări de restaurare ale sale se
numără: Mănăstirea Hurezi, biserica Sf.
Treime din Corbii Mari, biserica Scaune din
Bucureşti, paraclisul Episcopiei Râmnicului şi
schitul Sărăcineşti. El a fost autorul

Restauratori români

E Arhitectul Ion D.
Trajanescu - 140 de ani de la
naştere

Restauratori români,

c

n

Foto 1

Foto 2

Foto 11

Foto 9

Foto 5
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(p r ezen t ) i v i i t o rş
proiectelor pentru sediul Ligii Culturale
Române (Bucureşti), catedrala din Timişoara,
biserica Sf. Dumitru din Colentina, biserica Sf.
Spiridon-Spirea Veche (Bucureşti), biserica
Madona Dudu din Craiova (împreună cu arh.
Sterie Becu), biserica Belvedere, locuinţe ale
Casei Autonome a Monopolurilor în Bucureşti
ş.a.

xpoziţia documentară

(organizator :
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” , prin
Muzeul de Istorie a Moldovei şi Muzeul Unirii;
curatori: Sorin Iftimi şiAurica Ichim) a cuprins
15 postere (150 x 100 cm) ale unor clădiri
vechi de pe strada Lăpuşneanu, între care:
Hotelul Traian, Magazinul Ermacov-Pogor,
Cinematograful Trianon (apoi, Republica),
Palatul Cuza-Vodă (Muzeul Unirii), Casa N.
Istrati (Uniunea Artiştilor Plastici), Colosseum
Bragadiru (apoi, Cinematograful Roxi /
Capitol / Timpuri Noi / Tineretului), Casa
Mavrocordat (ce se afla pe terenul actualei
grădini de vară Corso şi unde, în iulie 1942, a
luat fiinţă Filarmonica Moldova din Iaşi; a fost
bombardată în 1944), şi
biserica Banu, Grădina Primăriei, Hôtel de
Paris, Farmacia Konya, Palatul comercial
Walter-Diamant, Anticariatul Şaraga şi
Clădirea Jockey-Clubului (ulterior, Cofetăria
Tuffli). Partenerul principal din acest an au fost
Arhivele Naţionale ale României, Filiala Iaşi,
care au valorificat în cadrul expoziţiei un
număr important de documente vizuale, aflate
în colecţiile acestei instituţii păstrătoare de
memorie istorică. Ca şi în anii precedenţi, un
sprijin consistent a venit din partea Institutului
Naţional al Patrimoniului şi Bibliotecii
Academiei Române - Cabinetul de Stampe şi
fotografii. În expoziţie sunt prezente şi câteva
imagini din colecţia Muzeului de Istorie a
Moldovei, precum şi din diverse colecţii
particulare.

Organizarea acestei expoziţii a fost
determinată de finalizarea lucrărilor de
reamena ja re a s t răz i i Lăpuşneanu .
„Schimbarea la faţă” a străzii face ca această
zonă a oraşului să fie în prezent în centrul
atenţiei publicului. Momentul ne îndeamnă să
deschidem o fereastră spre trecut, pentru că o
stradă istorică are şi o a treia dimensiune:

. Orice proiect similar va trebui să
acorde o mare atenţie studiului evoluţiei
istorice a străzii, pentru o bună cumpănire între
ceea ce a fost şi ceea ce va fi. Strada
Lăpuşneanu nu e una oarecare, ci un adevărat
simbol identitar pentru oraşul Iaşi. În vremurile
sale de glorie, această stradă era locul preferat
pentru plimbări şi cumpărături, în care putea fi
surprins cel mai bine spiritul oraşului.
Expoziţia ilustrează evoluţia istorică a străzii,
încercând să ofere vizitatorilor o imagine de
ansamblu, dar şi detalii uitate. Lângă vechile
imagini, relativ cunoscute, sunt prezente

O fereastră spre trecut

E Strada
Lăpuşneanu din Iaşi - Memoria
monumentelor

Memoria

(Foto 1) (Foto 2)

Pagini realizate de
Sorin IFTIMI şi Lucian-Valeriu LEFTER
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numeroase planuri de situaţie, planuri de
clădiri, curţi interioare sau subsoluri, care
permit privitorului să treacă dincolo de faţadele
ştiute din vechile cărţi poştale.

Expoziţia a reprezentat şi un bun prilej
pentru readucerea în atenţia autorităţilor a
clădirii Cinematografului „Tineretului”, care a
trecut recent printr-un incendiu. O reamenajare
a faţadei originale, va salva ce se mai poate din
această clădire ce datează din anul 1904.
Reconstituită, faţada fostului Colosseum
Bragadiru ar evidenţia legăturile dintre Palatul
Cuza, casa Drossu şi biserica Banu, făcând să
renască un ansamblu arhitectonic mai vechi. În
schimb, apariţia unei clădiri moderne pe acel
loc ar anula pentru totdeauna peisajul specific
străzii Lăpuşneanu. Prin această expoziţie,
muzeografii şi cercetătorii ieşeni şi-au
îndeplinit o îndatorire profesională, onorând

traseul pe care se află Palatul Cuza. Într-un fel,
strada Lăpuşneanu, cu amintir ile şi
monumentele sale, reprezintă o extensie a
Muzeului Unirii, care nu ar mai avea aceeaşi
forţă evocatoare, dacă ar fi decupat de contextul
său urbanistic.

a sfârşitul primei zile, în prezenţa
IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei
şi Bucovinei, şi a participanţilor la

Simpozion, a fost lansat volumul omagial
, prezentat de prof.

univ. , iar prof. univ.
a comentat cuprinsul şi valoarea celor

două tomuri ale vol. XVI (926 p.), ce adună
lucrările Simpozionului din anul 2014.

a accentuat în cuvântul său
contribuţia monumentelor religioase şi civile
pentru reliefarea identităţii naţionale în
contextul fenomenelor globalizării.

Un moment special a fost cel în care d-na
a oferit trofeul Simpozionului

unor personalităţi cu merite deosebite în sfera
de interes a acestei preocupări culturale majore.

n cea de-a doua zi (2 octombrie),
activitatea s-a desfăşurat la Chişinău, cu
susţinerea altor comunicări, laAcademia

de Ştiinţe a Moldovei, unde participanţii au fost
întâmpinaţi de oficialităţi implicate în
promovarea unor acţiuni coordonate pentru un
scop comun. Au rostit alocuţiuni:

, secretar ştiinţific general al
Academiei de Ştiinţe, , director al
Institutului Patrimoniului Cultural, prinţul

, , Episcop de
Soroca şi Vicar al Mitropoliei Chişinăului, d-na

, coordonatoare a Simpozionului,
şi alţii. S-au distins comunicările susţinute în
plen de d-l , viceministrul
Culturii, referitoare la peisajul arheologic
Orheiul Vechi, nominalizat în 2015 pentru Lista
Patrimoniului Mondial UNESCO, şi de d-l
Sergius Ciocanu, care a subliniat dificultăţile
create de lipsa personalului specializat în
Basarabia pentru protecţia monumentelor
istorice. În continuare, au fost înmânate
diplome d-nei Liliana Condraticova, de la
Institutul Patrimoniului Cultural al Republicii
Moldova, precum şi d-nei Aurica Ichim, pentru
contribuţiile lor la promovarea acţiunilor în
vederea conservării şi valorificării moştenirii

Omagieri, trofee...

Bijuterii medievale

L
In

honorem Mircea Ciubotaru
Petronel Zahariuc Ion

Giurcă

IPS Teofan

Aurica Ichim

Aurelia
Hanganu

Victor Ghilaş

Mihai Dim. Sturdza PS Ioan

Aurica Ichim

Gheorghe Postică

Î

Foto 3

Foto 6

Foto 7

culturale. Lucrările pe secţiuni, structurate ca la
Iaşi, au fost moderate de Mariana Şlapac,
Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Emil Dragnev, Dan
Dumitru Iacob, Narcis Dorin Ion, Ioan Sasu.

Următoarea zi, 3 octombrie, a fost dedicată
călătoriei de documentare la cetatea Soroca, de
pe malul Nistrului, monument istoric redeschis
vizitelor de curând, după doi ani de cercetări
arheologice şi restaurare prin Proiectul
transfrontalier

Uniunea Europeană.
Seara, grupul participanţilor a ajuns la

cetatea Hotin, unde a fost întâmpinat de
scriitorul , membru de onoare
al Academiei Române. Aici, ca şi la Soroca,
participanţii au formulat opinii şi argumente
favorabile sau critice în privinţa procedurilor şi
tehnicilor de restaurare, cât şi a stării de fapt a
acestora.

În ziua următoare (4 octombrie), lucrările
Simpozionului s-au desfăşurat la Centrul
Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din
Cernăuţi, întâlnirea fiind moderată de Vasile
Tărâţeanu, preşedintele instituţiei. Au susţinut
alocuţiuni: , consul general
al României la Cernăuţi, ,
membru de onoare al Academiei Române şi
redactor-şef al revistei „Glasul Bucovinei”,

, , alţi
participanţi.

ăţ ă
ă ţ ă ă ă

ţ
ş

ş
ş Din

excursia de studii prin Cernăuţi, reţinem două
momente: vizitarea casei luiAron Pumnul, unde
s-a constatat starea de degradare a acesteia, fapt
ce impune urgenţa lucrărilor de restaurare, şi a

Universităţii Naţionale, fostă reşedinţă a
Mitropoliei Bucovinei, monument istoric
înscris pe lista UNESCO.Aici, în Sala Sinodală,
s-a votat unirea Bucovinei cu România, în anul
1918.

În a doua parte
a zilei, la Suceava, a
fost vizitată cetatea,

ghid
f i ind arh i tec tu l

,
c o o r d o n a t o r u l
l u c r ă r i l o r d e
restaurare finalizate
în această vară.
Apoi, la Centrul de
A r h i t e c t u r ă ,
Cultură Urbană şi
Peisaj

, monument
istoric restaurat în

( Foto 3)

(Foto 4, 5)

(Foto 6)

(Foto 7)

(Foto 8, 9, 10)

Bijuterii

Vasile Tărâţeanu

Eleonora Moldovan
Alexandrina Cernov

Mihai Dim. Sturdza Aurica Ichim

Gheorghe Sion

Uzina de
Apă

Prof. univ. Virgil Polizu a propus
doamnei decan al Facult ii de Arhitectur din
Cern u i ca în perioada de practic s se fac un
program comun pentru studen i, privind
activitatea de proiectare, i vizite de studiu în
România i Ucraina, cu scopul de a se implica în
cercetarea i restaurarea monumentelor.

Medievale, împreună cu
cetăţile Hotin şi Suceava, realizat de Programul
operaţional comun România- Ucraina-
Republica Moldova, 2007-2013, finanţat de

Foto 8

Foto 9

perioada 2007-2011 de arhitectul Constantin
Gorcea şi redat circuitului muzeistic la un secol
de la construirea sa (în 1912),
moderatorii secţiunilor au expus concluziile
care s-au impus la încheierea celei de a XVII-a
ediţii a Simpozionului Internaţional

.
Revelatoare este mărturia

) :

(Foto 11)

Monumentul - Tradiţie şi viitor

Am văzut şi am revăzut aceste
ziduri, ale Sucevei în special, dar niciodată
într-o singură etapă. Mulţumesc pentru
această remarcabilă idee organizatorilor
ieşeni. Ca de fiecare dată, am privit cu alţi ochi
şi cu altă înţelegere aceste trei cetăţi unite într-
o istorie comună, întinsă pe mai multe secole şi
pe teritoriul unui singur stat. Ca arhitect şi
restaurator, dincolo de ce ştiam, am fost extrem
de interesat de conceptele de restaurare, cel al
anilor '70 ,al Orheiului, sau cel actual-
moldovenesc, al Sorocăi, precum şi de
calitatea intervenţiilor. Nu cred în necesitatea
unei asemenea analize comparative, mult prea
tehnică pentru conţinutul şi destinaţia acestui
material. Important este că zidurile acestor
cetăţi sunt conservate şi protejate, prin
aspectul lor actual reamintind privitorilor
calitatea şi rolul lor iniţial, de cetăţi de
necucerit, la graniţele unui teritoriu dintr-un
timp de măreţie.

Dar mărturisesc că acum, la început de
secol XXI, aş dori mai mult! Îmi doresc ca

Prof. dr. arh.
Virgiliu Polizu

Foto 4

aceste ziduri martore ale istoriei, asemeni
altor cetăţi - Neamţ, Deva, Făgăraş ş.a. - să
ofere un plus de cultură, fie ca arta vizuală,
lirică, literară, dramatică sau de alt fel, fie şi
sub o formă comercială, care să crească
interesul vizitatorilor, aducându-i mai aproape
de monumente, cu toată pioşenia şi înţelegerea
necesare. Este ştiut că acolo unde certitudinea
se opreşte, restaurarea încetează, dar am
convingerea că între nişte limite bine definite,
caracteristice fiecărui monument, şi mai ales
cu profesionalism, intervenţia nedistructivă,
cu caracter reversibil, implicând materiale
actuale şi tehnici contemporane, putem realiza
în interiorul acestor ziduri spaţiile necesare
unor activităţi elevate, de la spectacol la
conferinţă, care să facă zidurile să trăiască.
Încă nu am terminat, mai avem de lucru.

Dincolo de tumultul politic şi confuzia
acestor vremuri, cultura istorică se dovedeşte,
încă o dată, un liant spiritual naţional şi
internaţional de cea mai trainică şi valoroasă
substanţă.
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întâlniri de destinAlexandru ZUB

Aniversarea unui înalt prelat e mai totdeauna o bună
ocazie de a face unele reflecţii pe seama evenimentului,
mai ales când e vorba de un cult ca ortodoxia în

ansamblul naţiunii noastre. Înaltpreasfinţitul Casian, doctor în
teologie şi arhiepiscop al Dunării de Jos, se află acum la o vârstă a
plenitudinii creatoare, mereu deschis şi capabil să răspundă optim la
provocările timpului, nu puţine şi nu lesne de soluţionat într-un
moment ca acesta. Exigenţele integrării euro-atlantice şi presiunile
unei globalizări aparent haotice ameninţă vechile structuri statale şi
mai ales culturile întemeiate pe tradiţii ale lungii durate. Marile
religii, ca şi cultele de dată mai recentă, se văd silite a căuta răspunsuri
sub presiunea unui timp în continuă accelerare, după cum au sesizat
deja unii analişti ai modernităţii. Religia creştină, cu multele ei
nuanţe confesionale, se află neîndoielnic în situaţia de a-şi apăra,
odată cu ideile de bază, acele valori etnoculturale în afara cărora
ideile înseşi rămân fără suport. Evoluţiile din zona carpato-danubiană
dezvăluie asemenea realităţi aporetice, de natură a stimula totuşi
creativitatea locală.

În cazul nostru, Dr. Casian Crăciun, arhiereu de aleasă vocaţie,
cu studii de specialitate la Bucureşti şi Strasbourg, acolo unde s-au
format destui teologi cu renume în domeniu, inclusiv actualul
patriarh al României, se poate vorbi de o fericită sinteză de valori
locale şi universale, lesne de recunoscut în orizontul cultural, ca şi în
opţiunile spirituale ale teologului arhiereu. Culmile montane din
zona Buzăului, regiune încă plină de vestigii misterioase,
tulburătoare, se recunosc parcă în elanurile lui celeste, nutrite de
calităţi care l-au impus din capul locului, motivând recunoaşteri
curriculare şi academice pe măsură. Cultul şi cultura s-au îngemănat
mereu în biografia sa, de la condiţia monahului smerit la aceea de

arhiereu cu înalte răspunderi, în fapta zilnică,
cotidiană, ca şi în scrisul său istorico-teologic,
menit să dureze dincolo de clipă.

Este o conduită ce se recunoaşte la mai toţi
arhiereii locului, de la Melchisedec Ştefănescu la
Antim Nica, o întreagă pleiadă de slujitori ai
Bisericii, borne de neocolit pe tărâmul credinţei
strămoşeşti, ca şi pe linia culturii naţionale,
ambele domenii îngemănându-se de regulă
armonios. Lista lucrărilor de ordin teologic sau
istorico-cultural e prea vastă pentru a fi
menţionată aici. Specialiştii (Eugen Drăgoi sau
Mircea Păcurariu ) au definit-o deja, în esenţă,
subliniindu-i totodată valenţele de ordin literar şi
umanist. Să amintim, totuşi, ca fiind mai
semnificative: , 1999;

, 1999; , 2000;
, 2004; , 2005;

, 2007.Activitatea de editor, cea de
dascăl întru Teologie, ca şi cea de caracter
omiletic se cuvin citate, ca dimensiuni complementare ale unei
personalităţi nespus de complexe.

Născut la 18 martie 1955 în Lopăteni, viitorul arhiereu a absolvit
Seminarul Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău (1975), apoi
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti (1980) şi Universitatea
de Ştiinţe Umane Strasbourg, cu doctorat în Teologie (1984), după
care a activat în sfera didactică, la Buzău, Sibiu, Bucureşti şi Galaţi,
fiind tuns în monahism (1980) şi slujind pe diverse trepte până în
1994, când a devenit episcop al eparhiei „Dunărea de Jos” şi

e.g.

Poarta cerului Duh din
Cuvânt Ancora veşniciei Mreaja
Cuvântului Candelele credinţei
Întru lumina Ta

1Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Bucureşti, EIBMO, 2010, p. 225-226.

UN ARHIEREU ÎN SLUJBA CULTURII:
DR. CASIAN CR CIUNĂ

arhiepiscop în 2009. A depus, de-a lungul anilor, cum se arată în
de resort, o „vastă activitate pastorală, edilitară,

culturală, educaţională şi duhovnicească ”. A stimulat, generos şi
competent, la diverse ocazii, studiile privitoare la istoria noastră mai
veche sau mai nouă, integrând mereu faptele din lumea laică în
orizontul spiritualităţii creştine. Se poate aminti cazul lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt, dar şi aniversarea lui Cantemir sau comemorarea lui
Brâncoveanu la trei secole de la martiriul său. Să menţionăm, pentru

cel dintâi, prefaţa luminoasă şi erudită la
volumul editat de regretatul Paul Păltănea,

(Galaţi,
2004), tom în care înaltul prelat a pus în lumină
texte rarisime din posteritatea ştefaniană.

Sexagenatul de la 18 martie a.c. este
marcat şi de un gest semnificativ pentru istoria
ecleziastică, prin tipărirea unui volum de

, îngrijit de istoricul Ionel Cândea,
la Editura Istros, sub titlul

, cu o dedicaţie expresă, menită a
semnala continuitatea benefică dintre Proilavia
medievală şi Arhiepiscopia Dunării de Jos, al
cărei întâistătător e sărbătoritul de acum.
Volumul amintit deschide o serie care contează
pe acelaşi suport generos al arhiereului, al cărui
sexagenat coincide tocmai cu împlinirea unui
sfert de secol de arhipăstorie.

Chemările la diverse trepte ale slujirii şi
recunoaşterile cuvenite definesc un parcurs
excepţional, din anii petrecuţi la Seminarul

teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău până la înalta poziţie în
ierarhie de azi. Pe acest traseu, se poate constata lesne o bună
întâlnire creativă între cult şi cultură, între cultura teologică şi cea
produsă de laicatul istoriografic. Este un model ce s-ar cuveni extins
cât mai mult, cu profit cognitiv şi spiritual totodată, ca în atâtea
iniţiative consonante la care ne-am referit, cu adâncă reverenţă, în
aceste rânduri.

Enciclopedia

Peceţi ştefaniene, la Dunărea de Jos

studii
şi documente

Mitropolia Brăilei
(Proilaviei)
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Mircea CIUBOTARU

„Misterele onomastice” ale Ia ilor (XVII)ş
Podul! Minunată născocire a minţii umane, în care utilul şi

ingeniozitatea se arcuiesc între malurile prăpăstioase ale
naturii şi istoriei. Podul unirii şi podul dezbinării, podul

metaforic al înfrăţirii Podul de Flori de pe Prut (1990-1991) şi capul
de pod al confruntării războinice, podul de pe Drina (1914), cine nu
le ştie? Podul lui Apolodor din Damasc, capăt istoric al romanităţii
unui nou neam, şi Podul Minciunilor de la Sibiu, început al iluziilor
eternei poveşti în doi. Podul-dantelă de la Cernavodă, mândrie
naţională fără găunoşenie, şi podurile Senei, martore ale poeţilor
sinucigaşi, şansonetiştilor flaneuri şi cineaştilor de geniu. Podul de
aur din basmul popular şi din fantezia lui Eminescu, visându-l arcuit
peste şesul Bahluiului, de la Cişmeaua Păcurarilor şi până la Galata.
Puţine sunt locurile care pot să concureze cu podul şi cu necăjita sa
copilă, puntea, în crearea de legende şi închipuiri tulburătoare. Una
dintre acestea e chiar povestea vorbei latineşti ,- , care,
flexionată gramatical la acuzativ ( ) şi contorsionată istoric în
vremuri barbare, a trebuit să se facă , când era nevoie şi de
luntre. S-a micşorat podul de teama duşmanilor, s-a ascuns prin
păduri şi stufărişuri, ca punte sărmană, şi s-a înţeles cu bătrânul şi
încetul drum de care ( ) să se adapteze şi el la noile
împrejurări, sub înfăţişarea mlădioasă şi sprintenă a cărării. Clasic
exemplu pe care l-au dibuit lingviştii, pentru a argumenta şi ei
ruralizarea vieţii în Dacia abandonată de iscusiţii constructori
romani de poduri şi drumuri. Când lumea s-a aşezat în hotare mai
sigure, iarăşi s-a arătat fălos podul, botezat acum cu vocabulă slavă,
căci tragerea de la Râm devenise doar o vagă amintire. Apoi, s-au
adunat la pod şi, mai ales, sub pod fiinţe vesperale şi nocturne, ce
trebuiau să-şi ia vama trecerii spre celălalt mal sau tărâm. Căci musai
trebuia să te faci frate cu dracul până treceai puntea sau măcar să-ţi
faci cruce cu limba când ţi se împleticea între picioare vreun ied
zglobiu sau o mâţă neagră ieşită de sub pod pe la ceasurile târzii ale
nopţii cu lună.Asta când nu se ivea o dihanie mai rea, cu chip de om,
cerând punga în schimbul vieţii, împrejurare în care repede trebuia să
rezolvi o dilemă (nu două!) logică şi... existenţială. Problema se
complica şi mai tare atunci când neamurile trebuiau să suporte grele
cheltuieli ale transferului în altă lume, desigur cu loc de verdeaţă,
pentru care era nevoie de plata a nu mai puţin de 24 de vămi la tot
atâtea poduri simbolice, aşezate sub carul mortului, obicei tot mai
firav în ultima vreme, de când cu eliminarea barierelor vamale în
calea spre fericirea pur terestră a vacanţelor turistice. Şi, aşa, podul a
redevenit azi un personaj important în povestea nesfârşită a
autostrăzilor noastre cu suprapreţ mondial şi subiect secundar de
serial onomastic ieşean, în mai multe episoade, căci pe drumul cel
lung de prin arhive se ivesc şi multe poduri, unele cu legende ataşate,
altele cu datări fanteziste şi nume schimbătoare cărora toponimiştii
le zic , adunând în aceeaşi oală semantică uliţe şi drumuri,
poduri şi podeţe, bacuri şi dubase, pasaje şi pasarele.

Podurile ne învaţă multe şi nu totdeauna mărunte, chiar când ele
însele au dispărut, având grijă să-şi lase numele ca moştenire unor
aşezări înfiripate chiar la capătul igliţei, pentru un oarecare alijveriş
sau gheşeft iscat din oboseala, setea sau foamea călătorului sau din
priceperea podarilor. Nu mai vorbesc (decât enunţiativ) de veniturile
importante pentru domnie şi pentru eforiile târgurilor din taxele de
trecere peste poduri (e. g., trimit pe curioşi doar la un singur
document, din 1 iulie 1797, pentru ponturile podurilor din Iaşi,
publicat de Ioan Caproşu în DIOI, X, p. 115-117). Numaidecât ne

pons tis
pontem

punte

via carraria

hodonime

amintim şi de oraşul Dubăsari de pe Nistru, la începuturile sale doar
un loc de trecere pe un pod de dubase, strămoşul tehnic al bacului
modern de la Dunăre. Am numărat repede nu mai puţin de 60 de
localităţi, unele dispărute, care au (avut) nume cu apelativul sau

în sintagma denominativă, dar numărul altor locuri astfel
denumite este greu de estimat. Uneori, nu-i uşor de descifrat
cimilitura denumirii, ca în cazul Podului Roş şi Podului Verde a căror
poveste a vorbei am livrat-o cetitorului, fără comision de aducere la
cunoştinţă, în episodul V al acestui serial de mistere ce nu vrea să se
încheie (încă!). Nu mai puţină bătaie de cap a pricinuit localizarea
Podului Spânzurătorii din şesul Nicolinei (revedeţi episodul XII) şi
nu mai puţină derută vor încerca acei care vor pofti să afle uşor şi
repede unde va fi fost vestitul Podul Înalt de la Vaslui, care şi unde
(din două) a fost Podul Hatmanului, cine au fost Doamna zidită
(nominal) în sintagma şi „eroii” eponimi din

şi , ce antroponim real se ascunde în
(fost ), cât adevăr se poate decela în legenda

construirii podului de la Cârjoaia de către Ştefan cel Mare. Până şi
ne apare ca o ciudăţenie, dacă nu ştim că o simplă

umplutură de pământ la capătul unei râpe sau a unei ravene putea fi
considerată un pod pe un drum stricat de ape şi că
este o metaforă populară (ca şi ), desemnând, cu o
motivaţie legendară, un pod natural din com. Ponoarele, jud.
Mehedinţi.

Nu-i chiar fără rost această lungă introducere în specificul
categoriei toponimice a hodonimelor, care se constituie ca repere
denominative de mare importanţă atât în spaţiul geografic larg, cât şi
în textura urbanistică dintotdeauna. Să desluşim noima lor în fosta
capitală a Moldovei, căutându-le pe nobilul (prin lene oblomoviană)
Bahlui, pe feminina şi năbădăioasa Nicolină, pudicul pârâu ascuns
acum privirilor de ruşinea numelui şi estivalul Ciric, poduri
care au pus la grea încercare priceperea inginerilor şi podarilor,
bugetele eforiei şi primăriei Eşilor, iscusinţa căruţaşilor şi urmaşilor
lor automobilişti, precum şi nervii purtătoarelor de pantofi cu toc-cui
peste podelele stricate ale... „păsărelei” (1937-1938) metalice de la
gara numitei urbe. De podeţe, mici de stat, dar multe şi tare păguboase
pentru haznaua publică, ne vom aminti doar în răpide ochire
retrospectivă şi pasageră. A trebuit să li se întocmească podurilor şi
podeţelor din Eşi dosare personale, unele cu iz penal, pentru cheltuieli
nereale, hârtii din care edilii şefi îşi extrăgeau merite necontestate
pentru viitoare alegeri totdeauna contestate. Căutăm şi noi tot acolo
temeiuri pentru alt fel de alegeri, anume între fantezii etimologice şi
soluţii istorico-lingvistice corecte ale denumirilor.

Dacă, pe Bahlui, Podul Roş e, desigur, „vedeta” chestiunii, iar
Podul Verde a devenit o fosilă a memoriei colective, adânc îngropată
în istoria traseului stradal de la noul Pasaj „Mihai Eminescu”, aşez pe
locul secund al interesului public şi toponimic zis
(rău!) şi . Într-un document oficial,

din anul 2004 din judeţul Iaşi, care poate fi
consultată şi pe internet, podul de piatră este datat când de la începutul
(!) secolului al XIX-lea, când între 1830 şi 1840 (!), fără indicarea
surselor documentare, aproximarea fiind bazată, desigur, pe
sinonimia toponimică menţionată, care pune podul în seama
domnului Constantin Alexandru Ipsilant(i) (martie 1799-iunie 1801).
Nu voi identifica acum pe „vinovaţii” de o triplă eroare, încercând să
mulţumesc pe cititori doar cu informaţii ce restituie adevărul...

pod
poduri

Podul Doamnei Podul
Hagiului Podul Turcului Podul
Iloaiei Podul Leloaiei

Podul de Lut

Podul lui Dumnezeu
Iazul lui Dumnezeu

Cacaina

Podul de Piatră
Podul lui Ipsilant Lista

monumentelor istorice

adevărat. Mai întâi, este cert că acest fanariot a construit chiar în
primul an al domniei sale o curte în incinta Mănăstirii Galata, fiindcă
reşedinţa domnească veche era arsă. Pentru accesul mai uşor peste
şesul Bahluiului, el a deschis uliţa care îi va păstra aproape două
veacuri amintirea, în denumirile
(1832, în „Ioan Neculce”, IV, p. 200), devenită ,

(
ANI, EI, dos. 67/1852, f. 2 r.), mai târziu (ANI,
PI, dos. 88/1868, f. 41 v.), apoi , modificată recent în
mod nefericit, adică nemotivat istoric, în ,
care evocă pe fiul domnului amintit, mult mai cunoscutul conducător
al Eteriei de la 1821, acesta fără vreo legătură de merit cu uliţa veche.
Constantin Ipsilant a construit, fără îndoială, în 1799, în capătul din
vale a uliţei un pod de lemn peste Bahlui şi un drum direct de la pod
spre Galata, după cum se vede pe planul întocmit cu mare exactitate
de Josef Raschek (Iosif Rasec) din 1844 (plan adesea citat în serialul
nostru). Podul lui Ipsilant de peste Bahlui este menţionat cu acest
nume în 1834, când trebuia reparat (ANI, EI, dos. 86/1833, f. 96 r.), în
1852 fiind deja învechit şi putred, urmând „a se preface” (ANI, EI,
dos. 67/1852, f. 12 r., 13 r., 68 r.) După canalizarea pârâului Nicolina
(1834), pentru vărsarea în Bahlui pe traseul actual (cu excepţia
curburii terminale, realizată după 1897), a trebuit făcut încă un pod de
lemn pentru traversarea canalului, unde s-a instalat şi o rohatcă,
numită (ANI, EI, dos. 39/1834, f. 33
r.) şi (plan, 1844). Podul acesta era deja stricat şi
trebuia reparat în 1866 (ANI, PI, dos. 157/1866, f. 7 r.). Lângă pod, pe
malul stâng al canalului, trei gospodării nevoiaşe de cărămidari au dat
numele locului: şi , nume atestat în
1866 (ANI, PI, dos. 127/1866, f. 13 r.) şi pe care îl regăsim în surse
ulterioare ( sau şi , în
planul oraşului ridicat de Grigore Bejan în 1896-1897 şi în alte
documente). Astăzi, din acest drum s-a mai păstrat doar o parte, de la
calea ferată şi până la fosta barieră, cu denumirea de
(hodonim desemnând, în continuare, şi şoseaua de la barieră spre
Cimitirul Sf. Vasile, construită pe la 1869-1870, drumul vechi de
pământ spre mănăstire fiind astăzi Str. Urcuşului), şi o porţiune din
Str. Decebal, care limitează la sud-est piaţa Complexului Podul de
Piatră. Cele două poduri sunt adesea menţionate în documentele din
arhiva Eforiei şi Primăriei Iaşi în legătură cu starea lor proastă şi
reparaţiile necesare din cauza intensei circulaţii şi a revărsărilor în
primăvară ale Bahluiului şi Nicolinei. În 1869, podului de pe Bahlui i
s-a făcut doar o reparaţie provizorie, fiindcă se prevedea
reamplasarea lui (ANI, PI, dos. 149/1868, f. 1 r., 6 r.; dos. 188/1869, f.
1-6 r). Construcţia în anul 1870 a Şoselei Naţionale (astfel numită,
până astăzi, fiindcă a fost o investiţie guvernamentală şi nu comunală)
şi a terasamentului primei porţiuni de cale ferată spre Ungheni şi spre
Vaslui a impus regularizarea şi îndiguirea în zonă a cursului
Bahluiului, care a inundat şesul râului şi în toamna acelui an, şi în
primăvara lui 1871 (ANI, PI, dos. 64/1868, f. 49 r., 51 r., 56 r., 77 r.).
Construirea unui pod nou, de piatră, la 400 m în amonte, a început în
vara lui 1870 (ANI, PI, dos. 109/1869, f. 138 r.) şi a fost finalizată
probabil în 1871. În 1869 se făcuse deja un pod nou de piatră şi la
bariera Ipsilante, peste Nicolina (ANI, PI, dos. 155/1869). Podul de
lemn, al lui Ipsilant, vechi de şapte decenii, a fost desfiinţat în toamna
anului 1873 (ANI, PI, dos. 142/1871, f. 32 r.). Pe locul său a fost
construit după primul război mondial un alt pod de lemn, care a
dăinuit câteva decenii. Podul de Piatră, niciodată numit

, azi monument istoric, pod scos din circulaţia rutieră de
jumătate de secol, fiind protejat de un nou pod alăturat, de beton,
trebuie urgent reparat, căci semnele erodării la temelia sa sunt
evidente.

În episodul următor, coborâm împreună pe Bahlui, cu barca de
salvare (de erori) împrumutată de laArhivele deţinătoare de enigme...
Dezlegate.

Mahalaua de peste Podul Ipsilant
Mahalaua Trei Calici

Mahalaua Podul Ipsilant
Strada Podul Ipsilant

Strada Ipsilanti
Strada Alexandru Ipsilanti

Barierul de la Podul lui Ipsilant
Rohatca Ipsilante

La Trei Calici Bariera Trei Calici

Bariera Trei Calici Ipsilante Şoseaua Trei Calici

Calea Galata

Podul lui
Ipsilant

folosesc siglele decriptate în episodul XV:
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Geografii ale timpului
însingurat

O nouă carte, o nouă bucurie a aşteptării, a înfrigurării
domoale. Pagini, una după cealaltă, cărare frântă în
cuvinte, către fântâna din crucile drumului şi ale

sufletului. : miracol la îmbrăţişarea
cerului cu pământul. Câte ursitoare se adună şi răsucesc fire de
gând şi cuvânt, menind înflorirea unui om întru spinii scrisului?

Aurel Brumă, omul despre care se poate toca, ştiinţificeşte şi
în sec, înşiruind titluri, comentarii critice sau prieteneşti pe toate
paginile acestei cărţi, e, însă, lemn de rezonanţă, sonoră şi
vindecătoare, îndulcind apele cele amare ale clătinării sufletului.
Cărţile lui, fie că adăpostesc poeme, proză ori mărturisiri,
împrăştie cu generozitate idei cu şart şi noimă, risipite pe
câmpuri albe, în căutarea cărărilor spre izvoare. Izvoare de
înţelepciune, rostuite spre stâmpărarea celor însetaţi din veac.

Un nou volum ( ), o nouă uimire. Mai întâi, în faţa
titlului, clapcă înţeleaptă, piatră de poticnire şi piatră din capul
unghiului. Apoi, la răsfoirea în grabă, ochiul se agaţă de
ilustraţiile lui Radu Bercea, oglinzi miraculoase, fragile, subţiri,

Brumă, rouă, promoroacă

Azilanta

într-o întrepătrundere totală cu textul scris, în care gândul,
fugarnică intalie, îmbracă veşmânt de înviere. Apoi povestea,
loc de adăpost şi popas pentru alte poveşti, inclusiv pentru cea
personală, a celui care citeşte, cu înfrigurare ori tihnă. Şi care se
regăseşte într-o spaimă sau într-un drum răsfirat, în întrebările
din pagini, scrise-spuse ori doar ghicite, ea, cartea, o interogaţie
totală, despre limite, iniţieri, despre ispite bătrâne şi prăfuite şi
despre idoli moderni, ambalaţi sclipitor şi zgomotos.

se/ne întreabă Aurel
Brumă, mân(t)uitor de cuvinte şi imagini, răstignit de ani buni pe
crucea creaţiei, înviind mereu în câte o carte, în câte un dialog, în
câte o emisiune de rămas în suflet, în câte o ferecătură iscusită a
frumosului şi adevărului.

Azila(n)ţi în propria piele, în coconi de existenţă, tot mai
rotunzi, tot mai impermeabili, tot mai departe. Poveri de vieţi, de
rădăcini fixate adânc sau, dimpotrivă, din ce în ce mai la
suprafaţă. Şi, peste toţi şi toate, o ţară de cuvinte, de idei şi de
vieţi mişcătoare, unde cu de la sine putere graniţele sunt ţintuite,
bătute în cuiele nemiloase ale însingurării. Izolare voită de lume
şi, în ultimă instanţă, de sine, căci, din spaţiul nostru călduţ,
autosecurizant, pe Dumnezeu L-am izgonit de mult.

Un spaţiu înfrigurat, paratopic, la mijloc de rău şi bun, în
ciuda preciselor determinări geografice, în care emblemele
moralităţii şi-au sărăcit culorile şi puterea. e
ultimul strigăt, ultimul stâlp de foc sau de sare, transfigurarea
depinzând, firesc, de răspunsul personal.

Câţi oameni locuiesc într-un om?,

Quo vadis, homo ?

Azilanta

panoplie a propriilor victorii concentrând în mărunţimea lor
eroismul colectiv, o anume imperialitate cerească.

azilanţii dumitale, în condiţiile
superb create, desenate cu şublerul, sunt personaje de ierbar.
Le mai lipseşte clasificarea pe regnuri, pe genuri, sexul
contează mai puţin, ca la îngeri, şi apoi pac!, între sugative,
pamperşi verticali, higienici. Şi imaginaţi-vă mirobolanta
secvenţă a trecerii ăstora de-alde mine în revistă: dumneata,
sugativele şi triumfal, încheietor de pluton, Grasso învârtind
mânerul flaşnetei. Indiferent de tempoul paşilor, de împiedecări
şi echilibrări nu s-ar clinti o notă din marşul adiacent

Cartea asta e scrisă, se scrie singură,
iar eu sunt scribul, auxiliarul.

Caietele astea stau în ograda vieţii mele şi nu mă pricep să
alcătuiesc pereţii, casa

Sunt de toate aici, amestecate cum şi lumea:
păsări - plecări, întoarceri; cifre - contabilizare de victorii şi
înfrângeri; litere - recurs la amintiri; un schelet fosilizat de
peşte, nu ştim după ce reţetă preparat şi de cine. Descoperim
aici un univers, ipoteză verosimilă care ne obligă să
recunoaştem, fiind atâţia băutori de cafea, că facem parte dintr-
o combinaţie de universuri. Or, în acest context, până şi
moartea refuză să ne deranjeze, cu condiţia să bea şi ea cafea.),

se impune cititorului ca spaţiu al construcţiei şi
reconstrucţiei identitare, al înstrăinărilor şi regăsirilor, roman în
care galeria de personaje te absoarbe cu totul. A rezuma
episoadele aparent disparate ale cărţii pare un lucru fără noimă,
dar lectura are nevoie mereu de o stare de graţie, de fante ale
sufletului prin care să răzbească chei de lumină. Pentru a-şi
putea ajuta fratele să nu abandoneze facultatea, Ioana e nevoită
să plece într-o Italie a tuturor posibilităţilor. Aici va fi aruncată
dintr-un colţ în altul, nepierzându-şi, însă, nici o clipă, darul de a
semăna binele şi lumina. Volumul respiră experienţe de viaţă
între vecini de suferinţă, care se recunosc sau nu ca cimotii de
aproape, eludând iluzorii distanţe, şi nu doar ca simpli megieşi
în marele sat planetar.

Defilare de personaje, circumvoluţiuni ale traiectoriilor
neîntâmplătoare, toate sunt grupate în jurul lui Jo-Gioia,
bucurie a tuturor, cea care devine, de la încercare la încercare,

Rând pe rând
sau deodată: poetul-făcătură, apoi Maria, salcia fără soţ,
bunicul, fratele, copiii - din Italia sau de oriunde, Aretina,
locatarii azilului de bătrâni (

.),
Domnul Cocostârc, Tulio, Marocanul. Şi cel care scrie sau, mai
exact, cel care e doar păstrătorul şi transmiţătorul tainelor, căci
mărturisirea curge firesc:

Nu, nimic nu-i întâmplător aici sau aiurea, nici lădiţa cu
manuscrisele Ioanei, purtată ca o raclă cu un odor de mare preţ
(

.), nici întâlnirile de taină desluşite în
ceaşca de cafea (

nici lansarea de carte din
final, radiografie în
lumină de taină, ironică şi
n o s t a l g i c - t a n d r ă
totodată:

Arta filigranică a lui Aurel Brumă înalţă epifanice deschideri
către celălalt, posibile, paradoxal, prin necesara înstrăinare de
sine, urmată de căutare şi integrare în armonia semenului. Re-
fiinţarea cosmosului (

faţă în faţă cu o idolatrie păguboasă, iată miza
paginilor scrise ca dar şi har.

Între peregrinarea necesară (

şi autoexilul haotic, caracteristic
sufletelor insulare, pustii, aflate aproape pe o treaptă de
subumanitate ( ),
prozatorul construieşte cu migală o lecţie de recuperare a fiinţei şi
a lumii întregi, o lume care se sprijină pe constante ale înţelegerii,
ale empatiei universale:

? se întreabă Ioana, în lupta ei cu ceilalţi şi cu propriile
dureri.

De la bocet la flaşnetă, de la manechine la învieri lăuntrice, de
la nemişcări la alergare în sec spre pierdere, părăduire, părăsire,
negare, disoluţie, de la arcanele amintirilor la prezentul
însingurat, de la lumea de aici, lut înrobit în uitare, spre un dincolo
al speranţei, al deschiderii, al înfiinţării, acesta este drumul
golgotic al cărţii lui Aurel Brumă. Autor care îşi descheie larg
ferestrele iluminate ale sufletului, răzbătând până la fibrele intime
ale cititorilor, înălţându-i către propria lumină. Şi nu altfel decât
în lumină e sfârşitul iluzoriu al poveştii:

Dincolo de
geamuri - strada, staţiile
de tramvai, mişcarea de
oameni, arar cu interes
tangenţial pentru cei
dinăuntru. Masa cu
volume, casa de marcat,
doamna de la editură,
şoferul. Dincoace, masa
d e c u m e t r i e
scriitoricească, soţia,
copiii şi cine mai e pe-
acolo să dea o mână de
ajutor. Invitaţ ii se-
mpiedecă de mine ,
b ă t ă t u r i p e u m ă r,

strângeri de mâini, replici, încurajări, m'en fich-uri.

Dumnezeu vrea să ne scoată urmele,
amprentele din noroiul geruit al vieţii. Ne dă şansa de cinci, de
zece sau de mai mulţi centimetri de desprindere, de purificare, ne
oferă iertarea.),

O formă de exil asumat, o
înstrăinare asumată, nedorită. Un labirint necesar ieşirii dintr-
un alt labirint, din criză.)

Eu azilantă în altă ţară, voi în propria viaţă.

Ce caut eu aici, străin de insula asta
străină

Eu şi alta, altele, jdemii de azilante, marea, uriaşa armată
a carităţii, moaşele răsăritene, stâlpii de care se sprijină bătrânii,
vrejurile uscate, plesnite, macerate de prea multa şi nemeritata
neiubire din partea celorlalţi, generaţia lui „mi se rupe în
paişpe”.

Dar finalul? Cum se
încheie povestea fetei? De ce să se încheie? De ce vă încăpăţânaţi
să credeţi că o carte se termină neapărat în ultima copertă?

Revolution & Emigration

Ca fenomen de mare anvergură, Revoluţia română
continuă să-şi dezvăluie faţetele sale necunoscute. De
cele mai multe ori, scriitorii sunt tentaţi să o relateze la

persoana întâi, ca pe o acţiune eroică personală, legată de repere
istorice care să-i asigure veridicitatea. Cartea
de debut a lui Titus Radu

recurge la o astfel de
abordare. Devenim martori oculari observând,
cu şi prin ochii autorului desfăşurarea
fragmentară a evenimentelor care îl vor purta
de la ieşirea din şut pe 22 Decembrie 1989 la
Lupeni până pe străzile Bucureştilor, în
confuzia generală amestecată cu entuziasmul,
speranţa şi eroismul care a cuprins în zilele
următoare ţara.

Eroul are doar 19 ani şi după apariţia sa ca
din neant, din adâncul tenebros al minelor de
cărbuni de la Lupeni, va evolua într-o continuă
năzuinţă spre lumină, spre libertate, tot mai
greu de atins pe măsură ce viaţa se complică.
Nu l-au ajutat prea mult nici plecarea
precipitată în capitală pentru a apăra
Televiziunea, nici gestul eroic de a ieşi în bătaia
puştilor pentru a opri focul. Traumele însă îl vor
afecta pentru tot restul vieţii, într-o primă fază
prin pierderea memoriei, iar mai apoi prin coşmaruri şi stări
confuzionale, culmininând cu falimentul economic şi familial.
Ceea ce nu îl va face să-şi renege convingerile şi statutul de erou,
purtat aproape ca pe o povară şi obosit de disputele pro şi contra:

„Emigration blues”,
Editura Alfa, 2015

Nu mai voiam să-i ascult. Auzisem ani în şir tot felul de
scenarii despre Revoluţie şi voiam să nu îmi pese de ele. Nu ştiu de
ce a tras armata în noi şi nu ştiu nici cum din atât de multă frică mi-
am făcut atât de mult curaj atunci şi, într-un răgaz al celor care ne
mitraliau, am ieşit din ascunzătoarea mea şi le-am strigat
soldaţilor să nu mai tragă că nu suntem terorişti, ci suntem de
partea Revoluţiei, ca şi ei, şi că ne predăm, salvându-mă în felul
acesta şi pe mine şi pe cei care au mai rămas vii. Iar singura

variantă din mintea mea despre Revoluţie era varianta lui Marin: a
crezut cu tot sufletul în ea, deci Revoluţia a existat. Restul e istorie
făcută sau scrisă de alţii.

Singura
mea preocupare era că, dacă Revoluţia va

izbândi, se vor deschide graniţele şi nu o voi mai vedea pe
Christine. M-a izbit gândul ăsta în timp ce urcam scările blocului.
Cu siguranţă Christine va vrea să plece în Germania, poate chiar
în momentele acelea îşi făcea bagajele. Era visul ei să se
stabilească în Germania, visul întregii lor familii. […] Dar tot atât
de sigur era că eu nu voi vrea niciodată să fiu un imigrant:
Dumnezeu m-a născut în limba română şi nu îmi închipuiam cum
aş putea renaşte în altă limbă. Pentru Christine ar fi fost mai
simplu, ea era nemţoaică din naştere

În multe privinţe cartea pare a fi un scenariu scris după
desfăşurarea unui film. Acţiunea este redată
într-un ritm alert, chiar dacă, pentru a o face mai
atrăgătoare, e presărată cu sarea şi piperul unor
scene amoroase ori de o violenţă fizică extremă.
O povestire dintr-o singură suflare, de la cap la
coadă. Revolution, yes. Cu împuşcături, erori şi
eroi în toată regula. Pe ici pe colo, în stop-cadru,
imagini decupate parcă din cinematografia
clasică românească, cu scuipături, înjurături,
gesturi de lehamite, vorbe de pahar. Salvat ca
prin miracol la Bucureşti, eroul nostru se
întoarce în urbea natală. Fine primo tempo.

Perspectiva se schimbă o dată cu orientarea
obiectivului aparatului de filmat către o altă
lume de infern, în care protagoniştii sunt foştii
revoluţionari. Au trecut 18 ani. În fiecare seară
la cârciuma ”La minerul beat”, într-o atmosferă
de saloon american, se bea, se discută politică,
se fac planuri de emigrare. Se năruie convingeri
ce altădată păreau de nezdruncinat:

.
Intenţia de a pune în lumina reflectoarelor aspecte

contrastante, dramatice, tot cu mijloace cinematografice, este
evidentă. Victimele ideologiei comuniste şi a unei Revoluţii care i-

a tras la concasor se trezesc peste noapte sclavii muncii la negru,
aruncaţi pe tărâmuri străine, în sudul Italiei, într-o lume rapace,
crudă, murdară. Napoli, Rosarno sunt cunoscute ca importante zone
agricole, dar şi pentru că alimentează aproape zilnic presa italiană cu
fapte de cronică neagră, crime, revolte, arestări, mărturii de
exploatare cruntă a forţei de muncă ieftine şi de cele mai multe ori
clandestine, datorită şi naturii stagionale a lucrărilor. Balanţa
strâmbă şi necruţătoare se înclină mai degrabă în favoarea celor
certaţi cu legea sau care îşi fac propriile legi, decât a celor cinstiţi şi
harnici, care vor răzbate la liman după grele încercări, plătindu-şi
scump răscumpărarea libertăţii:

.
Liniştea şi vindecarea, după lunga serie de întâmplări

dramatice prin care a trecut, se vor regăsi doar prin revenirea acasă.
Precum Itaca pentru Ulise, dorul de casă şi briza libertăţii îl
ademeniseră pe Andrei oriunde pe ţărmurile Mediteranei:

.
Finalul, tot în viziune cinematografică, derulează ca pe un

ecran panoramic un casting construit din rememorări. Nu e cu
happy-end, ci pe ritmuri de blues. O fereastră întredeschisă, cu sticla
opacă, prin care se zăreşte doar un viitor incert, o suferinţă latentă şi
o mută resemnare căutând împăcarea cu sine.

Nando a fost un pic surprins de
decizia mea, ba chiar şi-a călcat pe inimă ca să mă întrebe foarte
simplu: De ce, Andrea? Dacă aş fi fost sigur că pot să traduc din
română în italiană tot sufletul acestor cuvinte, i-aş fi răspuns: De-
aia! Dar aşa, i-am spus: Vreau să văd cum e să fii liber în Italia

Şi am
înotat mult, dar şi mai mult am stat cu ochii pe valurile care veneau
din locul acela nesfârşit unde marea şi cerul sunt totuna

Flori NACU

Jean Pierre MONANGE
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Mihaela-Doina DIMITRIU:

Nicolae TURTUREANU: Deodată cu această întrebare, am
realizat cât de sunt, un om care poartă deja în desagă
peste 70 de ani de istorie, sau măcar de istorii... Deşi, la o
adică, nu-i prea vine la îndemână s-o recunoască public.
(Cred că v-aţi convins, şi bărbaţii cochetează cu vârsta, nu
doar femeile...) Am dat-o pe meditat şi, după o repetată
cernere a trecerii şi petrecerii mele prin astă viaţă, m-am oprit
la trei evenimente.

Primul, care mi-a marcat definitiv existenţa, a fost... Al
Doilea Război Mondial. Un eveniment pe care nu mi-l
amintesc, n-aveam cum, întrucât... abia mă născusem. Dar a
lăsat urme şi acum vizibile în existenţa mea. Asta întrucât, în

Ce evenimente majore ale
istoriei v-au marcat existenţa?

vechi

1942, când încă nu împlinisem un an,
dintr-un copil extrem de vioi, care deja
alerga şi vorbea (cum mi s-a povestit
mai târziu), am devenit aproape o
legumă... Într-o noapte din acea vară
fierbinte, la propriu şi la figurat, într-o
astfel de noapte, aşadar, după ce
fusesem „în mare formă” toată ziua,
deodată am început să plâng şi să mă
vait. Mama a crezut că m-o fi tras un

(după-amiaza dormisem în tindă,
la răcoare, pe pământul gol) sau am
corent

făcut o indigestie (seara mâncasem, lacom, . M-a
doftoricit cum s-a priceput, dar fără niciun efect. Au sărit în
ajutor mătuşi pricepute, babe care te lecuiau (sau măcar
încercau) de orice, felcerul din sat, doctorul de plasă, chemat
de urgenţă... Nu mai văzuseră asemenea simptome, mai ales la
un copil care, până ieri, zburda fericit... Probabil că doctorul a
telefonat la spitalul din Botoşani şi - minunea minunilor! - pe
la amiază, pe şesul din sat, a aterizat un avion sanitar. Un avion
cu zvastică pe el... Botoşanii erau, la acea vreme, baza
sanitară şi de aprovizionare a nemţilor, din spatele frontului -
care înainta spre Răsărit. Am fost internat la Spitalul militar.
Tata, mama, fratele meu Mitică (mai mare cu zece ani ca mine)
au venit, încă din prima zi, cu căruţa, la Botoşani, cale de 25 de
kilometri - şi-au tot aşteptat şi eu să ies
din spital vindecat, ...
Spre disperarea lor, în final, le-am fost pus în braţe aproape aşa
cum venisem. E drept, nu mă mai văitam, dar nici nu mai
mergeam.Are

, le-au spus doctorii.
Şi chiar aşa a fost. A început un

chinuitor şi stăruitor proces de recuperare. Am reînvăţat să
merg, cu toate... etapele pe care le parcurge un prunc. La 8-9
ani mă bălăceam în Jijia, unde apa era până la genunchiul
broaştei... Dar şi acolo era să mă înec: mă luasem la trântă cu
un alt băiat, acela, bine-nţeles, m-a învins şi mă ţinea sub apă,
să vadă cum ies din mine bulbucii... Noroc c-a observat un
băiat mai mare şi m-a salvat. La 12-13 ani călăream, adică mă
puteam ţine-n spinarea legendarului armăsar Negru, dar când
acesta avea chef, nu era nicio problemă să mă dea jos, după ce
se înălţa de câteva ori în două picioare. Remarcabil e faptul că
niciodată nu m-a călcat, păşea peste mine cu grijă şi se ducea
unde avea chemare, la vreo iapă care-i făcuse cu ochiul, la
vreun armăsar cu care trebuia să-şi dispute întâietatea, în
crunte bătălii... La 15-16 eram în stare să urc unii munţişori
(cu o pantă lină). Pe la 20-21 dansam, la reuniuni, dansuri
lente, înotam în mare (cam până la geamanduri). Dar niciodată
n-am putut să alerg. Să joc fotbal. Să merg pe bicicletă. De aici
- o serie de umilinţe, de complexe, care mi-au bântuit
copilăria, adolescenţa, prima parte a tinereţii - şi de care m-am
vindecat pe măsură ce-am văzut şi-am înţeles că sunt suferinţe
şi mai mari în lume. De aici şi pasiunea mea pentru sporturi -
pentru toate sporturile pe care n-am putut să le practic.

Al doilea eveniment e format dintr-un... lanţ şi e tot o
urmare a celui de-al Doilea Război Mondial. Eram copil,
creşteam, învăţam la şcoala din sat - Iacobeni/Botoşani, pe
malul Jijiei - şi în jurul meu se petreceau lucruri de neînţeles
pentru mintea mea fragedă. Acasă îmi făceam ,
când mă aşezam şi când mă ridicam de la masă, spuneam, la
culcare, şi - dar la şcoală
trebuia să cânt

... Noi ştiam că
este Dumnezeu, însă la şcoală apăruse un alt

numit... Avea şi fotografia, pe perete, alături
de alţii, mai mult sau mai puţini bărboşi, mustăcioşi... Acasă,
tata, zicea despre Stalin (dar ne ţistuia:

) că-i La şcoală, era
ridicat în slăvi. Copil fiind, pe cine să crezi? Treptat, picătura
chinezească de la şcoală se insinuează mai puternic decât
învăţătura de-acasă, cu-atât mai mult când aceasta din urmă e
„predată” cu precauţii, chiar cu spaimă, şi nu zi de zi şi ceas de
ceas. Când am fost făcut pionier, evoluam spre casă, mândru
nevoie mare, cu Şi-atunci,
numai ce-l aud pe-un mehenghi care stătea cu coatele
sprijinite de gard şi făcea recensământul populaţiei de pe uliţă
- între care m-am nimerit şi eu:

Am ajuns acasă cu ochii-n lacrimi, după acest teribil
afront. Tata, ca să mă liniştească, mi-a promis

colţunaşi...)

să se întîmple o minune
curat,/ luminat, / ca argintul strecurat

paralizie infantilă, poliomelită, o boală care nu
se poate vindeca Dar, cu timpul, o să-şi
revină, va recăpăta puteri...

semnul crucii

Tatăl nostru Înger-îngeraşul-meu
Din izbânzi în izbânzi mergi popor luptător, / cu

poporul sovietic eliberator Tatăl nostru din
ceruri tătuc,
tovarăşul Stalin

nu cumva să spuneţi
cuiva! Anticristul coborât pe pământ...

cravata roşie fluturând în vânt...

Ci, uăi, ţ-o pus şî ţâie zgardî la
gât?!

c-o să-l

aranjeze el pe pezevenchiul acela...

Tată, nu se mai face şcoală! - Cum
aşa, măi băiete?! -A murit tovarăşul Stalin!

Mulţumesc
Ţie Doamne, că l-ai luat pe Anticrist! Pe tartorul tartorilor!...

tartorul tartorilor

colectivă.

Când a murit Stalin, eu i-am dus vestea tatei, dar am pus-o
pe locul doi ca importanţă: -

s-a minunat el. i-
am spus eu, plin de importanţa unui asemenea comunicat.
Atunci tata, după ce m-a anchetat cu de-amănuntul şi s-a
convins că-i adevărat ce-i spun, a îngenunchiat la icoane şi,
făcându-şi cruci mari, i-a mulţumit Celui de Sus:

Mai apoi, deşi era pus la talpa iadului,
urmaşii lui aici, pe pământ românesc, ne-au luat toată
agoniseala, ne-au luat pământul, caii şi căruţa - adică raţiunea
de a exista a tatei. El a fost printre ultimii din sat care s-a înscris
(de fapt, a fost forţat) la Toată copilăria, adolescenţa

şi bună parte din tinereţea mea - tata încă mai spera
să-i alunge pe ruşi şi să ne întoarcem la traiul

nostru dintotdeauna...
Dacă tata ar mai fi trăit 9 ani, ar fi fi prins cel mai aşteptat

eveniment istoric din viaţa lui şi, în mod sigur, din viaţa mea:
revoluţia din 1989. Altfel zis, ar fi prins
Sigur, e vorba de o venire simbolică, dar care a însemnat
reîntoarcerea României la destinul şi la făgaşul ei, cu toate
obstacolele, capcanele, căderile şi urcuşurile pe care a trebuit
să le străbată, în sfertul de secol care a trecut din acele zile când
copiii revoluţiei au ieşit în stradă şi-au scandat:

Mi-a dat Cel de Sus şansa să trăiesc acest
eveniment. Ce mi-aş fi putut dori mai mult? Un singur lucru: să
fi avut şi tata şansa de a prinde acea oră astrală a istoriei
româneşti (şi omeneşti).

- Ştiu eu? La 9-10 ani. Ţin minte cu limpezime că, într-o
seară de iarnă, cu lampa aprinsă (şi camuflată, ca să nu-i
deranjez pe ceilalţi ai casei, care se culcaseră), am început, în
mod ciudat, să înşirui cuvintele sub formă de strofe, într-un
anume ritm, ba chiar să le caut şi rime... Aveam o stare...
specială..., ninsese, atmosfera era ca-n Alecsandri, ca-n
Coşbuc, din care citisem - sau îmi recitaseră fraţii şi surorile
mai mari. Îmi amintesc şi-acum o strofă:

Poezeaua - o evidentă pastişă - a fost
prinsă cu un bold la gazeta de perete a şcolii. Acesta a fost, ca
să zic aşa, primul meu debut. Întrucât, cum se ştie, debutăm de
mai multe ori, dacă nu cumva - mereu...

-Poate o să vă surprind: scriitorul meu preferat a fost - şi a
rămas - Ion Creangă. Am copilărit cu Nică a lui Ştefan a Petrii
şi m-am regăsit sau m-am visat în toate năzdrăvăniile lui. Şi pe
fiul meu, Dragoş, l-am crescut, eu, dar mai ales minunata lui
Mamă - şi profesoară - tot cu Creangă. Mai apoi, în toate
etapele devenirii mele literare, m-am întors mereu - şi am şi
scris despre el - tot la Creangă.Aceasta întrucât humuleşteanul
este un scriitor pentru toate vârstele. În

lui află indicibile delicii şi un copil, şi un savant,
oricât de pretenţios acesta... Desigur, nu mi-au lipsit ceilalţi
clasici ai literaturii române, întotdeauna i-am purtat

pe Eminescu, pe Caragiale (la care, tot aşa,
reluându-i, afli mereu alte subtilităţi). Pentru un copil, chiar
pentru un adolescent, erau nici nu-mi
imaginam că au existat cu adevărat. Pe ei şi pe toţi marii
scriitori ai lumii, pe care îi citeam de-a valma, fără a mă
interesa neapărat dacă sunt greci sau arabi, romani sau hinduşi,
îi situam, cumva, în preajma dumnezeirii. Păi, cum altfel poţi
să-i consideri pe acei care, ca şi Dumnezeu, pot să creeze, să
inventeze ceva nemaivăzut?!... Tăvălugul , pe lângă
atâtea nenorociri, a adus şi ceva bun: biblioteca şcolii, a
căminului cultural din sat, era plină de marii clasici ruşi.Aşa se
face că, la 12-13-14 ani citeam Tolstoi (din n-
am înţeles nimic...), Dostoievski, Turgheniev, Puşkin... Dar
mai citeam şi , ,

din cărţi ferfeniţite, sau orice altceva găseam (unele
acopereau oala cu chişleag, altele erau prinse într-o sârmă, în
closetul din fundul grădinii...). La 15 ani l-am descoperit pe
Labiş - eram în Bucureşti când a murit, vroiam să mă vindec de

- şi nici acum nu se ştie dacă a fost accident sau crimă cu
premeditare. Ceea ce am scris în acei ani - nimic recuperabil! -
stă evident sub incidenţa cu poezia lui, iar un anume sunet, un
anume mod de este posibil să se fi insinuat în straturile
mele de adâncime... Apoi, în anii studenţiei, am luat alfabetul
poetic de la , Arghezi, şi cu cei trei mari : Bacovia-Barbu-

să vină
americanii,

venirea americanilor.

Vom muri, dar
vom fi liberi!

- La ce vârstă aţi început să scrieţi? Când s-a produs
debutul? Cu ce specie literară?

Iarna cu al ei
vestmânt / A acoperit pământul,/ Totul e posomorât / Şi prin
hornuri cântă vântul...

- Aveţi vreun scriitor preferat? Care este acesta? Ce
influenţă a avut asupra discursului dumneavoastră liric?

poveştile, povestirile,
Amintirile

la stânga,
unde-i inima

clasicii icoane, idoli,

sovietic

Sonata Kreutzer

Kalevala O mie şi una de nopţi Alexăndria,
Esopia,

polio

a rosti

A B

Blaga, tripleta de aur a poeziei române moderne. La capătul
studenţiei mele, într-o perioadă de dezgheţ politic şi poetic, a
fost recuperată , generaţia lui Stelaru,
Tonegaru, Geo Dumitrescu, Caraion, Doinaş. Din interbelic
veneau, cu aura lor de boieri ai spiritului, minunaţii poeţi Ion
Pillat, Adrian Maniu, Ion Vinea, Ilarie Voronca. În 1967,

o antologie datorată lui Nicolae
Manolescu, a fost întrucât conţinea poezii de Nichifor
Crainic şi Radu Gyr, Dar
poezia română modernă nu se putea topi, ci din nou înflori,
prin Nichita Stănescu, prin Blandiana, prin Ileana
Mălăncioiu, prin Cezar Ivănescu, prin Mihai Ursachi, prin
GrigoreVieru şi încă...

Cât despre influenţe... Stând odată, împreună cu alţi poeţi,

generaţia pierdută

Poezia română modernă,
topită

poeţii închisorilor comuniste.

la un pahar de vorbă cu Mihai Ursachi, l-
am ispitit a ne spune cine l-a influenţat, de
cine se simte mai apropiat. La care autorul

a izbucnit:

Şi ne ţintuia, cu un deget, pe
fiecare... Aşadar, secretul e să iei de la toţi
şi să ai sunetul tău fundamental. (O
antologie de poezie universală, cu care m-
am răsfăţat
alcătuită de Ştefan Aug. Doinaş se cheamă

). Chiar recent, când

Poemului de purpură De la toţi
am furat! Şi de la tine, şi de la tine, şi de la
tine...

de la tinereţe pîn-la bătrâneţe,

Sunete fundamentale

mi-au apărut, la Editura Junimea, două cărţi:
, am fost supus feluritor

încrengături şi filiaţii. Toate îmi vin ca o mănuşă, niciuna nu
mi se potriveşte total şi definitiv.
Important e, când aproape totul, în milenara istorie a poeziei,
pare a fi fost scris, şi toate locurile ocupate, să reuşeşti să se
audă, cât de cât, şi tău...

-Destinul unui scriitor în România urmează îndeaproape
destinul României. Are căderi şi elanuri, înălţări şi prăbuşiri.
Scriitorul e un , a cărui se
prăbuşeşte, nu de trei, ci de zeci de ori, şi nu rămâne pe
verticală decât atunci când îşi zideşte sufletul, adică iubirea, în
ea.

- Genul dramatic? O singură dată, în tinereţe. Eram
îndrăgostit, şi mi s-a părut că trebuie să pun în scenă ceea ce mi
se întâmpla. Am scris vreo două-trei pagini... apoi mi-am dat
seama că n-am suflu pentru aşa ceva, că dramele, tragediile,
comediile vieţii mele îşi află formula optimă de exprimare în
poezie... Publicistica, da, am practicat-o mereu. E a doua mea
formă de existenţă literară, dacă n-o fi chiar prima... Am scos
şi câteva cărţi, scriu, săptămânal, o rubrică, la ,
am sertarele calculatorului pline cu texte care îşi aşteaptă
editarea. Am scris /scriu şi proză, tot la frontiera cu
publicistica. Poezia, la mine, e o sărbătoare, e duminica
spiritului. În rest, de luni până sâmbătă, muncesc, ca orice om
gospodar (şi pensionar!), doar că o fac pe ogorul publicisticii.
Destinul meu a fost legat de cel al revistei la care am
fost redactor vreme de 27 de ani. În 2011, când eu împlineam 7
decenii de existenţă ne-ntrerupră..., iar 45
de ani de la apariţia primului număr, am inventat o revistă
nouă, . În care a apărut şi o pagină de poeme ale
celei care mă interoghează acum...

-Cea mai dragă... Sunt două:
Şi de fapt, Cum o spune şi
titlul, antologhează ,
aproape că le ştiu pe toate pe de rost, fac parte din fiinţa mea.
Dar sunt o revelaţie, chiar şi pentru mine. Ştiţi de
ce? Pentru că le-am scris! Şi ştiţi de ce le-am scris? Întrucît, la

Precedentele /
Penultimele versuri de dragoste

L`important c`est la rose...

sunetul
- Care consideraţi că este destinul unui scriitor în

România?

Meşter Manole monastire

- Aţi abordat vreodată şi genul dramatic? Dar cel
publicistic?

Ziarul de Iaşi

Cronica,

Cronica princeps

Cronica veche

-Vorbiţi-mi puţin despre cărţile scrise de dumneavoastră.
Care vă este cea mai dragă? De ce?

Precedentele /Penultimele...
Penultimele versuri de dragoste.

Precedentele... poezii din secolul trecut

Penultimele

Poezia, la mine, e o s rb toare,
e duminica spiritului

ă ă

Nicolae TURTUREANU:
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70 de ani - vă rog să nu râdeţi! - m-am îndrăgostit! M-am
îndrăgostit ca orice puştan, sau ca orice bătrân fără minte, m-
am îndrăgostit total - şi definitiv? Nu ştiu dacă voi mai avea
îngăduinţa de-a mai iubi pe altcineva, pot trage bucuros linie...
De asemenea e posibil ca , să fie chiar

Şi ce dacă? Vorba unui mare actor ieşean,
după un chef de trei zile şi trei nopţi (la Chişinău):

-Dacă vă referiţi la scrierile biografice, acestea au un mai
mare impact, sunt în orizontul de aşteptare al cititorului, deci
şi editorul se străduieşte a-i satisface cât mai repede nevoia
de-a se uita prin gaura cheii... Nu-s atât de ipocrit încât să nu
recunosc c-am fost dintotdeauna atras de biografia oamenilor

fie aceştia scriitori, artişti, pictori, muzicieni,
exploratori, argonauţi, cosmonauţi, sau simpli ţărani, trăind
exemplar acolo, în arealul lor. A cunoaşte biografia acestor
oameni, înseamnă a te cunoaşte mai bine pe tine însuţi. În
câteva cărţi eu însumi mi-am scrutat, fără parapliuri sau
parazăpezi, lăcaşurile cele mai intime ale existenţei. Unii au
fost încântaţi, alţii - frapaţi, alţii contrariaţi de sinceritatea
mărturisirii. Dar, aşa cum , se
poate zice şi: În viaţă, ca şi-n
literatură.

-Nu cred că există o astfel de dihotomie. Cred că există o
tensiune şi o potenţare reciprocă între aceste dimensiuni ale
creaţiei, ale cunoaşterii. Problema e demnă de - a şi suportat! -
exegeze ample. Dar eu, într-un singur vers al lui Eminescu
găsesc cuprinsă şi rezolvată întreaga dilemă:

E, aici, nu dihotomie, ci
legătura intrinsecă dintre creaţie şi credinţă.

-

-Tinerii nu trebuie să fie prolifici, trebuie să fie doar
talentaţi. Sau chiar geniali. Succesul vine de la sine. Nu-mi
permit să dau exemple (adică sfaturi). Pentru că ar putea veni o
replică precum aceasta:

-

- Există o întreagă artă (şi chiar teorie) a titlurilor. Titlul e
reclama, e cel care promovează cartea - sau orice produs
artistic. Prin redacţii de gazete, pe vremuri, se făceau (poate că
se mai fac) concursuri de tilturi. Cele mai reuşite se răsplăteau,
măcar simbolic. Şi noi, la recurgeam la o asemenea
practică. Doar ce-l auzeai pe vreun coleg:

Altfel zis, Titlul este calul
care duce călăreţul spre ţintă. Dar titlul, singur, nu poate da
valoare conţinutului, poverii din desagă. Aşadar, titlul nu
înseamnă nimic, dacă dacă

Şi reversul medaliei: un titlu banal îşi capătă celebritatea
datorită conţinutului, materiei dinlăuntru. Ce vreţi titluri
mai... comune decât: sau ? Prima carte a lui
Eminescu - şi unica apărută în timpul vieţii - se numea .
Arghezi, în ediţii definitive (ante şi post-mortem) a apărut cu

Şi exemplele pot continua.
În ceea ce mă priveşte, mă iluzionez că titlurile cărţilor

mele sânt în vecinătatea a ceea ce am vrut a spune.

-Îmi voi tatona, pe cât va mai fi posibil, limitele.

Scrisul este, prin definiţie, o purificare. De reziduurile
vieţii.

Penultimele ultimele
versuri de dragoste.

A fost un
moment plăcut...

-În ce măsură biografia a făcut ca unele scrieri să
declanşeze mai repede lumina tiparului?

mari,

dacă dragoste nu e, nimic nu e
dacă sinceritate nu e, nimic nu e.

- Ce îmi puteţi spune despre dihotomia literatură-
creştinism?

Credinţa
zugrăveşte icoanele-n biserici.

Ce trebuie să aibă generaţia de tineri pentru a fi prolifici
şi a se bucura de un succes imediat?

Nu ne mai umpleţi capul cu exemple, /
Exemplele-s doar pentru proşti, / Din serie de vrei să te
cunoşti /Fugi de cărări şi nu intra în temple.

Care este legătura dintre titlul pe care îl daţi şi conţinutul
propriu-zis al operei literare?

Cronica,
Dau o bere, pentru

un titlu! un regat pentru un cal!

regele e gol, afară-i vopsit gardu
şi-nlăuntru-i leopardu...

Poezii Versuri
Poesii

Scrieri.

-Care sunt temele şi zonele pe care credeţi că merită să le
mai tatonaţi (mă refer la critică literară, aspecte filozofice,
psihologice etc.).

-De ce scrieţi? Este un act de catharsis sau un gest reflex
de oglindire a vieţii?
-

Radu PĂRPĂUŢĂ

TOADER TULBURE

List (ri) de figuri vele teneă ş

Toader Tulbure cel bătrân a trăit demult, a făcut şi
războiul pe când nu mai era aşa tânăr. Despre el se ştiu
două lucruri.

Mai întâi că era grozav de puturos, iezea apa sub el. Se spărgea
acoperişul de stuf şi ploua în casă. „Hai, măi omule, să dregem
stuhu ” îi zicea nevastă-sa. „Du-te şi adă-l pe Gheorghe”.
Respectivul Gheorghe era vecinul, care, de cuvânt, venea şi
dregea stuful. „Măi omule, să baţi cercurile că acuşi culegem”.
„Las că le bate Gheorghe”. Altădată: „Hai, măi omule, să
strângem perele celea să le ducem la piaţă”. „Du-te cu Gheorghe”.
Azi aşa, mâine aşa până ce femeia s-a dat în dragoste cu acest
Gheorghe şi au fugit amândoi în lume.Acuma Toader era singur.A
rămas amintirea felului cum trăia: îşi făcea o mămăligă, o lăsa să
se răcească, după care ieşea în grădină cu un dărab de mămăligă în
mână. Mânca mămăligă cu prune, cu cireşe şi cu tot felul de
gorgoase.

Adoua întâmplare este din vremea când era soldat în război. S-
a tot frământat el cu gândul cum să scape de front. Şi s-a dat
bolnav. Cică are nişte înţepături la inimă. Spunea la toţi chestia
asta, că la un moment dat începuse şi el să creadă. S-a gândit el
bine: Boala de inimă e greu de depistat, trebuie făcute analize de
multe zile. Bucuria lui! Deci, l-au băgat într-un salon să-i facă
analizele. Numai că ceilalţi bolnavi, cu boli şi răni adevărate, simt
imediat pe cei care simulează. Mai mult, prind a dracului de mare
ciudă pe ei. Cum, mă, ei să meargă pe front, să stea zi de zi cu frica
de moarte în vine, ba să fie şi răniţi, iar puturosul ăsta să tragă
chiulul? Mama lui!Aşa că i-au pregătit o farsă simulantului.

Aşadar, o soră îl aduce pe Toader în salon, iar acesta se culcă
fericit, gândindu-se că vreo săptămână… trai neneacă! Când se
trezeşte, găseşte pe noptieră o sticluţă pe care scria:Transpiraţie.

„Ce-i asta?” „Analizele”, îi spune vecinul de pat. „Trebuie să
dai o probă de transpiraţie”. „Cum de transpiraţie?” face
nedumerit Toader. „De sudoare, bre. Trebuie să umpli sticluţa cu
sudoare. Toţi am dat proba asta, e necesară pentru bunul mers al
analizelor”. Şi se-apucă Toader să adune sudoarea. Bolnavii din
salon îi dădeau sfaturi ce şi cum. L-au învelit cu pături, i-au pus şi

'

'

două saltele deasupra, ba unul mai firoscos a pus şi o foaie de cort
pe deasupra. Cică să nu iasă aerul, că se duce dracului
transpiraţia. Iar Toader năduşea din greu sub mormanul de
învelitori. Ba mai ţinea şi sticluţa la subsuoară, ca să picure
sudoarea într-însa. Până la urmă Toader strigă: „Văleu, nu mai
pot!” „Ce vorbeşti, frăţioare! Asta-i probă uşoară. Să vezi tu
proba de fecale.Tre să umpli un borcan de 900 grame”.

Ghiocel era un ţigan, care stătea în apropiere de noi. El şi
Geta, nevastă-sa, colegă de clasă cu sora mea, au murit. Beau ca
nebunii şi, bănuiesc, mâncau prost. L-am făcut personaj într-o
povestire în care vorbea cu Hristos. I-am zis acolo Vişinel, nu
Ghiocel, m-am gândit să nu se supere. Vişinica era o elevă de-a
mea de la Burdusaci, judeţul Bacău, unde am lucrat. Taică-său,
Buruiană, era un lăutar vestit. Calistrat Hogaş scrie de un lăutar
Buruiană în scrierile lui. Trebuie să fi fost un strămoş al acestui
Buruiană. Tatăl lui Hogaş era de fel din Tecuci, a fost protopop
acolo, şi încingea nişte chefuri, venea Buruiană cu orchestra lui,
venea Motăş, care era tot din Burdusaci, a dat culturii noastre pe
un vestit economist liberal, Ştefan Motaş.

Dar să mă întorc la Ghiocel. Era tare simpatic. Mama îi
spunea de Crăciun sau Anul Nou: „Măi, Ghiocel, vezi că eu
închid poarta la 11”. Mama, femeie singură, se teme (în treacăt fie
spus, fără motiv). „Poţi s-o închizi, tanti, da' eu îţi sar gardu'”. Şi
venea în miezul nopţii, sărea poarta, o deschidea şi venea cu o
ceată. Cântau ei ceva cu . „Sus în poarta raiului” şi pe urmă,
bineînţeles îl primeam în casă. Dă-i un pahar de vin, râdea, avea
un râs molipsitor, râdeai şi tu odată cu el deşi nu ştiai de ce, cum
spuneam era foarte simpatic.

Fura struguri de la IAS (el zicea că de pe urma culesului, dar
nu prea cred) şi ni-i vindea nouă. Pe urmă venea şi cumpăra vin de
la noi: „Măi, Ghiocel îi spunea mama tu îmi cumperi mie vin din
strugurii tăi. De ce nu-ţi faci şi tu vin?” „Nu pot, tanti, că dacă-l
fac îl beau tot”.

Venea Ghiocel pe drum în miez de noapte, beat, şi striga:
Getooo! Ţinea la ea. Îi spunea Tamba, că era slabă ca o
maimuţică, era un serial cu o maimuţă - Tamba. Ţinea la ea. Când
am fost viceprimar, i-am dat un ajutor social, dar nu ştiu cu cât
folos, căci sărăcia înseamnă de multe ori rătăcire.

Ce aş putea spune de el în concluzie? Să zic vorbele lui Freud:
„Omul este un animal al tuturor exceselor: care în toate depăşeşte
limita necesarului, deci linia normalităţii.”

GHIOCEL
'

Doamna Cătălina Stoian îmi
confirmă: „Într-adevăr, adevărată povestea. I-am cunoscut pe cei
doi, erau vecini cu noi. Şi la noi săreau poarta de Anul Nou şi
făceau o urătură spre dimineaţă, de săream noi şi copiii speriaţi
din pat. Dar ne plăcea, că ne amuzam şi îi aşteptam în fiecare an".

îţi aminteşti

simbioză

îmi spuneai

eu râdeam ca un copil alergam i strigam

unei juc rii imaginare s m elibereze din cerul ochilor t i

habar nu aveam de ce te iubeam
plângeai i-mi udai t lpile cu oglinda botezului meu
într-o vreme în care nu tiam c am r d cini

m fascineaz culoare acelui timp
i nu tiu dac exista un nume care sa o defineasc

dar m-a restituit cuvântului
marie

simt o nevoie absurd s scriu
despre cum am locuit ani la rând într-un subsol lugubru
divagând dintr-un cerc într-altul
pân când am g sit cristalizat în mine
sub
o crisalid
pe care am inut cu tot dinadinsul s o readuc la via

la început am tras de un fir aproape invizibil
am vrut s o înal
precum un copil primul gângurit
s-a desprins la prima încercare

i a atins în treac t un gând taumaturg care
(f r s tie c nimfa aceea aproape pietrificat

marie, tu eşti poezia
ş

avion cu motor ia-mă si pe mine-n zbor
ă ă ă ă

ş ă
ş ă ă ă

ă ă ă
ş ş ă ă

ă ă

ă ă ă
coasta neumblată

ă
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ă ţ

ş ă
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r t cea ca o poezie r pit -n chimvalele inimii)
a susurat premonitoriu

habar nu am de ce se înc p âneaz oamenii
s cread c fluturii tr iesc doar o clip
eu cunosc cel pu in unul care gust nestingherit nectarul
ve niciei

chiar crezi c te-ai putea împiedica de o liter
n-am fost niciodat mai sigur
c dincolo de cuvânt st lumina aceea
care ine totul în echilibru

acum d -mi mâna i nu te teme
p e te în lumea mea atât cât s vezi un copil
cum se joac cu soarele

de ce i-a spune c -n ochii mei stau ag ate
fâ ii din tine
când Dumnezeu ne îmbrac pe amândoi
cu aceea i lumin

eu te vreau liber
s -1 po i vedea pe cel care-mi ine inima între palme
a teptându-te

despre noi citesc dintr-o carte
scris cu mult timp în urm
de un poet al c rui drum s-a risipit înainte ca timpul
s -i piard umbra

f r fric desenez curcubeie pe oglinda din care respir
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chiar dacă unii oameni nu pot înţelege de unde vine
lumina
nici dacă îi pui să privească un bec

şi mă bucur că pot împărţi secunda la doi
ignifugând percepţii la marginea unui vers

spune-mi

t ceri

triplu sec

ă

Maria GRĂDINARU

Interviu provocat de Mihaela-Doina DIMITRIU

Jean Pierre MONANGE
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Estetica este o ştiinţă care studiază „

” (DEX). Termenul a fost lansat de Alexander
Baumgarten, la 1750. Înainte de această dată, ideile mai vechi,
circumscrise sferei esteticului, care însă nu au fost exprimate sub
această denumire, s-au consolidat şi valorificat prin

dintr-o anumită perioadă şi prin comentarii pe marginea
unor opere produse în acel interval de timp. După data
respectivă, problematica în discuţie a fost analizată şi dezbătută
sub alte denumiri, care, la rândul lor, au evoluat, emanând o
terminologie cu sensuri şi înţelesuri noi. De exemplu, termenul de
„ ” viza, în lumea antică, mai ales virtuţi morale decât
estetice, iar cel de „ ”, toate tipurile de producţie calificată, nu
doar . Evoluţii controversate au apărut şi atunci
când s-a abordat problema , a

,
…

Astăzi, inapetenţa unora pentru orice discuţie legată de
dimensiunea estetică a operei literare, respingerea, discreditarea,
greaţa existenţială pot avea o mie şi una de justificări/motivaţii.
Cred însă că, în general, este vorba de o confuzie, în sensul că
aspectele „estetice” ale artei sunt reduse la cele pur senzoriale,
decorative şi formale. Mai mult, ele sunt privite ca şi cum ar fi
ceva cu totul diferit de „înţelesul” artei, de semnificaţiile
intelectuale, religioase, etice, ideologice… pe care le conţine.
Când un comentator prezintă o carte plină de cuvinte licenţioase,
afirmând că valoarea ei constă în „

- confuzia sare în ochi.
Băţoşenia cu care se comunică acest…adevăr ne face să credem că
respectivului autor nici nu-i trece prin cap că cititorului
român ar putea proveni, printre altele, chiar de la producţiile
scheletice, umplute cu tot felul de şabloane saturate de sordid,
pornografie… Turnate cu lopata în pagină, acestea nu aduc nimic
nou şi nici nu lasă impresia că ar putea trece vreodată barierele
timpului. Ele rămân captive în mintea celor care le-au scris având
convingerea fermă că „ . Că respectivul
roman nu interesează pe nimeni, nu-i nelinişteşte în vreun fel. Ei
au în spate câţiva „buni amici”, care-l vor comenta cu entuziasm,
făcând din ţânţar armăsar. Supraevaluându-l, adică, într-un mod
grosier.

Dacă scria N. Manolescu într-
un editorial. Dar ce se mai înţelege astăzi prin ? Potrivit
„tinerilor furioşi”, ar fi ceva depăşit, mirosind a naftalină, fără
nicio legătură cu literatura care se scrie astăzi, . Ceva
rezidual, de la Maiorescu încoace, trecând apoi prin Lovinescu şi
chiar prin Călinescu. Să fie clar, pentru toată lumea, par a spune ei:
literatura nu s-a născut ca să „ . Aici
îndrăznesc să cred că s-ar mai putea discuta câte ceva: depinde
despre ce fel de vorbim. Dacă avem în vedere o operă
literară în care armonia dintre idei, concepte, personaje şi mediul
înconjurător (social, politic, ideologic, etic…) se realizează în
doze echilibrate, cântărite cu viziune şi talent, avem de-a face cu
acel apt să devină, în timp, purtător de valori culturale
majore. Dacă însă ne referim la ceva

, etc. lucrurile stau cu totul altfel. Sunt sute, mii de
asemenea „opere”. În cartea sa „ ”
(Buc., Editura Meridiane, 1981), Thomas Munro include „

.
Anumite vecinătăţi din această listă alfabetică, care conţine 100
de exemple, pot face mai palpabilă maniera în care se încearcă,
astăzi, nivelarea valorilor culturale. Iată doar câteva dintre cele
cuprinse în listă:

ansamblul de
probleme privitoare la esenţa artei, la raporturile ei cu
realitatea, la metoda creaţiei artistice, la criteriile şi

genurile artei

„cercetarea
gustului”

frumos
artă

artele frumoase
adevărului artistic relaţiei dintre

formă şi conţinut inspiraţie şi meşteşug, intuiţie şi
reguli

a scoate din moţăiala
estetizantă cititorul român contemporan”

moţăiala

viaţa lor e un roman”

estetism nu e, nimic nu e în artă

acum şi aici

gâdile organul frumosului”

frumos

frumos
drăguţ, simpatic, plăcut,

haios curăţel
Artele şi relaţiile dintre ele

o
înşiruire brută, neclasificată a domeniilor care merită o oarecare
atenţie din partea esteticii, dar nu neapărat aceeaşi atenţie”

aranjamente florale; balet; cinematografie.
film; coafură; cosmetică; colaj; dans; dantele; etalare. reclamă,

estetism

vitrine, expunere etc. fotografie; olărie; operă; pantomimă/arta
mimului; peisagistică, proiectarea şi arhitectura ei; pictură,
poezie-versuri; sculptură; sticlărie; tatuaje; textile/ţesături;
tricotaj şi croşetaj; ţigle şi plăci de faianţă.

piritul critic

. Orice e viu ne place, pentru că posedă
ritm, măsură şi armonie, implantate de natură”

linia socială

linie

„preţuirea exlusivă a formei artistice,
considerată independent de conţinut”,

gâdile organul frumosului”
frumosul

de poezii
frumoase o critică de poezii rele”

critica se află la începutul volumului, iar câteva
exemple de poezii mai bune la fine, şi publicaţiunea întreagă e un
semn al stării în care a ajuns literature română la finele anului
1867” O cercetare critică
asupra poeziei române de la 1867).

de poezii mai bune

;

Evident, aprecierea
funcţiei estetice ca fiind, după caz, „majoră” sau „minoră” nu este
deloc o treabă lesnicioasă. S este acela care potenţează
orice demers întru a distinge, a înţelege şi a valoriza „frumosul” cel
viu şi nu pe cel născut mort „

(Sf. Augustin). În
cazul artiştilor, natura lucrează prin talent. Când se trâmbiţează
mereu că, după decenii de „hegemonie a estetismului”, unii
scriitori nu sunt înţeleşi în efortul lor de a regăsi „ ”,
rămâi nedumerit: cine/ce-i împiedică? Ei sunt liberi să „atace”
orice doresc. Dar ca scriitori, nu ca sociologi, analişti ai vieţii
sociale, jurnalişti, statisticieni etc. Să producă adică ceea ce se
numeşte Să realizeze că, prin estetism, nu mai
putem înţelege doar

ci armonia unui complex de
elemente care dă viaţă durabilă oricărei opere. Care ar fi aceste
elemente? Dacă ne referim, să zicem, la un scriitor de talia lui
Rebreanu care, se ştie, s-a declarat fără echivoc împotriva
estetismului, putem menţiona arhitectura scrierilor lui: grandioasă,
sobră, expresivă, cu unghiuri surprinzătoare, în care jocul de
lumini şi umbre creează o lume înaltă, care ne copleşeşte, fragilă în
surparea ei, care ne face una cu pământul, vivace în suferinţa ei care
ne însufleţeşte. Scriitorul nu trebuie, neapărat, să se pronunţe pro
sau contra estetismului. El trebuie doar să vadă, să simtă, să
înţeleagă, să proiecteze şi, într-un final, să construiască. Să aibă,
adică, talent. Acelaşi lucru ar trebui să facă şi criticii literari. La ei,
talentul este sinonim cu capacitatea de a sonda esenţa unei opere în
complexitatea şi dinamica ei, pentru a putea oferi cititorilor o
părere care să aibă darul de a convinge. Atât azi, cât şi, dacă se
poate, mâine. Altminteri asistăm la confruntări belicoase între
critici, care nu fac decât să deruteze. Se vede cu ochiul liber că, în
aceste ciocniri, unii tineri vor să-şi forţeze, cu orice preţ, cota de
popularitate şi credibilitate. Deocamdată însă, zgomotele pe care
le fac nu reuşesc să convingă. Şi asta pentru că cititorul obişnuit
este oarecum derutat când citeşte fel de fel de chestii, cum ar fi
aceea că literatura nu s-a născut ca să „ .
Din sintagma respectivă el poate deduce că are un organ,
dar nu ştie care e acela. Pentru că nu i s-a spus. În faţa unei
asemenea absenţe la nivelul comunicării, e posibil să încerce a se
descurca singur, făcând apropieri nu tocmai potrivite. Cum ar fi, de
pildă, cu celebra imagine de pe coperta unei cărţi (romanul

de Dan Sociu, Casa de Pariuri Literare, 2012): o
cruce răsturnată în care e imprimat un fund uman. Imaginea este
subtitrată, „Sfântul cur”. Derutantă ar putea fi şi opinia potrivit
căreia Titu Maiorescu a aplicat în analizele sale un „didacticism
primitiv”. Ce-a făcut el ca să atragă o astfel de apreciere? Mai
nimic. A intenţionat să alcătuiască o antologie „

” şi i-a ieşit „ . Asta după ce, timp
de aproape doi ani, membrii societăţii „Junimea” au consacrat o
parte din timpul fiecărei şedinţe pentru a citi toate poeziile scrise şi
publicate în România până la acel moment. S-a întâmplat însă că
„din miile de poezii citite, societatea nu a putut alege un număr
suficient pentru a compune un volum”. Ce-a ieşit e o lucrare pe
dos, în care „

(prefaţă la prima ediţie a studiului „
Iată că T.M. nu a gonflat

realitatea, nu a vopsit-o în culori convenabile, nu a încercat s-o
justifice în vreun fel. A constatat pur şi simplu. Sobru, riguros,
obiectiv. Mai mult, în prefaţa ediţiei a treia a studiului (1892)
precizează că acele câteva exemple „ ”, incluse

literatura ca artă.

Combinaţia

în volumul de la 1876, nu mai figurează în respectiva reeditare,
întrucât „ ”, dintre
care unele „

”. Între cei noi incluşi
în antologie se află, printre alţii, Alecsandri, Vlahuţă, Duiliu
Zamfirescu, Coşbuc…şi „ ”. Iată cum, cu
didacticismul lui cu tot, T.M. îl detaşează pe Eminescu de restul
plutonului, dovedind o intuiţie care s-a confirmat în timp. Ce n-
am da şi noi să vedem un critic, fie el „tânăr şi furios”, cum iese la
rampă şi recunoaşte că a greşit, atunci când a ridicat în slăvi
plutoane întregi de mânuitori ai condeiului, (supranumite
generaţii) fără să schiţeze măcar câteva diferenţieri necesare. E
adevărat că scriitorii născuţi şi nu făcuţi s-au detaşat singuri. La
fel de adevărat este că o teorie, susţinută astăzi cu înverşunare,
încearcă să minimizeze rolul criticii. Motivul?

…” Care ar fi soluţia? „
” (Bogdan A. Stănescu, Obs.

Cultural, nr. 719/2014). Vizavi de întregul demers maiorescian,
această teorie pare o glumă. Nu tocmai reuşită. Receptarea
realităţilor din trecut prin lecturi mai mult sau mai puţin asimilate
şi a celor de astăzi, prin lentile mai mult sau mai puţin
deforma(n)te, au darul să deruteze cititorul, să-l confuzioneze şi,
într-un final, să-l îndepărteze de literatură. Să-l aducă în stadiul
de a accepta, ca pe un dat, nivelarea culturală. De formarea
gustului public nici nu mai poate fi vorba. Pur şi simplu pentru că
nu-i nevoie. Doar nu mai suntem, Doamne fereşte, pe vremea lui
Maiorescu.

Subiectul nu este simplu şi discuţia pe marginea lui se poate
nuanţa la infinit. Mă pregăteam să închei aceste rânduri, când mi-
a căzut sub ochi un interviu acordat de Virgil Nemoianu revistei
Observator Cultural (nr. 795, oct. 2015). Îmi plac interviurile.
Îmi place să ascult şi să înţeleg cât mai mult de la oamenii care au
trăit pe viu o parte din timpul pe care noi încercăm să-l recuperăm
din cărţi. Răspunzând întrebărilor puse de criticul şi eseistul
Cezar Gheorghe, V.Nemoianu creează o suită de secvenţe care
vorbesc despre nivelul de implicare în viaţa literară din România.
În anii '50, a făcut parte din ,
condus de Edgar Papu. După arestarea lui Papu, cercul se
desfiinţează. Imediat după 1961, Vianu, Rosetti şi Mihai Pop
înfiinţează .Acest lucru a fost posibil pentru că
în Uniunea Sovietică „ .A fost
un apropiat al , despre care spune că,
pentru el, a însemnat o „ ”. În 1975 pleacă
definitiv din ţară. Îşi construieşte o carieră de excepţie, fiind
apreciat ca „unul dintre cei mai importanţi teoreticieni literari şi
comparatişti români (şi americani). Cărţile sale „

” şi „ ” fac deja parte din
canonul criticii literare” (C.GH). Apropo de canon, are o teorie
suplă, firească: „

”. Mai clar de-atât nu se poate. Cred că
această apreciere se potriveşte de minune şi
invocat de unii critici, cod care, zice-se, nu mai permite atâta
estetism în literatura care se scrie .

De ce am ales pentru final această succintă prezentare a
personalităţii lui Virgil Nemoianu? Pentru că îşi declară deschis
preferinţa pentru . Pentru că, ajuns înAmerica,
a considerat necesar să-şi structureze modul de gândire astfel
încât să „ ” cu modul lui de
gândire . În activitatea sa, „

Pentru că face o mărturisire luminoasă:
„

”.

s-au ivit în literature noastră multe alte lucrări
au înălţat limba, forma, ideea poeziei române cu mult

peste treapta de la 1866. Cercetarea noastră critică de acum 25
de ani rămâne, dar numai ca un indicator pentru distanţa
străbătută pe calea evoluţiunii de progres

mai ales, Eminescu

Diversitatea
aspectelor poeziei produse numai în România lui 2014 este atât
de mare, încît a supralicita rolul criticii este o manifestare
fumată Singura formă valabilă a criticii
de poezie este, în fond, antologarea

Cercul de Literatură Universală

Cercul de Poetică
s-a dat voie la stilistică şi poetică”

Cercului Literar de la Sibiu
universitate paralelă

Îmblânzirea
romantismului O teorie a secundarului

Am scris un articol despre flexibilitatea şi
ospitalitatea canonului, care arată că ceea ce numim canon nu
este un lucru fix, ci se schimbă treptat, se negociază în fiecare
epocă: se adaugă şi se mai scot unii autori. Canonul are o
fluiditate. Sunt pentru o modificare graduală a canonului, dar nu
pentru negarea lui totală

noului cod de lectură

acum şi aici

să fie într-un paralelism analogic
politicul şi apoi teologicul au

pornit dinspre ”.
Pentru mine, triunghiul în care mă înscriu ca influenţă e format

din , şi , şi la mijlocul acestui triunghi
încerc să mă înscriu şi să continui ceea ce eu consider a fi un

postmaiorescieni

estetic
estetic

Vianu Lovinescu Blaga

umanism estetic

„

CONCUREN AŢ
Simt răsuflarea concurenţei în ceafă! A apărut un „Jurnal”

ieşean care acoperă jumătate din perioada ce am investigat-o
în cartea „Trăim o singură dată - Jurnal 2004-2014”. Îl

semnează Florin Cântec, precizând pe copertă: 2009-2014. De unde
se vede că viaţa spirituală a Iaşului, rodnică şi spectaculoasă, poate fi
examinată din felurite perspective, fără ca rezultatele incursiunilor
întreprinse să se „înghiontească” ireconciliabil. Surprinzător sau nu,
opiniile, în chestiunile esenţiale şi de fond, adeseori converg, cu
precădere atunci când este vorba de faptul cultural autentic, de
personalităţi şi de evenimente benefice pentru spiritualitatea ieşeană
- şi asta în pofida diferenţelor uşor de intuit între simpatiile politice
ale celor doi autori. Florin Cântec, eseist şi istoric al culturii, s-a
născut la Suceava, a studiat la Universitatea din Iaşi, în Franţa şi în
Danemarca. În CV are trecute şi calităţile de Visiting Scholar la New
York, Visiting professor la Chicago şi profesor asociat la
Universitatea „Al. Ioan Cuza”. Doctor în istorie, membru al Uniunii
Scriitorilor, autor al câtorva cărţi bine primite şi de recenzenţi, şi de
cititori, Florin Cântec este directorul Filialei Iaşi a Arhivelor
Naţionale. Să mai notăm că tatăl lui a condus, între 1961-1974,
cotidienele de la Suceava („Zori noi”) şi Botoşani („Clopotul”).

Cartea cu pricina se intitulează „Jurnal ad-hoc”, constituindu-se într-
o„schiţă subiectivă asupra istoriei recente trăită de autor” şi
reprezentând „fragmente dintr-un discurs cultural şi politic mai
amplu, care mă preocupă.”Argument: „Lumea (post)modernă în care
trăim şi-a pierdut inocenţa, iar discursul tăios şi implacabil al Real
Politik-ului, depersonalizat, a căpătat din nou consistenţă şi
apăsătoare actualitate.” Nu-i, propriu-zis, un „Jurnal”, ci o selecţie şi
o re-ordonare a articolelor publicate în presa vremii. Se pare că
autorul s-a ferit să opereze corecturi şi „nuanţări” ulterioare, cum,
păgubos se mai întâmplă, ci a lăsat textele aşa cum le-a gândit şi simţit
atunci. Chiar am căutat să verific, cu o curiozitate cârcotaşă: da, aşa
fiind scrise, aşa au rămas. Ceea ce conferă greutate şi autenticitate
mărturiei, dar poate trezi reacţii resentimentare, fiindcă imaginea din
oglinda întoarsă mai niciodată nu bucură. „Scepticul de serviciu” îşi
asumă riscul. O face când comentează (mai frecvent în prima parte a
cărţii) acid şi avizat evenimentul politic local, dar mai ales pe cel de
rezonanţă naţională, schiţând portrete cu tuşe hotărâte, ce-şi mai
păstrează, după atâţia ani, actualitatea. Un fragment edificator:
„Contrar unei bune părţi a opiniei publice, eu nu o subestimez deloc
pe Doamna Udrea. Domnia sa este mai mult decât pare - o blondă
sulfuroasă la care bizonul electoral grohăie pofticios. Ascensiunea ei
rapidă în vârful piramidei, dexteritatea cu care a folosit eficient
trambulinele la îndemână (conjugale, profesionale, politice),
stăpânirea de sine (...) precum şi rolul de declanşator al unor crize
comandate de la Cotroceni, o fac demnă de interes pentru un analist”.

Diagnosticul a fost pus în 2009 şi, în ţara eternelor răfuieli politice,
încă rămâne valabil. Ca, de altfel, şi portretul lui Băsescu (pag.262),
dar şi concluzionările cu caracter general: „Fiecare echipă politică
ce a pus, succesiv, mâna pe activele statului, nu a urmărit decât
satisfacerea clientelei proprii şi a devalizat iresponsabil patrimoniul
industrial, vândut pe nimic pentru fier vechi şi terenuri”. Nu-i
tocmai profitabil să te întâlneşti în percepţii şi reacţii cu...
concurenţa, dar cam aşa se întâmplă când vine vorba despre
minunea concertelor „Voces”, despre „seniorii” trecuţi în Parnas,
despre tinerii ce vor să se impună poate prea agresiv (cândva, aşa
făceam şi noi...), despre monumente şi restaurări, despre alb şi negru
în colorata producţie cinematografică tânără, despre evoluţia
scenelor ieşene, despre virtuţi şi metehne, pictură şi pictori,
cenacluri, reviste, orizonturi moldave şi perspective europene.
Rămâne ca timpul să valideze viziunile nuanţat diferite ce le avem în
legătură nu atât cu semnificaţia unor evenimente, cât a prestaţiei
unor persoane implicate în jocul politic. Fiind mai tânăr, Florin
Cântec este mai tranşant şi mai vehement.Are de partea lui talentul,
o cultură politică şi a profesiei de invidiat, o experienţă
internaţională aşijderea şi un echilibru ce-i îngăduie mai totdeauna
abordarea fără „ira et studio”. Scrie într-o română literară
impecabilă, ba are şi charisma făr-de care nu-i uşor să răzbaţi. Nu
mai este de mult o promisiune, ci pare a personaliza însuşi tipul
cercetătorului cult şi inteligent ce anunţă vârsta cea nouă a
intelectualului român dezinhibat. Salut concurenţa!

Mircea RADU-IACOBAN

Frumosul
frumosul

te ridic ,
te coboar …

ă
ă

Angela TRAIAN



CRONICA LITERELOR

13cronica veche

Constantin DRAM

Poezia, de o vreme încoace, ne obişnuieşte, uneori
dincolo de saturaţie, cu persistenţa unui imaginar
dominat de moarte, dragoste şi excursuri ficţionale;

s-ar putea spune, la fel de simplu, că, în alte modalităţi decât
cele modern/ postmodern, acest lucru se petrece de multă
vreme, făcând parte din chiar dulce-amara sortire a fiinţării
poetice. Desigur, cel mai greu a fost şi este alegerea tipului de
discurs poetic, deoarece cele trei imagini numite mai sus
trimit spre zonele unei intimităţi absolute, a cărei denudare
poate invoca şi alte capcane, căzute în derizoriul adus de
insuficienţa rostirii profunde. De ceva decenii bune, câteva
trouvaille-uri, precum invazia descriptivismului şi a fals/
realei narativităţi, abuzul de simboluri ce trimit la mecanica
existenţială convertită industrial de la început de secol XX
încoace, popularea peisajului liric cu personaje insidioase,
uneori decupate biografic, alteori în regim de idiosincrazie au
fost în situaţia de a rezolva (sau nu) asemenea probleme, într-o
lume tot mai populată de apariţii editoriale (şi, oare?) tot mai
restrânsă ca număr al cititorilor entuziaşti. Să te întrebi ce
(mai) domină astăzi discursuri poetice şi cum e cu destinul lor,
devine cu adevărat, complicat. Şi totuşi, dincolo de o
alimentare continuă a imaginarului vieţii (iubirii) şi al morţii,
poezia este, în continuare, dezvoltarea unor parcursuri (şi)
ficţionale, în care rosturile unor secvenţe deliberat narativ/
descriptive sunt re-investite.

Am făcut aceste consideraţii cu gândul de a ne opri la un
volum despre care am vrea să spunem mai multe:

(Editura Paralela 45) de Paul Gorban. E un volum
care, aşa cum au remarcat cei care au scris până acum despre
el, îl autentifică definitoriu ca poet pe tânărul autor. Iar acest
fapt se petrece într-un context în care, editorial vorbind, se
derulează o luptă acerbă, la nivelul îndrăznelilor (mai mult
sau mai puţin poetice) de limbaj şi de imagine între tineri şi
mai puţin tineri autori care bat la porţile afirmării. Din acest
motiv (şi altele, desigur) e o reală încântare să descoperi un
poet „în toată puterea cuvântului”, un poet care, dincolo de
materia culturală pe care se bizuie, e un poet autentic,
necăzând în capcanele livrescului, eludând tentaţiile violenţei
ieftine (de oricare fel va fi fiind), având o nemediată
cunoaştere a esteticului şi cultivând imaginea chiar şi în
vremuri ce ar putea milita mai degrabă pentru prohibiţia ei.

Pretextul călătoriei, fie ea şi în Italia plină de imagini
clasicizate, este asumat de un volum în care excursul ficţional
este la el acasă. Conceput în trei cicluri (

şi
) volumul înseamnă o poezie unitară, cu însemne

specifice ale contemporaneităţii strict poetice: actanţii
colaterali Clara, Angelino, Massimo, Sara, Spiritus,

Caii din
Perugia

Caii din Perugia,
Balada sufletului transformat în drob de sare Încăperi fără
sfârşit

persistenţe de ordin semantic/ accentuarea simbolică frecventă
a vocabulei „cuvânt” („Perugia e un cuvânt electric”,
„cuvintele care mă iubesc necondiţionat”, „cuvintele fac cruce
în faţa fiecărui om”), trimiteri la spaţiul internetului şi la
iconuri specifice, prescurtări comune vieţii moderne (4ever),
interferări (scurte, e drept) cu un referenţial implacabil,
intruziuni neoperatorii dintr-o minimală biografie etc. Dar,
dincolo de toate aceste semne reperabile ca tribut pentru modă/
timp/ - , poezia lui Paul Gorban curge cu deplina siguranţă
a existenţei sale, într-un discurs original şi neostentativ în
frumuseţe (arcuită spre o clasicitate reinventată de semnele
culturii/ a se vedea proiecţia către Italia!), cultivând mai cu
seamă tema mai veche decât lumea care este şi re-
articulând măiestrit simbolul cailor (descendent din toate
culturile străvechi) într-o lume a maşinăriilor/ inclusiv a
avionului ce asigură călătoria spre Perugia ( nu ştiam cum e să
mergi prin aer în stomacul/ unei păsări de metal. Dar ce mai
pasăre”).

Caii lui Paul Gorban (caii din Perugia...) sunt peste tot în
acest volum, realizând conexiuni, provocări, însumări şi nu
numai la nivelul imaginarului erotic. În primul ciclu (care preia
titlul volumului) întâlnim o suită dintre cele mai frumoase
imagini din poezia lui Paul Gorban, şi nu numai, asociate
călăriei şi calului alb, emblematic, pe nume Spiritus.Aducerea
unui simbol atotcuprinzător dinspre mitologie către o epocă a
cugetării moderne, în care şi imaginile se re-modelează,
absenţa trucării şi a paradei sunt tot atâtea capete de
interes pentru un lector prins în mijlocul poemelor:
„dezechilibrat călăresc/ această dimineaţă când/ sub copitele
lui Spiritus/ zăpada se aude/ ca o sentinţă nietzscheană// în
mijlocul cimitirului/ totdeauna va exista o masă/ prin care ne
vom scufunda/ ca nişte manechine/ într-o vitrină plină cu
umbre// ninge şi în sufletul meu/ caii fac echitaţie/ pe un rest de
lumină”.

De altfel, dincolo de multe alte lucruri care s-au spus despre
un poet a cărui poezie interes, reiau trimiterea la
importanţa imaginilor. Paul Gorban e un poet inteligent care,
inclusiv atunci când „plăteşte tributul” completând
imaginarul poetic cu personaje şi aparente manifestări narative
în linia prozaismului bine predicat de ceva ani încoace, ştie să
îşi releve plăcerea pentru imagini, mereu surprinzătoare, având
rolul de a relansa textul. Astfel, în finalul unui poem ce pare a
circumscrie imaginarul relaţional al personajului Massimo cu
universul, cu caii, cu singurătăţile iubirii, pornit într-un cod mai
degrabă canonic, textul se răzvrăteşte, frumos, în final, re-
încărcându-se în imagine: „moartea se aşterne ca o baladă
vibrând în beznă/ îi văd toate nopţile de nesomn/ toate zilele
albe care ca nişte paşi blestemaţi/ se aşază cu trompele uriaşe în

isme

iubirea

„

ismice

chiar suscită

ismic,

viaţa lui”. Oamenii,
precum caii, caii şi
o a m e n i i , c a i i ş i
internetul, iubita (rochia
ei) pe cal, dragostea/
viaţa/ moartea asociate
cu imaginea cailor, „în
copitele cărora călăreţii
so l emn îş i a scund
respiraţia”, într-un
periplu ficţional, nu doar
în patria marilor imagini
postmedievale ci, aşa
cum se cuvine în cazul
unui poet „născut, iar nu
făcut”, mai degrabă într-
o configurare continuă
prin cuvinte (inclusiv
„Perugia e un cuvânt

electric”); întru totul remarcabil un poem în descendenţă
asumată din Isidor Lucien Ducasse, cu un final pe măsură:
„Michela această nemărginire a lui Dumnezeu mă
recuperează din/ timpul oval aripile ei ca un halat mă cuprind
şi sub ele îmi înşir/ liniştea cusută la un război de ţesut pe
lămpile ultraviolete şopârlele/ mucegăiesc şi aerul rece de
toamnă se mişcă silenţios în faţa/ care stăpân peste noaptea
întâmplătoare galopează caii din/ întuneric ca un melc încă
licăreşte peste sufletul meu uriaş şi/ florile lui Angelino îşi
arată sânii.”

Şi celelalte două cicluri din volum (
, respectiv )

continuă o frumoasă şi frenetică aventură poetică, păstrând
cadrele unei întoarceri (narative) la Perugia şi completând un
teritoriu poetic deja fastuos cu imagini specifice: preotul mai
bătrân decât moartea, turta, vinul, femeia, caii de pe tabla de
şah, scorpionul, mănăstirea, garsoniera de apă, câinele cu un
singur ochi, scriitori la radio, moartea cu „cont de internet”;
se adaugă alte iconuri internautice, prescurtări de limbaj
uzitate în chat-uri, determinarea unor sugestii laterale
cuprinse în titluri (poemul gladiator, poemul hamburger),
configurându-se astfel un volum de certă calitate şi cu
evidentă originalitate imagistică, cu ştiinţa netrucată a
orânduirii versurilor; un volum mai mult despre dragoste
decât despre altceva, un volum care îl reprezintă pe poetul
Paul Gorban ajuns la o maturitate substanţială, un volum al
primirii/ decantării/ transfigurării stărilor şi senzaţiilor unei
lumi ce începe să se trezească, lume prinsă într-o
retroversiune uriaşă, din eros în eros: „gura mea stă ascunsă
în pulsul inimii tale, / stă în întuneric şi se obişnuieşte în
corpul/ tău fierbinte. Gustă din bucătăria sufletului/ tău toate
măruntaiele de fluturi.”

Balada sufletului
transformat în drob de sare Încăperi fără sfârşit

Poetul Paul Gorban i frumoasa
alergare pe spiritus

ş

Juriul pentru acordarea Premiilor Filialei Iaşi a
Uniunii Scriitorilor din România pentru cărţile
apărute în anul 2014, format din criticii Ioan Holban -

preşedinte, Vasile Spiridon şi Theodor Codreanu, a acordat
următoarele premii: , Adi Cristi -
Poezie; Carmelia Leonte - Proză; Doru
Mihai Mateiciuc, Debut. PREMIUL OPERA OMNIA: Maria
Carpov. Comitetul de conducere al Filialei Iaşi a Uniunii
Scriitorilor din România a acordat PREMII DE
EXCELENŢĂ scriitorilor Vasile Tărâţeanu, Mircea Radu
Iacoban, Dionisie Duma,Theodor Codreanu.

Totodată, juriul a decis acordarea următoarelor premii
speciale: Premiul ”Cezar Ivănescu”, pentru poezie: Ştefan
Amariţei - Premiul ”Ionel

Aproapele meu Dumnezeu
Văzătorul, Rafee

Lumina navigatorului;

,

PREMIILE
UNIUNII SCRIITORILOR - FILIALA IAŞI

SEAR IE EAN LA TEL AVIVĂ Ş Ă

La Institutul Cultural Român din Tel Aviv (Israel) a avut
loc o seară literar-cinematografică dedicată
scriitorului Mircea Radu Iacoban. Cu acest prilej a fost

lansată cartea şi s-a proiectat
filmul artistic de lung metraj realizat
la Româniafilm după scenariul lui Mircea Radu Iacoban. Au
participat Ambasadorul României în Israel, Doamna Andreea
Păstârnac, scriitori şi ziarişti de limbă română, autori care au

„Jurnal ieşean 2004-2014”
„Un bulgăre de humă”,

Teodoreanu”, pentru proză: Vasile Popa Homiceanu
Premiul ”Irina Mavrodin”, pentru traducere:

Livia Cotorcea - F. M. Dostoievski, Premiul
”Traian Olteanu”, pentru debut: Gabriela Petrache -

; Premiul ”Dumitru
Stăniloae”, Laura Enache - Cuviosul Teognost Sfântul
Amfilohie de Iconium ;
Premiul ”Restitutio”: Daniel Corbu -

; Premiul pentru
monografii: Vasile Diacon -

; Premiul pentru carte de publicistică: Liviu
Papuc .Au mai fost acordate două
premii speciale scriitorilor Ion Mâcnea Vetrişanu şi Vasile
Burlui.

- Cronici
din cetatea lumii;

Oameni sărmani;
Forme şi

funcţii ale grotescului în proza românească

- Cuvinte despre pocăinţă şi moarte
Rostirea postmodernă -

generaţia poetică '80 în literatura română
Un Hidalgo întârziat: Profesorul

Ştefan Cuciureanu
- Texte şi Contratexte literare

*
Din fondurile atrase de către Filială au mai fost acordate
următoarele premii:
PREMIUL PENTRU CARTE DE TEATRU: Dragoş
Cojocaru -

; PREMIUL PENTRU CRITICĂ ŞI
ISTORIE LITERARĂ: Mircea A. Diaconu -

; PREMIUL PENTRU
TRADUCERI: Mariana Bărbulescu - Günter Grass,

; PREMIUL PENTRU DEBUT CRITICĂ
LITERARĂ: Andreea Mironescu -

.

Lornionul galactic, cu Placido Domingo prin
universul teatrului liric

Înainte şi după
dezmembrarea lui Orfeu

Ani de
Câine

Afacerea clasicilor, Paul
Zarifopol şi critica modernităţii

debutat cândva la „Junimea” ieşeană, actuali colaboratori ai
revistei „Cronica veche”, personalităţi din lumea teatrului şi
filmului. Cartea „Trăim o singură dată - Jurnal ieşean 2004-
2014” şi filmul dedicat lui Ion Creangă şi Mihai Eminescu au
fost prezentate de scriitorii israelieni Zoltan Terner şi Rony
Căciularu. În încheiere, a avut loc un animat dialog între
invitatul serii şi participanţii la întâlnirea de laTelAviv.

Jean Pierre MONANGE
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Cu numele

Probleme de familie

Orătania

Prin căsătoria cu un bărbat cu prenume identic cu numele nostru
sora mea a luat un nume identic cu prenumele bunicului ei patern.
soţia mea,-nainte de măritiş,
avea acelaşi nume cu-al mamei mele
când era domnişoară şi-acum ele se numesc la fel;
de vreme ce tot ea spune că semăn
atât de bine cu tatăl ei de parc-aş fi coborât din el
schimbarea e la fel de importantă
ca o perdea împinsă de lumina soarelui.

Poate că bunicii mei, după ce-au trecut,
s-au rugat ca urmaşii lor să nu se-nţeleagă
în privinţa palatului de chirpici rămas în urmă
şi eu să-l doresc năpădit de lăpăştane de bălării
care să-l împingă la cer cu tot cu şarpele blând de sub prispele
năruite
şi acolo ei să-şi găsească liniştea
cu prufnirile şi borfăielile bunicului Dumitru,
cu tăcerile şi răţoielile bunicăi Voinica,
o linişte ce nu-ngrijorează decât pe cei din clasa de mijloc.

Când eram pus să tai câte-o orătanie odârlită,
târguită la sânge-n piaţă,
se lăsa cu jale-n faţa blocului de la claxoanele
iscate-n calea şuvoaielor închegate până pe sub roţile maşinilor.

Smulgeam cu calm cuţitul din inima crucii făcută pe asfalt,
culegeam capul nestemat al păsării
fără să-i închid ciocul boncăitor sau ochii rămaşi cu limba pe-
afară
şi-o duceam mamei s-o grijească;
se stârnea un vârtej de miros care făcea ca toate cele trei etaje-ale
cerului, -
unde-o urcasem pe umeri, cântând,
în timp ce mă mânjea de sus pân-la călcâie, -
să se prăvălească la nivelul pământului unde balconul se
preschimba în prispă
şi asfaltul în care coboram devenea moale şi reavăn
iar eu alt om, unul cu trupul dezmăduvit, atins doar de lumină.
Astfel ajutam pământul să păşească.

Îl urmăream pe tata când se dezbrăca de pantaloni
ca să-i studiez din coada ochiului cicatricea lungă de pe coapsa
dreaptă.
Odată chiar l-am întrebat de unde-a căpătat-o
şi mi-a răspuns cu o juma' de gură, scurtă cât un sfert,
că s-a zgâriat pe când flăcăia.
Atunci mi-am dat seama că trebuie să fie vorba de vreo vitejie
ruşinoasă
iscată la vreun poker cu băieţii
prin şantierul naval de la Galaţi sau pe cel de la Anina
ori despre vreo dispută legată de-o Mirandolină în militărie.
Oricum despre război nu putea fi vorba deşi-aş fi vrut.
Şi tot gândind aşa am furat un cal de la naşa mea de botez,
ceea ce mi-a atras o scatoalcă peste bot
şi-ntoarcerea la uşa lor cu scuzele-ngăimate cepeleag
printre picături de borş adunate sub bărbie.
De-atunci forez cu degetele-n nasul tot mai spaţios
şi dacă nu-mi dă sângele - deci nici piesa de şah nu-mi apare-n
palmă -
fac urât până mi se-nmoaie ambele picioare.

Oraşul meu natal e-un târguşor moldovenesc de câmpie
construit la poalele unor munţi parcă nepământeşti
împăduriţi, înzăpeziţi, cu o lumină nefiresc de limpede în jurul lor,
munţi care s-ar arăta şi altfel decât în visele mele,
vizibili măcar din faţa blocului,
dacă mi-aş mărturisi păcatele după care-am tânjit

Despre un cal

n. a.

în copilărie plănuindu-le-n detaliu,
dacă la fel ar face părinţii şi vecinii mei
şi nu le-am mai lăsa să fermenteze din noi până deasupra oraşului
îngroşând aerul şi zoindu-ne cristalinul.

Când bunicul Petrică se supăra foc pe bunica
pentru că-i scursese în gât prea multă zeamă de baligă
şi vomitase tot ce băuse,
se-abţiguia între cei doi salcâmi din faţa casei
şi nu prin târgul Iveştilor,
ca alte dăţi când îl gimbeau ţigăncile pletoase
şi-l cotrobăiau când în buzunare,
când în prohabul rămas desfăcut tot de ele ultima oară,
se apuca de plâns după străbunica, retras mai apoi în iatac,
cu poza ei mică pe braţele lungi cu degete noduroase, îngălbenite
de fumat penale,
fără să ştie că din tot spectacolul oferit nouă, nepoţilor,
rămânea înfiptă-n memoria mea
doar acea lumină din colţurile gurii pe unde curgeau dâre subţiri
de salivă-n jurul bărbiei ascuţite,
acea lumină de pe buza de sus plină cu muci apoşi,
acea lumină de pe genele ude
care semăna cu cea de pe crăcile copacilor plouaţi.

Ploaie scenică

Reuniunea

Sătul de aşteptat la porţile fagurelui de lemn,
plin cu fotografiile-alor mei, îmi dau seama
că toţi ruşii din filme seamănă cu nenea Gheorghe,
cu nenea Culiţă, cu tata, cu bunicul Dumitru, cu bunica Voinică,
cu tanti Paulina,
şi toate vrăjitoarele şi machitoarele pământului
seamănă cu tanti Catrina.
Dan S. seamănă cu nenea Andrei,
Claudia D. cu bunica Slăbuţă,
Tamara B. cu tanti Kati,
Panait P. cu nenea Alexandru,
Doru S. şi Leonard C. cu bunicul Petrică,
Björn U. cu nenea Iancu,
Oltiţa C. cu mama.
Dac-aş spune că nepotul meu seamănă cu mine când eram ca el
n-ar mai avea rost să spun că cei vii şi tineri nu seamănă cu
nimeni încă.
Ar fi o altă variantă de sfârşit.

Din volumul
în curs de apariţie

Probleme sangvinice
(alte apaosuri)

Albiile părăsite ale lumii

Răsuflarea femeii

În conul galben de lumină,
luna ascunde un strat amar de frunze

şi malul apei îl despică-n unde
Răsfrângerea în lacuri oarbe încheagă ceţuri

în şuvoaie prin care fug flămânde fiare
cu botul plin de urlet dat pe spate
Şi-am auzit un vuiet ca de spadă,

amintirea faliilor rupte, un scrâşnet
lung de uşi rotite simultan

spre tăişul scoicilor din umbră
Tresare ura mea de zgomot,

pe lespezi sure valul lui se-mparte-n două
Coboară noaptea şi în palme se cerne

pulberea de cretă din albiile
părăsite ale lumii

La porţile cetăţii, dansa o femeie
cu pasul şi încheietura dulce

Ca albe turme fără soţ, şoldul ei se-nfiora
de cântec pe-ntinderi limpezi

Tăios, miezul inimii deschidea, cum însuşi
bisturiul casapilor de cărnuri pure

Un şarpe vrăjit flutura eşarfă în vânt
Pe nisip, poetul scria neînţelese cuvinte

Vinovat e deşertul, vinovat e cuvântul,
sub ziduri răsuna răsuflarea femeii

Rafala de vânt umflă perdelele, mătură apa,
nisipul, cenuşa, foşnetul ploii

În urnă, uleiul fierbe lumina şi-n grotele sale
fiara şi-adulmecă leşul

Partea de viaţă surâde, lucrează
cu spor spre vâltorile inimii

Treptat se încheagă valul ce înalţă valul
de mâl, sunetul apei rămâne în urmă

În ziua umplerii, deasupra pământului viu
răsună văzduhul, dar el nu-l aude

În cetatea uitării de sine,
târziu, umbra de pe lespezi
descrie oasele chipului său,

cele mai albe şi cele mai pure

Obosită şi vicleană, umbra supusă
mai vrăjmaşă se arată

Cu picioare de lut şi cu braţe de lut
se roteşte în jur, învaţă să rămână
la pândă, lângă trupul tău alungit,

cu călcâiul în umbră
Pe-nserat o zăreşti neagră din creştet
până în tălpi, cum prinde între degete

un cuvânt şi vrea să-l pronunţe
Dar sunetul verbului nu se aude,

oricât te apropii, privind peste umăr,
în golul ce te desparte de soarele umed

Podul de gheaţă se năruie din pricină albă,
semnul tăcerii stinge zarva din urmă
Rotundele sloiuri, prinse-n capcană,

Cetatea uitării de sine

Umbra la pândă

Şesuri imunde

luminează semnul uitării,
tărâmul cel tânăr scapă din funii

O umbră de ţipăt trece pe cîmpuri,
taie văzduhul, schimbă răspunsul

cu nouă-ntreite ecouri
Strigătul urcă spre sunetul singur,

împreună cu frigul se pierde pe şesuri imunde

Putredele trepte coboară spre grilajele porţii,
eşti singur în beznă şi cu migală
încerci mersul prin aburii ceţii

Atunci ţi-aminteşti cum cârtiţa neagră
striveşte în galerii scurgerea nopţii

Uleiuri şi sloiuri de fum ai văzut pe-ntinsele
câmpuri, astupând din aproape

în aproape gropile scunde
E timpul să strigi tot ce ştii şi să te speli

pe mâini şi pe faţă:
„Iată, necruţător, întunericul inundă

oraşul, trădează lumina
În adâncimea de praguri, viclean, ascunde

faptele zilei, cheamă uitarea,
mai rea decât Styxul”

În adâncimea de praguri

Ştefan AMARIŢEI

Cătălin-Mihai ŞTEFAN

Jean Pierre MONANGE
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Horia ZILIERU

mnemosyne
ECLIPSĂ

SLOVE

Închide-i văzul Lumânare/ Mamă
când stele-n cer înoată nenorocul.
Zăpada smirnei înfloreşte socul,
mireasma menestrelul orb îl cheamă

să taie fluier să atâţe focul
silabelor. La cea din urmă vamă
coboară ludic podul de aramă,
bolnava ceară întrerupe jocul

„de-a v´aţi ascuns” al clopotelor mute
pe lăcrimânde prore şi volute
lăsându-i trupul/ foenix lângă strană.

Ce multe chipuri sfinte într-o rană!
ă nere pe mări lactee

clopotniţa bisericii încheie…
Doar goal Vè

Lina CODREANU

V
„o pauz de respira ie”

ASILE TĂRÂŢEANU,
ă ţ

Răsplătită cu marele Premiu „Titel Constantinescu”
la a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de
Creaţie Literară de la Râmnicu-Sărat - Edineţ,

2014, cartea cernăuţeanului Vasile Tărâţeanu -
(Râmnicu-Sărat, Editura Rafet, 2014) confirmă iterativ

rolul poetului-peregrin pe meleagurile unde-l aşteaptă fraţii
(România, Moldova, Serbia...). Membru de onoare al
Academiei Române, scriitorul este profund ancorat în viaţa
culturală din toate provinciile româneşti fie prin prezenţă
fizică, fie prin creaţii literare, colaborări în publicistică
(opinii, interviuri) etc. Nu sunt de neglijat premiile, diplomele
şi medaliile primite sau articolele de receptare critică a operei
şi a tot ce reprezintă personalitatea sa.

Născut în Sinău?ii de jos din regiunea Cernăuţi (Ucraina),
acum 70 de ani, Vasile Tărâţeanu a traversat, împreună cu
neamul său, perioade vitrege extreme, în care idealul era
liminar: supravieţuirea neamului, păstrarea fibrei etnice, a
vorbirii şi scrierii româneşti. „...s-a născut
după ce pe trupul Ţării a fost trasă o frontieră
nedreaptă, detrunchiind unele teritorii de la
trupul acesteia” - mărturiseşte scriitorul într-
un interviu realizat de

. Nu are cum uita nedreptăţile
istoriei şi de aceea temelia personalităţii sale
o formează militantismul fervent pentru
cauza românească. Astăzi, ubicuu între
prieteni, el însuşi cu vocaţia prieteniei,
pulberile de amărăciune şi sentimentul că
„acasă” lui nu-i cuprinsă-n actuala graniţă
românească se disipează şi pe chipul său
radiază bucuria de a fi plămadă din neamul
strămoşesc. Aceasta-i reacţia , însă

rămâne vigilent şi hotărât a apăra
ceea ce a rămas din fiinţa românească în
actuala regiune Cernăuţi.

În mod simbolic, titlul cărţii -
, e un vers rupt din balada populară

Dacă primul poem,
, are rost de precuvântare, punctând momentele

cruciale din demersul formării scriitorului, cel de-al doilea
ciclu liric - , poartă amprenta
responsabilităţii unui care-şi asumă rolul de
purtător de ştafetă a conştiinţei naţionale. În acest sens,
edificator este motoul ales din înţelepţiile lui Octavian Paler:
„Fiecare om are o patrie. Restul sunt ţări”. În cetatea
Cernăuţiului - topos liric central, sunt prefirate înfiorări
mesianice: „Bate-un vânt prin crengi de brădet / însemn că
cel chemat va să vină / cu dulce glas de psalmist şi poet / în
inimă largă îngândurare senină” ( ).

O mâhnire înrădăcinată îneacă speranţele, fiindcă
adresele aparţin unor străini, sufletul e un cimitir ambulant,
„străinii ni-s stăpânii”, „veneticii toţi, sosiţi din toate zările/
ne-au tăiat munţii şi ne-au secat mările”, încât „nu ne-ajută
nimeni, mai toţi ne apasă” ( ).

De altfel, câteva motive, nedezvoltate aici, vorbesc mai
mult decât cuvintele noastre despre deznădejdea fraţilor din
„Cernăuţiul meu”: strămoşii ( ), străinul
( ), desţărarea ţării ( ),
cetatea ( ), unirea ( ),
„gardul de sârmă” ( ), limba
maternă ( ) etc. Prin faţetele liricii sale, ca
voce a mulţumii îndurerate, prin implicarea în arhitecturarea
unor punţi culturale între provinciile româneşti, Vasile
Tărâţeanu calcă pe urmele poetului Octavian Goga, „apostol
al înstrăinatuluiArdeal” (Constantin Stere).

Şi de-o fi să
mor

omului
scriitorul

Şi de-o fi
să mor
Mioriţa. Drumul spre
masa tăcerii

Ram detrunchiat
poeta vates

Plâns în surdină

Pelerinaj înlăcrimat

Poem atemporal
Dela o casă pustie Buletinul de ştiri

Ceasornicar Bocet nesfârşit, cântarea
Dansul pe sârmă ghimpată

Mare de lacrimi

Tudor Cojocariu, 22
oct. 2008

Tehnic, sub aspect prozodic, textele îmbracă frecvent
haina sonetului, dar poetul abordează mai ales versul liber
supus ritmului interior al simţirii şi gândirii poetice.

Ciclul se încadrează canoanelor poeziei
existenţiale. Situându-se în centrul universului imaginar, eul
liric redimensionează raportul său cu sine (

), cu erosul (
), cu credinţa (

), cu moartea (
), cu timpul ( ), cu lumea

( ) ş.c.l.
Citind poezia , care încheie acest ciclu de poezii, şi

îndeosebi distihul final al poeziei, mă poartă gândul către
propriul epitaf scris de poetul Grigore Vieru: „Sunt iarbă, mai
simplu nu pot fi”. Pretextând, imaginar, plecarea pe drumul
fără întoarcere, poetul transmite urmaşilor mesajul funerar în
distihuri pe un ton împăciuitor, strecurat într-o simplitate

tropică ce aminteşte de versul doinelor
populare:„Când o fi să mă tot duc / să ştiu pe
ce drum apuc.// Sigur, mi-aş dori să fiu / în
văzduh, nu în sicriu.// Ca în zodia-mi
cerească / de balanţă românească// Aer - să
mă ştiu din fire / şi lumea să mă respire...”

Sentimentul disipării, al dezintegrării
trupului până la contopire cu universul
înconjurător, în care a trăit ca „boţ de lut”
peste care s-a pogorât sfântul duh, este o
permanenţă indubitabilă a creaţiilor noastre
populare, chiar dacă am avea ca argument
doar balada Dacă Grigore Vieru îşi
concepea cu modestie metamorfoza în
vegetal (fir de „iarbă”), Vasile Tărâţeanu se
abandonează văzduhului într-o deschidere
generoasă spre lume („şi lumea să mă
respire”), încât putem observa o întoarcere
în alte forme, aidoma cu a ciobănaşului
mioritic: „să fiu tot cu voi”.

În gruparea , ultima
parte a cărţii, confesiunile lirice desfoliază psalmic, în ritmuri
inegale, uneori lente, alteori trepidante, gândurile poetului
aflat la anii maturităţii artistice. Aflat între divinitate şi lume,
neliniştit între zile negre şi nopţi albe, veghea creatorului are
ca finalitate luminarea prin căinţă lumească şi înveşmântare
„cu Harul Tău”. Similaritatea propriei intenţii cu a celorlaţi
semeni îl dizolvă în fiinţă anonimă, a cărei viaţă stă sub
pecetea sorţii: „Necunoscutule, de la masa de-alături / sau de
aiurea / de undeva din înalturi / luneca-vom ca nişte duhuri /
peste ape în zori / demonstrând fără drept de apel / că viaţa de
rezervă e doar aici - // Pe pământul nebuniilor noastre.” (

)
imbolic şi pilduitor, Vasile Tărâţeanu rămâne un
străjer la una din porţile românismului, în stare de
veşnică veghere a momentului când se vor re-alipi

teritoriile din zona Cernăuţiului (nordul Bucovinei, nordul
Basarabiei şi ţinutul Herţa) cu Ţara într-o ultimă reunire a
românilor.

Credem că acest volum, , e un moment de
respiro în ferventa activitate literar-culturală a poetului
cernăuţean septuagenar, şi ne declarăm solidari cu afirmaţia
metaforică din poezia : „Nu întotdeauna, punctul de
la sfârşit de frază / Spune că s-a spus totul ce era de spus // El
poate fi şi o pauză de respiraţie”.

În această „pauză de respiraţie”, „La mulţi ani!”, dragă
Vasile Tărâţeanu!

Zări în ceaţă

Stare, Dedublare,
Până la capăt Zilele mele, Dorinţă, Portret de
femeie Epistola întâia către duhul sfânt, Şansa
mântuirii Continuitate, Capăt de drum,
Despărţire Portret la bătrâneţe
Decolorate imagini

Dorinţă

Mioriţa.

Lumini întârziate

Doar
aici pe pământ

Şi de-o fi să mor

Ab initio

S

Jean Pierre MONANGE
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Lumea literară este plină de vaiete! Prozatorii, poeţii,
dar mai ales criticii literari consemnează cu
indignare: nu se mai citeşte! Cartea pe suport hârtie

nu mai e căutată şi nici cea pe suport electronic nu dă semne că
vrea să-i ia locul, deşi uneori se lansează o acuză fără vreo bază
reală: cartea pe suport de hârtie e subminată de cartea pe ecran.

“În ciuda invocatului dinamism al pieţei, soarta unor genuri
literare pare pecetluită,” clamează cu disperare Mircea Mihăeş
(România literară, nr. 37/11 septembrie 2015, p.5).

Uneori vaietele sunt înlocuite de tunete furioase, dar asta nu
şi-o pot permite decât aristocraţii cărţii. Mircea Mihăeş ne
mărturiseşte că evită “conversaţiile mai lungi cu oameni care
nu au la ei o carte sau măcar o revistă ori un ziar”. În mod curios,
el susţine că nu o face din vanitate, ci din pragmatism, pentru că
“am ajuns la concluzia că e curată pierdere de vreme să
conversezi cu indivizi pentru care valorile tale nu există”.

Unde e aici pragmatismul? Cine-i va aduce scriitorului
cititorii aşteptaţi? Că doar dezinteresul cititorilor e cauza crizei,
declinului, a “contractării” cererii de carte, ca să folosim şi noi
un termen iubit de comunicatele politico-economice şi menit să
ascundă realitatea.Aşteaptă, oare, Mircea Mihăeş ca cititorii să
se ivească, să apară, prin generaţie spontanee? Nu, scrie el, ci
prin “autoeducare”!

Irealismul unei asemenea soluţii mă determină să amintesc
de Mircea Dinescu, de modul în care acesta a soluţionat dilema
arabă: vine Muntele la Mahomed, merge Mahomed la munte?
Se ştie că Mahomed Dinescu şi-a găsit cititori prin vânzarea
cărţilor sale la tarabele de legume şi zarzavaturi, oferindu-le ,
ca să parafrazăm spiritul secolului al XIX-lea, “ foaie pentru
minte, inimă şi … burtă”.

Desigur, în termenii propuşi de Mircea Mihăeş, dilema se
rezolvă nu prin mersul la piaţă, ci prin atragerea pieţei, a
cititorilor. Scriitorul trebuie să-şi cultive piaţa, nu să se
delimiteze cu dispreţ de ea. Succesul ori eşecul unei acţiuni, în

Traian D. LAZĂR

Doi parteneri în tensiune:
scriitor vs. cititor

care sunt implicaţi doi parteneri, scriitorul şi cititorul, nu poate
fi pus doar pe seama, nu depinde exclusiv doar de unul dintre
ei. Victoria într-o bătălie nu aparţine doar comandantului,
oricât de genial ar fi acesta, ci şi soldaţilor care i-au înfăptuit
planul. Împlinirea misiunii şcolii este rodul convergenţei dintre
abilitatea didactică a dascălului şi capacitatea elevului de a-şi
însuşi cunoştinţele predate. În această ordine de idei,
redeşteptarea interesului pentru literatură ar trebui să fie nu
doar „autoeducarea cititorilor” ci şi “autoeducarea
scriitorilor”. Aşadar, de vreme ce responsabilitatea
contractării, a scăderii cererii de carte literară aparţine ambilor
parteneri, scriitor şi cititor, se cuvine să dezvăluim contribuţia
fiecăruia la criza cărţii.

Probitatea ne îndeamnă să nu recurgem la obişnuita
practică de aruncare a vinei pe partener - cititor, aşa că vom
începe cu partea de contribuţie a scriitorului.

Pornind de la constatarea că, în organismele şi în
fenomenele naturii, crizele sunt un semn că funcţionarea
echilibrată este tulburată de abateri de la norme, de
extremisme, vom începe, fără a sugera, prin aceasta, vreo
ierarhizare a cauzelor crizei cărţii literare, cu extremismul
estetic. Desigur că estetica reprezintă una dintre componentele
esenţiale într-o operă literară, dar exclusivismul estetic, se pare
că dereglează ansamblul armonios al scriiturii. Unul dintre
criticii literari, care a sesizat şi a semnalat acest fapt, a fost
Virgil Nemoianu. (Vezi , Ed.
Spandugino, Buc., 2015) Încă din perioada când se afla în
România, Nemoianu s-a situat “în avangarda celor
nemulţumiţi de exclusivitatea lecturii estetice a textului
literar”. Nemoianu urma astfel orientarea structuralismului,
care, în anii 60 ai secolului trecut, a formulat o critică la adresa
“univocităţii lecturii estetice ” susţinută de critica literară.
Contestând “tirania estetismului si a interpretarii univoce a
textului literar”, Nemoianu nu îndemna însă la abandonul

Trilogia Romantismului

esteticii. (România literară, nr. 30/2015, p. 15)
Dacă, în consens cu orientarea lui Virgil Nemoianu şi a

structuralismului, nu se recomandă unui critic literar să
lectureze şi comenteze o scriere literară prin prisma univocă a
esteticii, cum am putea să-i cerem, unui cititor obişnuit, acest
lucru. Cu toate acestea, unii scriitori, se aşteaptă la această ...
minune!

Situaţia este similară celei înregistrate în teatru, unde
extremismul estetic a fost propovăduit de Grotowski. Evident,
la Grotowski, relaţia nu este între scriitor şi cititor, ci între
actor şi spectator. Ne vom folosi de excelenta recenzie a cărţii
lui Jerzi Grotowski, , Buc.,
Ed. Nemira, 2014, publicată de Sorin Lavric. (Vezi România
literară, nr. 45/30 octombrie, p. 9) “Nemulţumit de dependenţa
de rău augur ce face jocul artiştilor să fie la cheremul
publicului, Grotowski va suspenda relaţia actori - spectatori, şi
va redefini esenţa teatrului, care de acum încolo va consta în
relaţia actorului cu predispoziţiile sale înnăscute. Accentul se
mută astfel de pe influenţa actorului asupra publicului, pe
trezirea în actor a acelor latenţe unice în stare a-l preschimba
într-un receptacul al misterului. Că publicul participă sau nu la
dezvăluirea misterului e un lucru mai puţin important, de
însemnătate fiind ca actorul să-şi declanşeze toate potenţele pe
care le are din naştere. (...) Actorul devine astfel un factotum,
un performer, un supraom de talentul căruia depinde reuşita
piesei şi de aceea nu mai contează dacă piesa e văzută de un
public sau trăită solipsist doar de actorii de pe scenă. Căci,
dacă hierofania are loc, atunci pragul transei religioase a fost
atins, situaţie în care martorii exteriori sunt inutili”.

Substituiţi în acest text actorul cu scriitorul, publicul
spectator cu cititorii şi veţi intui efectul pe care exclusivismul
estetic al scriitorului îl are asupra cititorului.

Mutatis mutandis, în proză sau în poezie, suspendarea
relaţiei clasice scriitor - cititor, face ca scriitorul să scrie
pentru sine, după criteriile sale estetice, să-şi trăiască solipsist
propria operă, fără a se preocupa de gusturile cititorilor.
Consecinţa? Cititorul ignoră pe autor şi opera sa. Estetismul
extrem înseamnă restrângerea masei cititorilor la un număr
infim de specialişti, echivalează cu agonia cărţii de literatură.
Este doar unul dintr-un lung şir de factori ce întreţin acest
fenomen.

Teatru şi ritual. Scrieri esenţiale

Un alt cer
Prin cel mai recent volum al său, Constantin Preda reuşeşte

să-ţi capteze atenţia, cu tact, o clipă mai devreme încă de-
a fi, literalmente, lecturat. Reacţionezi confuz şi vădit

preocupat, savurând în tăcere ispita proprie-ţi provocări, menită a
descifra exact filiera matrice, ce-l face într-atât de special. Găseşti,
desigur, frânturi de răspuns în imaginea grafică a acordionistului
fără chip, epuizat de feeling şi acord transcendentar, imprimat pe
coperta întâi, dar cel ce descoase subtil al gândurilor tiv, e titlul
bănuibil de-un fin ezoterism.

nu e, oricât ţi-ai propune
asta şi-ai închide ochii spre compromis, un titlu uşor de omis. Te
macină înţelesurile lui negre, chiar şi în ceasul când gândeşti, că te-
ai, cu succes, detaşat, şi-ai atins un punct suficient de distanţat
epicentrului tributar. Şi totuşi, nu coincide, nu se
pliază intact, pe acel prim instinct lingvistic ales a decodifica, fără
îndoială precipitat, mesajul.

Desprinderea unui suflet vers(ific)at nu e tocmai singulară şi nici
musai ataşabilă ieşirii scenice de final. Sufletul cunoaşte, nu-i aşa?,
un vârtej de alte asemenea, uzuale sau dimpotrivă, frenetic-speciale
senzaţii, de-a lungul unui anotimp, a unei stări sau al unui veac.
Despre repetabilele intenţii de levitaţie, ale sufletului cuprins de
vremelnice ori obsedante stări de graţie, poţi afla în strofele-liant ce
vin să filtreze emoţia resimţită, dincolo de limita celui mai înalt
prag, de limita cerului însuşi aşadar: "C

."
În versiunea Preda, nu va empatiza nici o secundă

cu detaşarea. E o stare pur vibrantă, asumată în unicitatea sa, deşi
suprapune eteric faldurile unor faţete etalând, fiecare, sensuri cu
aplomb circumstanţial. E mai curând o despărţire chinuitoare, grea,
pe care nu eşti capabil a o finaliza, decât vreun răvaş inocent de bun
rămas. O despărţire imposibilă aşadar, atâta vreme cât întrebările n-
au cedat locul unor imperioase răspunsuri. Fie ele şi superficiale,
mincinoase cu voie, sau alese trivial. Rostul e întodeauna
interogaţia cea mai grea. În timp ce răspunsurile care (chiar)
contează nu se găsesc adesea pe raza planului apropiat: "

oliul sincer, nedisimulat, ce nu cunoaste stihii decât,
poate, în clipa goală a celui abandonat, a celui din
temeliile-i intime, deşi profane, dislocat, sintetizează

doar un aspect al ideii de punct de dislocaj, trăire la vama între gând
şi menire, când nu mai poţi, când nimeni n-ar mai vrea să încerce
ceva.

Jocul cinic al desprinderii e preluat ulterior şi îmbrăcat precum
un halat, de demonul interior al singurătăţii personale, al demonului
la rândul lui de cel crucificat social:"

Când se desprinde sufletul de trup

desprinderea

erul acesta care nu se mai
termină/ cerul acesta ca o iluzie grea/ cerul acesta ca un amvon de
biserică/ ce se zideşte acum, în inima mea

desprinderea

Când se
desprinde sufletul de trup/ câte funii la temelia unei case se
rup?/(...)Unde se duce sufletul mamei, unde se duce/ în ce stea fără
durată, în ce sămânţă-ncolţită pe cruce?"

probat Ţi se vor tăia degetele
cu care scrii/ îţi vor creşte aripi din galben crud de păpădii/ (...)ţi se
vor tăia mânile/ dar îţi vor creste cele mai frumoase aripi,

D

Constantin;" "Ţi se vor trece în
cazier toate duioşiile/ vei fi
vinovat de albastrul cerului, pe
sub care zboarăereţii".

corupt"

Azi parcă sunt mai cast ca niciodată/
azi sunt parcă mai pur decât vinul şi lumina/ mâinile-mi miros a
flori şi a trup înfiorat de fată/ şi-a lacrimă de iconar, fugit, cu cer cu
tot, din Bucovina...

Ţi-as căuta Evdochia/ un alt cer, un alt prag de
mănăstire/ Ţi-aş proclama rochia/ Cea mai frumoasă heraldică de
iubire (...) Rochia ta albă, cu picăţele albastre/ e plină de buzele
mele şi-a răsărit în o mie de glastre."

Te
iubesc şi nu ştiu cum să-ţi spun/ te iubesc de-a pururi şi de-a valma/
ca un căpcăun de turtă dulce/ care ţine-n zbor izvoarele cu palma."

"Îţi sunt credincios / ca un clopot bătrân funiei sale/ mi te-au
săpat în os/ sfinţii cu dălţi de petale".

Sunt desfrânat, zeu şi argat/ sunt un
dezastru, sosie de astru/(...) încă-ţi mai aud paşii/ încă mai aştept o
scrisoare/ te-aştept cum aşteaptă luntraşii/ o zi fără furtună pe
mare Nu m-ai citit, nu mi-ai răspuns/ de parcă viscolul n-ar fi
de-ajuns/ nu te-am citit, nu ţi-am răspuns/ ninsoarea asta parcă e un
plâns"

"Trăiesc pe picior mare/ am izvorul de apă vie-n perete/
sunt cenuşa florii de cicoare/ sunt chiar fântânarul care moare de
sete Dumnezeu
însuşi împinge atelajul prin nămeţi".

"tânăr, din fotografia de buletin/ cu amândouă
mâinile de marginile cerului mă ţin".

Într-un alt plan, intim, dar nu
mai puţin solar, atins de aripa
erosului, sufletul evadează
subliminal. E " de
şoapte. Desprinderea se face în
sens invers, poate. Nu căutând
orb o poartă fără toarte. Nu
rupându-se înspre afară, ci
căzând în gol, spre interior.
Fiorul iubir i i e o dulce
autopenitenţă, o baricadare a
sufletului în a trupului carcasă,
dar nu oricum, ci la ceasul în care
trupul e în stare să fie aprins. La

început totul e vibrare castă: "

Detalii dulci primesc prinosul de senzaţii precum o carafă goală
aromatul vin şi devin frânghii de mătase, cu mireasmă de mirt, încă
reţinute, încă delicate, ce ţin strâns încarcerate trupul şi sufletul
deopotrivă, în memoria cu patos tangibilă, a îmbrăţişărilor furate, ce
se cer revendicate."

Urmând crescendo-ul firesc, bobocul sfioasei tatonări se
transformă în floare. Focul mocnit până la os, se preschimbă în
patos. Senzual şi răvăşitor, peste simţuri, incins şi prelins: "

Sau:
Pentru ca, într-un final

desăvârşind ciclicitatea, să se reinstaureze înstrăinarea. Firul ce te
ţinea suspendat se destramă, sufletul cerşeşte împăcarea cu sine,
într-un tumult dezmăţat: "

. (...)

.
Amintirile-s nu doar liant, ci şi sursă subtilă de

autoironie.

." Dar cum, ca-ntotdeauna când ţi-e menit să creşti, "
Până la ceasul final, nici o altă

mare sau mică desprindere nu te poate subjuga fundamental.
firele nevăzute se pot înnoda.

Nodurile nu sunt într-atât de inestetice pe cât ţi-ar putea părea.
Cicatricile-s aşa, cum să descriu?, dovada rece că încă eşti viu.Tu, el
şi...eu, cel care,

Când
se desprinde sufletul de trup

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Noi apariţii la Editura ALFA:

Enciclopedie de cultură generală
:în trei volume



17cronica veche

CRONICA LITERELOR

Iubite N .T.
Acum 54 de ani, pe când se fierbea la Iaşi, nu Unirea, ci

adunarea generală a viitoarei promoţii '66 a Filologiei, nu
cred că ştia vreunul dintre noi ce vremi şi ce oameni aveam să
cunoaştem, iar puţine zile după aceea, pe 5 octombrie 1961,
chiar s-au deschis cursurile şi i-am putut vedea pe viitorii
colegi (cred că eram peste 200, în orice caz mi s-a părut că
plecam la drum, la luptă, ca ostaşii noştri, ai lui Alecsandri, la
'77, veseli, nu

, ci să ne înlăturăm noi starea jalnică a averii culturale,
lădiţa din creier fiind vitreg de săracă, aproape goală la unii.

Mai departe, reiau pagina scrisă în "Omagiu '88" a
bunului nostru profesor, Al. Andriescu (care, aflai mai târziu,
făcuse acelaşi liceu "Ştefan cel Mare" din Suceava, ca alde
mine, fratele Traian, MRI şi alţi cărturari), şi cu profesori în
vechime ca Simeon Fl. Marian, ori muzicieni ca Ciprian
Porumbescu. Chiar şi bunicul Cezarei ce va deveni cu multă
trudă datorită minţii sale dr. în teologie - preotul Casian
Breabăn). Cuvintele sărace despre dl. Al. Andriescu ni-l pot
readuce o clipă printre noi:

"Amintirea profesorului. Octombrie 1961. Amfiteatrul
1/I. Curs: "Introducere în filologie română" - prima zi a
studenţiei. Dincolo de ferestre e soare de toamnă. Pe uşa sălii,
arhiplină de "boboci", îşi face apariţia profesorul Al.
Andriescu. Lumea se ridică în picioare, dar nu tropoteşte cu
zgomot ca-n Universităţile occidentale, ci îl salută pe
Magistru cu deferenţă şi respect, în tăcere. (...) Suntem peste
două sute de tineri, încă anonimi, "neîncepuţi" dar purtând în
raniţă, fără a fi văzută, şi fără ca noi să ştim, bastonul nobil de
filolog, de viitor om de litere. Ce ne murmură azi memoria
despre acel prim curs în care am simţit întâia dată fiorul plăcut
al ambianţei academice?

A doua sau a treia zi, după festivitatea de deschidere, am
făcut cunoştinţă tot întâia dată cu o altfel de lume, Noica ar
zice: "situată la 1.400 picioare deasupra umanităţii", şi ar
pufni în râs (aici avem a face cu intruziunea fantasticului): "vă
uneşte ceea ce vă lipseşte".

La puţină vreme, i-am cunoscut şi pe ceilalţi,
"dăscălimea" ar zice nea'Iancu: asistenţi, lectori, profesori:
Const. Ciopraga, cu al său curs măreţ ca un fluviu continental;
"maestrul"Al. Husar, la care am întâlnit umbra dascălului de
altădată, prieten cu studentul, apropiat şi amintind de acel
uitat învăţat al Evului mediu; V. Arvinte, aureolat cu faima
celui abia venit din catacombele Occidentului, plin de
învăţătură ca albina de miere; decanul Istrate, cu care dacă nu
intrai de mână în împărăţia nemărginită a istoriei limbii
române te rătăceai iremediabil; umbra delicată a d-nei
Luminiţa ce ne asculta cu o mirare de contesină, cum
silabiseam cu năduşeli texte din domeniul paleografiei, ca de
pildă celebra scrisoare a boierului Neacşu ot Câmpulung, cu
ciudate sintagme de limbă încă amestecată cu expresii din
slava veche: "I pac dau ştire Domniei Tale"... Cum ar suna azi
o misivă asemănătoare? Fabulez: "...Dau ştire Domniei tale
precum că Împăratul Putin au ieşit din St.Petersburg şi
altminteri nu e..." Ba da, se ştie, “au luat cu răzbel pământul
tătarilor de la Crâm”. "I pac s-au dus apoi de-au băgat zâzaie
pe la ţara Crainei ..."

La puţină vreme, i-am cunoscut, în aula mare, şi pe
"literatorii" acelui Prezent, între care doar Otilia Cazimir,
umbră delicată şi palidă ce-a fost cândva diva lui
G.Topârceanu ne-a impresionat.Vechii slujbaşi ai condeiului,
nu ne-au prea tulburat, fiindcă erau "greii" ce scoteau vechea,
prăfuita, proletcultista revistă "Iaşul literar" căreia, cu
sarcasm, noi cei proaspăt veniţi în cetatea unde, spunea Iorga,
"trăieşte un adevărat popor de intelectuali", i-am şi parodiat
titlul: "Laşul literar". Nici echipa de fotbal nu ne plăcea, astfel
că şi lor le-am deturnat numele: CSMS / Ce să mai sperăm ?
(că vor intra înA).

O, dar ce mândrie aveam ştiindu-ne pe aproape de umbra
"Junimii"! În scurtă vreme ştiam despre ea mai mult cu trei
file decât ce se scria în manualul pricăjit, uitat pe-o bancă din
ultima clasă de liceu. Cu ce alai de foşti scriitori abia ieşiţi din
umbra adâncă a literaturii realist socialiste am intrat - mi-e
groază să-mi amintesc. De fiecare dată când mă sileam să
citesc totuşi "bibliografia obligatorie" cu titluri ca

etc. parcă mâncam săpun de rufe.
La braţ prin Copou, căci prieteniile se leagă repede între

"novici", "navigam" în savante discuţii, dar nu prin Internet,
care de-abia se clocea pe acea "Silicon Valley", din America.
Ne gândeam (eu şi Interlocutorul, ambii abia eclozaţi): Oare
ce porecle am fi primit noi la "Junimea", de-am fi trăit în
vremea aceea şi am fi sosit în fiece vineri seara la casa

ca să scăpăm de turci, de jug, sărmana scumpă
ţară

Cetatea de
foc, Bărăgan, Turmele

Maiorescu, apoi Pogor, pentru şedinţa de lecturi libere şi
voioase (mereu prima anecdota!), iar atmosfera era destinsă şi
potrivită cu "tinereţea literelor româneşti".

Se ştia desigur (îţi înşir pe câţiva care mi-au rămas în
memorie): că Maiorescu era , monsieur Jac
(Negruzzi) ", Th.Burada , Gane

, Xenopol (inamic al condeierilor valahi)
, Carp , Culianu , Philippide

, Naum , - Panu, Tasu şi
Lambrior, Ciurea ă, M. Pompiliu şeful şi
alţii.

Dar să strig şi eu (nu , ci în timpul
nostru de azi: înapoi la misiva noastră!). Dar înainte de asta,
dă-mi voie să fac loc câtorva gingaşe stihuri din Bucovina:

.
Închide ochii şi vei vedea imaginea unui circ parlamentar, nu
spun care dar e pe-aproape, sunt persoane însemnate.

De când, Doamne iartă-mă, a apărut pe drumul de costişă
ce duce laVaslui, ideea că e musai nevoie de o frază de început,
inteligentă şi originală (cronicarul ar interveni plictisit: "cap şi
începătură", măi, post moderniştilor), iar această "frază-
miracol" să fie şi capabilă a sta în capul mesei, preluând
eventual şi rolul de uşier, pentru cei ce vor dori să pătrundă în
inima operei şi aşteaptă să li se deschidă prima pagină ?

"Fraza-miracol" găsită cu greu prin pădurea de noţiuni, va
deschide uşa şi va trage zăvorul, fără zgomot, dând în lături
portiţa noii scrieri şi lăsând să iasă la drumul mare
inspiraţiunea cu ţâţele pline de idei.

Dar între timp ni se aduce la cunoştinţă prin gazetele de
stânga (şi aici intrăm în ograda fantasticului), că nu stăm bine
per total. Omenirea aşteaptă cu spaimă înăbuşită o întâlnire
posibilă (la o dată ce se va comunica ulterior), cu un asteroid
imens şi puternic, care nu prea ştie de glumă, dar e pus pe
fapte rele. Cică are şi nume, fiind botezat de astronomi înainte
chiar de a se naşte, ca şi taifunurile. Apropo, acestea nu mai
primesc nume de femeie, au protestat sufragetele, ci de
bărbaţi. Speranţa noastră ar fi ca domnul acela necunoscut şi
grăbit, să nu găsească taxi în spaţiul cosmic la ora fatală şi să
rateze întîlnirea, nu chiar amoroasă, cu planeta noastră.

Dar în timp ce bolovanul acela spaţial se apropie vâjâind
de noi (s-au mai văzut cazuri, când cu meteoritul tungus, 1912,
pe care (poznă mare), nu l-a agreat mireasa albastră şi l-a lăsat
să crape în sânul mămucăiTaiga)...

Apropo de : poetul anilor '50 scria cu mult suflet şi
ură de clasă:

Dom'le, ce poezie se scria
în acele vremuri! Militantă, actuală, mobilizatoare. Dar
povestea era continuată de copiii isteţi ai acelor ani care i-au
agăţat şi-un final cu umor muncitoresc: ţăranul care a crescut
un porc gras şi rotund, îl duce la contractare şi ia pe el "bani
buni". Dar ispita îl trage la crâşmă unde bea pânce doarme iar
crâşmarul îl scutură furios:"Scoală, bă-i douăsprezece". Şi
evident, n-a mai rămas nici un ban în pungă. Morala:

Exista un film tot pe atunci (l-am văzut la "Cinematograful
tineretului" de pe Lăpuşneanu), în care era vorba.......

tata nebunilor
carul cu minciuni Ghelburda

presidentul celor 9
Jidopol Excelenţa Popa Culianu
Huru Pudicul Cei trei români

Cocirl Caracudei

înapoi la Maiorescu

Cine, bade, a mai văzut iepure vara cosind, /iepuroaica fân
strângând /cioara cu ciocul greblând / Şi baba de joc fugind

crape
Cine şade pe izlaz,/ şi plesneşte de necaz / când

aude pe ogor / huruitul de tractor?

Când văd
şipu' şi paharu ' / parcă văd boii şi caru’.

5 octombrie,
nu "roşu"

Bucureşti,
Octombrie 2015

Mircea FILIP

[Ultima Scrisoare întredeschis ]ă

Despre localitatea Kogălniceanu, unde se află acum
celebrul aeroport, se ştie că, mulţi ani, s-a numit
Caramurat, căci toată lumea din partea locului

aflase că, odinioară, cu veacuri în urmă, o ceată de tătari,
răzleţită de la Crâm şi stăpânită cu mână de cremene de
necruţătorul Negru Murad, se aşezase pe şesul cel gras de sub
dealurile Casimcei, întemeind o aşezare neobişnuit de
statornică pentru neamul lor de pribegi, care, iată, se numise
tot Caramurat până mai alaltăieri, chiar dacă tătarii de
odinioară plecaseră, rând pe rând, ca să vânture stepele încă
necunoscute, de dincolo de apele morţilor. Dar, pe aici, prin
împrejurimi, nu încetase niciodată să se vorbească despre
locul numit Movila Turcului, unde-ar fi fost îngropat, cu mare
cinste şi cermonii, preaputernicul Cara Murad, cu toate averile
sale, adunate cu arcanul şi cu iataganul de pe întinderi pe care
nici vântul n-ar mai putea astăzi să le dea roată, în
zburătăcirea lui, mereu fără odihnă. Şi, de mai bine de trei
veacuri, mulţi delii, orbiţi de patima norocului diavolesc,
încercaseră să sape pe ascuns în movila aceea, fără să găsească
niciodată nimic. Dar, precum bine se ştie, nădejdea piere cea
de pe urmă. De pildă, bunicul meu îşi mai aducea aminte cum,
la vreo câţiva ani după moartea lui Stalin, într-o toamnă, se afla
cu o căruţă de grâu, la moara de-acolo, când, cu haraiman şi
vâlvă mare, tocmai s-a zvonit c-au venit arheologii de la
Costanţa cu tractoare şi maşinării, ca să sape din nou la Movila
Tătarului, după comorile-acelea îngropate odată cu
fantomaticul Cara Murad. Astfel, mai mult de jumătate din
clienţii morii şi-au lăsat carele cu saci în grija cui s-a nimerit,
şi-au alergat cu genunchiul la buză, ca să-apuce şi ei oarece
odoare de-alea, de aur şi de nestemate, fiind îndeajuns de
nebuni ca să-şi închipuie că lui Dej o să-împartă cu ei
tot ce-or găsi pe-acolo. Doar că le-au cam căzut ochii-n gură,
când au băgat de seamă că la săpături asistau maiorul Bleahu
de la securitatea noastră, plus doi comisari sovietici, demult
dedulciţi la tezaure, pe care-i trimisese la faţa locului însuşi
mareşalulVoroşilov, tovarăşul de luptă al marelui Hruşciov.

- Că aşa-i omu-acesta, al nostru, zicea tata mare bucuros c-
a scăpat de ispită şi-a măcinat printre primii, moare de bătrân şi
tot mai trage nădejdea c-o să-i scape cineva şi lui vreo pară
mălăiaţă, drept în gur-aia veşnic căscată-a pagubă. Numai că,
dacă ţi-a fost scris să mori înghesuit la pomană, atunci, acolo-
ai să mori. Şi pace bună!

Însă , cum scria poetul nostru daco-
roman de la Scythia Minor, întrucât, prin săpăturile-acelea
înverşunate s-a dovedit incontestabil că Movila Tătarului
şedea, în fapt, pe ruinele unei aşezări romane, numită

.

politurcii

finis coronat opus

Vicus
Clementianensis

Scythia
aeterna

Ioan Florin STANCIU

cronicu a de la mareţ

Î
n 1885, Vasile Alecsandri, uimind încă pe cei mai juni cu
vitalitatea sa debordantă, este numit ministru
plenipotenţiar la Paris. Cine nu s-ar fi bucurat de şansa de a

cunoaşte Oraşul Luminilor un timp din interior, trăind în
direct efervescenţa creatoare? Doar artişti şi scriitori din
lumea întreagă şi-au petrecut o vreme în atmosfera lui, de o
specială emulaţie, sejurul acolo devenind o datorie artistică,
după împlinirea căreia te puteai numi artist, scriitor,
muzician. Respectivul visător făcea sacrificii serioase,
părinţii lui la fel sau vreo rudă cu dare de mână. Mă rog, un
sejur la Paris, atunci, ca şi acum, constituia unul dintre cele
mai frumoase cadouri primite de cineva. Dar nu şi de maturul,
blazatul, greu impresionabilul scriitor Vasile Alecsandri, pe
care întâlnirea cu faimoasa citadelă a artelor îl desamăgeşte
crunt. Iată ce-i scrie prietenului său Ion Ghica: „Domneşte
atâta mizerie în acest Paris, egoismul e atât de dominant că mă
simt jignit la atingerea lui.(...) Astfel rămâne acelaşi han
universal pregătit cu toate condimentele care pot să excite
simţurile şi să sustragă banii călătorilor. Nemaiavând 25 de
ani cred că mi-ar fi imposibil să mă obişnuiesc cu viaţa în
acest imens Capernaum (oraş pescăresc din Biblie unde se
afla casa Sfântului Petru.) (...) Orice salon seamănă cu o cutie
de păsări bine hrănite pentru a fi gătite. Zăreşti ciupercile sub
epiderma burghezilor îmbogăţiţi, epidermă fragedă, umflată
ca pielea gâştelor îngrăşate. Este al naibii de indigest. Cât
despre conversaţie, ea alunecă asupra câtorva banalităţi,
mereu aceleaşi. Pe scurt, salonul la Paris nu este decât un
pretext de îngrămădeală, parcă se caută soluţia problemei:
conţinutul mai mare decât conţinătorul.” Recunoaşteţi acida
pană a creatorului nemuritoarelor Chiriţe?

(A.D.)

Parisul
lui Vasile Alecsandri

Jean Pierre MONANGE
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FNT 25
O s rb toare f r festivismă ă ă ă

Cronica festivalieră

La a XXV-a ediţie a Festivalului Naţional de
Teatru (FNT) primul gând al Marinei
Constantinescu - selecţionera şi directoarea

manifestării, a fost să evite festivismul. „Nu-mi plac
festivismele. Îmi plac sărbătorile. De aceea această ediţie,
deşi este una rotundă şi impresionantă, stă tot sub semnul
valorii. A ceea ce este viu şi dinamic în breaslă”. Nu a
urmărit, deci, decât să adune la un loc valorile autentice ale
momentului teatral, să facă astfel încât primul plan să fie
ocupat de calitatea şi rafinamentul artelor spectacolului;
miza ei declarată a fost triumful Culturii şi al Spiritualităţii.
Mai mult, şi-a propus ca Festivalul să dezbată o temă - prin
spectacole, prin colocvii, prin cărţi, prin întâlnirile dintre
participanţi -, o temă de mare actualitate şi de mare
nelinişte: . Motivaţia alegerii acestei teme: „E peste
tot în jurul nostru. Iar cea de a 25-a ediţie a FNT îşi propune
să dezbată această temă în peste patruzeci de spectacole din
România şi din străinătate. Între 23 octombrie şi 1
noiembrie, în Bucureşti va defila o armată formată din
actori, scenografi, maşinişti şi regizori; o armată care îşi va
face arme din idei, în încercarea de a afla de ce izbucnesc,
încă, războaiele din afara şi din interiorul nostru.”

Două spectacole, ambele invitate din afara ţării, au avut

războiul

ca temă şi subiect , războiul ca
realitate conflictuală tragică şi
a b s u r d ă , d u r e r o a s ă ş i
înspăimântătoare. Primul dintre
acestea, care a fost şi unul dintre cele
mai valoroase acte artistice ale FNT -
semnat de regizorul rus Vladimir
Pankov şi produs de Festivalul
Internaţional de Teatru „Cehov” şi de
Festivalul Internaţional de Teatru de la
Edinburg - se bazează pe opere literare
de la „Iliada” lui Homer, la romanul

războiul

„Moartea unui erou” de Richard Aldington şi la scrierile lui
Nikolai Gurniev „Însemnările unui ofiţer de cavalerie” şi
reliefează impactul fizic şi psihologic pe care războiul îl are
asupra oamenilor în general şi asupra creatorilor de artă şi
literatură în special, asupra concepţiilor de viaţă şi de
creaţie. Cel de al doilea spectacol în temă - , adus la

Bucureşti de Teatrul „Thalia” din Hamburg şi realizat de
regizorul flamand Luk Perceval, foloseşte tot surse literare:
celebrul roman „Pe frontul deVest nimic nou” de Eric-Maria
Remarque şi „Focul” de Henri Barbusse, la care se adaugă
unele scrieri contemporane, literare şi istorice. Cei
unsprezece actori provenind din patru culturi şi limbi
diferite - francezi, englezi, belgieni şi germani - împărţiţi în
două tabere adverse, stând faţă în faţă, în tranşee foarte
apropiate, creează o fantastică tensiune, un continuu
suspans în confruntarea cu moartea, dramele individuale
alimentând substanţial starea generală de tragedie absurdă.
Spectacolul marca împlinirea a o sută de ani de la
evenimentul istoric socotit „cea mai mare catastrofă a
secolului al XX-lea”.

Privind afişul general al Festivalului, prima observaţie
ce se poate face e aceea că selecţia spectacolelor nu a avut în
vedere un criteriu geografic, să fie prezente, adică, teatre din
toate zonele ţării, aşa cum ar impune condiţia de

. Teatre importante, precum cele din Braşov,
Constanţa, Piatra Neamţ ş.a. lipsesc cu desăvârşire, în timp
ce altele sunt prezente cu două, trei sau chiar patru
spectacole. E primul semn că în selecţie s-a folosit valoarea
drept principal criteriu. Privite din acest unghi, cele mai
performante scene s-au dovedit a fi cele ale Teatrului
Naţional din Cluj-Napoca, cu patru spectacole în Festival
( , adaptare de Tompa Gábor după
şi alte texte de Alfred Jarry, de Mrožek,

de George Tabori şi - spectacol-concert de
Ada Milea după Gellu Naum), Teatrului Naţional din Sibiu
( de Pau Miró, de Eugen

Front

festival
naţional

Ubu-Zdup! Ubu înlănţuit
Emigranţii Mein

Kampf Apolodor

Bizoni. Fabula urbană #2 Lecţia

Ionescu, de Lessing, spectacol realizat în
colaborare cu Teatrul Naţional din Stuttgart, de
Bogdan Georgescu); cu câte trei spectacole s-au prezentat
Teatrul Naţional din Bucureşti ( de Dejan
Dukowski, de Fraţii Presniakov,

dupăAniţa Nandriş-Culda) şiTeatrul Naţional din
Tg. Mureş (Compania „Liviu Rebreanu” cu

de Yasmina Reza şi Compania „Tompa Miklos” cu
după Dostoievski şi de Attila Bartis).

Alte două Teatre Naţionale au adus şi ele în Festival câte
două spectacole - de la Iaşi: de
Friedrich Dürrenmatt şi
de Davide Carnevali, iar de la Craiova: de Ivan
Vîrîpaev şi după Răzvan Petrescu). În aceleaşi
condiţii au mai fost prezente în Festival Teatrul Maghiar din
Cluj-Napoca ( după Cehov şi

de Dürrenmatt), Teatrul German din
Timişoara ( după Euripide pi Eschil, şi

, spectacol de improvizaţie creat de actori ai teatrului în
colaborare cu cei de la Teatrul Maghiar din Timişoara),
Teatrul „Bulandra” ( de
Yasmina Reza şi de Israel Horovitz), Centrul
UNESCO ( de Teodor Mazilu şi

Nathan înţeleptul
Antisocial

Butoiul cu pulbere
Terorism Douăzeci de ani

în Siberia
Dinte pentru

dinte
Karamazovii Tihna

Vizita bătrânei doamne
Variaţiuni pe modelul lui Kraepelin

Iluzii
Spargerea

Cântec de lebădă Vizita
bătrânei doamne

Electra Moliendo
café

Conversaţie după înmormântare
Coada

Mobilă şi durere Steaua

fără nume
Trădare N(aum)

Mobilă şi durere,
Steaua fără nume, Visul unei nopţi de vară

Butoiul cu pulbere, Cerere în căsătorie,
Terorism

Mein Kampf, Variaţiuni pe modelul Kraepelin
Lecţia, Vertij Ubu-Zdup!,

Vizita bătrânei doamne
Bizoni..., Tihna Dinte pentru

de Mihail Sebastian), Unteatru din Bucureşti
( de Harold Pinter şi , în colaborare cu
Teatrul Metropolis şi cu sprijinul Fundaţiei „Gellu Naum”).
Cu câte un singur spectacol au fost prezente alte 13 teatre
(T.N. Timişoara, Teatrul clasic Arad, Teatrul Foarte Mic,
Teatrul de Comedie, Teatrul Dramatic Galaţi, Teatrul Act,

Teatrul „Anton Pann” din Rm. Vâlcea,
Teatrul Maghiar din Timişoara, Opera
Română din Iaşi, Teatrul Dramatic din Brăila,
Teatrul din Turda, teatrele bucureştene
„Nottara”, Odeon, Metropolis, Excelsior,Act
şi „Ţăndărică”.

E de la sine înţeles că o asemenea bogată
participare e în măsură să ofere o imagine
cvasicompletă şi divers nuanţată a mişcării
teatrale româneşti, precum şi informaţii
substanţiale privind centrele teatrale cele mai
productive şi mai performante sub raport
artistic. Iar dacă vom menţiona şi numele
regizorilor ale căror spectacole au fost
selecţionate, vom putea distinge şi
personalităţile creatoare cu cele mai alese
realizări din stagiunea trecută. Victor Ioan
Frunză se află în prim plan, trei spectacole ale
sale aflându-se pe afiş (

);
la fel Felix Alexa (

); câte două spectacole au adus în Festival regizorii
Al. Dabija ( ),
Mihai Măniuţiu ( ), Tompa Gábor (

- Teatrul Maghiar Cluj-Napoca),
Radu Afrim ( ), Cristian Juncu (

din te , Ves tu l s ingura t i c

Moliendo café
Vizita bătrânei doamne

Electra
Conversaţie după înmormântare

The History Boys
Femei/ Bărbaţi

) . A fos t
semnificativă, apoi, prezenţa pe afiş a unor
regizori binecunoscuţi şi apreciaţi, dintre cei
mai în vârstă sau dintre cei tineri şi foarte
tineri care s-au prezentat cu câte un singur
spectacol: Silviu Purcărete ( ),
Claudiu Goga ( - T.N.
Iaşi), Bocsárdi László ( ), Al. Darie
( ), Vlad
Cristache ( - Teatrul
Excelsior), Vlad Massaci ( -
Teatrul „Anton Pann” Rm. Vâlcea), Andreea

Vulpe ( de Cehov - Teatrul dr. Brăila), Tudor
Lucanu ( ), Bobi Pricop ( ) şi alţii.

Întotdeauna când e judecat critic afişul FNT, una dintre
principalele observaţii e cea referitoare la prezenţa
dramaturgiei naţionale. Ca să respectăm cutuma, vom
observa şi acum aceasta că această prezenţă e precum cea a
rudei sărace: Mihail Sebastian, Teodor Mazilu, Gellu Naum,
Saviana Stănescu şi două dramatizări se pierd în masa
diversă a celor circa patruzeci de titluri şi nume străine care
ne alimentează cu idei şi cu imagini manifestarea .
Nu-i o noutate şi nu-i o situaţie care s-ar putea schimba de la
ediţia viitoare. Rămânem mereu foarte, dar foarte, poate
chiar prea foarte permisivi la tot ce vine din afară - bun, rău,
străin să fie, să nu miroase cumva a spaţiu mioritic sau mai
ştiu eu cum, că e de ruşine. Nu-i un reproş, e doar o
observaţie. Şi nu e la adresa selecţionerului, ci la adresa
teatrelor, căci selecţionerul selecţionează din ceea ce au
teatrele pe afiş. (În paranteză fie spus: la ediţia viitoare, nici
eu - poate singurul dintre confraţi care nu sunt suficient de
racordat la ideea internaţionalismului, a globalizării şi a etc.
etc. - nu voi mai aduce în discuţie chestiunea, convins că e în
zadar, ba chiar inutil.)

Nu pot încheia fără a menţiona faptul că spectacolul
Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” cu piesa lui
Dürrenmatt s-a bucurat de o
excelentă primire din partea publicului bucureştean şi
festivalier. A fost un succes (cum rareori li se întâmplă alor
noştri), cu aplauze şi ovaţii la scenă deschisă şi la final.
Mihaela Arsenescu-Werner, interpreta rolului titular, a
evoluat cu o remarcabilă virtuozitate, iar partenerii (în
special Teo Corban, Petronela Grigorescu şi Constantin
Puşcaşu) s-au aflat în zi de graţie.

Platonov
Emigranţii Iluzii

naţională

Vizita bătrânei doamne

Scenă din “Mein Kampf” (Teatrul Naţional Cluj-Napoca)

“Războiul” în regial lui Vladimir Pankov

Mihaela Arsenescu Verner şi Teodor Corban în “Vizita bătrânei doamne”
(Teatrul Naţional Iaşi)

Florin Piersic Jr. şi Vlad Zamfirescu în “Vestul singuratic”
(Teatrul “Nottara”)
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Bata
Trend sau nu, există cred, o tendinţă care prinde contur

în România ultimilor ani şi mă refer aici la impulsul
creativ de a creiona altfel cartea de vizită a unui

posibil/ viitor turistic areal. Taberele de pictură par să devină
alternativa de suflet a altor metode uşor invazive, de marketing
strict comercial (insensibile deci la termeni gen

sau ), iar fenomenul în sine e pe bună dreptate
unul fascinant. În fond prin ce cale mai frumoasă ar putea să-şi
reclame un colţ de rai imortalitatea, dacă nu uzând de fascinaţia
ochilor dispuşi să privească, spre a (re)povesti ulterior plastic,
emoţia unei clipe suspendate, ce i-a tulburat ?

Într-o cumună de lângă Arad, invitaţiile adresate artiştilor
curg deja de câţiva ani. Cândva doar locul unei abaţii de secol
XIII, Bata începe să-şi adjudece încet dar sigur faima. Povestea
taberei estivale din acest an e găzduită în prezent de Galeriile
Dana. Cu titlu simplu, omonim locului ce l-a inspirat, expoziţia
nu-şi propune doar o întâlnire aleatorie cu publicul interesat, ci
un adevărat periplu intinerant. Dincolo de Iaşi, sunt vizate oraşe
precum Bucureşti, Deva şi Timişoara, pentru ca, într-un final,
lucrările să fie incluse colecţiei patrimoniului cultural al
C.C.J.Arad.

Ce uimeşte din start, când ajungi să o parcurgi cu privirea, e
un detaliu prea puţin aşteptat în cazul unei colective, fie ea şi
tabără, la ceas de bilanţ. Deşi fiecare dintre cei zece artişti
invitaţi a refiltra subiectiv imaginea păstrează clar nota
personală şi stilul ce l-a consacrat, e absolut captivantă

potenţial
antropic natural

într-un fel sau altul

Dante dup Daliă
Unul este considerat a fi cel mai copiat artist, celălalt,

"nebunul" fără cauză al curentului suprarealist. Ce
faci când doi artişti celebri, Dürer şi Dali, descind

expoziţional în oraş, fix în acelaşi timp? Ce faci? Ţi-ar părea
poate într-o primă instanţă dificil de decis. Din fericire pentru
ieşeni, nu e loc de compromis, dat fiind că cele două iniţiative
culturale de excepţie oferă răgazul necesar şi fac până în
decembrie popas, astfel încât pot fi vizual degustate, pas cu pas.
Graţie lui Thomas Emmerling, curatorul colecţiei Euro Art
Luxemburg (acelaşi care a facilitat şi prezenţa gravurilor lui
Rembrandt în premieră la Cluj şi mai apoi într-un prelung
periplu naţional), excentricul spaniol, care curta se pare prin
1977, în paginile revistei Secolul XX, România, se bucură, iată,
de un pelerinaj artistic mai mult decât interesant, în ţara care i-a
atras atenţia la un moment dat.

Astfel, dacă anul trecut a putut fi admirat în cadrul sejurului
de la Muzeul sibian Brukenthal şi înTimişoara, în 2015 aventura
s-a mutat estival la Palatul Cantacuzino/ Buşteni, unde o
variantă extinsă a expoziţiei Dali, denumită hipnotic

şi soldată, se pare, la final, cu cifra-record de 27.000
de vizitatori înregistraţi, a reunit un set de ilustraţii destinate
cărţilor de tarot, dar şi reprezentări grafice aferente nu doar

Come into
my brain

Cronica plastică“Divinei Comedii”, ci şi altor patru
capodopere literare ale umanităţii. Este
vorba despre celebrul „Faust” al lui
Goethe, „Gargantua şi Pantagruel”,
inestimabila operă a lui François Rabelais,
„Tricornul” lui Pedro Antonio de Alacorn
şi, respectiv, „Bătrânul şi Marea" lui
Ernest Hemingway.

La Iaşi, pe strada Lăpuşneanu, via
Muzeul Unirii, Salvador e celebrat prin
prezenţa a 100 de piese de xilogravură
policromă, imprimate în culori prin

suprapunere, cu câte 25-35 de blocuri fiecare şi reprezentând
ilustraţii ale capodoperei lui Dante Alighieri. Ilustraţiile,
structurate similar cărţii, pe trei capitole: şi

, au, se pare, la rându-le o istorie proprie pitorească al
cărei punct alfa ar sta în comanda

Infernul, Purgatorul
Paradisul

guvernului italian, adresată
artistului în 1957. Ilustraţiile urmau să fie finalizate opt ani mai
târziu, în 1965, anul în care se împlineau şapte secole de la
naşterea poetului venerat, iar volumul ce le conţinea tipărit într-o
ediţie limitată de către La Libreria dello Stato din Roma.

Cumva, înţelegerea a căzut sub presiunea opiniei publice
italiene, care a contracarat alegerea făcută în defavoarea unui
pictor şi implicit compatriot italian. Pentru Dali proiectul se
dovedea deja un drum fără întoarcere, astfel încât refuză să
abandoneze demersul şi îl continuă pe cont propriu. Fascinat de
viziunea sa, editorul francez Joseph Foret, acelaşi care publicase
anterior şi litografiile pentru proiectul Don Quijote, sprijină
demersul publicării lor. Raymond Jacquet, gravorul care a lucrat
împreună cu Dali, a creat blocurile de lemn necesare pentru a
transfera acuarelele pictorului pe gravuri din lemn şi, într-un
final, cele 101 gravuri rezultate, au văzut lumina tiparului în şase
volume distincte de ilustraţii.

Cert este că interesul lui Dali pentru acest proiect a fost unul
vădit special. A mărturist de altfel că actul literar şi artistic
dantesc l-a, absorbit în premieră în pofida celui financiar. Iar
micul detaliu şi empatia se simt clar. Răgazul petrecut în
compania maestrului, urmându-i trăirea şi paşii dinspre Infern
spre Paradis e prin excelenţă unul profund meditativ. Paradoxal,
"Infernul" e deschis de o lucrare obişnuită, una care-l pune de
regulă în încurcătură pe vizitatorul pregătit a "înfrunta" proiecţii
menite a-l şoca. Lucrarea pe roşu aduce cu sine mai curând

senzaţii de lumină decât de întunecat extrasenzorial. Chipul
stilizat e al lui Dante, poetul plecat în metaforica-i călătorie, dar
surprins mai înainte ca drumurile şi gândurile să i se fi rătăcit în
neant. E practic singurul punct în care răsfoirea “Divinei
Comedii”, varianta ilustrată, nu coincide cu omonimul său
literar. Un gest oarecum intrigant dat fiind că toate celelalte
tentative anterioare păstraseră fidel linia clasică. De ce nu şi
Dali? Poate pentru că el a simţit imperios nevoia unui soi de
vestibul familiar. Un punct de întâlnire aşadar de unde tu,
vizitatorul, eşti captat şi însufleţit a prelua la rându-ţi, în
compania lui Dante, periplul tenebros ce va urma. Un ultim
respiro mai înainte de a da curs şuvoiului de senzaţii ce
răstălmăcesc Infernul fiecăruia dintre noi: obsesii, spaime,
temeri, demoni interiori sau strigăte mute şi încercări de
evadare.

Abilitatea ta, ca privitor, de a trăi şi resimţi recognoscibil
toate aceste voci, ţipete "infernale", e dovada clară că, în
lucrările sale, Dali însuşi s-a identificat cu Dante, însoţindu-l
imaginar în lumea umbrelor, prin cercurile Infernului şi ale
Purgatoriului. Revederea din Purgatoriu, (Dante o reîntâlneşte
pe iubita sa Beatrice, care urma să le călăuzească paşii spre
Paradis) e una subiectivă prin excelenţă, artistul spaniol
asociind, se pare, figura luminoasă a Beatricei, cu cea a iubitei
sale, celebra Gala.

După propriile-i confidenţe, ilustrarea “Divinei Comedii” a

fost întâmplarea fericită care, după o viaţă "parfumată cu
pucioasa diavolului", l-a adus mai aproape de energia celestă a
îngerilor.Aempatizat cu Dante pentru curajul acestuia de a căuta
cerul Şi ce este Cerul?(..) Cerul nu se află nici sus nici jos, nici
la dreapta nici la stânga. Cerul este exact în centrul pieptului
omului care are Credinţa” . Astfel sună reflecţia unui om
(desconspirată în ) care a jonglat cu
propriul infern. Aviz amatorilor, cartea s-ar putea dovedi sursa
decriptării multora dintre lucrările sale, etichetate drept
monstruoase. Spre a lua un exemplu concret, prezent de altfel în
expoziţia itinerantă, să menţionăm ilustraţia în care pictorul şi-a
imaginat că îşi devorează propriul frate. Frate care, conform
biografiei romanţate a murit cu nouă luni înainte ca Salvador să
se nască. Mama pictorului credea şi nu se sfia a afirma că, foarte
probabil, el nu era altceva decât reîncarnarea fratelui mort.
Pentru copilul rămas fără identitate a început tumultul dilemei.A
avut o criză majoră în încercarea de a reechilibra balanţa. Poate
de aici motivul nebuniei. Şi poate tot de aici popularitatea
viziunii sale în societatea actuală, cea deposedată de propria
individualitate şi încarcerată într-o perspectivă duală, profund
impersonală.

O expoziţie ce se dovedeşte a fi a fiecărui vizitator în parte,
poartă deschisă şi totodată trapă spre ceea ce poate/ sau nu poate
să pătrundă, să recunoască şi să înţeleagă. Dincolo de cuvinte,
formă şi culoare e o incursiune perfect justificată.

“Divina Comedie” după Dali va fi succedată în următorii doi
ani de alte serii uimitoare. Schiţe originale de Henri Matisse,
litografii ale lui Marc Chagall sau picturi purtând amprenta unor
nume ca Picasso, Toulouse-Lautrec şi Renoir sunt doar câteva
dintre promisiunile ce merită aşadar o zi bifată în calendar.

Viaţa secretă a lui Dali

. „

cromatica liant, valorificată, cu sau fără voie, în plan general.Ai
putea rezuma nonşalant că povestea aceasta de pe simeze e o
variaţiune delicată în nuanţe vibrante de albastru, verde şi bej
sau ocru cald. Să simţi la unison e în principiu o tentativă greu de
adjudecat. Şi totuşi, la Bata s-a întâmplat. Că a fost grădina,
salcia, nuferii, podul de peste lac sau casele vechi din sat, ceva
din energia tipică locului s-a disipat, într-o deloc neglijabilă
măsură, unitar. Fapt ce a facilitat, iată, un demers artistic care
impresionează suplimentar, printr-o acurateţe şi o limpezime a
detaliului de zile mari. Ai senzaţia, trecând de la o pânză la alta,
că nu există sincope, că urmezi natural un râu cromatic ce curge
neînvolburat, că imaginile se întrepătrund aproape embrionar şi
că nu ţi-e nicicum greu, ca observator imparţial şi poate nu
tocmai familiarizat cu locul devenit subiect principal, să te
transpui indiciilor plastice, spre a ţi-l transforma din necunoscut
în cadru familiar.

Mergând pe linia mesajului plastic decodificat, Bata e vatra
zidurilor vechi pe care fiecare viaţă sau întâmplare, fiecare ceas
măsoară curgerea timpului, fiecare temelie în care s-a scrijelit un
fapt ( ) e estetica delicată, ca de japoneză stampă,
bănuibilă de fineţe şi decorativism cast nuferilor şi sălciilor cu
ram meditativ aplecat, cu şiruri de frunze arborând un
paralelism împăcat, nerăvăşite de vânt, netulburate de nimeni şi
de nimic, ca-n ziua Edenului primordial.(

); e duhul grădinii ţesut din fire de iarbă şi-un

Adrian Sandu

Elisabeth
Ochsenfeld

trunchi de copac, pe ale cărui nervuri poţi citi
istorii cu ştaif; sau nemărginirea resimţită în
puls, filtrată abstract, a spaţiului ce nu cunoaste
colivii, ci doar linii de start ( ).

Bata pare locul în care, respirând magii
vegetale şi avansând, la propriu sau doar cu
privirea, dinspre trunchi spre frunzişul bogat,
eşti pătruns şi profund epatat de măsura
cerurilor ce ţi s-au arătat ( ); sau
metamorfoza sentimentalelor agape, încrucişări
de sălcii pe maluri de ape, figurativ testate

Carmen Bayer

Andrei Rosetti

( ) şi incantaţia de bun găsit (sau bun rămas)
cuibărită într-un ocru şi virtuos contrast. (Diana Popovici); sau,
de ce nu?, bucata inovativă şi rătăcită de puzzle imagistic
multiplicat a unui rai personal, puternic condimentat (

).
Dincolo însă de peisajul fascinant, pentru care într-o măsură

sau alta s-a pledat, Bata are o dimeniune extrasenzorială a sa, iar
cuplul ieşean şi au optat în favoarea
imboldului de o desconspira. Primul aplică locului efectul de
piramidă simulând ruperea de lume şi de ritm hazardat,
instaurând astfel, printr-un act perfect asumat, o distorsiune a
timpului şi vitezei, în fapt. Locul se transformă într-un spaţiu
vital, resuscitar, iar magnetismul piramidei de aer şi straturi de
apă e unul perfect deconectant. Resimţi o atare stare de pozitiv
relache, de uşoară imponderabilitate, de delicioasă amorţire,
privind (re)sursa aceasta atipică de apă vie.

Aceeaşi îndrăgostită de studiul corpului în mişcare, Gabriela
optează şi ea pentru o lucrare de stare. Coloristic vorbind,
bifează singura abatere de la filonul cromatic instaurat. Poate fi
admirată, arborată sub semnătura sa, o serie de patru lucrări cu
fond energizant intersectând gestul, mimica şi mişcarea cu
simbolismul culorii ales ca fundal. Verdele viaţă, albastrul val,
galbenul de lumină vâlvătaie şi roşul hazard sau prea-plin şi fără
graniţe entuziasm, „fură” fiecare în parte, elaborat, câte ceva din
enegia locului senzorial analizat.

În fond, un loc poate fi, oricât de straniu ar suna, luat la
pachet, ermetizat, deschis şi re (pe îndelete) degustat. Odată ce ai
găsit, pur şi simplu, ambalajul...adecvat. Or, demersul
expoziţional de la Galeriile Dana pare să deţină reţeta unui
camuflaj ideal.

Rafael Matiaş

Mircea
Popescu

Sabin Gabriela Drinceanu

Gabriela DRINCEANU

Simezele toamnei



În preambulul unei cărţi apărută în urmă cu 20 de ani şi
care ar trebui de urgenţă reeditată, carte intitulată

, autorul ei, profesorul Ion Vartic, face
observaţia că, în vreme ce vechii exegeţi ai marelui dramaturg
norvegian (Brandes, Jaeger, Reich) vedeau în scrierile
acestuia punctul-terminus al unei relaţii literare ce începea cu
tragedia greacă, trecea prin Shakespeare şi sfârşea cu Kleist,
noii exegeţi (Szondi sau R. Williams) îl plasau pe creatorul

la începutul teatrului modern.
Privind şi dincoace de absurd, Martin Esslin vedea în Ibsen

„un artizan magistral şi un admirabil poet al scenei, nu atât sub
aspectul limbajului cât al structurii dramatice”, John Gasner
observa că „Ibsen a radiografiat dilemele unor intrigi
existente, exprimând clar momentele de apogeu ale alegerii şi
revelaţiei”, iar Luigi Pirandello se pronunţa cum nu se poate
mai categoric spunând că „după Shakespeare, îl aşez, fără nici
o ezitare, pe Ibsen pe primul loc”.

Desigur, optând pentru montarea piesei ,
una dintre scrierile în care se vede cum nu se poate mai
limpede că unul dintre secretele scrierilor ibseniene este acela
de a dezvălui efectele înaintea cauzelor, nici Teatrul
„Bulandra” şi nici regizorul Peter Kerek nu au dorit să
demonstreze scenic adevărul cuprins în citatele de mai sus. Cu
toate acestea, adevărul/adevărurile respective nu doar că
apar()e, ci este/sunt exprimat(e) remarcabil de montarea de un
realism rafinat combinat cu subtile şi atent cumpănite
metaforizări. Un prim şi important indiciu că spectacolul este
o izbândă.ATeatrului, dar şi a regizorului.

Aceasta nu numai fiindcă este îndeosebi
ceea ce se cheamă, nu ştiu cât de corect, „un spectacol pentru şi
de actori”. De altfel, am mari îndoieli că ar putea exista
spectacole bune sau foarte bune fără actori. Marele regizor
Vlad Mugur repeta adesea că el nu ştie să facă spectacole fără
actori şi se punea pe sine în antiteză cu un coleg mai tânăr care

Ibsen
şi teatrul invizibil

piesei analitice
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ar deţine acest secret. Câţiva ani mai târziu, respectivul coleg,
altminteri un imens, un uriaş director de scenă, avea să
înregistreze unul dintre cele mai dureroase eşecuri din carieră,
încercând să monteze un text extrem de dificil fără a avea, la
Teatrul în care fusese invitat să o facă, distribuţia adecvată.

Se ştie: este o piesă despre nedreptate,
necinste, minciună. Dar şi una despre răzbunare. Despre
imposibilitatea (relativă) de a trăi aşa cum se cuvine în prezent
atunci când trecutul nu a fost în totalitate decontat şi exorcizat.
Dar, înainte de orice, este o piesă despre
adevăr. Mai exact, despre două feluri de adevăr. Adevărul
absolut, ca expresie a idealismului etic, aşa cum este el ilustrat
şi propovăduit de tânărul Gregers, şi adevărul parţial, cvasi-
ascuns, cel care face uneori ca viaţa să poată să fie trăită, aşa
cum este el teoretizat de doctorul Relling. Existenţa acestor
două feluri de idei e ideea excelent exprimată şi pe care e
construit spectacolul regizat de Peter Kerek . Idee susţinută de
jocul tensionat, plin de nuanţe al actorilor Şerban Pavlu şi
Adrian Titieni, personajele situate la poluri opuse. Fiecare
dintre ei ştie cât mult rău le-a făcut bătrânului Ekdal
(Constantin Cojocaru) şi fiului acestuia Hialmar (Gheorghe
Ifrim) demonicul Werle, interpretat ca la carte de Victor
Rebengiuc, un expert al personajelor ibseniene. Un Werle
care şi-a sacrificat, spre a se salva pe sine, prietenul de
odinioară şi care se iluzionează că şi-a răscumpărat şi îşi
răscumpără şi azi păcatele asigurând mijloacele minimale de
trai unei familii pe care el însuşi a năpăstuit-o. O familie căreia
s-a încăpăţânat să îi mai orânduiască încă o dată destinul şi
rosturile. Se face că îl plăteşte pe bătrânul Ekdal. I-a găsit
tânărului Hialmar o soţie. Pe Gina, fata pe care o angajase
odinioară să îi facă ordine în casă, cu care a avut o aventură,
dar şi o fiică, pe Hedvig. Şi aventura, şi adevărul despre
naşterea fiicei fiindu-le ascunse familiei Ekdal. În primul rând
de Werle şi de Gina, ajunsă acum o femeie şleampătă,
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oarecare, fără farmec, copleşită de grijile existenţei zilnice,
mereu cu un mop în mână. Jucată astfel, poate cu tuşe prea
categorice, de Manuela Ciucur. Gregers vrea cu tot dinadinsul
ca adevărul să fie cunoscut de Hialmar. Prietenul din copilărie
căruia nu îi intuieşte nici vulnerabilităţile, nici natura ezitantă,
nici mediocritatea, nici laşitatea. În vreme ce Relling, în acest
spectacol mai totdeauna în stare de ebrietate, precum
majoritatea doctorilor din scrierile lui Cehov, e adeptul tăcerii
şi al secretului perpetuat ca atare. Tocmai fiindcă l-a „citit” în
profunzime pe Hialmar. Confruntarea e câştigată de Gregers,
iar preţul plătit pentru aceasta e sinuciderea lui Hedvig,
interpretată cu mare prospeţime de IoanaAnastasiaAnton.

e, fără doar şi poate, un spectacol de căpătâi
pentru interpretul lui Hialmar, Gheorghe Ifrim. Cel pe care l-
am văzut semnând adesea creaţii notabile în spectacole de
comedie. De data aceasta, lui Gheorghe Ifrim i se cere să
treacă examenul dramei, al tragediei. O face, meritând, după
părerea mea, calificative maxime.

Raţa sălbatică

Teatrul „L.S. Bulandra” din Bucureşti- RAŢA
SĂLBATICĂ de Henrik Ibsen; Regia: Peter Kerek;
Scenografia: arh. Octavian Neculai; Light design:
Alexandru Darie; Sound design: Aurelian Stoleriu; Cu:
Victor Rebengiuc, Şerban Pavlu, Constantin Cojocaru,
Gheorghe Ifrim, Manuela Ciucur, IoanaAnastasiaAnton,
Adrian Titieni; Data reprezentaţiei: 24 octombrie 2015

Mircea MORARIU

Spectacol despre adev ră

Călin CIOBOTARI

Un Platonov memorabil!

Până la ora la care scriu această cronică, în a opta zi
a Festivalului Naţional de Teatru, spectacolul
care a lăsat cele mai adânci urme în memoria mea

de spectator a fost , de la Teatrul „Maria Filotti”
Brăila, în regia Andreei Vulpe. M-a contrariat şi m-a
tulburat, m-a făcut să îmi revizuiesc relaţiile personale cu
acest straniu şi complicat text de tinereţe a lui Cehov.

Din start, reinventarea lui Platonov şi a celor din jurul
său e tributară unei idei regizoral-scenografie (scenografia
este semnată de Daniel Titza) de mare forţă: toate cele trei
acte se desfăşoară într-un spaţiu eminamente non-cehovian:
o plajă, ilustrată de dune de nisip, articole de plajă, mingi,
costume de baie, o sugestie de baldachin, duşuri. O zi de
plajă, perfectă în luminozitatea ei cu reflexe albastre, la fel
de vaporoasă precum pantalonii de vară ai Annei Petrovna,
apoi o înserare crepusculară (o foarte poetică cicloramă
domină mare parte din Actul II - light designul e semnat tot
de Andreea Vulpe) şi o noapte în care fausticul,
shakespeareanul şi sumedenie de multe altceva-uri se
întâlnesc într-o sinteză încărcată de dramatism.

Textul lui Cehov rezistă la această mutaţie spaţială, iar
personajele se mulează perfect pe noile posturi. Nu ştim ce e
cu plaja aceasta, dacă e o plajă insulară (greu de crezut,
pentru că la un moment dat se aude şuieratul unui tren,
trenul în faţa căruia încearcă să se arunce Saşa), dacă e o
plajă de conştiinţă în care, spectral, se refugiază chinuiţii
eroi din , dacă e o irealitate asumată în care se
petrec lucruri încă neîntâmplate dincolo, în lumea concretă.
Tocmai lipsa de logică directă a plajei, însă, mi se pare
fascinantă… Te aruncă în interiorul unei halucinaţii, tot mai
intens conturată, una ce poate fi a lui Platonov sau a oricărui
altcuiva. Frecvent folosite, songurile hispanice procură o
atmosferă sud-americană, univers pasional, slavism tradus
în latinitate. De altfel, universul sonor joacă în spectacol un
rol foarte important, nu doar prin ilustraţiile muzicale sau
prin prezenţa fizică în scenă a diverse instrumente (chitară,
violoncel, tobă), ci şi prin misterioase, sumbre, indefinibile
sunete ce intervin adeseori…

Actul II, cel mai reuşit, e actul înserării şi apoi al nopţii,
timp al demoniacului, al erosului dezlănţuit, dar şi al
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nefericirii profund umane. Aproape întreg actul se sprijină
sonor pe ritmuri obsedante. Actorii dansează, ca într-un
ritual modern, absenţi, decupaţi de ei înşişi, din grup
separându-se cuplurile de personaje aflate în dispute.
Întorşi cu faţa către crepuscul, hipnotizaţi de propria lor
decadenţă şi decădere, eroii lui Cehov devin siluete
contemporane, mecanisme din care umanitatea dă să se
retragă. E o maree omniprezentă în spectacolul Andreei
Vulpe, cu fluxuri şi refluxuri de stări, se joacă mereu cu
emoţiile la vedere, se licitează patimi, pulsiuni, porniri,
renunţări şi reveniri, înălţări şi prăbuşiri. Declinul social al
Annei Petrovna e insignifiant faţă de vinovăţiile tuturor.
Până şi blânda Saşa e vinovată de naivitate, până şi umilul
Serghei e vinovat de manifesta-i lipsă de bărbăţie. Până şi
Katia, un fel de Puck al nopţii cehoviene, ce citeşte
mesajele în acordurile chitarei de care e nedespărţită este
vinovată de complicitate. Tema socială, privilegiată în
multe dintre montările cu , funcţionează aici ca
pretext, nimeni neluând-o cu adevărat în serios. Falimentul
economic nu mai are nicio relevanţă în raport cu falimentul
vreunui sentiment de intensitate incandescentă.

Platonov

În jurul lui Platonov se formează şi se clarifică
mănunchiul sufocant de relaţii, bine configurate prin
tăieturi justificate ale textului original. Andreea Vulpe
insistă pe dimensiunea erotică a lui Platonov, justificând
cumva ratarea acestuia prin mult prea generoasa lui risipire
de sine. Platonov, în interpretarea notabilă a lui Silviu Debu,
pare mai degrabă o victimă a propriei sale sensibilităţi. E
vulnerabil şi femeile din preajma sa simt nevoia să-l
ocrotească, ocrotire pătimaşă, cotropitoare, sufocantă. E un
Platonov în care simţi epuizarea existenţială de mai târziu a
altui faimos personaj cehovian, Ivanov. Debu, excelent
actor de stare (l-am remarcat şi în de la Unteatru),
ştie să exploateze din plin conflictele lăuntrice ale
personajului său, să şi-l poarte prin regiunile nisipoase ale
tragicului, să-l facă, simultan, iubit şi urât, nod de
intersecţie al luminilor şi negurilor, un Hamlet care, printr-o
ironie a destinului, a ajuns un simplu învăţător, claustrat de
îngustimea unei lumi ce nu-l încape.

O altă interpretare de neuitat este cea a lui Ionuţ Vişan în
doctorul Trileţki, spirit carnavalesc aureolat de tragic, clovn
şi christ (există o secvenţă pasageră, dar foarte puternică, în
care Trileţki, beat, poartă o scândură din gardul ce se
prăbuşeşte peste el într-un mod care aminteşte de crucea
christică), charismatic ratat, dar, la final, de o luciditate
cruntă.

În general vorbind, trupa funcţionează excelent, o
comuniune scenică fără cusur, cu energii colective ce trec
frecvent spre public. Mihaela Trofimov, Narcisa Novac (o
Grekova mult îmbogăţită faţă de text), Liviu Pintileasa,
Emilia Bebu, Valentin Terente şi toţi ceilalţi sunt părţi ale
unui angrenaj unitar, armonios şi solid.

Ceea ce mi se pare paradoxal la spectacolul Andreei
Vulpe e că este complet derusificat (dacă n-ar fi numele
slave ale personajelor, te-ai putea simţi oriunde în lume),
dar că nu-l abandonează o clipă pe Cehov. Rezultatul este
sentimentul universalităţii unui text şi a unui autor care, mai
mult decât de omul rus, s-a preocupat de omul în general.
Astfel de montări nu sunt, aşadar, despărţiri de Cehov, ci,
din contră, apropieri nespus de profunde.

Trădarea

Teatrul „Maria Filotti” Brăila - , după
A.P.Cehov. Regia: Andreea Vulpe. Scenografia: Daniel
Titza. Ilustraţia muzicală:Andreea Vulpe. Light design:
Andreea Vulpe. Distribuţia: Silviu Debu, Mihaela
Trofimov, Valentin Terente, Ionuţ Vişan, Emilia Bebu,
Corina Borş, Narcisa Novac, Liviu Pintileasa, Marcel
Turcoianu, Dan Moldoveanu, Adrian Ştefan, Costică
Burlacu, Alexandru Marin, Emilia Mocanu. Spectacol
vizionat în FNT2015.

Platonov
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Grigore ILISEI

Pictorul Călin Alupi, de la a cărui naştere s-au rotunjit
recent nişte ani, a fost adeptul trăirii sufleteşti la
roşu.Una dintre confesiunile rămase de la dânsul este

pilduitoare în această privinţă. ”După cum se poate vedea din
expoziţiile mele nu folosesc reţetele în pictură,consider că nu
bizareria şi excentricul unei opere, ci fluidul sufletesc îi dă
valoarea. Este o condiţie indispensabilă pentru ca cel care o
recepţionează să reacţioneze”. Această credinţă statornică i-a
îngăduit să reverse în pânze, pe hârtia de pastel, sinceritate,
prospeţime, poezie, să ţese o atmosferă de vrajă. E citirea printr-o
lentilă din cea mai fină, sensibilă şi fidelă, în acelaşi timp. O lume
adevărată, dar trecută prin lumina ochilor săi vultureşti şi scăldată
în dogorâtoare retorte sufleteşti.Acest mod de a recepta realitatea,
desluşit de la inegalabilii săi profesori, Ştefan Dimitrescu şi
Nicolae Tonitza, cei care revoluţionaseră şcolirea din bătrâna
Academie de Arte frumoase de la Iaşi, era perceput dintr-o ochire
de public, a cărui aderenţă spontană nu dă niciodată greş, precum şi
de marii noştri specialişti, ca George Oprescu. În lucrările lui Călin
Alupi există un palpit de reavăn, pulsează o muzică rafinată a
sonurilor cromatice, se decupează şi renasc colţuri ştiute, dar parcă
nevăzute altfel, din natură, se ivesc oameni cu sufletul în palme.
Toatea acestea stârnesc reacţie, dorinţa de a privi şi plăcerea de a
aplauda cel puţin în gând.

Legea morală a orânduit viaţa şi creaţia lui Călin Alupi. O
făptură în care coexistau, fără să se tulbure, într-o deplină şi
neobişnuită armonie, omul cel simplu, voluptuosul frusteţei, cu
insul cel rafinat, cărturărit. Un trup noduros de ţăran şi o alură
princiară. Acest aliaj sufletesc nu făcea decât să-i sporească
farmecul indicibil. Era o fiinţă a bucuriilor simple, dar,totodată,
sălăşluia în el un visător incurabil. Părea rupt de lume, cu capul
parcă tot timpul în nori. Stăpânea un regat al lui. Întins şi nesfârşit.
Regatul picturii. Respira prin fiecare por arta căreia i se dedicase
trup şi suflet. Celelalte ale vieţi i se păreau deşertăciune şi nu punea
preţ pe ele. Ca om se mulţumea cu puţin. Merinda lui era
zugrăviceasca îndeletnicire. Altă mai mare fericire decât să iasă la
peisaj nu exista pentru dânsul. În faţa şevaletului, a colii de desen,
uita de toate mizeriile existenţei. Acesta a fost antidotul cu care a
trecut prin infernul regimului comunist, pe care îl respingea
organic. L-a străbătut, rămânând cu o conştiinţă curată. În general
i-a displăcut profund să tranzacţioneze prietenii, să se folosească
de protecţii înalte. Socotea asta un păcat de neiertat. S-a aflat, de
pildă, în graţiile principesei Elisabeta, sora lui Carol al II-lea şi
Regină a Greciei, căreia i-a realizat un portret în tehnica pastelului,
dar n-a profitat în nici un fel de această prietenie. La fel nu a
întreprins nimic ca să evite plecarea pe front, de unde s-a ales nu
numai cu o decoraţie,Ordinul “Coroana României” cu spade în
Gradul de cavaler cu panglică de “Virtute militară”, ci şi cu răni de
pe urma cărora a pătimit până-a închis ochii la 19 septembrie 1988.
În artă, CălinAlupi a crezut că:”Atât cât dai,atât primeşti.”Artistul

Artistul
în rama eternit iiăţ

Autoportret

Alex VASILIU

„TIMPUL SE FACE”

Într-o ţară ca România, în care aproape totul a fost, mereu, sortit
a fi luat de la început, în care atâtea iniţiative şi fapte de cultură
au avut viaţă scurtă, lucrarea temeinică, neântreruptă în timp a

cercetătorului benedictin nu poate decât să impresioneze.
Grigore Constantinescu este o instituţie care funcţionează
ireproşabil începând din 1963.Afost anul primei cronici publicată
în revista „Muzica”. Iubirea pentru arta sunetelor, cultura, vocaţia
discursului informat-echilibrat-cuceritor (liber sau pus în pagină),
vocea şi chipul care te atrag să urmăreşti cu atenţie ideile aduse în
discuţie au constituit multe atuúri pentru Grigore Constantinescu.
Rubrica de actualitate discografică realizată săptămânal la
televiziune, marile cicluri radiofonice despre operă migălite ani la
rând, cronicile publicate în ziare şi reviste despre concerte sau
spectacole care au avut loc pe cele mai importante scene din
Bucureşti şi din ţară, cele 41 de volume pe care le-a semnat
(primul fiind traducerea în colaborare a unui important opus
muzicologic aparţinând lui André Hodeir - „Jazzul, oameni şi
probleme”, Editura Muzicală, 1967), iniţierea unor concursuri,
îndelunga activitate de profesor de istoria muzicii la
Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, actuala Universitate
Naţională de Muzică, înfiinţarea Uniunii Criticilor Muzicali
„Mihail Jora” - toate acestea spun ceva despre un creator deosebit
de prolific în domeniul pluridisciplinar al discursului despre
muzică, dar şi al întemeierii de instituţii necesare documentării
vieţii artistice.
Dacă un număr însemnat de publicişti au reflectat decenii la rând
doar actualitatea muzicală sub formă de cronică (devenită,
bineînţeles, în timp, document istoric), Grigore Constantinescu a
rămas fidel vocaţiei de a construi teoretic biblioteca fundamentală
pentru orice creaţie spirituală - monografia. În primul rând teatrul
liric românesc beneficiază de un bogat fond de informaţie şi
comentariu: scrierile aproape exhaustive despre Dimitrie Onofrei,
Margareta Metaxa, Iulia Buciuceanu, Dorin Teodorescu sau
Emilia Petrescu, au fost dublate de opus-uri despre diferite aspecte
ale genului liric. “Ghidul de operă”, „Cântecul lui Orfeu”, „Istoria
operei în date”, „Diversitatea stilistică a melodiei în opera
romantică”, „Splendorile operei, dicţionar de teatru liric”,
monografiile dedicate lui Donizetti şi Verdi, „Patru secole de
operă”, volumele despre compozitori şi dirijori (George Enescu,
Tudor Ciortea, Iosif Conta), despre arta dansului cult, colocviile

DIN NOU DESPRE
ANTONIN CIOLAN

Se poate spune fără nici o rezervă căAntonin Ciolan a fost un
erou civilizator al vieţii muzicale româneşti. A trăit şi a
activat în două centre culturale - Iaşi şi Cluj - dar

înfăptuirile sale au avut şi au păstrat decenii la rând efectele şi
caracterul de exemplu.
Afost un fiu iubitor, muncitor, inspirat, tenace şi curajos al Iaşului,
unde s-a născut la 1 ianuarie 1883. S-a înscris în seria marilor
personalităţi ale culturii româneşti care au învăţat la Liceul
Naţional de aici. În paralel, a studiat la Conservatorul de Muzică şi
Declamaţie, după care, la Dresda, s-a format ca dirijor de
orchestră cu prestigioşii conducători de ansambluri simfonice
Arthur Nikisch şi Hans von Bülow.
Marile realizări ale lui Antonin Ciolan s-au concretizat la modul
performant în domeniul dirijatului, al pedagogiei şi al organizării
instituţiilor muzicale. Orchestra şi corul Liceului Naţional,
orchestra Seminarului Pedagogic şi a Societăţii de Muzică,
orchestra Berăriei “Bragadiru”, orchestra Conservatorului,
orchestra Ateneului Tătăraşi, Orchestra Filarmonicii, corurile
Bisericii Sf. Spiridon şi Mitropoliei din Iaşi, Ansamblul Operei
Române şi a Moldovei, orchestra Operei din Odesa, ansamblul

cu muzicieni revelează un tip de personalitate rar întâlnită în
România. Dacă excelenţa în scrisul despre muzică s-a manifestat
de-a lungul timpului în muzicologie sau publicistică, Grigore
Constantinescu stăpâneşte ambele tipuri - analitic şi reflexiv -
oferind cititorului, radio-ascultătorului sau spectatorului din sala
de teatru liric ori de concert deliciile unei povestiri cu tâlc şi
farmec.
Se poate avea încredere în evaluările sale cristalizate pe parcursul
unei cronici. Informaţia, schiţa de portret, comentariul pertinent,
nuanţat, obiectiv, curajos sunt de folos oricărui cercetător al unui
segment sau altul din istoria vieţii muzicale româneşti. Mă opresc
la un singur exemplu, prezentarea în pagină de ziar - echilibrată,
lipsită de echivoc - a concertului dezamăgitor pe care soprana de
reputaţie internaţională Monserat Caballé l-a susţinut cu ani în
urmă la Bucureşti.
Neostenita disponibilitate pentru dialog, încrederea acordată
interlocutorului, perfecta civilitate, într-un cuvânt, farmecul şi
respectul pe care le degajă omul Grigore Constantinescu sunt o
raritate în viaţa românească, şi un exemplu. Titlul de doctor
honoris causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi,
acordat la 21 octombrie, a fost un gest de preţuire pentru un om, un
profesor, un Scriitor despre muzică ce a învins timpul. Întrebându-
l pe domnul Grigore Constantinescu despre secretul creativităţii
sale atât de prolifice şi de longevive, am primit un răspuns scurt,
credibil, pilduitor: „timpul se face”.

Operei Maghiare şi orchestra Filarmonicii din Cluj sunt colective
pe care le-a înfiinţat, le-a condus vreme mai scurtă sau mai
îndelungată, impresionând muzicienii şi publicul prin
dinamismul, precizia, supleţea şi muzicalitatea interpretărilor
sale, totdeauna adecvate stilului partiturii.
Antonin Ciolan a fost un om, un muzician şi un pedagog ce avea
orgoliul acţiunii rapide, susţinute, totdeauna raportată la
necesitate şi valoare. Modela cu ştiinţă, cu perspicacitate, cu
talent creaţii muzicale din orice epocă, dar romantismul a fost
pasiunea sa. Simfoniile de Beethoven, Brahms şi Ceaikovski i-au
prilejuit mereu versiuni ce rămân şi pentru ascultătorul de astăzi
impresionante. Evidenţierea suflului romantic exaltat sau
subiacent (la Ceaikovski şi Brahms) prin urmărirea mlădioasă a
frazei melodice, prin tempo-urile dinamice (acele binecunoscute
„ciolanissime”, cu originea în termenul glumeţ dar potrivit
interpretărilor lui Arturo Toscanini), prin robusteţea şi strălucirea
sonorităţii ansamblului simfonic (cultivată în mediul muzical
german de la începutul secolului al XX-lea), prin fervoarea şi
vitalitatea întregii creaţii interpretative, Antonin Ciolan a fost un
dirijor care a atras mereu atenţia, a uimit, a plăcut, a sedus criticii
muzicali şi publicul. Cronicile şi înregistrările audio-video
(acestea, din păcate, foarte puţine) sunt dovezi fără tăgadă.
Am scris şi cu alt prilej, Antonin Ciolan a experimentat, din
nefericire, cu asupra de măsură, dictonul „nimeni nu-i profet în
ţara lui”. După atâtea înfăptuiri muzical-artistice performante,
istorice în Iaşul natal, Antonin Ciolan a fost forţat să plece. A
lucrat timp de un an (1946-1947) cu Orchestra Filarmonicii din
Bucureşti, din 1949 până în 1955 cu ansamblurile Operei
Maghiare, iar din 1955 până la sfârşitul vieţii, timp de 15 ani, a
format şi a tranformat într-un colectiv de înaltă ţinută orchestra
Filarmonicii din Cluj. Distincţiile importante - „Maestru emerit al
Artei” (1953), „Profesor emerit” (1963), „Artist al Poporului”
(1965) nu le-a primit ca dirijor şi profesor în Iaşul unde a avut
decenii de realizări muzical-pedagogice excepţionale, ci în Clujul
ce l-a primit şi l-a cinstit aşa cum a meritat.
Şi tot la Cluj a apărut volumul „Antonin Ciolan, inegalabilul
maestru al baghetei”, semnat de Gheorghe Muşat, deocamdată
singura colecţie de documente şi evocări ale vieţii, ale carierei
celui ce rămâne în istoria muzicii româneşti ca un dirijor, un
pedagog şi un formator de orchestre. Scrisorile ce i-au fost
adresate de George Enescu şi Sergiu Celibidache sunt doar câteva
mărturii ale valorii acestui muzician căruia îi dedic însemnările de
faţă la împlinirea (4 decembrie) a patru decenii şi jumătate de la
dispariţie.
Antonin Ciolan a dorit să se odihnească, împreună cu soţia sa,
profesoara de pian Eliza Ciolan, în „Eternitatea” Iaşului.
Monumentul de la mormântul său a fost refăcut prin grija
moldoveanului Gheorghe Muşat, care şi-a petrecut întreaga viaţă
ca instrumentist în orchestra filarmonicii clujene şi a rămas un
mare admirator al „patriarhului dirijorilor”.

nu glosa prea des pe marginea frământărilor, nu puţine, care-i
însoţeau demersul artistic. Simţea,totuşi, nevoia, la anumite
intervale de timp, la cifre rotunde, aniversare, să se exprime cu
privire la arta sa, la crezurile lui artistice. Un astfel de moment s-a
petrecut în vara lui 1986, când a expus la Galeria Comitetului
Judeţean de Cultură şi Artă, invitat de Pavel Florea, preşedintele
de atunci al autorităţii culturale de la Iaşi. Împlinise 80 de ani şi
socotise, el, cel scump la vorbă, că era timpul unei ars poetica.
Evoc momentul în romanul “Între linii”, al cărui personaj
principal,Camil Dunea, îl are ca prototip pe Călin Alupi. Este şi
acesta un omagiu adus unui creator care a dat mult şi nu a primit
pe măsura jertfei sale. Opera sa,în ciuda unor strădanii, cărora le-
am fost părtaş, nu este cunoscută în toată complexitatea şi valoarea
ei. În cazul lui CălinAlupi, ca şi a altor artişti români importanţi, se
face puţin sau de loc pentru promovarea unor creaţii cu adevărat
puternice.

Aşa cum a fost răbdător toată viaţa, CălinAlupi nu se grăbeşte.
S-a întâlnit cu veşnicia şi n-are îndoială că va suna şi ceasul său.A
lăsat în urmă o operă durabilă. Cândva poate vom înceta să fim atât
de nepăsători şi risipitori cu propriile noastre bogăţii. În ciuda
legendelor, poncifelor şi prejudecăţilor, nu-s chiar aşa de multe
comorile noastre, ca să le ignorăm cu atâta vinovată nonşalanţă.
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Dionisie VITCU

Era spre sfârşitul stagiunii teatrale şi toată lumea din
teatru se pregătea să plece în vacanţă. O stare de
nervozitate şi de agitaţie cuprinsese majoritatea

actorilor care terminaseră stagiul obligatoriu de trei ani. Circula
vestea că teatrele bucureştene scot posturi la concurs pentru tinerii
actori. Vestea părea să fie şi tocmai asta adusese trupa într-o
stare de nelinişte. Secretul era cunoscut de toţi, dar nimeni nu-l
spunea cu glas tare. Directorul teatrului, Ion Coman, care la fiecare
sfârşit de stagiune se confrunta cu situaţii neplăcute, găsea metode
să potolească spiritele şi reuşea să-şi păstreze câţiva actori la care
ţinea foarte mult. Mai scăpau de sub tutela lui câte un actor sau
actriţă, dar pe majoritatea reuşea să-i mai ţină o perioadă, până când
Sandu Lazăr şi Edy Covali aduceau înlocuitori, uneori mai buni.
Avea grijă să facă promisiuni tentante pe care le onora la timp, dar şi
putea să împiedice participarea la concurs a cuiva, pe care şi-l dorea
să rămână în echipă. turnee de o săptămână exact în
perioada când se ţineau concursurile. Învăţaţi cu disciplina, ne
feream de pedepsele aspre care se aplicau în teatre pentru actorii
indisciplinaţi. Şi, ca să dea strălucire şi greutate
programat, în turneu, invita un mare actor al Teatrului Naţional din
Bucureşti.

Împăcaţi cu ideea că să mergem în turneu şi că banii de
concediu îi vom primi în ultima zi a stagiunii, nu mai devreme, aşa
cum eram obişnuiţi, ne pomenim într-o dimineaţă în faţa Teatrului
cu o limuzină din care a coborât un domn scund-mărunţel, într-un
costum gri deschis cu o pălărie asortată, semănând izbitor cu
artistul, cunoscut nouă, Grigore Vasiliu-Birlic. După ce şi-a salutat
prietenul care-l adusese, a adăugat ceva ce noi n-am auzit, dar
hohotul de râs al celui de la volan ne-a confirmat bănuiala că aveam
în faţa noastră chiar pe marele comic. Printr-un reflex şcolăresc, ca
atunci când intră de matematică în clasă, ne-am ridicat de pe
banca unde obişnuiam să ne întâlnim înainte de spectacol.
Înclinând uşor capul, a răspuns salutului nostru fără să ne privească
şi a intrat în Teatru. Sosirea lui Birlic la Piatra Neamţ a declanşat o
mulţime de presupuneri, dintre care cea mai ciudată era:

Zvonurile s-au stins repede
şi frământările noastre s-au potolit când a apărut distribuţia
spectacolului de turneu, cu invitat de onoare, Artistul Poporului
Grigore Vasiliu-Birlic. La secretariatul literar, Edy Covali, unul
dintre principalii ctitori ai Teatrului Tineretului, ne-a pregătit
întâlnirea cu cel mai mare artist comic al românilor. Edy Covali,
cărturar fin şi priceput teatralist, i-a pus la dispoziţie marelui actor
bucureştean câţiva artişti tineri care să-i poată .
Ţinând seama şi de calităţile fizice ale ilustrului comedian trebuia
găsiţi actori potriviţi care să se armonizeze scenic cu maestrul şi, i-a
găsit. Theodor Danetti, Sorin Lepa şi întâmplării.
Pătrunşi de importanţa evenimentului, ne-am pregătit în mod
profesionist, cu grijă şi emoţie, întâlnirea cu Birlic în faţa
publicului. Se punea întrebarea,

? Teama de a nu dezamăgi, de a nu rata şi mai ales
de a nu ne face de ocară şi de râs faţă de colegii care n-au fost aleşi în
distribuţie, ne dădea insomnii. Scenariul adus de Birlic se
compunea din două piese într-un act. , o piesă
franţuzească, în traducerea artistului, şi , un text al
cărui autor bănuiesc a fi fost chiar Birlic. O săptămână, zi de zi,
repetam cu Edy Covali şi noapte de noapte repetam cu ochii închişi
până adormeam. Visam replicile. Voiam să nu-mi găsească cineva
nici un defect în ce priveşte memorarea textului, care este
teatrului. Este o vorbă mai veche:

.
Trecuse o săptămână. Într-o dimineaţă, la teatru l-am întâlnit pe

Edy Covali plimbându-se pe holuri la braţ cu maestrul Birlic,
asigurându-l că i-a pus la dispoziţie cei mai talentaţi actori.
Cuminte, cu lecţia învăţată, aşteptam , clipa, când trebuia
să intru în dialog scenic cu artistul la care n-aş fi îndrăznit să visez.
Aşteptând să înceapă repetiţia şi aflându-mă în apropiere îl
urmăream pe celebrul şi îi auzeam frânturi de vorbe,

şi râsul
gâlgâitor al lui Edy îl provoca pe actorul de comedie. Culorile gri
din îmbrăcămintea lui dădeau farmec făpturii scunde cu oleacă de
pântec. Costumul de vară, cravata asortată cu buline albe, pantofii
maro, cu pălăria pusă ştrengăreşte pe-o sprânceană îmi amintea de

. Cu ochii ca două mărgeluţe jucăuşe, la rădăcina unui nas
prelung, încadrată de obrajii care se contractau sau se relaxau după
comenzi invizibile ale unui suflet dăruit anume celui care avea să
întruchipeze atâtea figuri omeneşti în lumea mirifică a teatrului
românesc. Glasul său uşor tubat-gutural era într-o armonie perfectă
cu chipul său de . Renumele, Grigore Vasiliu şi l-a căpătat
chiar de la începutul carierei când a venit de la Teatrul Naţional din
Cernăuţi la Bucureşti şi l-a jucat pe celebrul contabil din piesa

. În lumea artiştilor, în compania marelui Ion Iancovescu era
acestuia.

După o scurtă vizită la director, pentru vizionare a
coborât în scenă şi-n decorul pregătit de Mihai Mădescu am făcut
prima şi ultima repetiţie cu marele artist. Nimic deosebit. Birlic

. A doua zi a început turneul din Bicaz
pe valea Bistriţei, până la Bacău, la Grădina de vară. N-am dormit
toată noaptea înainte de spectacol. Mă aşteptam

. Nimic din toate acestea.
La Bicaz, spectacolul era organizat matineu şi seara. Cu

sufletul la gură şi cu inima strânsă de emoţie aşteptam confruntarea
în faţa publicului şi mă temeam de eşec. Eram în a treia stagiune şi
mă pretindeam oleacă de artist.
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. În ziua spectacolului, Casa de
cultură a sindicatelor din Bicaz era plină ochi cu elevi de toate
vârstele din orăşelul de la poalele Ceahlăului. Artiştii Teatrului
Tineretului erau cunoscuţi şi unii dintre noi erau socotiţi ,
aveam fanii noştri printre şcolari. O dată la două săptămâni era
programat un spectacol de comedie al Teatrului Tineretului şi se
înţelege de la sine că eram recunoscuţi pe stradă, opriţi de copii,
cărora le dădeam autografe.

Îmbrăcat în aşteptam în culise cu o oră
înainte, spectacolul de matineu, care însemna un fel de

, dar, spectacolul de seară era . Ştiam textul, cum se
spune în teatru, şi chiar replicile maestrului Birlic.
Sosise .

Sala clocotea în vacarmul dezlănţuit de copiii care se fugăreau,
alergau ţipând şi râzând printre scaune. Zadarnic încercau
învăţătoarele care au însoţit grupurile de şcolari să facă linişte. S-a
auzit bătaia , un disc de la o maşină agricolă, al
cărui sunet de tigaie spartă a iritat sala. Fluierături, aplauze, ţipete,
bocănituri din picioare au inflamat atmosfera. Birlic aştepta la
intrare în culise.

Eram timorat, gâtuit de emoţie şi mă plimbam prin decor,
îngrozindu-mă de ce se poate întâmpla. Îl vedeam pe marele artist
cum îşi ţuguia buzele şi-şi înălţa sprâncenele la zgomotul de
dincolo de cortină. Un scâncet ascuţit de scripet neuns însoţea
deschiderea cortinei. Sala în loc să se potolească a luat . M-am
folosit de un truc practicat în teatru. Am călcat un în spatele
unei mese şi-o pocnitură ca un foc de armă a potolit atmosfera.
Printre mese cu tacâmuri şi pahare îmi făceam de lucru -
- aşteptând . Timid, şovăitor, intră un omuleţ căutând cu
priviri blajine ceva. S-a întors din drum şi-a ridicat pălăria în semn
de salut, şi-a şters fruntea cu dosul palmei şi a mormăit ceva de
neînţeles. Privindu-l am uitat replica. A încercat să spună ceva şi ca
şi cum s-ar fi fript cu o gură de cafea, a zis

Am aşteptat câteva secunde ca sala să izbucnească în
aplauze, aşa cum ar fi trebuit să se întâmple, dar nimic... ,
am zis. O cascadă de râsete, ropote bune, aplauze, bocănituri din
picioare, fluierături ca la concertele de muzică uşoară m-au făcut să
tresar. În clipa aceea am crezut că l-au descoperit pe maestrul Birlic,
dar, reacţia sălii .

Maestrul, aşezându-se pe scaun după ce s-a asigurat că masa nu
are defecte şi nu-l trage curentul, s-a apucat să studieze lista de
meniu. Pe chipul său, atât de expresiv, puteai pricepe nu numai
gustul dar şi mirosul mâncărilor şi băuturilor ce le-ar fi poftit.
Spectatorii matineului nu erau pe aceleaşi coordonate cu arta
marelui comic pentru că , în schimb la replicile mele

în semn de
făceau să mă ruşinez de ilustrul meu partener de scenă.
Observându-i o privire care nu făcea parte din relaţia scenică a
personajului . Fiind aplaudat mereu şi la fiecare
replică mă ruşinam că Birlic era ignorat şi m-am dus cu gândul că
sunt victima unei odioase farse. La final de spectacol, Birlic mi-a
spus să vin în cabină la el. Am dat câteva autografe unui grup de
copii, timp în care îmi făceam planul cum să mă dezvinovăţesc de

. Timid, şovăielnic am bătut la uşa cabinei maestrului.
. Un vlăjgan care stătea după o perdea pe

un taburet s-a ridicat în picioare şi s-a apropiat de mine.

.
, am replicat eu. Fără să bată la uşă, a intrat şi

după câteva secunde mi-a spus . Copleşit de emoţii am
intrat. S-a ridicat şi a venit în întâmpinarea mea cu o lumină senină
pe faţă. Cred că mă albisem aşteptând lui. Inima îmi bătea
zgomtos în urechi şi aşteptam , dar nu s-a întâmplat aşa.
M-a invitat să iau loc şi mă privea lung. .
N-am înţeles atunci, cum înţeleg acum, ce onoare mi se făcuse. Au
urmat întrebări,

.. şi eu răspundeam scurt şi cu precizie, ca la
examen.

.
Dacă la matineu copiii nu-l pe Birlic, seara s-au

schimbat lucrurile. Lumea bună a orăşelului de munte, Bicaz, n-a
pierdut ocazia să-l admire şi să-l aplaude pe minunatul comic al
Teatrului Naţional din Bucureşti. Primit cu ropote de aplauze şi
cascade de râs la intrarea în scenă, Birlic se simţea în largul lui iar
eu, o spun cu modestie, m-am dovedit un bun al
marelui artist. La final, sala în picioare, nu mai contenea furtuna de
aplauze, din care, o părticică simţeam că-mi aparţine şi mie. După
spectacol, m-am grăbit să-mi schimb costumul de scenă şi să-mi
aştept la ieşire aşa cum mi-a cerut. M-am grăbit, dar eram
deja aşteptat. . Am înlemnit. Banii ce-i
aveam în buzunar nu mi-ar fi ajuns să fac faţă. Cu un pas în urma lui
Birlic, ca un căţel plouat, am intrat în singurul restaurant din Bicaz.
Ne-am aşezat la o masă şi şeful de sală a şi apărut cu lista de meniu.

m-a întrebat maestrul. Ştiind ce bani am, i-am
răspuns .

.
.

Personalul restaurantului, adunat la oficiul de servire, se
înghesuia, pândindu-l şi admirându-l pe marele artist, oaspetele lor
de onoare. Două ospătăriţe, ca două furnicuţe, au venit în fugă să-i
ceară un autograf. Am văzut atunci uimitoarea transformare în
lumină a chipului omuleţului pe care îl aveam în faţă, admirând
tinereţea şi gingăşia celor două codane. Când şeful de sală ne-a pus
nota de plată pe masă m-am ridicat şi am scos din buzunar bancnota
boţită ce o aveam, să se vadă că consumaţia.

. am mârâit eu.
Birlic a făcut ochii mari, s-a ridicat, a lovit cu palmele masa de-au
sărit în aer tacâmurile şi cu un glas răguşit a strigat de-a răsunat
restaurantul Am înlemnit.
Nu m-aşteptam la o astfel de reacţie. Îl priveam şi mi se părea că-mi
vorbeşte un . Mi s-a năzărit că l-am ofensat pe

, pe , pe , pe , pe
... mi se părea că-l văd în , în ,

în... dar nu puteam să râd. Eram contrariat de reacţia momentului.
Mă întrebam ce prostie am spus de s-a supărat artistul la care n-aş fi
îndrăznit să-i trec pe dinainte. Birlic a plătit consumaţia, a dat bacşiş
şi autografe, şi-a pus pălăria pe-o sprânceană şi-a părăsit sala în
aplauzele celor de faţă. Eu, ruşinat, în urma lui mergeam zicându-
mi în gând, . Cineva în spatele
meu m-a bătut pe umăr şi mi-a zis:

. Cei care au văzut reacţia lui Birlic au fost
convinşi că, anume s-a organizat un . A doua zi,
când l-am întâlnit pe maestru, aşteptam să-mi facă din nou
reproşuri, dar nu, parcă nu se întâmplase nimic cu o seară înainte.

pe care l-am avut în Bicaz, la matineu, nu s-a mai
repetat. Birlic era cunoscut peste tot, adorat şi admirat de toată
lumea. , săli arhipline au confirmat popularitatea
marelui artist şi abilitatea organizatorilor de spectacole ale
renumitului animator de teatru Ion Coman. Succesul s-a dovedit a
fi de casă, prestigiu şi de notorietateaTeatruluiTineretului.

Dacă în scenă Birlic iradia lumină şi stârnea râsul prin atitudini,
gesturi simple, mimică şi prin ştiinţa de a da textului virtuţi, valenţe
şi nuanţe, fără a suprasolicita comedia, în culise şi în cabină la teatru
era trist. Un om trist şi uneori mi se părea chiar întunecat. Se
schimba când respira aerul scenei, lua înfăţişarea şi identitatea
eroului comediei în care ar fi impropriu să spun că juca. Trăia. Ca
partener de scenă, la rangul lui, n-avea de vedetă, cu

cu spatele la public, sau să te împiedice să-ţi etalezi
calităţile personale. Dimpotrivă, am simţit ajutorul marelui artist de
a-mi da curaj şi aripi.

Spectacolul de la grădină, din Bacău, a însemnat sfârşitul
turneului din vara anului 1967, făcut pe valea Bistriţei. Şansa care
am avut-o de a juca alături de marele artist Grigore Vasiliu-Birlic, se
leagă de alte întâmplări fericite pe care le-am trăit în profesie,
alături de figuri celebre ale Teatrului Românesc. Cu Ştefan
Ciubotăraşu, Dina Cocea, Nicolae Sireteanu, Marietta Sadova,
Draga Olteanu, Dem Rădulescu, Sanda Manu, Horia Popescu,
Lucian Giurchescu...am cunoscut satisfacţii care mi-au îmbogăţit
viaţa şi mi-au adus multe clipe de fericire.

Am părăsit, în seara aceea de vară năbădăioasă, cabina
maestrului Birlic mulţumindu-i şi totodată cerându-mi scuze pentru

de la restaurantul din Bicaz, de care s-a făcut că nu-şi
aminteşte.

Când am deschis uşa să părăsesc încăperea m-a strigat
.Ascos o poză, . I-am mulţumit şi am

coborât privirea pe poza cu scrisul tremurat al maestrului...
artist artist , iar pe

verso fotografiei,
şi...a semnat în original (ca să-l

parafrazez pe Nenea Iancu) .
Ce diplome, ce premii şi ce laude ar avea valoare mai mare, ca

acest primit la început de drum de la marele
artist! , port ca un talisman imaginea maestrului cu
mândria că am jucat alături de el şi m-a preţuit.

Domnul
artist Birlic se concentrează şi domnul director Coman mi-a
poruncit să nu las pe nimeni să se apropie de el şi să-l agreseze M-a
chemat dumnealui

vă aşteaptă

judecata
reproşurile

Ai să stai în cabină cu mine

când am terminat IATC-ul, cu cine am învăţat, ce
profesori am cunoscut.

Dacă aş fi director azi, azi te-aş angaja în trupa mea şi să
nu uit, după spectacol, diseară, eşti invitatulmeu

cunoşteau

ridicător la plasă

colegul
Mergem să mâncăm ceva

Ce vrei să mănânci?
că am mâncat acasă Ei lasă, o friptură pentru colegul meu,

cu garnitură, salată şi ce mai aveţi voi, înainte de asta o ciorbiţă de
burtă şi o bere bună să ne aduceţi Pentru mine un caşcaval şi două
felii de pâine prăjită, eu nu beaunimic pentru că sunt răcit

plătesc eu Lasă,
monşer, eşti invitatul meu Maestre, nu mă jigniţi,

Eu te jignesc pe dumneata, eu te jignesc?

monument Costăchel
Gudurău Dandanache Spiridon Biserică Spirache
Varlam Două loturi Directorul nostru

dracu m-a pus să vin la restaurant
Foarte frumos momentul, brava,

putea să fie mai lung
moment artistic

Succesul

Sub mantaua lui

hachiţe metode
de-a te ţine

întâmplarea

stai, să-ţi
dau ceva O amintire de la mine

cu mult
drag lui Vitcu Dionisie de la un altui în amintire

cu toată dragostea talentatului Dionisie Vitcu
căruia îi prevăd un viitor strălucit

Grigore Vasiliu Birlic 22/ VI 967

document olograf
În amintire

evocări la arlechin
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De pe la începutul anilor 2000, am observat, în special la
tinerii creatori de teatru, fie ei regizori, actori sau chiar
critici, o tendinţă de a respinge, uneori fără argumente,

tot ce înseamnă metodă slavă, autor slav, spirit slav. În fruntea
cortegiului de „vrăjitoare” vânate se află, desigur, Stanislavski.
Numele său a început să funcţioneze asemenea unei metafore
ironice pentru tot ceea ce trebuie negat sau, în orice caz, depăşit, tot
ceea ce funcţionează ca frână în calea unor dezvoltări teatrale a
căror finalitate, e adevărat, nu se prea întrevede. Nu la foarte mare
distanţă de Stanislavski se află Meyerhold, reţinut doar ca un
regizor cu diverse misiuni ideologizante, însă omiţându-se discuţia
aplicată pe discursul său ştiinţific-teatral. În general, i s-a ataşat
eticheta „biomecanică” şi cazul a fost considerat închis.

După anul 2010, au început să apară primele semne ale
interesului pentru revizitare onestă a unor astfel de autori.
Retraducerea lui Stanislavski la Editura Nemira (prima traducere
cu adevărat validă de care Stanislavski a avut parte în spaţiul
românesc), apoi colecţia de texte Meyerhold reunite de Fundaţia
Culturală „Camil Petrescu” în volumul (excelentă
ediţie îngrijită de Sorina Bălănescu) şi o teză de doctorat tot pe
Meyerhold a Adei Lupu, nepublicată încă, după ştiinţa mea, în
volum.

Recent, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru,
reconsiderarea aceasta a unor teoreticieni ruşi a ajuns la o nouă
etapă prin lansarea unei cărţi-eveniment: V.E. Meyerhold,

(Editura Cheiron şi Fundaţia Culturală
„Camil Petrescu”, Revista „Teatrul Azi”, Bucureşti, 2015). Cel ce
girează volumul în discuţie, prin semnarea selecţiei şi traducerii
textelor, a prefeţei şi a notelor, este unul dintre ultimii mari
cercetători şi traducători români pe teatrul rus, profesorul
universitar Sorina Bălănescu. Autor al unei teze de doctorat de
referinţă pe Cehov, a sute de studii şi numeroase traduceri,
impunându-se ca unul dintre îngrijitorii de ediţii de mare vocaţie,
Sorina Bălănescu, în decenii de activitate, a devenit un veritabil
mediator cultural între spaţiul rusesc şi cel românesc, atenuând, cu
discreţie şi delicateţe, nu puţinele contondenţe pe care istoria le-a
generat de-a lungul timpului.

Am avut şansa de a o avea aproape în cei trei ani în care mi-am

Despre teatru

Reconstrucţia teatrului

pregătit teza de doctorat în
Cehov. Nu puţine au fost
situaţiile când, orbecăind în
uriaşele „stepe” ale teatrului
slav, doamna Bălănescu
r ă m â n e a u l t i m a m e a
certitudine. Am observat şi
am învăţat de la domnia sa
importanţa contextualizării,
a raportării unui autor la
peisajul socio-cultural-
politic în care acel autor s-a manifestat, a asumării unui text ca felie
dintr-o lume textuală, ca fragment din ceva mult mai amplu şi mai
profund. Foarte atentă la detalii, cu o remarcabilă gândire analitică,
fină cunoscătoare a biografiilor teatrale ruseşti de la finalul
secolului XIX şi începutul secolului XX (biografii publice şi mai
puţin publice), mereu preocupată de a judeca o operă (şi) prin
prisma vieţii autorului, profesoara ieşeană mai are o calitate, din ce
în ce mai rară: altruismul cultural. Nu doar că e un traducător de
excepţie, ce infirmă clasica butadă cu trădarea din orice traducere,
nu doar că este de o meticulozitate impresionantă (a se vedea notele
la cele două volume dedicate lui Meyerhold), dar este genul de
cercetător care se angajează total într-o muncă deloc confortabilă de
restaurare a unei epoci, a unui destin creator.

Nu ştiu cât e de potrivit să spun lucrurile acestea, însă o fac:
vreme de mulţi ani, doamna Bălănescu şi-a îngrijit mama,
imobilizată la pat (actriţa Virginica Bălănescu), risipindu-se pe sine
până la epuizare. Adeseori, citind cărţi pe care le-a îngrijit, trăiesc
sentimentul că Sorina Bălănescu se comportă cu autorul ca şi cum ar
îngriji o persoană foarte apropiată, aflată în dificultate sau în uitare.
Pentru că a îngriji volume precum, să spunem,

, presupune nu doar resurse majore
pentru efort de cercetare, dar şi un formidabil spirit de caritate
culturală. Din acest punct de vedere, dar şi din multe altele, doamna
Sorina Bălănescu rămâne pentru mine un intelectual exemplar.

Revenind la recenta apariţie editorială, trebuie spus că
înglobează texte de după lovitura de stat din Octombrie 1917,

N. Barbu. Semnul
Cumpenei. Patru decenii de istorie a Teatrului Naţional „Vasile
Alecsandri” Iaşi. 1942-1984

Meyerhold,
contemporanul nostru…

aşadar din perioada de maturitate deplină a regizorului. E vorba de
interviuri, articole, epistole sau poziţionări publice, materiale de
opinie, caiete de regie, culminând cu textul-document „Meyerhold
împotriva meyerholdismului”, o foarte interesantă meditaţie
publică a regizorului asupra epocii sale şi asupra propriei lui
creaţii. „În selecţie am adoptat o linie de mijloc… Am vrut să
reţinem aici textele cele mai edificatoare pentru devenirea gândirii
teatrale şi culturale a marelui regizor rus”, îşi motivează selecţia
antologatorul.

Într-o amplă prefaţă, Sorina Bălănescu propune o incursiune
cronologică într-un destin care poate fi calificat oricum, numai
interesant nu, de la faza „hainelor de piele” (momentele în care
Meyerhold punea umărul la răsturnările politico-sociale din 1917,
până la data de 2 februarie 1940, când regizorul era executat prin
împuşcare în subsolul închisorii Lubianka (episod de care Rusia se
jenează şi astăzi, omiţându-se detaliile acestui final abrupt de
carieră, aspect semnalat prompt de prefaţator).

Am încercat să parcurg volumul din perspectiva lectorului
interesat prioritar de fenomenul teatral, şi mai puţin de cel
ideologic, căutând locuri care ar putea stârni atenţia tinerilor actori
sau regizori. Astfel de locuri se găsesc, practic, la fiecare pagină.
Fac trimitere la câteva, aproape aleatoriu: tema renaşterii circului şi
circul ca stimulent al artei teatrale, chestiuni ce ţin de organizarea
repertoriului, elemente de artă a actorului (lecţii care ar da
satisfacţie azi oricărui actor deschis spre cunoaştere şi care s-ar
regăsi în plastica definiţie a lui Meyerhold: „Actorul e o pasăre care
cu o aripă atinge pământul, iar cu cealaltă cerul), structurarea şi
desfăşurarea repetiţiilor, ambiţia cineficării teatrului, discuţii
despre timpul scenic şi despre organizarea spaţiului scenic.
Despovărate de (destul de) rarele nuanţe ideologice, ideile lui
Meyerhold sunt proaspete, riguros articulate şi argumentate,
semne ale unui vast sistem de gândire teatrală din mijlocul căruia
regizorul îşi pregăteşte spectacolele şi visează la o reconstrucţie la
care, în treacăt fie spus, orice mare creator tânjeşte.

Valoarea istoric-teatrală a cărţii este indiscutabilă, fie numai şi
dacă ne limităm la a reţine lista lucrărilor regizorale din perioada
1913-1939 sau analizele pe spectacole precum
sau (colaj Cehov făcut pe trei „farse” într-un singur
act). Un vast material iconografic (poze de familie, imagini din
spectacole etc.) completează şi subliniază vizual mănunchiurile de
idei vii pe care le conţine.

E o carte complexă, ce se citeşte aproape pe nerăsuflate. Ridică
probleme, inspiră, instigă şi, cel mai important, te face să-ţi
reconsideri raporturile cu o şcoală rusească de teatru
inepuizabilă…

Dama cu camelii
33 de leşinuri
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Călin CIOBOTARI

Via i muzic în spatele cortineiţă ş ă
“Melomanul german ştie să preţuiască trăirea profundă şi dăruirea fără limite; atunci cînd, prin
fredonat tare şi fluierături, prin şuierături permanente şi gesticulaţie extremă, podiumul dirijoral
e transformat în scenă de teatru, el se simte desigurrespins.”
“După revenirea lui Celibidache, trebuie să constatăm, din păcate, că în timpul absenţei sale

tânărul dirijorn-a făcut progrese.”
“Rapidele sale succese par a-l fi răsfăţat într-atât, încât nu-şi mai acordă timpul necesar unor

repetiţii intense.”
“Drumul spre culmi”; “Entuziasm pentru Celibidache.”; “Furtunos, incontestabil şi trainic

succes.”
“Nimeni, darabsolut nimeni, n-a rămas neponegrit.”
“Cu spiritul bătăios al lui Celibidache şi cu declaraţiile sale făcute în lumea întreagă, totul e

posibil.”
“Pentru temperamentul meridional al lui Celibidache, loviturile aplicate în toate direcţiile aveau
întotdeauna ceva purificator. Era tranşant, şi nimic nu era pentru el mai greu de închipuit decât
intriga.”

Am selectat câteva afirmaţii acroşante despre Sergiu
Celibidache, muzicianul care, după George Enescu, i-a
fermecat cel mai mult pe români. Diferenţa între cei doi

ţinea de temperament, de personalitate. De câţiva ani, documente,
mărturii, confesiuni dau câte puţin la o parte cortina, dar nu pentru a
dezvălui exclusiv scena de concert, ci, mai ales, culisele.
Cea mai recentă sursă de informaţii pusă la dispoziţia publicului este
volumul

, scris de muzicologul şi jurnalistul Klaus
Lang, publicat la în traducerea lui Vlad Nicolau.
E adevărat că, în România, opiniile radicale, uneori discutabile, ale
lui Celibidache au devenit publice încă din ianuarie 1990, când a
venit la Bucureşti împreună cu orchestra Filarmonicii din München.
Însă, de atunci până azi, cele şase volume apărute la diverse edituri
au cuprins mai mult informaţii, confesiuni şi exegeze de ordin strict
muzical, iar media audio-video a difuzat cu largheţe, pe bună
dreptate, înregistrările sale.
Klaus Lang a studiat acest subiect timp de decenii. Scrisorile pe care
şi le-au adresat cei doi dirijori, interviuri cu soţia lui Wilhelm
Furtwängler şi cu Celibidache, cu instrumentişti prezenţi în anii '50
în orchestra Filarmonicii din Berlin, articole din presă, documente
audio-video cunoscute şi inedite, tot ce este revelator pentru
înţelegerea celor două personalităţi de prim rang din istoria artei
dirijorale a fost cercetat, analizat şi comentat. Se confirmă interesul
tânărului Celibidache pentru muzica de divertisment, pentru jazz. În
special, dualitatea preocupărilor sale. Nu se poate decât bănui de ce,
la vârsta maturităţii, Celibidache nu a recunoscut ca importantă
activitatea de dirijor în timpul regimului naţional-socialist german,
până în 1945 (“n-am dirijat nici o orchestră înainte de filarmonică”),
dar autorul volumului precizează ce programe a avut cu Orchestra
Conservatorului din Berlin şi cu Orchestra Radiodifuziunii
Germane.
Wilhelm Furtwängler a fost dirijorul orchestrei Filarmonicii din
Berlin din 1922 şi, în 1945, i s-a reproşat colaborarea cu autorităţile

Celibidache şi Furtwängler. Marele conflict de la
Filarmonica din Berlin

Humanitas

naziste. La fel ca mulţi artişti importanţi, a avut o vreme interdicţie
de a lucra. Lovitura s-a dovedit atât de puternică, încât tot ce a făcut,
imediat după război, timp de şapte ani, a constituit o strategie
compozită de a-şi recăpăta orchestra pe care o considera “a lui”.
Totuşi, profesionistul şi omul Furtwängler nu a putut decât să
recunoască meritele tânărului dirijor Sergiu Celibidache, scrisorile
din prima perioadă a colaborării lor dovedind preţuirea şi
solicitudinea seniorului. Diferenţele dintre cei doi se vădeau, cum
am precizat, în privinţa caracterului, dar şi a concepţiei dirijorale, a
modului de lucru cu orchestrele. Furtwängler nu era un vorbitor în
timpul repetiţiilor, dădea orchestrei impresia că înţelege fără prea
multe cuvinte ceea ce doreşte. Şi nu dorea repetiţii multe.
Celibidache a impus mereu tuturor ansamblurilor simfonice pe care
le-a modelat şase repetiţii pentru un singur concert, întrerupea cântul
orchestrei foarte des, vorbea, explica mult sau ironiza
instrumentiştii, uneori îi umilea, se ajungea la vorbe grele şi chiar la
conflicte. Furtwängler privilegia repertoriul clasic şi romantic,
binecunoscut. Celibidache includea în programele de concert multe
lucrări noi, ce impuneau un studiu suplimentar. Fanatic al calităţii
sunetului, el pretindea o atenţie şi o polisare exasperantă pentru
disciplinaţii instrumentişti germani.
Ce aveau în comun Wilhelm Furtwängler şi Sergiu Celibidache? O
uimitoare putere de muncă şi pasiune în tot ce făceau pe plan
muzical, dar şi o dorinţă irepresibilă de a conduce, de a hotărî totul,
inclusiv pe plan administativ. Aici, deosebirile erau, din nou,
ireconciliante. Celibidache voia să aibă o orchestră amplă, cu care să
abordeze în cele mai bune condiţii, conform exigenţelor sale estetic-
sonore, capodoperele simfonice semnate de Mahler, Bruckner sau
Şostakovici. Obsedat de calitate, Celibidache voia să-i pensioneze
pe cei nepotriviţi standardelor sale tehnic-interpretative. Deci,
neînţelegeri cu administraţia oraşului Berlin pentru fonduri
suplimentare necesare măririi efectivului orchestrei, disensiuni cu
sindicatul ansamblului simfonic din pricina pensionărilor rapide şi a
desfacerii contractelor de muncă ale celor incapabili sau

indisciplinaţi.
Mai existau deosebiri între Furtwängler şi Celibidache. Seniorul era
de multe ori nehotărât, naiv în relaţiile cu diverşi colaboratori,
sensibil la jocuri de culise ce păreau a-i mângâia orgoliul, doritor să
înlăture orice rival. Uneori, era capabil de mişcări tactice
surprinzătoare, sfidând fairplay-ul (cum a fost episodul întâlnirii cu
Herbert von Karajan şi prestigiosul producător al casei de discuri

, Walter Legge).
Deşi mărturiseşte că a avut relaţii contradictorii cu Sergiu
Celibidache (povestind că, la un moment dat, în timpul unui
interviu, trăgea cu ochiul spre uşă din cauza atitudinii tot mai
violente a dirijorului), Klaus Lang păstrează pe tot parcursul celor
363 de pagini de text ale volumului său un lăudabil echilibru în
redarea documentelor şi în comentariul propriu. Marii dirijori
studiaţi aici sunt înfăţişaţi cu calităţile excepţionale, cu realizările ce
au marcat istoria artei interpretative muzicale, cu orgoliile, obsesiile
şi încăpăţânările marcând perioade lungi de timp. Este meritul
cercetătorului german că recunoaşte, dincolo de aprecieri,
nedreptăţile pe care ţara sa i le-a făcut lui Sergiu Celibidache.
Precizând că în perioada în care a fost nevoie de Celibidache la
Filarmonica din Berlin (1945-1954, dar şi în următorii doi ani în
care a fost marginalizat) acesta a dirijat 414 concerte, iar
Furtwängler 222, reproducând evocarea total admirativă a
dirijorului Klaus Weiler şi răspunsurile ascultătorilor radio la
întrebarea “dacă insolitul opiniilor sale poate fi resimţit şi în
interpretările musicale”, Klaus Lang apreciază corect, şi trist: “Prin
urmare, atunci când Sergiu Celibidache nu e menţionat în şirul
dirijorilor principali ai Filarmonicii din Berlin (Bülow-Nikisch-
Furtwängler-Karajan-Abbado-Rattle), după cum se întâmplă
deseori, istoria e deformată, iar românului i se face o amară
nedreptate.” (pag. 38). Şi dacă orice cercetător trebuie să ia în
considerare cronicile publicate în importante ziare şi reviste, Klaus
Lang interpretează nuanţat opiniile criticilor muzicali germani, nu
întotdeauna sincere (După ce a fost destul de mult criticat, au apărut
în presă “şiroaie de lacrimi” cu aprecieri superlative, simţindu-se
iminenţa plecării sale de la Filarmonica din Berlin (pag. 243-244).
Mai aflăm din acest volum informaţii revelatoare pentru imaginea
cu lumini şi umbre a omului şi dirijorului Herbert von Karajan.
Autorul volumului împărtăşeşte, discret, opinia eroilor săi,
Furtwängler şi Celibidache, că arta lui Herbert von Karajan nu se
ridică la înălţimea spirituală a muzicianului român.
Calitatea volumului recent publicat este că prezintă povestea
prieteniei, colaborării şi conflictului dintre Wilhelm Furtwängler şi
Sergiu Celibidache în mod curajos dar echilibrat, nelipsind
aprecierea, înţelegerea autorului pentru resorturile psihice,
temperamentale, morale care au marcat această relaţie. Chiar dacă
sunt prezentate multe detalii de culise şi lipseşte comentariul strict
muzical (pe care autorul nu şi l-a propus), cititorul îi poate cunoaşte
mai bine pe cei doi mari muzicieni, iar înregistrărilor lor, acum uşor
disponibile, au puterea de a convinge asupra calităţilor şi
personalităţii distincte a fiecăruia. Cartea este un instrument de
cunoaştere, o poartă deschisă spre arta acestor dirijori care au făcut
istorie.

EMI

Alex VASILIU
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Din 1992, când am văzut-o în rolul Ninei Zarecinaia din
, n-am mai despărţit-o de personajul

cehovian. Nu i-am spus niciodată - dar îi spun acum
pentru toate dăţile anterioare - că atunci când o întâlnesc am un
sentiment de Cehov. De Nina.Adică de credinţă în teatru, de puterea
de a-ţi urma destinul cu orice preţ, trecând peste toate piedicile,
înfruntând toate opoziţiile, suportând toate durerile: „Să ştii să-ţi
porţi crucea şi să-ţi păstrezi credinţa”. Şi să ai multă iubire. Uneori
m-am gândit dacă nu cumva Cehov a visat-o pe Doina înainte de a o
concepe pe Nina Zarecinaia.

Este aproape incredibil că au trecut patru decenii de când o ştiu;
am văzut-o la Bacău, jucând rolul Kristin din de
Strindberg, împreună cu soţii Anca-Alexandra şi Mircea Creţu. Am
remarcat-o. După spectacol, la agapă, am dansat şi, probabil, i-am
spus o tâmpenie care a făcut-o să râdă din toată fiinţa. Nu auzisem
niciodată un râs atât de curat, de cristalin, de sincer - ca de clopoţel de
argint.Au trecut patruzeci de ani şi Doina tot aşa râde. Ceva unic. De
sărbătoare. De bucurie. De primăvară.

A venit la Iaşi, la Teatrul Naţional unde se află şi acum -
personalitate artistică rară, de neconfundat, de preţuit fără rezervă.
Nu cred că a rămas vreun spectacol în care ea să fi jucat şi eu să nu o fi
văzut. Îmi trec prin faţa ochilor fragmente din evoluţiile ei - probabil
acele care mi-au plăcut sau m-au impresionat mai mult atunci când
au fost... Juca, de pildă, în 1987, în (a lui
Turgheniev) împreună cu Teofil Vâlcu. Încă nu avea suficientă
experienţă scenică, dar avea avantajul unei sincerităţi absolute şi al
unei expresivităţi cuceritoare, „personajul ei fiind - scriam atunci -
un fel de rază de lumină ţâşnind cu discreţie din diferite unghiuri [...]
Iubirea ei (a personajului) e pământească, nu atinge absolutul,
alunecă, e uneori sprinţară, alteori interogativă şi nehotărâtă.Actriţa
surprinde cu fineţe aceste meandre, izbutind să fie convingătoare,
cuceritoare chiar...” Calităţile actriţei, afirmate de la început, s-au
perfecţionat continuu, s-au îmbogăţit, s-au rafinat, încât m-am simţit

Pescăruşul

Domnişoara Julia

Ultima dragoste

Doina... Zarecinaia
Ştefan OPREA

dator să le remarc ori de câte ori i-am comentat evoluţiile scenice.
Iată: „Didona ( , 1989) oscilează între puritate,
pasiune pentru cercetare, iubire, trădare, frivolitate - totul cu
sinceritate, abilitate şi inteligenţă”; Doina „îmbină cu fineţe
trăsăturile distincţiei şi eleganţei cu bulversările interioare ale unei
tinere doamne” ( , 1999); „Actriţa vibrează dramatic la
solicitările puternice ale rolului, colorează personajul în fine nuanţe,
păstrându-l într-un iscusit echilibru între lirism, vulgaritate şi fior
tragic” ( , 1989); Doina „găseşte
foarte potrivite resurse de puritate şi inocenţă prin care personajul
capătă substanţă dramatică şi pondere în conflict” (

, 1995-96); Doina „schiţează un profil psihologic pe cât de
simplu pe atât de combustionat de ironie şi feminitate agreabilă”
( , 1992); Ranevskaia e „veselă,
exuberantă, tristă, melancolică, superior indiferentă faţă de tot ce i se
întâmplă sau pasager îndurerată, sfâşiată de presimţiri...” (

, 2000) şi aş putea continua aşa cu alte 40-50 de citate

Cartea lui Ioviţă

Roberto Zucco

Şase personaje în căutarea unui autor

Robespierre şi
regele

Spectatorul condamnat la moarte

Livada de
vişini

convingătoare pentru preţuirea pe care actriţa o merită. Nu mai dau
însă decât un singur citat - despre unul din marile ei roluri: Teibele
( , 1998): „...personajul titular al piesei,
interpretat cu aplomb scenic şi cu exuberanţă atent controlată de
Doina Deleanu, conferă celuilalt plan al acţiunii - cel rememorat - un
ritm eclatant, nuanţat de sentimente reprimate şi de izbucniri ale
patimii, ale poftei de viaţă şi de împlinire a fiinţei. Oscilările între
rigorile sociale şi religioase, pe de o parte, şi chemările pătimaşe ale
trupului, pe de alta, sunt reliefate de actriţă cu o minuţiozitate subtilă,
cu perfecte adecvări ale mişcării, gesticii, tonalităţilor, exploziilor
verbale şi atitudinale. Puritatea personajului, a aspiraţiilor lui morale
se împleteşte cu abandonul total în faţa demonului, a dorinţelor
fireşti, a patimii nestăpânite, a aspiraţiei spre împlinire. În
interpretarea Doinei Deleanu,Teibele este femeia aflată în căutarea şi
descoperirea individualităţii, a personalităţii integrale într-o lume a
îngrădirilor sociale şi religioase în care ei îi sunt interzise dreptul la
viaţă şi aspiraţia la fericire”.

Nu ştiu exact câte roluri a jucat Doina Deleanu în cariera ei
frumoasă, bogată, plină de succese, dar port cu mine - într-un sertăraş
al memoriei rezervat ei - secvenţe (cu ea în prim plan) din spectacole
foarte diverse: de Mrožek, de Vasile Alecsandri,

de Mishima, şi
de Caragiale, de Constantin Popa,

de Shakespeare, şi de
Moli re, de Cehov, de
Max Frisch, de Pirandello... şi lista poate
continua, poate continua... Şi se poate încă îmbogăţi cu alte şi cu alte
titluri, căci Doina e în plină putere de creaţie şi de ascensiune (A
susţinut recent un doctorat strălucit). Încă nu e vremea bilanţurilor,
dar - dat fiind faptul că sărbătoreşte o vârstă profesională - are toate
justificările, toate argumentele să fie mândră pentru tot ce a realizat.
Poate e şi puţin tristă - toţi devenim trişti de la o vreme, de la o
vârstă... Timpul a trecut, dar Doina poate spune ca personajul din

: „ ” Cred
însă că replica aceasta mai poate fi amânată, căci încă nu e timpul de
privit înapoi; drumul e încă deschis spre .

Vom mai vorbi peste zece ani, la semicentenarul profesional.
Eu o voi aştepta acolo.

Teibele şi demonul ei

Tango Cinel-Cinel
N . Cinci poveşti de dragoste O scrisoare pierdută
D'ale carnavalului Maşina de vânt
Visul unei nopţi de vară Tartuffe Avarul

Cântecul lebedei Biederman şi incendiatorii
Astă seară se improvizează

Cântecul lebedei Doamne, dar ce actor, ce actor am fost!

înainte

ō

č

N-am eu memoria fabuloasă a lui „bădia” Aurel Leon,
care putea să te uluiască povestind senin că l-a cunoscut
şi pe... Sainte-Beuve, dar câte ceva, de altcândva, tot

îmi mai amintesc. În special, întâmplări şi imagini din lumea
teatrului. Eram elev, în vara lui 1957. Într-o seară, când se celebra o
cifră rotundă de la prima ridicare de cortină din Casa luiAlecsandri,
stăteam cu ai mei într-o lojă unde ne simţeam noi confortabil. S-au
stins luminile şi, în spotul de lumină ce învăluia actorii, felurite
personaje au prins să se perinde unul câte unul. Pe unii dintre cei ce
participau la magia spectacolului îi ştiam. Pe alţii, însă, nu.

Între aceştia, m-a intrigat un lungan în vârstă, care a năvălit
zgomotos din fundul sălii, vorbind tare şi bocănind de colo-colo. Un
soi de papalugă călcând cu paşi mari şi apăsaţi şi glăsuind sonor, cu
intonaţii desuete. Cine-i, domnule, ipochimenul? Mă uit în
programul de sală şi îndată îl identific pe musiu. Nume amuzant:
Stelian Morcovescu Teleajen. Acuma, Teleajen ca Teleajen, n-ai ce
să zici. Dar Morcovescu?... În fine.

Nu l-am văzut jucând. Nu auzisem de el. Dar nici nu am uitat
apariţia lui ciudată. Târziu, hăt, după nişte ani, am aflat că era şi
purtător de condei. Cartea asupra căreia zăbovesc,

(publicată, în 2015, de Cristina Alexandra Carp la Editura
Vasiliana '98), îl siluetează în ipostaza de memorialist. Un măscărici
talonat de un mâzgălici, ca să mă folosesc de vorbele de răsfăţ ale lui
G. Ciprian. Din tinereţe, chit că prahovean, îndrăgise Iaşul, cu
străzile, clădirile, monumentele încărcate de amintiri. Şi, fireşte, cu
personalităţile lui, una şi una.Aici şi-a făcut studiile, după ce luptase
pe front (pe mai multe fronturi), fusese rănit, căzuse prizonier.Avea
ce povesti...

S-a simţit bine şi la Bucureşti, unde a dus o viaţă de boem.
Întâlniri în clinchet de pahare până târziu în noapte, taclale şi
împoncişări, oftaturi de trubaduri la vârsta visărilor amoroase.

Dar nu doar ei, tinerii care aspiră să fie scriitori, iau loc la mese,
păcălindu-şi foamea cu scovergi şi setea cu o bere gulerată. Pe
terasele deja celebre, precum Oteteleşanu, vin oameni politici
(„patrihoţi de profesie”, îi detestă publicistul), cu alura lor de
barosani, se lăfăie inevitabilii îmbogăţiţi de război, se strecoară ca
nişte umbre câte un vagabond a cărui privire spune multe.

Pentru Morcovescu, lumea asta forfotitoare se împarte în două -
„boierii” având parte de huzur şi îmbuibare şi oropsiţii, sortiţi să
aibă o „viaţă de câini”. De unde, la feciorul învăţătorului Platon
Morcovescu şi al Anei lui Manole, atâta venin, atâta încrâncenare?
Unde întoarce capul, vede pasămite „durerile şi revoltele” celor care
au avut neşansa să-şi facă veacul în „societatea clădită pe nedreptăţi,
furt, jandarmi şi închisori”. O lume în care - i-auzi colo! - „numai
când murea, omul putea să cunoască libertatea şi tihna”. Un scriitor
înzestrat, ca G.M. Zamfirescu, n-are ce pune pe masă, bietul, decât
„o bucată de pâine uscată şi trei mere îngheţate pe jumătate
putrede”. Ce melodramatic!...

Ce privire câş, ce scrâşnet de măsele! Stângistul nu suportă
relele care, i se pare lui, colcăie în „societatea sătuilor”. Are accese
de revoltă şi ochii injectaţi, de frustrat cu sufletul încărcat de ură. Ce
propagandist al regimului comunist ar mai fi ieşit Morcovescu, ce
prosternări ar fi făcut, cu spinarea curbată, ce minciuni ar fi debitat
fără să clipească (de exemplu: „lucrătorii erau vârâţi în închisori
grele sau împuşcaţi pe stradă” - ce teroare, ca înAmerica Latină). La
naiba cu burghezo-moşierimea! Limanul spre care oamenii cu

Fragmente de
amintiri

virtuţi trebuie să tindă doar socialismul poate fi. Sunt nu puţine
pagini în care ideologia falsificatoare a condeierului Stelică duce la
o cădere jalnică în clişeu.

Din fericire, un alt segment al cărţii răscumpără, în bună măsură,
alunecările astea în clişeistică stângistă. E vorba de paginile despre
teatru. Morcovescu a fost nu doar actor, ci şi director al Naţionalului
ieşean (1937-1939), iar mai târziu secretar literar (1954-1960). A
strâns destule impresii pentru a face figură de memorialist. Ai ce să-
ţi aminteşti dintr-o epocă, într-adevăr, de aur. Prea puţini au habar ce
garnitură redutabilă evolua pe atunci. Unii, câţiva (Gică Popovici,
Neculai Şubă, Nicolae Veniaş, Margareta Baciu) au rămas.Alţii s-au
lăsat atraşi de Capitală. Unul şi unul: Ion Sârbul, George
Calboreanu, Costache Antoniu, Eugenia Zaharia, Aurel Munteanu,
Aurel Ghiţescu,Alexandru Critico, Ştefan Braborescu...

Au mai fost... Aglae Pruteanu, care, dacă pleca, cu forţa ei de
transfigurare şi măiestria glăsuirii, putea să ajungă o interpretă de
talie europeană. Iubirea pentru State Dragomir, actorul-cărturar, fără
carismă de seducător, dar cu magnetismul unei inteligenţe strălucite,
a reţinut-o aici, în cetatea dintre şapte coline, unde s-a stins aproape
uitată. Constantin Ramadan, „turcul”, slab ca o scârdură, roşcovan,
cu ochii vii şi un joc plin de pitoresc. Craioveanul, frate cu Traian
Demetrescu, M. Radu Demetrescu, excelent actor de compoziţie cu
dominantă realistă. Să-l pomenim în treacăt şi pe un Constantin
Momuleanu, zis „papa”, şuetist de prima mână (şi care, sfinte
Dumnezeule, „ştia să dispreţuiască îmbuibarea burgheză”), Vasile
(„Silică”) Boldescu, comicul care, înaintea lui Ramadan, face săli
pline cu de Matei Millo. C.Vernescu-Vâlcea, care şi el
avea darul să facă lumea să râdă. Să nu-ţi vină să crezi! Ca şi
Boldescu, Vernescu-Vâlcea era bucuros să cedeze roluri tinerilor
care veneau din urmă. Ce vremuri! Din galeria asta nu poate lipsi,
fireşte, ochiosul Miluţă Gheorghiu, tot numai vervă comică şi bună
dispoziţie (niţel cabotină), umplând urbea cu hohotele lui de râs. Ar
fi putut să ajungă în marina comercială (nu e hazliu, un Miluţă
căţărat pe catarg?). Aşa, i-a fost dat să slujească - scrie fără jenă
comunistoidul - „arta teatrului realist-socialist”. Asemenea
formulări, oricum, îţi blochează o eventuală simpatie.

Şi alte , în linii uşoare, capătă contur. Maestrul Mihail
Sadoveanu, director şi el la Naţional, pe care Teleajen îl percepe ca
fiind plin de căldură (aş!), blând de să-l pui la rană, grav şi cu tăceri
maiestuoase, ca un clasic în viaţă.Altora, oare de ce, li s-a părut cam
egoist. Alt director, sonetistul Mihai Codreanu, derutant prin
salturile de umoare. Cu vederea slabă, tot mai slabă, nu atât vedea
spectacolele, cât mai degrabă le auzea. Şarmantul Ionel Teodoreanu,
purtând cochet o rubaşcă neagră (având-o alături pe bruna cu ochi
migdalaţi Lily Teodoreanu), întocmeşte câteva „foi calificative”
savuroase prin vioiciunea şi coloritul lor. Două luni ocupă biroul
directorial jucăuşul G. Topîrceanu, nu prea falnic la stat, păşind uşor
legănat, cu pălăria lui inconfundabilă, trasă pe o sprânceană şi având
în mână un bastonaş cu care se simte el bine. O figură străvezie, cu
cearcăne întunecate, G.M. Zamfirescu, atins de boli care îl vor
răpune. Frapa prin „figura palidă de copil pe care o degaja arşiţa
celor doi ochi mari cu gene de fată oacheşă”. Integraţi şi el şi Ion
Sava în colectivul artistic al teatrului ieşean, nu făcea casă bună cu
redutabilul scenograf. Alegând greşit, Teleajen dă un citat din
reflecţiile lui Sava, deşi era mai bine să n-o facă. Misoginismul
făţosului cu ochi albaştri nu are nici un haz: „Natura a pus la

Baba-Hârca

Portrete

dispoziţie numai bărbaţilor
facultatea de a gândi.
Femeilor le stă bine când
şed”. Mda, viziune de artist
plastic...

Nu întâlnim, în cartea
Morcovescului, numai
oameni de teatru. Junele se
mişca ş i p r i n med i i
scriitoriceşti. Participa, de
cu seară până în zori, la seri
literare, se încumeta să
meargă la cenacluri precum
acela, simandicos, în care
trona la modul propriu
Alexandru Macedonski.
Mi-l închipuiam pe poet mai
scorţos, mai distant, cu aere
donchijoteşti, trufindu-se în
„curtea” de admiratori care
şi scriau. N-am crezut că
putea în răstimpuri să emită
o „cascadă de râs melodios”. Un alt personagiu, „Moşul Gheorghe”.
E George Coşbuc. El îl convinge, cu vorbe de bun-simţ, pe Stelian
Morcovescu, care suna, orişicât, legumicol, să-şi schimbe numele în
Sandu Teleajen. Un episod tragic: moartea într-un accident de
automobil (câte automobile or fi circulat pe atunci?) a fiului lui
Coşbuc, Alexandru. S-a ales praful de filosofia optimistă a
rapsodului! G. Ibrăileanu, cu barba lui frumoasă, de patriarh (o
podoabă asemănătoare conferă spiritualitate pictorului Octav
Băncilă), e un magistru care îşi seduce învăţăceii cu prelecţiuni
limpezi şi pline de miez. Are şi el ciudăţeniile lui. Lucrează noaptea
şi nu suportă nici un zgomot. De aceea cocoşii care au iritantul obicei
să-şi lanseze spre zori triumfătorul cucurigu vor fi scurtaţi de cap.
Tabieturile fac parte din ritualul zilnic al vieţistului Garabet, cum şi
maniile, dintre care faimoasă a rămas cea iscată din teama grozavă de
microbi. O scenă cu tremolo îl aduce în prim-plan pe iremediabil
îndureratul, dintr-un motiv cunoscut de toată lumea, St.O. iosif,
purtând pecetea unei oboseli care l-a împăienjenit. Suvenirurile
despre bizarul publicist Socrate Găman, aduc a proză de ficţiune
producând o lectură agreabilă. Rândurile despre Bogdan Amaru
parcă ar vrea să stoarcă o lacrimă, şi chiar mai multe. Sărac şi cu
sănătatea la pământ, nefericitul îşi trăieşte ca vai de lume amara
viaţă. Poftit la Iaşi, unde păreau că or să i se deschidă neaşteptate
perspective, în sufetul lui a încercat mijeşte speranţa. Prinde puteri şi
cu energia disperatului vine pe jos de la Bucureşti îmbrăcat cu un
pardesiu subţire şi jerpelit şi încălţat cu o pereche de pantofi scâlciaţi.
Făgăduielile nu se împlinesc, dar barem Sadoveanu, ca un
binefăcător, îi plăteşte chiria. Cam fără rost, Panait Muşoiu se iţeşte
în zona „socialistă”, nesuferită a însemnărilor morcovesciene.

Cât despre corectură, aici e jale. Mai ales la numele proprii. Vreţi
exemple?... Gârlă. Şi dintr-alea pocite bine: Hari Murger (pentru
Henri Murger), Rejans (pentru Réjane), Ernesto Rosii (pentru
Ernesto Rossi), Eleonora Duze (pentru Eleonora Duse), A. Larodi
(pentruA. Parodi), Pestia (pentru Pastia), Const. Momulescu (pentru
Const. Momuleanu), P.P. Peroni (pentru P.P. Petrone), Burianescu
(pentru Burienescu), Bălăncescu (pentru Bălănescu), Mihai Galion
(pentru Mihai Galino), Sorona Ţopa (pentru Sorana Ţopa), Virgil
Stoicescu şi Octav Sava (pentru Virgil Stoenescu şi Octavian Sava).
Iar ca să fie « pedepsit » şi autorul - S. Morcovescu Telejean (în loc
de...).Telejean, care va să zică...

Florin FAIFER

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

Liviu BRĂTESCU

(continuare din nr. 57)

Atent la detalii, guvernul I.C. Brătianu nu consideră că
după dezvelirea statuii acţiunea era terminată.
Declarând că scopul evenimentului organizat fusese

dezvoltarea sentimentului naţional şi a memoriei lui Ştefan,
executivul de la Bucureşti a dispus realizarea unui număr
impresionant de tablouri cu imaginea statuii lui Ştefan şi a întregii
ceremonii de inaugurare, care urmau să fie trimise prin intermediul
prefecturilor şi la şcolile generale din toate judeţele ţării. În anumite
cazuri, chiar prefecturile solicită de la guvern sau de la prefectura
judeţului Iaşi tablouri de tipul celui descris. Numărul tablourilor
trimise de ministrul de interne Chiţu pentru a fi distribuite la şcolile
de gradul I ajunge la 483, cu indicaţia de a fi utilizate şi la alte serbări
naţionale. Chiar dacă multe dintre acuzaţiile conservatorilor se
înscriau în registrul obişnuit al reproşurilor opoziţiei, o dovadă a
greutăţilor prin care trecea oraşul Iaşi în această perioadă o avem
chiar de la I.C. Brătianu. La sfârşitul acţiunilor organizate la Iaşi,
acesta îi mulţumeşte pentru implicarea sa prefectului de Iaşi,
Dimitrie Pruncu, căruia îi transmite şi suma de 5.000 de lei, destinaţi,
conform dispoziţiei regelui Carol I, să fie împărţiţi la săraci.
Discuţiile între primăria şi prefectura judeţului Iaşi, privind
repartizarea diferitelor cheltuieli generate de organizarea
evenimentului, sunt şi ele dovezi ale dificultăţilor economice
existente în acel moment. Dar supărarea celor care se obişnuiseră să
vorbească în numele Moldovei era provocată mai degrabă de orgolii
personale. Interpretând lipsa lui C.A. Rosetti de la banchetul dat la
Teatrul Naţional ca un semn nou de indiferenţă faţă de Moldova,
liderii opoziţiei insistau pe lipsa de entuziasm a populaţiei faţă de
manifestările acuzate că ar fi avut un puternic caracter
guvernamental. Absenţa mitropolitului şi în general a clerului de la
petrecerea organizată în seara inaugurării constituiau şi ele nişte
semne ale lipsei de respect faţă de Iaşi.

Sfârşitul manifestărilor avea să aducă o nouă „problemă“.
Venit la Iaşi cu două zile mai devreme, suveranul vizitează primăria,
unde examinează şi tronul lui Ştefan, adus pentru acţiunea de pe 5
iunie de la biserica comuneiVânători, judeţul Neamţ.Aflând de la un
consilier local (Verussi) că la biserica amintită existau şi alte obiecte
din epoca lui Ştefan, luate din cetatea Neamţului, Carol dispune
transportarea tuturor acestor obiecte la pinacoteca din Iaşi, pentru
formarea unui muzeu special. Cu puţin timp înainte de această vizită,
ministrul instrucţiunii publice hotărâse realizarea unui inventar al
acelor relicve, aşa încât cererea formulată de Carol ca Verussi să
fotografieze toate acele lucruri şi să realizeze o lucrare despre istoria
lor, venea ca o completare a amintitului ordin. Dacă în momentul
mutării stranei lui Ştefan cel Mare exista un acord al autorităţilor
judeţului Neamţ, după terminarea manifestării de la Iaşi acestea
considerau firească restituirea preţiosului obiect. Corespondenţa
între cele două prefecturi ne prezintă într-o altă imagine pe edilii
Iaşului. Obişnuiţi a se prezenta ca nişte victime ale politicii nedrepte
a Bucureştiului, prefectul şi primarul „capitalei Moldovei“ nu ezită
să îşi manifeste indiferenţa faţă de cererea de restituire a tronului,
venită din partea celor care se considerau proprietari de drept. După
mai multe scrisori, apare o primă justificare a păstrării obiectului
disputat: existenţa unui ordin al ministrului cultelor şi instrucţiunii,
care ar fi dispus rămânerea şi depozitarea sa în pinacoteca de la Iaşi.

Dacă evenimentul asupra căruia ne-am oprit a beneficiat de o
anumită atenţie istoriografică, aceasta s-a datorat nu numai faptului
că era vorba de inaugurarea statuii celui mai mare voievod al
Moldovei, ci şi intervenţiei din seara zilei de 5 iunie, a senatorului
Petre Grădişteanu. Asupra discursului susţinut de acesta în sala
Teatrului Naţional din Iaşi ne vom referi în rândurile următoare. În
atmosfera deja cunoscută, cuvântul senatorului liberal avea să
devină, în scurt timp, un nou subiect al disputelor putere-opoziţie. În
vreme ce apropiaţii PNL încercau să diminueze trimiterea făcută de
acesta la teritoriile româneşti aflate în componenţa altor state,
adversarii guvernului insistau pe complicaţiile internaţionale care
aveau să apară în urma celor rostite de Grădişteanu. Membru al PNL
încă din perioada constituirii coaliţiei de la Mazar Paşa, el s-a
dovedit, pe parcursul întregii sale activităţi politice, un lider
temperamental care, asemeni altor lideri politici, avea să treacă prin
mai multe grupări. El avea să rostească la un banchet dat de
municipalitatea Iaşi, în sala Teatrului Naţional, în faţa a 420 de
invitaţi din ţară, un discurs care a provocat destule controverse.
Cuvintele senatorului liberal, pronunţate într-o adunare aflată în
afara programului, avea să capete greutate şi datorită poziţiei
importante pe care o ocupase în Senatul României, cu puţin timp
înainte.

În nota specifică şi celorlalte intervenţii, Grădişteanu schiţa,
la începutul discursului său, un adevărat la adresa
suveranului. Parlamentarului liberal i se părea meritoriu faptul că în
„glorioasa cetate a lui Ştefan“ au venit cetăţeni din toate colţurile
ţării, iar explicaţia dată era existenţa unei legături puternice între
români şi monarhul lor. Spre deosebire de antevorbitorii săi, Petre
Grădişteanu îi aminteşte în alocuţiunea sa pe marii absenţi de la Iaşi,
regina şi primul ministru, cărora le închina simbolic paharul său de
vin. Ceea ce avea să producă nemulţumirea diplomaţilor austrieci şi
avea să dea apă la moară adversarilor politici era trimiterea sugestivă
la Banat, Bucovina, Transilvania, unele ziare adăugând din oficiu şi
Basarabia. Alocuţiunea sa a căpătat o anumită greutate prin
adresarea finală către rege şi prin gesturile suveranului de la sfârşit,
de a-i strânge mâna şi a ciocni cu el, în prezenţa unei audienţe
numeroase. Din momentul acesta avea să curgă un şir întreg de
dezminţiri şi interpretări. În timp ce senatorul liberal încerca, printr-
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o scrisoare adresată „României libere“, să rectifice textul apărut în
majoritatea ziarelor, guvernul insista asupra prezenţei sale în calitate
de neoficial al statului român la acel banchet, fapt dovedit prin
nepublicarea alocuţiunii în „Monitorul Oficial“. Tăvălugul pornise
însă în urma reproducerii ei în „L'Indépendence Roumaine“, unde un
corespondent adăugase, după relatări ale altor martori, numele
primelor trei provincii menţionate deja, el adăugând de la sine pe cel
al Basarabiei. Un prim efect al acestei situaţii neplăcute a fost
expulzarea lui Emile Gali, patronul ziarului.

Prin discursul lui Grădişteanu, serbarea de la Iaşi capătă o
anumită vizibilitate şi în presa externă. Atente la evenimentele
importante ce au loc în România, ziarele occidentale descriu cu
destule amănunte atmosfera politică din ţară, discursurile ce se
rostesc cu prilejul inaugurării statuii lui Ştefan şi, nu în ultimul rând,
relaţiile dintre Carol şi clasa politică românească. Frecventa
rememorare de către vorbitori a luptelor duse de Ştefan împotriva
Ungariei, Poloniei şi turcilor nu putea trece neobservată, indiferent
cui aparţineau acele intervenţii. Tonul presei germane, austriece şi
ungare faţă de aspectele amintite diferă şi în funcţie de apropierea
care exista între acestea şi diferiţi lideri politici din Austro-Ungaria,
dar mai ales de mesajul care se dorea a fi transmis guvernului român.
Când spunem asta ne gândim la faptul că, dincolo de ameninţările
mai mult sau mai puţin subtile, care vin prin intermediul unor organe
de presă, supărarea habsburgică provocată de discursul lui
Grădişteanu era mult exagerată de ziarele conservatoare din
România. Citind articolele apărute la Viena sau la Budapesta şi
punându-le în corelaţie cu demersurile diplomatice dintre România şi
Austro-Ungaria, în vederea aderării statului român la Tripla Alianţă,
avem senzaţia că ele făceau parte mai degrabă din cadrul unui joc de
„îmblânzire“ a României. Când spunem asta ne gândim la
intransigenţa României într-o serie de probleme cum ar fi sprijinirea
mişcării româneşti din Transilvania sau intenţia Vienei de a căpăta o
poziţie dominantă în Comisia europeană a Dunării. Pentru austrieci,
discursul lui Grădişteanu apare, în aceste condiţii, ca un excelent
pretext de a face presiuni asupra României. Fără a renunţa la apărarea
intereselor sale, guvernul român caută modalităţi de lămurire a
viitorilor săi aliaţi asupra lipsei oricărei legături între intenţiile sale
politice externe şi unele acţiuni politice individuale de tipul celei
aparţinând senatorului liberal deja menţionat. Aceasta avea să se
producă mai întâi prin nepublicarea intervenţiei sale în „Monitorul
Oficial“, iar apoi, după presiuni ale guvernului austriac, chiar printr-o
desolidarizare oficială, publicată pe 19 iunie în „Monitor“.

Patru zile mai târziu, avea să fie înaintată oficial
reprezentantului austro-ungar de la Bucureşti, de către ministrul
român de externe, D.A. Sturdza, şi dată publicităţii peste câteva zile,
în cotidianul austriac Wiener Abendpost. O dovadă a faptului că şi
Austro-Ungaria dorea stingerea rapidă a acestui incident o
reprezintă, în opinia noastră, destituirea funcţionarilor de la punctul
de graniţă Iţcani, unde grănicerii austrieci comiseseră abuzuri
împotriva celor români. Iar solicitarea guvernului român de a se lua
măsuri pentru reparaţia necesară a fost luată repede, chiar dacă
incidentul nu avea loc la mult timp după 5 iunie 1883. În aceste
condiţii, articole de genul celor publicate de Mihai Eminescu în
„Timpul“, în perioada ulterioară inaugurării statuii lui Ştefan, în care
se vorbea despre gesturile necugetate ale liberalilor şi pericolul
extern la care aceştia supuseseră ţara prin întreaga lor politică, sunt
complet nefondate. Poetul se descătuşa din nou împotriva liberalilor,
comentând întreaga manifestare de la Iaşi fără a se fi deplasat în
localitate, deşi fusese trimis la Iaşi, de ziarul la care lucra.Acesta este
motivul pentru care privim cu circumspecţie şirul de articole
publicate în „Timpul“. În plus, dacă liberalii încercau, prin invocarea
lui Ştefan, să realizeze o solidarizare a românilor în jurul lor,
Eminescu, apropiat conservatorilor, tot în scopuri politice, îl invoca
pe voievodul Moldovei pentru a arăta cititorilor diferenţa între cei ce
se aflau la guvernare şi personalităţile de altădată. Încercând să
răspundă într-un fel acuzaţiilor aduse de Eminescu (liberalii ar fi fost
dispuşi, din dorinţa de a rămâne la putere, să sacrifice interesele
statului român), „Românul“ din 8 iulie 1883 afirma că nu este pe
punctul de a uita dificultăţile create de Austria de-a lungul timpului,
exprimându-şi dorinţa de a se pune capăt „lungului şir de umilinţe
provocate de guvernul austriac celui român“. Dincolo de replicile
indirecte între porta-vocea liberalilor români şi ziare precum
„Fremdenblatt“, „New Freye Presse“, şi chiar „Deutsche Zeitung“,
pe tema gesturilor inamicale ale unui stat la adresa celuilalt, şi de
proteste de tipul celui exprimat de cunoscutul diplomat Kalnoky, cele
două state vor reuşi, cu ajutorul lui P.P. Carp, să treacă peste incident.
Concilierea era grăbită şi de interesele politice comune, atâtViena cât
şi Bucureştii preocupându-se îndeaproape de proiectele pe care
Rusia le avea în Balcani. În aceste condiţii, incidentul Grădişteanu
avea să se stingă în curând, îndeosebi din cauza aderării statului
român laTriplaAlianţă în toamna aceluiaşi an, 1883.

evenit subiect al unor dispute politice interne şi
generând tensiuni internaţionale, Ştefan cel Mare
avea să fie utilizat şi cu alte ocazii de către oficialii

statului român. Astfel, cu prilejul jubileului din 1906, actul
comemorativ înscris pe pergament avea alături de portretele lui
Mircea, Mihai şi pe cel al lui Ştefan.

Fără a încerca să stabilim concluzii, putem spune că ceea ce s-
a întâmplat în 1883 la Iaşi nu reprezintă un caz singular, ci se înscrie
mai degrabă într-un anumit tipar. Evenimentele din anul la care am
făcut referire în rândurile de mai sus pot fi înţelese dacă avem în
vedere câteva aspecte. Mai întâi faptul că societatea românească
aflată în plină modernizare are în permanenţă tendinţa de a se uita în
trecut. Dacă cei care se află la putere invocă personaje mitice de tipul
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lui Ştefan, pentru a obţine o conjunctură, ceilalţi invocă acelaşi erou
de dragul antitezei cu decidenţii politici contemporani. Devenită
parte componentă a strategiei politice, raportarea la un trecut de aur
este frecvent utilizată şi ea în mod diferit. Dacă naţionali-liberalii
(cum se denumeau adepţii lui I.C. Brătianu) amintesc timpurile
glorioase ale lui Ştefan pentru a arăta care este reperul lor în acţiunea
politică pe care o desfăşoară, adversarii sunt preocupaţi ca, prin
invocarea aceleiaşi perioade, să arate decadenţa epocii
contemporane, de care vinovaţi erau doar adversarii lor politici.Anul
1883 venea deja după două acţiuni importante, la care liberalii
participaseră din poziţia de grupare politică guvernamentală
(câştigarea independenţei şi proclamarea regatului) şi pe care şi le
atribuiau mai ales în condiţiile luptelor politice. Nemulţumirea
neexprimată a conservatorilor era determinată de faptul că
neparticipând la luarea deciziilor privitor la organizarea
ceremoniilor legate de inaugurarea statuii lui Ştefan, nu ei erau cei
care aveau să beneficieze de pe urma evenimentului. Opoziţia ştia
foarte bine că, în condiţiile unei puternice contestaţii, grupul aflat în
posesia puterii va stabili regulile jocului în aşa fel încât toate
profiturile materiale şi de imagine să îi aparţină, realizând astfel şi o
nouă legitimare. Puternic atacaţi, începând cu 1883, chiar de către
foşti colaboratori precum D. Brătianu, liberalii din jurul lui I.C.
Brătianu intuiau că menţinerea la putere nu se putea face doar
organizând şi câştigând alegeri. Pentru a obţine credibilitate era
nevoie de o diversificare a formelor şi mecanismelor de legitimare.
Pe lângă discursuri se cereau deci realizări notabile, fapte
memorabile de tipul celor de la 1866, 1877 sau 1881. Inaugurarea
statuii, aşteptată în mod real de ieşeni şi nu numai, era ocazia de
utilizare, în folosul propriu, a unui simbol vechi, într-un cadru
ceremonial nou. Pentru liberali, dar şi pentru Carol deopotrivă,
ceremonia inaugurării statuii era mijlocul cel mai nimerit pentru
exprimarea statutului lor de conducători. Aceasta avea să se facă
evocând un erou comun unui grup (moldovenii) sau chiar unei
întregi societăţi, însufleţind sentimentele de coeziune şi sprijin
popular pentru cei care organizau evenimentul. Măsura în care
strategia aceasta dădea rezultatele scontate de ătre liberali avea să se
vadă în anii următori. Dacă luăm în considerare evidenta sporire a
contestărilor am înclina să credem că „planul“ nu a reuşit.

u am putea încheia însă fără a face câteva consideraţii
asupra celuilalt factor politic implicat în acţiunea
desfăşurată la Iaşi, în 5 iunie 1883, Carol I. La fel ca şi

echipa guvernamentală, el ştia că într-o societate în care circulaţia
informaţiilor nu era tocmai bună făcându-se doar prin intermediul
presei, sentimentul de siguranţă al populaţiei putea fi mărit în
condiţiile punerii în scenă a unor simboluri istorice şi politice de
mare anvergură aşa cum era Ştefan cel Mare.

Suveranul a ştiut de la începutul „mandatului“ său că, pentru a
putea fi urmat de români, trebuia să aibă o comunicare directă cu ei,
să le creeze măcar impresia că poate obţine ceea ce ei îşi doresc. În
plus, plasându-se în continuitatea lui Ştefan, dar nu numai a lui, el
avea posibilitatea să producă reacţii emoţionale puternice în rândul
populaţiei, ceea ce presa epocii (la care am făcut trimitere în text) ne
face să înţelegem că s-a şi întâmplat. Carol I trebuia să facă faţă acum
şi contestatarilor celor care nu mai credeau în capacitatea liberalilor
de a conduce eficient ţara, dar cu a căror lideri el se înţelesese asupra
orientării politicii externe a României. Pentru a bloca tirul acuzaţiilor
aduse lui I.C. Brătianu, monarhul nu putea pierde prilejul de a se
prezenta ca un lider apt să facă faţă dificultăţilor politice, graţie unei
strategii bine puse la punct. În condiţiile temerilor legate de controlul
Austriei asupra Dunării, discursul lui Carol din sala Teatrului
Naţional, în care evoca personalitatea lui Ştefan şi luptele acestuia,
contribuia la o identificare cu el, dar şi la asumarea unui angajament
în privinţa viitorului.

Dincolo de obiectivele fiecărui actor implicat, inaugurarea de
la 5 iunie 1883 ne duce cu gândul la o situaţie-tip, în care puterea
politică utilizează un monument pentru a construi ceea ce se
numeşte, de regulă, .

Prin statuia lui Ştefan, apărută într-un moment delicat, tradiţia
îşi putea demonstra forţa constructivă, iar trecutul reînviat apărea ca
o mixtură în care se amestecau, deopotrivă, nostalgia, frustrarea,
satisfacţia.
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Biserica ”Sf. Nicolae Domnesc”
În peisajul urbanistic al Iaşului contemporan, centrul

istoric păstrează cu pioşenie o serie de vechi zidiri a
căror bogăţie şi valoare inestimabile se bucură de o

recunoaştere unanimă, dintre care edificiile religioase ocupă
un loc de prim rang datorită aspectului impunător cât şi a
geometriei şi detaliilor arhitecturale, amintind peste veac
despre ceea ce a fost vechea capitală a Moldovei. ”Iaşul este
oraşul bisericilor, în piatra cărora Domnitorii şi părinţii noştri
au însemnat de-a pururea nestrămutata lor smerenie”,
observa cu ani în urmă N.Gane.

De acest sfânt lăcaş sunt legate şi alte evenimente
petrecute în istoria Moldovei. ”Pe lespedea bisericii Sfântul
Nicolae Domnesc, a lui Ştefan cel Mare, păşea în 1652 un
cortegiu nupţial princiar. Era nunta domniţei Ruxanda, fiica
Lupului care devenea soţia lui Timuş, fiu al hatmanului
Ucrainei” (C. Ciopraga). Întâmplarea mai păstrează peste
veac nostalgia ei. Fiica mai mică a domnitorului Vasile Lupu
şi a doamnei Tudosea este una din cele mai cunoscute figuri
ale istoriei noastre, soarta ei depinzând de întâmplările
vremii. C. Gane descrie în ”Trecute vieţi de doamne şi
domniţe”, 1971, acest moment: ”... duminică 1 septembrie
(1652, n.n.) avu loc nunta... mirele şi mireasa merseră la
biserica Sfântul Nicolae Domnesc (domnul şi doamna

”Cel mai vechi monument păstrat sub forma unei copii
aproximativ exacte este biserica Sf. Nicolae Domnesc,
clădită în forma sa originală din voia domnitorului Ştefan cel
Mare între 1 iunie 1491 şi 10 august 1492”. Însemnarea
aparţine lui Gh. Curinschi şi nu pare a fi infirmată de
cercetările efectuate privind trecutul acestui lăcaş. Istoricii
afirmă, potrivit cronicii, că atunci când marele domnitor a
ridicat biserica Sf. Nicolae Domnesc, el a zidit de fapt o nouă
biserică, mai măreaţă, în locul uneia sau lângă alta mai veche,
dar cu certitudine în preajma curţii domneşti (D. Bădărău, I.
Caproşu, Iaşii vechilor zidiri, 1974). Edificiul a fost
înconjurat de ziduri, o porţiune a zidului din timpul lui
Alexandru Ruset putând fi văzută şi astăzi spre Palatul
Culturii. Biserica a fost folosită multă vreme ca mitropolie şi
servea deseori pentru oficierea ceremonialului de curte, aici
fiind unşi, cu unele excepţii, voievozii Moldovei începând cu
Alexandru Lăpuşneanu, apoi Ioan Heraclide Despot,
Gheorghe Ştefan, Dimitrie Cantemir, ultimul fiind Grigore
Al. Ghica la 2 octombrie 1849. Singurul domn înmormântat
aici a fost Constantin Cantemir, strămutat mai târziu de
nepotul săuAntioh la Mănăstirea de pe Milcov. Într-o chilie a
acestei biserici a locuit o vreme mitropolitul Dosoftei, în
acest lăcaş se semnalează existenţa unei tipografii şi a unei
şcoli care, reorganizată de mitropolitul Iacov Pruteanul,
ajunge una din cele mai renumite din Moldova. Toate aceste
date cât şi altele pe care nu le-am mai reprodus aici sunt foarte
frumos redate în lucrarea ”Prin Iaşii de odinioară”, 1995,
autori Liviu Rusu şi col.

nefiind de faţă), îngenunchiară pe covor, primind
binecuvântarea preoţească, dănţuiră împrejurul mesei,
sărutară icoanele, călcară galbenii, şi apoi, bărbat şi nevastă;
se întoarseră la palat unde Timuş, conform obiceiului, îşi
sărută pentru întâia dată soţia, în faţa tuturor”.

În decursul timpului, biserica suportă o serie de reparaţii,
adăugiri, în forma sa actuală putând fi văzută după ce, între
anii 1884 şi 1904, a fost dărâmată şi reclădită din temelii,
după vechea formă, de arhitectul Lecomte de Noüy, care
restaurează în aceeaşi vreme şi biserica Trei Ierarhi. Astfel,
datorită stării precare în care se afla este reparată de Antonie
Ruset în 1678, domnitorul însuşi mărturisind într -un hrisov
că biserica ”era stricată de foc şi de ploi, de gios, din urzirea
ei, păr sus, în vârvu” (”Iaşii vechilor zidiri”). Şi tot atunci,
probabil, a fost suprimat zidul dintre pronaos şi naos şi
înlocuit cu cele trei arcade păstrate de arhitectul Lecomte de
Noüy. În 1678 Antonie Ruset repară clopotniţa, face zid
împrejur şi o zugrăveşte. Dar, fiind mazilit, domnul
moldovean n-a terminat de zugrăvit biserica, fiind pictată în
primăvara anului 1679, la începutul domniei lui Gheorghe
Duca, urmaşul în scaun a lui Antonie Vodă, menţionează
sursa citată.

Biserica are de suferit de pe urma incendiilor în 1725,
1753, 1784, 1821, a cutremurelor, fiind mereu reparată.
Construcţia defectuoasă a adaosurilor ameninţau cu
prăbuşirea, fiind necesară o urgentă restaurare temeinică.
După dărâmarea adaosurilor în 1888, a fost acceptată
propunerea arhitectului restaurator de a se demola şi restaura
din temelii şi biserica lui Ştefan cel Mare, cu toată opoziţia
unor intelectuali ai vremii.

”Biserica Sfântul Nicolae Domnesc este apreciată ca
unul dintre cele mai frumoase şi măreţe edificii bisericeşti din
câte s-au înălţat în acea epocă de mare strălucire a stilului
moldovenesc în timpul domniei lui Ştefan cel Mare” (”Iaşii
vechilor zidiri”).

espre biserica Sf. Nicolae Domnesc s-a scris
mult în decursul vremurilor, înfăţişarea de
odinioară a acestui sfânt lăcaş, adăugirile şi

reparaţiile fiind amintite sau îndeaproape cercetate de
personalităţi de renume, istorici, arhitecţi.

Ion Neculce, în Letopiseţul Ţarii Moldovei, aminteşte de
lucrările executate în timpul domniei lui Antonie Ruset,
Mihail Kogălniceanu în Cronicile României prezintă printre
altele o descriere a picturilor executate în primăvara anului
1679 la începutul domniei lui Gheorghe Duca. Nu pot fi
trecute cu vederea cercetările întreprinse de Nicolae Iorga şi
redate în Studii şi documente, apoi preocupările lui C.
Erbiceanu, Gh. Ghibănescu şi mai aproape de noi ale lui,
Grigore Ionescu, Gh. Curinschi ş.a.

O descriere a actualei biserici împreună cu detalii ce pot
interesa cititorul, nu numai specialistul, poate fi găsită în

D

cunoscuta şi valoroasa lucrare ”Iaşii vechilor zidiri” (autori:
D.Bădărău şi Ioan Caproşu). Astfel, menţionând faptul că
biserica Sfântul Nicolae Domnesc înscriindu-se în şirul de
biserici orăşeneşti construite de domnitorul Ştefan cel Mare
între 1490 şi 1496 şi a căror trăsătură particulară o constituie
mărirea pronaosului spre a obţine un spaţiu mai mare destinat
credincioşilor, autorii păstrează caracterizarea de biserică de
plan trilobat cu turlă pe naos şi acoperiş fragmentat (Gr.
Ionescu, Istoria arhitecturii în România, 1963).

Fără a intenţiona o prezentare de specialitate mai
detaliată, trebuie citat din lucrarea de mai sus un lucru care
trebuie reţinut: ”Înfăţişarea actuală a bisericii pare a fi
asemănătoare, cu unele excepţii, celei originale, deşi
Lecomte de Noüy, în pofida opiniei exprimate şi de M.
Kogălniceanu, că este indicată o restaurare istorică, care să
păstreze adaosurile valoroase din decursul vremurilor, a
dărâmat în întregime biserica, reconstruind-o potrivit
caracteristicilor pe care a socotit că le-a avut ctitoria lui
Ştefan cel Mare”. Mai departe, autorii subliniază că planul
bisericii repetă, probabil, pe cel al vechii construcţii, cu
excepţia arcadelor dintre pronaos şi naos care urmează,
probabil, transformările suferite de monument în vremea lui
Antonie Ruset, transformări amintite în prima parte a acestei
prezentări. Cu privire la restaurarea bisericii de către
Lecomte de Noüy, arhitectul înlătură contraforturi, adaugă
un al treilea rând de ocniţe, ceea ce atrage după sine
aprecierea că acest fapt imprimă monumentului mai multă
svelteţe. Cu toate acestea, deşi restaurarea se distinge ”printr-
o deosebită acurateţe a construcţiei şi a finisajului” (Gh.
Curinschi), ”nu poate compensa pe deplin valoarea istorică şi
artistică a monumentului de dinainte de restaurare” (D.
Bădărău, I.Caproşu). Aşa cum se prezintă astăzi biserica
place, degajând o personalitate distinctă, dar, subliniez,
trebuie luate în consideraţie şi aprecierile specialiştilor,
menţionate mai sus. Şi dacă îmi este permis să-mi exprim
personal punctul de vedere, mă alătur celor menţionate de
autorii lucrării ”Iaşii vechilor zidiri”: ”Ceea ce izbeşte mai
mult la această zidire este simplitatea şi francheţea
construcţiei, căreia totuşi nu -i lipseşte măreţia”. De aceea nu
trebuie să existe ieşean sau turist care să nu o viziteze.

Cât priveşte planul construcţiei, acesta are doar două
compartimente: naosul cu cele trei abside ale planului treflat
şi pronaosul de formă dreptunghiulară. Pronaosul este
despărţit în prezent de naos prin trei arcade sprijinite pe două
coloane, în locul peretelui de odinioară. Turla ce se înalţa
deasupra naosului este sprijinită pe patru mari arce, în timp ce
pronaosul este acoperit de o cupolă pe pandantivi, sistemul
constructiv putând fi admirat din interior fără a intra în detalii
de specialitate.

Trebuie menţionat însă faptul că atât pereţii bisericii,
bolţile, cupolele, arcele, întreg sistemul construcţiei este
pictat cu scene liturgice pe un fond albastru, de o coloraţie
apreciată ca severă. Tonurile respective conferă interiorului
un caracter mai întunecat, spun specialiştii. Pictura a fost
executată de Boris Bernard, Emilie Memplot şi P. Mauretal şi
în felul în care a fost concepută îngreuiază perceperea
formelor arhitecturale. Mai mult, aceasta nu are nimic comun
cu vechea pictură murală a bisericii executată în vremea
domnitorilor Antonie Ruset, Gheorghe Duca şi Ioan
Mavrocordat. Din această veche pictură se mai păstrează în
sala gotică de la biserica Trei Ierarhi unele fresce destul de
bine conservate.

Mobilierul bisericii este lucrat în stejar auriu,
policandrele datează din epoca restaurării bisericii şi
concepute într-un stil inspirat din arta bizantină.

La exterior ”ansamblul dă un aspect de mare zvelteţe şi
de nobilă simplitate şi conjugă în modul cel mai armonios
piatra, cărămida aparentă, teracota şi figurile colorate”
(”Iaşii vechilor zidiri”). Ferestrele strâmte trimit în interior
doar o lumină slabă, compensată de cea dată de policandre. În
arcaturile firidelor exterioare se află un număr de 282 de
figuri pictate în frescă; se observă şi o mare varietate de
discuri smălţuite policrome. De altfel ”strălucirea aceasta a
policromiei ce domină în exterior peste zidul simplu de piatră
albă contrastează cu interiorul de coloraţie albastră severă”,
conchide, prezentarea bisericii Sfântul Nicolae Domnesc,
repet, din valoroasa lucrare ”Iaşii marilor zidiri”, din care am
îndrăznit să reproduc o serie de elemente studiate cu mult
profesionalism de către autori, pentru a prezenta succint
sfânta biserică ce rămâne pentru Iaşi una din pietrele sale
scumpe care a străbătut veacurile.

Ştefan CUMPĂNESCU
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Pagină coordonată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

KYPRIANOS,
Arhiepiscopul Ciprului,

din nou la Ia iş
„Oriunde te-ai duce, Ciprul te răneşte”

(SEFERIS)

Nu departe de Nicosia, dar foarte aproape de oraşul
Paphos, din apele spumoase ale Mediteranei, după cum
spune legenda, s-a întrupatAfrodita, zeiţa frumuseţii şi a

iubirii. Sublimă, fascinantă, legenda trebuia să aducă numai lumină
şi fericire. Dar nu a fost să fie aşa! Pentru că, pe aceste meleaguri,
aflate în nemiloasa bătaie a vânturilor şi a valurilor, istoria a
înregistrat nenumărate invazii. Pe aici au trecut egipteni, perşi, arabi,
cruciaţi, romani, turci (1571-1974), englezi (1878 până la 1956-
1960), întunecând frumuseţea, farmecul şi suveranitatea acestui
sfânt pământ. După cum s-a văzut, istoria s-a răzvrătit împotriva
mitologiei.

Reamintirea trecutului este o sacră datorie a acestui pământ, ştiut
fiind că naţiunile care îşi uită istoria sunt sortite pieirii... Câtă
dreptate a avut poetul grec Seferis, care a trăit un timp şi în Cipru,
închinându-i 15 poeme... Cuvintele sale nu şi-au pierdut însemnata
semnificaţie, devenind axiomatice şi în articolul nostru.

La 23 septembrie 2015, a avut loc, în Piaţa Prieteniei Româno-
Elene din zona Halei centrale din Iaşi, dezvelirea bustului
arhiepiscopului-martir al Ciprului, Kyprianos, realizat de sculptorul
Ion Ladea. Evenimentul, punte de înterferenţe între două culturi şi
civilizaţii vechi, a Eladei şi a României, a fost onorat de prezenţa
Excelenţei sale Dimitris Hatziargirou, ambasadorul Republicii
Cipru în România, a I.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi
Bucovinei (care a oficiat o slujbă ocazională), însoţit de Episcopul
de Neapolis (Porfirie din Cipru), a lui Mamas Koutsoyannis,
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie (România-Cipru), a
Mariei Hristou, consul al Republicii Cipru în România. De
asemenea, au mai fost prezenţi Calliopi Avraam, fostă ambasadoare
a Republicii Cipru în România, Marios Kiitou, consul onorific în
Limassol şi, în calitate de gazdă, primarul interimar al Iaşului, Mihai
Chirica, care a declarat emoţionat că: „Iaşul a fost oraşul de suflet al
arhiepiscopului Kyprianos”. Fiind plecat din ţară, Excelenţa Sa
Grigorios Vasilokonstandakis, ambasadorul Republicii Elene în
România, a transmis un salut plin de curtoazie. Au asistat şi

*

reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Iaşi, ai Lectoratului
( f o s t u l S e m i n a r ) d e
Neogreacă al Universităţii
„Al. I. Cuza”, ai Comunităţii
Elene din Iaşi, ai Editurii
„Omonia” din Bucureşti, ai
F u n d a ţ i e i p e n t r u
P r o m o v a r e a C u l t u r i i
Balcanice şi Europene
„Rigas Fereos”, precum şi un
public receptiv.

Era şi normal ca acest
eveniment să se desfăşoare la
Iaşi, izvor nesecat de cultură
şi civilizaţie românească,
centru al iluminismului
neogrec, oraşul eteriştilor.

Pentru că, din câte se ştie, arhiepiscopul Kyprianos a poposit pe
meleagurile sfinte ale Moldo-Valahiei în 1784, trăind aici peste 18
ani. A studiat la Academia Domnească ieşeană, urmând cursurile
de filologie şi teologie. Aici, poate, după modesta noastră opinie,
şi-a conturat deplin idealul său de propovăduitor al creştinismului
ortodox şi al dorinţei popoarelor pentru libertate şi independenţă,
împotriva oricărei ocupaţii şi intervenţii străine. Din documentele
existente, reiese că arhiepiscopul Kyprianos a fost membru al
Eteriei (organizaţie care a pregătit Revoluţia din 1821 începută la
Iaşi). A desfăşurat şi o prestigioasă activitate, după întoarcerea sa
în patrie, ca arhimandrit, episcop şi arhiepiscop(1810), onorându-
şi obligaţiile faţă de enoriaşi prin înfiinţarea de şcoli, una chiar
după prototipul Academiei Domneşti din Iaşi, prin alocarea de
fonduri destinate sprijinirii celor săraci, prin eradicarea epidemiei
pan-cipriote a lăcustelor ş.a.m.d.

Respectând planul general al desfăşurării Revoluţiei din
1821, a găzduit numeroşi emisari ai lui Alexandru Ipsilanti,
oferind un substanţial ajutor mişcării de emancipare naţională, în
timpul acesteia, mai ales în Peloponez. Din nefericire,
documentele de iniţiere şi de membru al Eteriei, precum şi
corespondenţa clandestină a lui Kyprianos cu comandantul
acesteia nu mai există. Doar o singură scrisoare a lui Ipsilanti către
Kyprianos s-a păstrat. Desigur, activitatea sa de păstor dăruit al
Ciprului şi de susţinător material şi spiritual al revoltei elenilor
împotriva ocupaţiei otomane nu a fost pe placul guvernatorului
turc din Nicosia şi chiar a sultanului.

Aşa că, la 9 iulie 1821, din ordinul sultanului, arhiepiscopul-

* Otomanii, care au ocupat insula în 1571, au transmis-o englezilor ca pe
un „dar” în 1878. Începând cu 1956, Ciprul a luptat pentru eliberarea de
subocupaţia engleză, devenind un stat independent în 1960.

Andreas RADOS

Kostis PALAMAS

CRĂCIUNUL
(Fragment)

De-aş fi fost eu măcar un pai, în staulul în care
Hristos şi-a deschis prima dată ochii către soare!
Să văd privirea lui dintâi, faţa-i surâzătoare,
deasupra frunţii,-a lui coroană de raze lucitoare,
să strălucesc cu strălucirea-i, şi dintr-a lui suflare
pe dată fiinţa-mi să devină o delicată floare;
să mă înmiresmez şi eu, din smirnele pe care
jos, la picioare i le-au aprins Magii, în adorare,
să văd al Precuratei chip şi-a ei îmbujorare,
în braţe pruncul când şi-a luat, cu sfântă-nfiorare,
când faţa lui imaculată, suavă, de copil,
adusu-i-a aminte-ndată de crinii lui Gavriil...

De-aş fi fost eu măcar un pai, în staulul în care
Hristos şi-a deschis prima dată ochii către soare!

Biserica Profetului Ilie (Cipru)

Ioannina spirituală a anului 2015:
liniştea dominând furtuna

Dacă am încerca o comparaţie „psihologică” între
oraşele României şi Greciei, paralela Iaşi-
Ioannina ar putea fi una dintre cele mai reuşite: în

linii mari, iannioţii sunt mai blânzi şi mai calmi decât
atenienii, la fel cum (încă mai) sunt consideraţi şi ieşenii
noştri, raportaţi la „cei din capitală”. Pe meleagurile Epirului,
supravieţuirea prin cultură a devenit, o dată în plus, o sintagmă
realistă. Apărând sub diverse forme în România („

şi ”), agreată de mai mulţi sau mai puţini
consumatori de cultură, ea a transformat germenii unei
ipotetice noi în noi începuturi de

. În ciuda coşmarului financiar care se anunţa în
timpul verii aidoma unor nori sumbri deasupra Eladei, grecii
au găsit tăria de a rezista stresului, angoasei şi pesimismului
prin cultură. Proiectele culturale concepute la Ioannina şi
desfăşurate atât local, cât şi la distanţă de capitala epirotă, au
avut loc cu succes, în pofida stihiilor economice.

şi de
dinainte de după

Sahare spirituale viaţă
spirituală

Al treilea Congres Balcanic de
Filologie

Iniţiat şi realizat trei ani consecutiv, cu tenacitate şi
consecvenţă, de către poetul şi profesorul universitar
Iannis Motsios, congresul începe să devină o tradiţie.

Reprogramat în acest an de la 24-26 iulie la 4-6 septembrie
(din raţiuni lesne de înţeles), manifestarea a avut loc la Krania
Grevenon, un loc iarăşi încărcat de pace şi netulburare.
Organizatorii au ştiut să îmbine atmosfera relaxată cu
gravitatea temei: . În prezenţaPoezia anilor 1940-1950

reprezentanţilor presei, radioului şi televiziunii, comunicările
au abordat subiectul din diferite unghiuri propuse de către
invitaţi, ele depăşind, geografic, graniţele balcanice.
Scriitori, poeţi, critici, filologi, ziarişti, cercetători şi
profesori din Grecia, România (cu un participant ieşean),
Bulgaria, Albania şi Turcia şi-au unit eforturile, contribuind
la un eveniment deosebit. Ele au fost continuate, în
prelungire, sub formă de spectacole, de către actori, cântăreţi,
coregrafi, muzicieni şi artişti locali. Contribuţia românească
la această întâlnire s-a regăsit în comunicarea

. Tema următorului congres va avea în vedere o
problemă eminamente elenă:

(1943-1954).

Cuvânt şi
tăcere în operele poetice ale lui Lucian Blaga, în perioada
1940-1950

Poezia greacă din perioada
războiului civil

Candidaturi culturale

Având o treime din populaţia Iaşului, dar
impresionând prin pitorescul său, prin viaţa
universitară, prin farmecul şi atracţiile sale

turistice, Ioannina este (ca să folosim o expresie aflată în uz la
noi) un oraş „mic, dar cu ambiţii mari”, efervescent datorită
energiei creatoare care îl caracterizează. Evenimente precum
cele două consemnate mai sus (şi nu numai) au fost discutate
pe larg, cu muzica lui George Enescu drept fundal, într-un
schimb de idei radiofonic româno-grecesc purtat cu
directoarea Centrului Cultural al oraşului, doamna dr. Maria
Stratsani. Cu o activitate didactică şi artistic-organizatorică
remarcabile, ea are în vedere apropierea Ioanninei de Iaşi, pe
diverse planuri, la fel ca şi întreaga echipă de edili ai oraşului.
Tot prin asemănare cu Iaşul, printre proiectele grandioase ale
Ioanninei, aflate în pregătire, se remarcă şi candidatura
oraşului la titlul de Capitală culturală europeană, pentru anul
2021.(V.M.)

Traducere din limba neogreacă
de Valeriu MARDARE

Ioannina

martir al Ciprului a fost arestat şi spânzurat în Piaţa publică din
Nicosia. În aceeaşi zi, au fost decapitaţi alţi trei mitropoliţi
colaboratori. De altfel, dacă e să-i dăm crezare unui călător englez
al vremii, căruia i s-a confesat, se pare că arhiepiscopul Kyprianos
îşi presimţea sfârşitul.

Nu se putea ca o viaţă atât de tulburătoare, sfârşită atât de
tragic, să nu sensibilizeze, să nu inspire artiştii Cuvântului sau ai
Penelului. Poetul naţional al Ciprului, Vassilis Mihailidis (1849-
1917) i-a dedicat versuri pline de duioşie şi de speranţă: „Tu, care
ai murit pentru lumină/ Ridică-te spre a vedea soarele/ Trezeşte-
te, spre a privi cum sângele tău a devenit Împărăţie!”(„Lui
Kyprianos, arhiepiscopul Ciprului”). Tot acestui poet îi aparţin şi
poemele „9 iulie 1821 în Nicosia” şi „La moartea scumpului meu
Kyprianos”. De asemenea, pictorul cipriot Iorgos Mavroghennis
a realizat tabloul „Spânzurarea martirului naţional Kyprianos”,
care astăzi se află la Fundaţia arhiepiscopului Makarios. Un alt
monument, lucrare a sculptorului Gheorghios Bonanos,
împodobeşte palatul arhiepiscopiei din Cipru, în Nicosia.

Nu rămâne decât ca generaţiile de astăzi şi cele viitoare să
mediteze şi să acţioneze, potrivit idealurilor arhiepiscopului-
martir Kyprianos, pentru înfăptuirea unei lumi a păcii, credinţei,
adevărului, libertăţii şi frumosului!
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Nicos Terzis s-a născut în Grecia, a studiat la
Varşovia şi locuieşte în Suedia. Un spirit neliniştit
aşadar, fie doar dacă i-ai frunzări biografia. Spirit

transpus de altfel în seria de producţii plastice atipice, ce i-a
adus faima. Inclusiv la Iaşi, unde a fost prezent de curând,
graţie unui demers interesant, stimulat de Complexul Muzeal
Moldova care a stârnit nu puţine reacţii şi remarci. Poate şi
pentru că afişul nu e tocmai genul de expresie estetică sau
tehnică de comunicare vizuală pe care să le întâlneşti într-un
spaţiu expoziţional. Bine, vorbim aici de stilul său de afiş.
Pentru că, după cum bănuiesc că se ştie deja, dacă afişul,
inventat în urmă cu un secol şi ceva, avea un puternic caracter
publicitar şi un implicit scop comercial, vânzând ce altceva,
decât evenimente sau produse, cel expus la Galeriile Cupola,
era diametral opus sau, în fine, numai asta nu urmărea.

Nicos vinde idei. Şi stârneşte prin imagini o revoluţie. (Şi)
personală, dar, mai curând, una ce ţine de drama societară
actuală.Afişele lui nu te vor cuceri (neapărat) prin estetică, nu-
ţi propun majore plăceri senzoriale, nu conţin chipuri
surâzătoare, femei fatale, ţigări fine, cafea sau savon de bon

ton. În plus, nu par să anunţe nimic. Nici festivaluri, nici
concerte, nici teatre ambulante, cu scenete cochete. Anunţă
doar, de bun simţ, reacţii şi pun verdicte. Verdicte dure, dar
clare. Verdicte ce-ţi par ţie, ca privitor, surprinzător de
familiare, semn că le-ai gândit cândva ca fiind ale tale. Partea
frumoasă e că ar fi chiar ciudat să nu te complaci în mesaj, dat
fiind că pun la propriu, pe zid, "istorii" care nu s-au întâmplat
ieri, nu cândva, ci dau azi, umanităţii, mari bătăi de cap.

Uzând de o singură imagine, un fundal simplu, de regulă
monocrom, lucrările tânărului artist atrag atenţia imediat şi
aprind subit imaginaţia. Procesul de comunicare e prin urmare
aproape simultan activat. Dacă l-ai reduce la două cuvinte, ai
alege probabil sintagma de scandal vizual. Şi afişeleTerzis sunt
de bună seamă asta şi e bine că o fac. Ideea e tot ce contează şi e
folosită cu cap, în timp ce originalitatea expunerii sale face
sarea şi piperul unui mesaj condensat. Unele lucrări (imaginea
e autosuficientă majoritar) includ un fel de pastilă, un mesaj
codificat, care invită generos, în ciuda condensării extreme, la
valuri de dezbateri. Fără dileme. Uzând de foarte puţine
elemente, Nicos sugerează privitorului, iniţiat sau nu, esenţa
manifestării pe care o popularizează, reuşind astfel să acroşeze
multiple categorii de privitori.

În privinţa temelor predilecte, afişele etalate de grec te
fascinează prin asocieri şi abordare. Asta e poate amprenta lor
de genialitate.Astfel, într-o lucrare intitulată ,
petele de sânge pe fundalul verde îţi sugerează optic un câmp
de maci. Imagine ce declamă efectul acţiunilor extremiste care
pleacă, aparent, de la o cauză nobilă, orânduită de Coran. De
aici, asocierea de sânge/ mac şi câmp, ca simbol al unei politici
armate a cărei expasiune devine virală. Tot forţele extremiste
sunt subiectul predilect şi în imaginea în care unul dintre ei
zguduie/ scutura lumea, ca pe un covor. Nicos reclamă apoi
foametea şi săracia, printr-o imagine mai mult decât sugestivă,
ce înlocuieşte ţeava unei mitraliere cu o baghetă franţuzească.
Reclamă dorinţa puterii de a stârpi sau strivi inteligenţa,
realitatea încorsetării intelectuale, imposibilitatea de
exprimare, prin devoalarea ilustrativă a unui cleşte ce striveşte
nu nuci, ci un creier uman, sau prin lucrarea alternativă în care
un picior dictatorial calcă egal printre minţi dispuse pe
caldarâm şi munţi de r...t. Ideea că lumea stă în balans pe firul

Primăvara arabă

incert şi nesigur trasat între ortodoxism şi islam, e prezentă si
ea. Disimularea şi falsitatea sunt ilustrate prin celebra analogie
a lupului îmbrăcat în oaie şi savurând un os.

Pacea pe muchie de cuţit, în pericol, pacea care nu mai
implică demult echilibrul idilic necesar e, metaforic, subliniată
prin simbolul cândva celest al porumbelului.. Mai nimic nu a
rămas din zborul înalt. Nici pasărea pe jumătate jumulită, nici
ramura. Politica incertă a statelor lumii, incapacitatea de a face
faţă situaţiilor de conflict, apar, în viziunea sa, un dublu plan
sinucigaş. Planul A şi planul B sunt la fel de tăioase, precum
feţele unei lame. Magistral redate şi fără necesitatea de-a fi
decodate sunt lucrări ce aduc în prim plan metafore: aura care
ascunde coarne, urna de vot căreia i s-a ataşat lateral un sul de
hârtie numai bun de ultilizat, post vot convenţional sau umbra
prelinsă pe sol ce se agaţă cu disperare de pământul natal, pe
când posesorul ei e nevoit să emigreze cu tot cu bagaj.

O serie delicată e dedicată Uniunii Europene, pe care
artistul o acuză de snobism, superficialitate, scopuri ascunse şi
un cumul de interese greu de decimat. Binecunoscutul stindard
european e, rând pe rând, aplicat pe roata unui scaun cu rotile,
sugerând handicapul creat popoarelor ce-au aderat, ia forma
unui cerc în flăcări la Cirkus Europa, pe care dresorul îl
recomandă pentru sărit, mesajul implicit fiind acela că s-ar
putea să... te frigi; sau a unui nor negru de care au fost agaţate
tentante beculeţe, acadele şi baloane colorate. Ideea
rezumativă, redată grafic pe şleau ar fi că uniunea asta e un soi
de struţo- cămilă cu viziuni dorsale.

Un univers fără game coerente aşadar, fără un punct iniţial
şi un altul final, ci bazat doar pe stări, reacţii şi realităţi
concrete. Atitudini împotriva a ceea îl/ te/ ne enervează,
şochează, indignează mai tare. O lume bizar de colorată, plină
de tensiuni comunitare, ce s-ar putea uşor transpune în fundalul
unei binevenite trezvii şi revelaţii personale.

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Revolu ia din afiţ ş

Jil Silberstein s-a născut la Paris, în 1948, dintr-o
mamă care l-a părăsit în mare grabă şi
un tată evreu, născut în România.

Copilul Jil a plecat curând în Elveţia. Se
întoarce la 17 ani la Paris purtând, credea el,
un nume catolic alsacian. De aceea nu înţelege
de ce un coleg de facultate îl etichetează
„evreu murdar”. În vara următoare, îşi petrece
vacanţa într-un kibbutz cu sapa în mână. Nu-i
place.Tatăl său, care îşi schimbase numele în
Silbert pentru a-şi cumpăra un paşaport în
România comunistă spre Libertate, îi
limpezeşte nedumeririle:”Ştii, fiule, suntem
evrei”. Află că bunicul său William s-a născut
la Iaşi, stabilindu-se apoi la Paris, unde avea
un atelier de bijuterii. Cu o asemenea
ascendenţă, viitorul scriitor era nerăbdător să
cunoască locurile în care se născuseră şi
trăiseră înaintaşii săi. Imediat nu a fost posibil.
A intrat în publicistică, a călătorit prin lume,
dovedind o apetenţă neascunsă nu numai
pentru iubita sa literatură, ci şi pentru
etnologie, antropologie, vieţi şi oameni deosebiţi.Atradus din
Trakl, obţinând premiul Schiller, din Milosz, din T.E
Lawrence, a scris poezii, eseuri, critică literară, romane, dar şi
impresii de călătorie sau cărţi cu profil etnologic. Din 1996,
trăieşte la Zurich, continuându-şi diversa lui activitate, în care
se înscrie, prioritar, conducerea revistei de antropologie
culturală „Présences”.

În 1990 a venit în România, la Iaşi mai precis, dornic să-şi
descopere rădăcinile adânci, locurile unde i-au trăit
strămoşii. În urma acestei prime vizite a scris „Roumanie,
prison des âmes”. Titlul traduce fidel impresiile şi
sentimentele născute din acest prim contact. Mai mult decât
atât: i-au trebuit trei ani de birocratice tergiversări pentru a

UN FRANCO-ELVE IAN
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descoperi, în cimitirul evreiesc din cartierul ieşean Păcurari,
mormântul lui Berman şi Babeta, tatăl şi mama bunicului său
William. Dar nu s-a oprit aici. A vrut mai mult: să înţeleagă
cum s-a desfăşurat de-a lungul veacurilor viaţa evreilor
moldoveni, de ce s-a ajuns la nedreptele persecuţii, la
abominabilul pogrom din 1941. A cercetat arhive, acte,
documente, scrisori şi s-a hotărât să adune într-o carte
preţioasa sa descoperire, o carte care, poate, îl va ajuta să-şi
recupereze identitatea furată.

Aşa a apărut „Les Voix de Iaşi. Une epopee” (ed. Noir sur
Blanc, 2015), o carte foarte apreciată de critică care vede în ea

o sărbătoare a unei lumi dispărute. Pe
fundalul fascinant al permanentelor
convulsii sociale, economice, politice ale
Europei de Est, el creionează, în tuşe
puternice, convingătoare, epopeea evreilor
moldoveni din România. Melanjând intima
poveste a familiei sale în marea istorie a unei
comunităţi mereu obligată să lupte pentru
supravieţuire. În „Vocile Iaşului...”
naraţiunea curge pe mai multe nivele.
Primul este cel al autorului, aflat mereu într-
un suspens cât se poate de real, conducând
cititorul spre primul sejur din Iaşi, cel din
1990, când a asistat, în marele salon al
Hotelului Moldova, la ceremonia
comemorării a 70 de ani de la pogromul din
Iaşi. Documentele de familie, martorii
trecutului tulbure completează petele albe
din harta evenimentelor păstrate în arhive.
Urmărind istoria fostei capitale a Moldovei,

marcată de o puternică influenţă otomano-rusă, autorul
înregistrează dramatica scădere a ponderii populaţiei
evreieşti: de la 45000 de membri, în 1920, reprezentând
jumătate din numărul de locuitori ai oraşului, s-a ajuns, astăzi,
la câteva sute. Bătrâni şi sărăciţi. O realitate care impune una
dintre importantele probleme geopolitice şi sociologice ale
Europei.

Încercând să demonteze mecanismele care, timp de
secole, au acţionat asupra dramaticului destin al acestei
comunităţi, Jil Silberstein a realizat nu numai o carte
document, o carte anchetă, ci şi o carte omagiu, scrisă de un
povestitor înnăscut, al cărui har poetic, dublat de dezarmantul
umor evreiesc, contribuie la indiscutabila ei valoare.

Virginia FABIAN

Bianca MARCOVICI

În ultima vreme

roşiile s-au scumpit
în ţara roşiilor şi portocalelor
în ultima vreme corupţia e

descrisă cu lux de amănunte
la ştirile israeliene
şi la noi totul pluteşte
suntem înconjuraţi,
doar o insulă doar o oază
şi aia în pericol
mereu în pericol
mereu denigrată.
în ultima vreme
chiar dacă nu spun nimic
sunt privită altfel
ca o străină de cartier
doar pentru că
părinţii noştri au vorbit idiş
o limbă pierdută...
un fel de germană moldovenească
înţeleasă doar de bătrâni...
Mi-o amintesc pe mama...
"nou venită" în Israel
la o vârstă târzie
când nu mai poţi prinde rădăcini…
nu înţelegea decât
emisiunile în limba germană care au cuvinte comune.
în ultima vreme
încerc să vă părăsesc, dar nu rezist, mi-e imposibil-
sângele meu îmi dictează mereu altfel, pentru că vă iubesc

Oamenii mint
Suntem un fel de oameni
care trecem unul pe lângă altul
ne adunăm mai mult la necazuri,
bucuriile ne sunt stricate de pe margine,
precum la un meci de fotbal...
eu am peste 22 de ani de când alunec
din propria-mi viaţă
ca săpunul din mână.
uneori ne salutăm între noi,
alteori nu.
toţi avem numai un Nume
mai ales când cei de Dincolo
ne privesc!
totu-i colorat diferit, distonanţă
precum steagurile care au
o gaură în mijloc sau sunt arse de timp
doar vântul cunoaşte poveştile graniţelor
cu adevărat.
oamenii mint!
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Viaţa, jocul şi moartea lui Lul Mazrek

Ismail Kadare Generalul armatei moarte

Marius Dobrescu

(Ed. Univers, 2015) e
cea mai recentă apariţie editorială din creaţia marelui autor albanez

, care începând cu (1963)
n-a încetat să-şi consolideze apartenenţa la elita contemporană, de
recunoaştere universală (tălmăciri, premii, candidat la Nobel), a
romanului. Versiunea românească, semnată de ,
vine să lărgească, pentru cititorul de la noi, şansele de a-i cunoaşte
opera, de a pătrunde în spiritul ei.

Un roman a cărui tramă se desenează pe fundalul mohorât al
Albaniei comuniste din ultimii ani ai lui Enver Hodja: un regim
politic dictatorial, ajuns atât de rigid, de obtuz şi de sclerozat, încât să
nu mai poată ascunde semnele multiple ale iminentei prăbuşiri,
menţinut doar prin represiune.Protagonistul e un tânăr atras de teatru,
nu ştim încă dacă şi talentat, dacă are acel daimon al artei care să-l
poarte către scenă, sau e doar un veleitar. Tocmai afectat de eşecul de
candidat respins la cursurile de actorie, recrutarea şi stagiul militar
fac din el un grănicer pus să apere „Statul” de ruşinea „trădării”
imputabile - doar oficial - mult huliţilor „transfugi”, acelora care,
riscând totul, inclusiv viaţa, decideau să părăsească „raiul” fardat
potiomkinist (al propagandei) de dincoace de „cortina de fier”. Va fi
în misiune la Saranda, pe litoralul învecinat cu Grecia, unul din
punctele cele mai fierbinţi ale vânătorii „vigilente” (şi pe toate căile)
de „transfugi”, de la cei arestaţi, înecaţi sau loviţi de gloanţele
urmăritorilor până la bănuiţii filaţi şi împiedicaţi încă din faşă să
treacă de la gând şi dorinţă la faptă, la tentativa de ieşire din cuşca
„aurită”, spre libertate.

Se pleacă de la un nivel al omenescului ce nu dă semne că ar
depăşi prin ceva anume o mediocritate, e drept, încă nu eşuată cu
totul în cenuşiul comun, pentru că păstrează deocamdată un
minimum de culoare şi prospeţime ale tinereţii, cu visurile şi iluziile
ei, ferite o vreme de uscăciune, de resemnări şi de acreala însoţitoare.
Lul Mazrek se arată „mort după fetele din Tirana”. Acelaşi complex
de provincial şi în imaginea de sine din primele pagini: „actor amator
într-un teatru de provincie”, pe deasupra respins la şcoala de actorie.
Micul snobism al ideii sale de capitală şi setea de celebritate, fie şi
una efemeră. Prietenul său Nick Balliu nu e în fond prea departe, ci
doar mai maliţios şi un pic mai lucid. Îi invidiază celuilalt sezonul
gratuit pe litoralul plin de trupuri de tinere fete venite din toată
Albania. Nici Vjollica Morina, personaj de prim-plan ca şi Lul
Mazrek, nu intră mai avantajată în scenă: i se propune insistent să-şi
slujească „ţara” jucând un rol de nadă (a poliţiei politice, represive)
întinsă potenţialilor transfugi, pentru a-i preveni astfel, din timp, pe
hăitaşii „puterii”.

Se ştie vulnerabilă. Un fost iubit, Sami Braja, le va fi vorbit, odată
aflat în detenţie, anchetatorilor despre viciul în care o târâse
sodomizând-o, bănuială ce i se confirmă curând. „Statul” nu-i cere
decât să ajute la „salvarea” acelor vieţi, altfel ameninţate de apele
înecului, de gloanţele morţii. O învăluie, pe cale s-o racoleze drept
„colaboratoare”, vocea viitorului ofiţer de legătură. Se apelează la
idealismul ei tineresc, nu va fi plătită ca prostituatele de rând (şi ele
„în misiune”), va fi „binefăcătoarea” din umbră a celor pe care
cătuşele câtorva ani de detenţie îi vor ţine în viaţă, iar standardul ei de
confort şi imagine, promise ademenitor, va corespunde unui statut de
elită, al „cremei” colaboratorilor atotputernicei instituţii. Fata va
ceda acestor manevre, care combină violarea intimităţii şi a vieţii
private cu flateria-instrument al captării.Arătării colţilor îi urmează o
alunecoasă sofistică, menită să corupă . Kadare îi
compune o altfel de înfăţişare şi un altfel de demers emisarului
puterii represive, decât clişeizata faţă violentă, abuzivă, şantajist-
dispreţuitoare.

Cât despre Lul Mazrek, el are parte de inevitabila

en douceur
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O zi din viaţa
unui ministru
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, capitolul rezervat unui cotidian cazon „animat” doar de
alarmele-exerciţiu sau reale, declanşate ca vânătoare de „trădători”,
cu toată recuzita: ambarcaţiuni rapide, armament şi muniţie, câini
dresaţi. Îşi testează între timp o imagine „aureolată” histrionic, de
irezistibil cuceritor, în ochii admirativi ai unora, sau invidioşi, ca ai
lui Tomin Vorfi, camaradul temător ca nu cumva noul venit să-i
uzurpe avantajele de „protejat” al comandantului pederast: un
început de laţ ce ameninţă să se strângă tot mai mult în jurul lui,
împingând totul către un vârf de tensiune critică. Dar romancierul nu-
şi limitează -ul diegetic doar la cei doi, (în „context” de
cazarmă) şi (în solitudinea-i atrăgătoare, având ca revers
întâlnirile-confruntări cu „ofiţerul de legătură”), se deschide şi un alt

orizont, de palier al vârfului
„puterii”, treapta de la care
pleacă deciziile, ordinele,
„sugestiile” modelatoare de
practici totalitare.

pătrunde în cercul
restrâns al mai marilor Albaniei
zăvorâte (s-ar vrea, fără scăpare),
combinând tuşe de portret
(timorat, de bună seamă) al abia
înscăunatului ministru de interne
(îşi ştie în cătuşe predecesorul,
după gratii) cu masca unei
ag o n ic e (d in
totdeauna artificială, iluzorie,
fără rădăcini), dictatorul însuşi,
î n ve r s iunea lu i sen i l ă ,
plângăreaţă şi „dezamăgită”,
convins cum este că tot mai
numeroşii fugari vor numai,
imaginaţi-vă, să-l „necăjească”,

incomodându-i astfel nu doar un crepuscul personal, ci şi unul -
pentru el, de nebănuit din acel „cocon” vătuit - al sistemului. Nesigur
pe nimic, crispat, dornic să-i fie pe plac, ministrul convocat „la vârf”
preia în ce va urma toată tensiunea unei atare rupturi între o pseudo-
putere politică (menţinută prin minciună şi teroare) şi oamenii
Albaniei.

„Acum”, că toate premisele sunt montate, se poate produce şi
întâlnirea protagoniştilor, Vjollica Morina şi Lul Mazrek, purtaţi
unul către celălalt, s-ar părea, ca de un , de o
irepresibilă forţă, chiar dacă începutul absolut se rezumă la un scurt
sărut, urmat însă curând, de la o zi la alta, în necurmat crescendo ca
intensitate, de dorinţa şi obsesia bărbatului de a obţine mult dorita
permisie (de la comandantul său: oare cu ce preţ?), apoi, în fine, o a
doua (va fi şi ultima?) întâlnire: , sex, schiţat debut de
cunoaştere reciprocă şi un ciudat „mesaj” la despărţire, urmat de
temeri şi presimţiri ale femeii pe punctul de a bănui un iminent
„transfug” în cel cu care tocmai făcuse dragoste. Abia descifrabil, în
„...ino...âine...ezi”: adică „Vino mâine să mă vezi!”?Adoua zi va fi şi
ea în mulţimea de pe plajă, cu ochii pe şalupa grănicerilor purtând un
trup acoperit de cearşaful pătat de sângele hăituitului nocturn: al lui
Lul Mazrek? Aşa crede Vjollica Morina, gata să se şi acuze pe ea
însăşi de a-l fi „trădat” (o întrebare stângace) ofiţerului de legătură,
care îi şi confirmă dispariţia soldatului din cazarmă. La care se
adaugă şi ştirea unei pietre funerare comandate pe numele celui
căzut. Nimic nu pare să contrazică, să pună la îndoială, să
şubrezească o imagine (a protagonistului) de victimă a mecanismului
represiv-totalitar.

În realitate, însă, nici vorbă de vreo ratată tentativă de

clandestină, „ilegală”, emigrare. Totul nu fusese decât „un
spectacol” menit să-i înspăimânte, să-i facă să renunţe, pe nu puţinii
cu astfel de gânduri şi planuri, aşadar ceva „pus în scenă” tocmai de
câinii de pază ai detestatului regim muribund. Şi el, tânărul cu
veleităţi de actor, acceptase să joace acest „rol” de „cadavru” ascuns
sub acoperitoarea pătată de „sânge” şi plimbat astfel, într-un soi de
infam „turneu”, mult dincolo de plaja din Saranda, prin ţară, prin
faţa privirilor unui involuntar public ce intimidat, ameninţat
cu moartea-preţ al setei de libertate. Secvenţa reîntâlnirii celor două
personaje de prim-plan, peste un timp, răstoarnă complet, radical,
raporturile. Ea, care, crezându-l mort, se învinuise, de fapt fără
motiv, şi şi-ar fi dorit mai curând să-l ştie în viaţă, ba chiar să fi făcut
orice pentru a-l feri de moarte, îl ascultă pe el dezvăluindu-i
scenariul de un gândit de zelosul comandant pederast
(şi agreat tacit de un nesigur pe el, precar, ministru de interne): o
voce care aşadar îi vorbeşte femeii despre cusăturile aşa de grosiere
ale „teatralei” mizanscene-manevră

, totalitare. De notat, fără vreun avânt narcisist-histrionic,
dar şi fără fie şi cel mai mărunt semn de tresărire morală, într-un
montaj naratorial pe care un anume „firesc” inconştient şi, ca ton,
plat îl fac şi mai acuzator, dar numai la modul implicit, , şi
atât. Multă vreme, la lectură, ne vom fi îndoit mai degrabă de
caracterul femeii-„capcană” pentru prea naivi şi imprudenţi,
guralivi „transfugi” , dincolo de senina lui dezvăluire cel care
cade însă acum foarte jos, în ochii ei şi ai noştri, e el, Lul Mazrek.

De ce e atât de detestabil „rolul” pe care l-a jucat? Pentru că,
a batjocorit totul: şi sângele necontrafăcut vărsat de

adevăratele victime ale „vigilenţei”, şi pe „spectatorii”, aşa de
grosolan minţiti, ai măsluitei „reprezentaţii” şi, încă poate şi mai
greu de înţeles, chiar propria-i legănare în iluzia unei vocaţii de artist
al scenei, atât de grăbit şi ieftin supusă prostituării.

Dar povestea lui mai are o volută, ultima în logica simbolică a
rotunjirii aceluiaşi „scenariu”, în pragul procesului de după căderea
regimului comunist şi înAlbania, ocazie cu care „actorul” înscenării
de altădată urma să apară ca martor-cheie în dezvăluirea adevărului:
un dezastru în ochii trăgătorilor de sfori ai propagandei comuniste şi
ai poliţiei politice din vremurile lui Enver Hodja”. Cele două gloanţe
care îl ucid, de data asta cu adevărat, sunt trase de „un om cu faţa
acoperită de o mască”. Se bizuise prea mult pe ştirea morţii, înecat,
a comandantului de grăniceri (gândul-„voce” interioară: „Pe tine te-
au mâncat peştii, nefericitule”), cel ce plănuise atunci „scenariul” şi
„regizase” toată acea făcătură, destinată să răspândească frica de
hăitaşii de oameni, iată, revine acum ca să închidă pe veci gura
martorului incomod. „Masca” e acolo, în scenă, ca o subliniere în
plus, de ordinul , cum şi afişele „ca la teatru” ale unei
reconstituiri în vederea procesului, dar mai cu seamă asociind toate
acestea cu rezumativ-emblematica imagine de „final”: trupul
mortului acoperit cu pânza pe care petele de sânge apar exact în
acelaşi număr de trei şi nu altundeva decât în simulacrul din trecut,
ca şi cum o atare „simetrie” între mai vechiul şi prospătul
ar indica , ironia sorţii, un preţ de sânge plătit abia
inconştientei batjocori de .

Un roman în care, nu doar în titlu, vocabula-idee, de miez, e
„jocul”, punte ce leagă, ca sens diseminat în diegeză, atât „moartea”

, cât şi pe cea reală, de o existenţă în pliurile de slăbiciuni ale
căreia a încăput „teatrul” în viaţă, pus în slujba minciunii şi a
„Statului” represiv. Un anume foşnet intertextual, de sursă literară
antică ( târârea în jurul Troiei a trupului lui Hector, învins de
Achille) sau mai larg culturală (vechiul teatru din Butrint), cu rafinat
întreţesute ecouri de leagă între ele planuri
temporale şi nivele de sens într-un superior, de bogată, densă
sinteză: de versatil univers-ficţional, sublimată infuzie de cultură şi
implicită axiologie, nu doar morală, ci şi de un atotcuprinzător
orizont ontologic. Imagine a pervertirii „jocului”, cu alterarea
adâncă a însăşi esenţei omenescului în acea lume de „sfârşit de secol
nebun”, cum sună o anticipare succint prevenitoare din
romanul al lui

are prin ce să dea de gândit cititorului român, cu o
neostentativă şi neştirbită subtilitate, proprie artei acestui autor de
prim rang, dat deAlbania culturii universale.

trebuia

baroc sordid,

în serviciul propagandei şi
represiunii

sugerat

to be

ipso
facto

teatralităţii

a părea a fi
acum

atunci

jucată

Iliada:

Intermezzo secret,
joc

Prolog,
Viaţa, jocul şi moartea lui Lul Mazrek Ismail

Kadare

Nicolae CREŢU

Ismail Kadare:
vicleniile i pre ul „teatrului” în viaş ţ ţă

Cândva, poetul dramatic grec Menandro (342-291
î.Hr.) se întreba cu amărăciune de ce se vindeau
mai bine cărţile de bucate decât Homer. Nu s-ar

putea spune că situaţia nu e valabilă şi în zilele nostre. Orice
scriitor ar trebui să aibă în vedere publicarea a cel puţin unei
cărţi de nutriţionism sau de sfaturi pentru gospodine ca să
repurteze un succes de… masă. Pe cîţiva literaţi din mai
multe ţări europene, care au abordat într-un mod cât se poate
de concret teme gastronomice, am avut ocazia să îi întâlnim la
Milano, ca invitaţi la Festivalul Bookcity, în cadrul
evenimentui intitulat ce s-a dorit a fi
un inedit ospăţ literar european. Eveniment deloc
întâmplător, dat fiind că s-a desfăşurat concomitent cu
Expozitia Mondială care a pus în centrul atenţiei tocmai tema
hrănirii planetei.

A fost interesant de aflat că, o dată cu apariţia primelor
restaurante la Paris, acum 250 de ani, s-a declanşat o
adevarată revoluţie culturală, care a precedat cu 25 de ani
momentul izbucnirii Revoluţiei Franceze, contribuind în
mod substanţial la afirmarea personalităţii individuale în

EUNIC - Tutti a tavola!,

Florentina NIŢĂ

societate şi la intensificarea relaţiilor sociale. Tendinţele
actuale de descoperire a vechilor reţetare, de exaltare a
plăcerii gustului şi a savorii ingredientelor au fost, de
asemenea, subiecte abordate de scriitori din Spania,
Germania, Polonia, Cehia.

Participarea românească, susţinută de ICR Veneţia, în
persoana lui Mircea Dinescu, a întrunit atât calitatea de poet
cât şi cea de profesionist în materie de alimentaţie, lucru
remarcat de altfel de organizatori, care au fost curioşi să afle
ce l-a determinat să se orienteze spre această îndeletnicire.

a explicat Dinescu.
“Am ales această meserie de producator de vin şi de bucătar
să-mi tratez nevroza de poet. Eu consider
că există nu numai poezie scrisă pe hârtie, ci şi o poezie pe
care o recită papila gustativă. Un om inteligent trebuie să
aibă şi papila gustativă inteligentă. Drept care consider că un
poet poate să dea un recital cu poezie sau, în cazul meu, şi cu
mâncarea făcută de mine. Iată de ce eu consider că recitalul
meu a început acum o oră când am prezentat vinul meu din
România şi mâncarea bio produsă la ferma mea din
România.”

Recital de poezii si produse bio
- Mircea Dinescu la Bookcity Milano -

Publicul prezent a avut astfel ocazia să savureze atât
profunzimea şi fina ironie din poeziile recitate de autor, cât şi
gustul pastramei şi a zacuştelor de la Dunăre. Mircea Dinescu
a situat gastronomia într-un context identitar:

Mai semnalăm prezenţa, la ediţia din acest an a
Festivalului Bookcity, a deţinătoarei premiului Nobel pentru
literatură, Herta Müller, care şi-a lansat volumul

În acelaşi spaţiu Editura româno-italiană ,
din Milano, şi-a prezentat ultimele sale apariţii editoriale.

“Noi, după
căderea regimului comunist, ne-am reinventat libertatea, dar
şi bucătăria. De aia eu gătesc după reţete vechi, de la 1900.
Ne redescoperim de fapt mâncarea, pentru că mâncarea, cum
bine ştiţi, reprezintă şi cultura unui popor.”

La mia
patria era un seme di mela/Patria mea era un sâmbure de măr.

EUNIC, Rediviva
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Proz scurt în cufere Vuittonă ă

V-aţi gândit vreodată la tumultul de poveşti ascunse
într-un geamantan, într-un cufăr sau într-o geantă de
călătorie? Ce palpitante scene răsar dintr-o înnegrită

pată de sânge rămasă pe mătasea, pânza, lemnul, pielea roasă
într-un necurmat, odată, du-te-vino al fericitului-nefericitului
călător? La comoara de subiecte ori de tenebroase personaje,
înfiripate din câteva misterioase urme găsite într-un sertar
prăfuit, unde a fost uitată o scrisoare, o
scrisoare importantă, schimbătoare de destin, o
tăietură dintr-un ziar, un ac de cravată elegant,
aur împodobit cu o monogramă din rubin, un
cordon scump, catifea bătută-n perle - naturale!
- un şerveţel pe care se mai întrezăresc
cuvintele unui gând acolo notat, v-aţi gândit ce
comoară dezvăluie toate acestea celor care au
răbdarea şi abilitatea „lecturării” lor? Un
adevărat tezaur pentru, să zicem, o imaginaţie
scriitoricească doborâtă de o inevitabilă pauză
de lucru. Puţini surâd, labirintica lume Agatha
Christie fulger trecându-le pe sub pleoape.
Mulţi, nerăbdători, se-ncruntă: iar basme,
poveşti, băsmuiri? Au fost, gata s-a terminat,
astăzi când călătorim cu un card sau cu mai
multe, cu laptop-ul sau tableta şi toate celelalte
mărunţişuri electronice fără de care viaţa ne
cade într-un imens deşert de plictis, să ne
întoarcem în urmă cu o sută, cu o sută cincizeci
de ani? La ce bun? Oamenii aveau atunci Timp,
îşi îngăduiau să gândească, festina lente îi conducea existenţial,
verificau îndelung un proiect sau un altul, o acţiune sau alta, iar o
călătorie însemna un eveniment major. Se întocmeau liste
detaliate, lucruri, haine invadau paturi, canapele, fotolii, valetul,
camerista alergau pe scări, deschizând şi închizând dulapuri, toţi
ai casei fiind martori direcţi în cursa declanşată. Pentru ca, în cele
din urmă, viitorul pasager să urce în poştalion, tren sau pe puntea
unui vapor, în desăvârşita respectabilitate a „omului de lume”.
Susţinută, în ochi străini, nu numai de calitatea vestimentaţiei, a
conversaţiei, ci şi de distincţia bagajelor, a cuferelor,
personalizate desigur, care îl însoţeau asigurându-i confortul de
acasă.

Aşa au apărut, încă de la mijlocul secolului 19, în Casa Louis
Vuitton din Asmi res, la câţiva paşi de Paris, primele cufere
personalizate, distingându-se nu numai prin monograma
viitorului proprietar, ci şi prin diferita departajare a
compartimentelor incluse, a rafturilor şi sertarelor, la vedere sau
secrete, în funcţie de cerinţele beneficiarului. După numai câteva
călătorii, cuferele acestea ascundeau deja palpitante „istorii”,
lesne de citit de agera privire a celui obişnuit să ţeasă o poveste
din aparent neînsemnate detalii risipite prin colţuri de existenţă
umană. Ceea ce l-a determinat pe Gaston-Louis, nepotul
fondatorului Casei Vuitton, iubitor de literatură, dar şi pasionat
colecţionar, să strângă, începând cu primii ani ai secolului 20, o
fabuloasă colecţie de cufere personalizate, tainic păstrând secrete
niciodată descoperite, dar şi tăieturi din presa vremii conţinând
informaţii despre fostul proprietar, tăieturi îngrijit lipite pe foi
albe, pe care nota data şi numele exact al publicaţiei. Fascinat de
efluvii La Belle Époque, adună, în camera sa de lucru, scrisori şi
fotografii din care zâmbesc Hemingway sau Sacha Guitry,
printre alţii. Şi ei, asemeni nenumăratelor poveşti ţâşnite din
miraculoasele cufere îşi aşteptau întâlnirea cu publicul lor, cu
admiratorii romanticului trecut.

Întâlnire care s-a întâmplat în cele din urmă, prin editura
Gallimard, care, în 2013, a publicat, împreună cu ultimul Louis
Vuitton, antologia „The Trunk”, adică unsprezece povestiri
inspirate din respectiva colecţie. Cum s-au petrecut lucrurile?
După ce s-a lăsat străfulgerat de idee, Louis Vuitton a trimis o
invitaţie de colaborare unor scriitori francezi de marcă ai
momentului 2012, unsprezece la număr. Spicuim câteva rânduri
din invitaţie, suficiente pentru ca noi să întrezărim ce înseamnă
să-ţi fie scrisul/munca de creaţie răsplătită cu adevărat: „
(...)Sarcina ta (a scriitorului respectiv, n.n.) - dacă accepţi - va fi
aceea de a reînvia evenimentele recente sau trecute filtrate de
inspiraţia personală. (s.n.)Ai
nevoie de un lucru rar sau o serie de informaţii, doreşti să vizitezi
arhivele secrete din Asni res sau să faci o excursie undeva
anume? Noi vă vom oferi mijloacele pe care însuşi Gaston le-a
avut la dispoziţie - demne de un artist. Deoarece Gaston-Louis
Vuitton a citit, a decupat, a lipit articole de ziar ca un scriitor. El
însuşi a creat, aşa cum se poate observa din autoprtretul alăturat
scrisorii.

Prin remarcabila dvs. spiritualitate, veţi reînvia lirismul,
suprarealismul, tragedia faptelor. Sunteţi liber să spuneţi propria
dvs. poveste cât mai apropiată de faptele petrecute în realitate sau
să permiteţi imaginaţiei dvs. să călătorească. Sunteţi stăpânul
propriului dvs. text.”

Cine ar fi putut rezista seducătoarei invitaţii? Însoţite de
asemenea „mijloace” de susţinere a muncii artistice? Aşa că cei
11 scriitori au luat cu asalt, pe rând, bineînţeles, colecţia de cufere
personalizate din casa Vuitton, atent examinând piesele toate.
Cufere care au plimbat dintr-un colţ de lume într-altul nu numai
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Vei conta pe deplinul nostru sprijin.
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haine, obiecte personale, ci şi instrumente muzicale,
echipamente fotografice, paturi de campanie, camere de duş,
comode, arme etc. Sau biblioteci. Pentru Hemingway a fost
conceput, în 1927, un cufăr-bibliotecă special, dotat cu sertare
secrete, care să-l însoţească oricând în numeroasele sale
călătorii.Din nefericire, la un moment dat, cufărul minune a
dispărut. A reapărut în 1956, în subsolul hotelului Ritz din Paris.

Ce ascundea el? Obişnuitele carnete de notiţe ale
scriitorului, de pe vremea când locuia în Saint-
Germain-des-Pres, dar şi manuscrisul ultimei
sa le capodopere , pub l ic a te pos tum,
„Sărbătoarea de neuitat”. O romantică relatare a
vieţii de tânăr scriitor, de american sărac
aventurat în Parisul anilor 1920, perioadă
sentimental relatată şi de prima lui soţie într-un
roman de mare succes.

Povestea cufărului-bibliotecă a fost scrisă de
Nicolas d'Estienne d'Orves sub titlul „
Santinelele de la Void”, după ce, asemeni
confraţilor săi de călătorie literară, a cercetat
vechi fotografii, ziare şi anecdote ale timpului.
Scriitoarea de origine marocană Eliette
Abecassis, care predă filosofia la Caen, iar în
u l t i mu l s ă u r o m an „A l yah ” a cuz ă
antisemitismul francez contemporan, s-a oprit la
un subiect duios şi senin, în care se răsfaţăTeddy,
cel mai scump ursuleţ din lume. O altă scriitoare,
neîmblânzită combatantă pe disperate fronturi

ale mentalităţii contemporane, s-a lăsat fascinată de petele
maronii de sânge din interiorul unui cufăr şi a ţesut în tenta
thrilerului clasic „Povestea cadavrului din cufăr”. În schimb,
David Foenkinos s-a lăsat atras de captivanta provocare lansată,
în 1905, de Vuitton celebrului magician Harry Houdini,
legendară figură, prezentă într-un foarte prizat film transmis pe
HBO.

Nu trebuie să omitem din fugarul nostru periplu straniul caz
al arhitectului Leoh Ming Pei, care a pierdut cheia cufărului său
tocmai când a venit la Paris pentru a-şi prezenta proiectul celebrei
sale piramide, ridicată în curtea de la Luvru. Sau poveştile legate
de cuferele lui Luchiano Visconti, ale nobilei Lady Addison, dar
şi poveştile referitoare la hoţul Monei Lisa. Mai precis, în 1911,
Mona Lisa a fost furat. Un chelner de cafenea, dornic de
nesperată faimă, oricare ar fi ea, faimă să fie, publică să fie, a
declarat că el ştie cine e hoţul. Că el a văzut tabloul într-un cufăr
de călătorie, într-o casă foarte bogată, al cărei stăpân, nici nu se
putea altfel, era subjugat de celebrul tablou. Că îl va preda poliţiei
în schimbul sumei de două sute de mii de franci. Mai târziu s-a
descoperit adevăratul hoţ, în persoana unui geamgiu italian,
angajat să înrămeze tablourile importante de la Luvru. Scriitorul-
muzician Patrick Eudeline, a rescris povestea numai după ce a
investigat detaliat cazul, ceea ce a dus, desigur, la apariţia de noi
indicii, de noi ipoteze în configurarea misteriosului furt.

Povestirile au fost adunate într-un original volum, capabil să
stârnească interesul cititorului, captivat de surprizele în lanţ ale
unei călătorii, sursă sigură de un”altceva” intens condimentat
comparativ cu luciul jupuit al zilelor noastre, aidoma în
plicticoasa lor curgere.

Cele 11 povestiri apărute la editura Gallimard, în
colecţia”Hors serie. Littérature” sunt ordonate cronologic,
potrivit faptelor descrise, sub titlul „TheTrunk”, volum difuzat în
librării, dar şi în magazinele „Vuitton” din întreaga lume. De
unde şi bogaţii României îşi pot comanda o ediţie de lux,
imprimată pe foaie de pergament, legată în piele, cu 40 de
ilustraţii color. În ce limbă cunosc mai bine: engleză, franceză sau
japoneză. Limbile în care Europa îşi prezintă produsele turiştilor.

Şi, în final, un amănunt mai puţin obişnuit: în magazinele
Vuitton din Taipei, Hong Kong, Londra, Singapore sau Roma,
acolo unde turiste grăbite îşi aleg cele mai scumpe poşete sau alte
supercostisitoare accesorii, există şi saloane de scris/citit. Primul
dintre ele datează din 1914, când, pe Champs Élysées, Gaston-
Louis Vuitton , îndrăgostitul de literatură, de arte, a deschis
primul său magazin. Reprezenta, oare, o subtilă, dar insistentă,
invitaţie la prelungirea, prin includere directă în miezul unui act
literar, a contactului cu Frumosul?

Celebritatea este şi ea o miere, pe pămîntul roitor de muşte.
Între pădurile de tei de la Babadag şi pădurile de rododendroni
din Nepal, numitorul comun se cheamă Jardin du
Luxembourg. Expoziţia de fotografie de pe grilajul care
încinge parcul Senatului e despre mierea lumii. „Apicultor” e
de o banalitate înduioşătoare cînd există, pe lume, termenul
„vînător” de miere. Pentru că albinele rămîn sălbatice, nu vor
domesticite, omul e un „fur”.
Într-un trib din Etiopia, bunăoară, ca să-şi aleagă femeile,
bărbaţii trebuie să le ofere miere, vînată din canopeea unor
arbori inaccesibili.
Cică ar fi un stup chiar pe acoperişul de la Notre-Dame, îi spun
prietenei mele care, nu ştiu cum face, dar are darul de a vedea
celebrităţi oriunde s-ar întîmpla să se afle prin Paris.
E rece. Sub zidurile haussmanniene, soarele are splendida
aroganţă să împartă Parisul în felii tăioase de umbră şi bucăţi de
fagure. Bem o cafea în Place Colette. Chelnerii sunt ciudaţi:
siluete filiforme, la Giacometti, dar cu şorţul acela din pînză
albă legat pe şolduri par nişte măcelari spilcuiţi, un fel de
căpcăuni pe care lumina soarelui i-a scos la o altfel de
vînătoare.
Uite-l pe Eric Reinhardt, îmi şopteşteA., cu inegalabilul ei simţ
al celebrităţilor. Scriitorul dă tîrcoale meselor cît un nasture şi o
ocheşte pe singura la soare. , e ocupată. O
franţuzoaică mănîncă un şi citeşte ,
nu văd exact ce carte e. Eric Reinhardt face un du-te vino de
toreador abil şi o întreabă dacă mai are mult. Femeia înghite
mai repede şi-i face loc sub soare. După care dispare anonim,
spre Squarul de la Palais-Royal.
Eu şi prietena mea ne facem un selfie. O să păstrăm clişeul în
insectarul telefoanelor doar ca să ne aducă aminte de un
legămînt. Va mai curge ceva apă pe Sena pînă vom avea din
nou chef să deschidem un roman de E. R.
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Pas de chance
mille-feuille mille-feuille

Cristina HERMEZIU
Crochiuri din Par(ad)is

Un pic de venin,
Place Colette

Revista „Regard”, aparţinând Fundaţiei Francofonia, apare
din două în două luni, din 2013, şi prezintă cititorilor săi
informaţii din economie şi cultură de ultimă oră, precum

şi dezbateri pe diferite teme cuprinse în „dosarul” cu care ne-au
obişnuit publicaţiile serioase în ultima vreme. Ultimul număr din
„Regard”, apărut în 15 octombrie 2015, lansează un dosar de un
incontestabil interes, „Quelle familie?”. Semnul întrebării
poziţionat în titlu concentrează ideea, sensul, dar şi rezultatul la
care ajunge analiza relaţiei părinţi-copii. Relaţie care, în
România, pare la fel de conflictuală, de nepotrivită unei educaţii
normale ca şi în restul mapamondului. Oameni alergând într-una
după timp şi nemaigăsindu-l, dorindu-şi luna în seif, uitând de ce,
şi pentru ce, şi-au adus pe lume proprii copii sau ce mai înseamnă
cu adevărat o familie. Un subiect sensibil, părţile relaţiei
ajungând la bună pace doar în situaţii limită sau la sfârşit de viaţă.
În general, se ştie că fiecare cultură îşi dezvoltă propriul sistem
educativ. Al României geme controlat încă de o tradiţie adusă
mereu la suprafaţă de interminabile reforme din învăţământ, de
schimbările petrecute în celula familială, în viaţa socială, în
ultimii douăzeci de ani. Dificilul subiect a fost dezbătut, cu
înţelegere şi tact, de psihologi, sociologi, părinţi, adolescenţi,
profesori.
După prezentarea sociologului Andrei Nagy, expert în noi
tehnologii, doctorand în sociologie, teza sa referindu-se la plăţile
fără numerar şi la impactul lor asupra populaţiei, după interviul cu
profesorul de filozofie politică Alin Fumurescu, ne oprim la
rubrica „Hors fronti res” unde unii observatori din Ungaria îşi
expun punctele de vedere în legătură cu avalanşa de migranţi. În
paginile rezervate culturii, „Regard” o prezintă pe tânăra
scriitoareAlina Marin, exilată în Bretagne, după ce a crescut într-
o casă de copii. Un alt
scriitor, franco-elveţianul
Jil Silberstein, de origine
română, cu s t rămoşi
născuţi în Iaşi, conturează
por t re tu l comuni t ă ţ i i
evreilor din Moldova.
„Regard”, o revistă de mare
diversi tate , abordând
s u b i e c t e a c t u a l e ,
i n f o r m â n d p r o m p t
noutăţile survenite în plan
social , economic sau
cultural. O revistă pe care o
puteţi consulta/citi şi la
Biblioteca Institutului
Francez din Iaşi.
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N.B. O întrebare la care un răspuns afirmativ vine de la sine. Doar
cu toţii ştim, secol după secol, francezii, în general şi Parisul în
special au ridicat Frumosul artistic la rang de virtute tutelară,
înnobilându-şi viaţa cu el şi prin el. Cu lumina lui caldă răspândită
egal şi fratern şi liber peste sufletele tuturor oamenilor, întru
bucuria de a-şi trăi deplin unica lor viaţă pe Pământ. Frumos,
Lumină, Bucurie primejduite acum de Barbarii criminali care
încearcă în Frică să le înece. În Frică şi în Întunericul adus cu
Teroarea semănată de gloanţe aducătoare de moarte.
După sânge şi lacrimi, în pâlpâiri de lumânări şi flori ofilite
zăcând pe caldarâm în locul părăsit de trupurile ucise ale unor
nevinovaţi, am lăsat pagina aceasta în normalitatea exemplară a
unor idei şi sentimente concretizate în creaţii aducătoare de
linişte, de lumina şi bucuria cunoaşterii singura prin care omul
devine om cu adevărat. Şi nu fiară pânditoare, fiară ucigaşă.
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M O M E N T
Bogdan ULMU

Evident, vom începe cu tragedia declanşată în clubul
bucureştean: pînă cînd vor apărea aceste rînduri, teamă mi-e că
numărul morţilor va fi mai mare de 60!

Acum, privind în urmă, realizez cîte asemenea incendii puteau
avea loc, în toate colţurile ţării, în diferite instituţii. Cîte vieţi puteau
fi curmate, anapoda!

E greu să dai vina pe pirotehnişti, pompieri, patroni de bar,
muzicieni. Şi chiar dacă vor fi închişi vinovaţii din acest caz, preţul
rămîne prea mic pentru atîtea victime...

Să sperăm că se va trage o concluzie şi se vor evita catastrofele,
de-acum încolo...

Deşi, în zilele următoare dezastrului, au mai fost incendii în
Braşov, Bucureşti şi Iaşi. De unde s-ar putea crede că nu se învaţă
nimic, din durere.

*
Neplăcut este faptul că unele instituţii s-au închis, de teama

incendiilor! La Ploieşti, spre exemplu, Teatrul „Toma Caragiu”şi
Casa de Cultură nu mai funcţionează, pînă cînd nu vor primi avizul
pompierilor. Ştiu eu, dacă toţi ar înceta activitatea...unde am
ajunge? Şi ce garanţie avem că, după verificare, pericolul dispare?
Ceasul rău, neşansa sunt (teoretic?) ineluctabile.

Pe de altă parte, patronii de cluburi au protestat recent, pentru
că-s aduşi în pragul falimentului. Dacă în loc de 400 de
consumatori, vor intra doar 80, profitul instituţiilor dispare. Ce-i de
făcut?

Nu ştiu. Dar huiduirea Preşedintelui, sigur nu-i o soluţie...
Şi-apoi, există reprofilare, nu?

*
Diaspora, solidară: bravo, ei! Şi medicilor din alte ţări care şi-au

oferit serviciile. Frumos!
*

e închisă: din motive de insecuritate. Steaua a
jucat la Cluj. Clujenilor însă nu le convine, că li se strică gazonul.
Mă rog...

*
Teatrul TV ne-a prezentat lui Caragiale. Decorul era

cam păşunist, dar distribuţia a fost bine gîndită. Regia (Mihai şi
Mara Manolescu) discretă.

Mi-a plăcutVlad Ivanov. Ba şi Medeea Marinescu.
*

Inima Reginei Maria a ajuns la Sinaia, după 46 de ani. Aici e
locul ei.

Mai bine mai tîrziu...
*

Am asistat, pe fragmente, la meciul Steaua/Botoşani: frumoasă
partidă! Patru goluri în doar cinci minute, nu vezi prea des...

*
Dacian Cioloş - premier! Într-un moment foarte greu! Oricum,

pare un om valoros. Pînă la proba contrarie...(deşi a-nceput să fie
contestat, după numai cîteva ore de la numire).

Omul de rînd suferă de : e susţinut un lider, apoi,
după doar şase luni, huiduit. Care-i ăla care să-i mulţumească pe
toţi? Poate doar cel care le va da o pensie viageră, tuturor leneşilor.

Dar după doar şase luni, nici ăla fiindcă le dă prea puţin...
Ştiţi bancul cu unchiul din America? E simptomatic, pentru ce

spun acum: vine unchiul din America în ţară. Familia se strînge, îl
omeneşte, apoi îl roagă să le trimită ajutor, tuturor rudelor, cîte 100
de dolari. Unchiul acceptă.

După trei luni, unchiul le trimite doar cîte 50. Rudele,
impacientate, îl sună „Unchiule, a fost vorba că ne trimiţi cîte 100
de dolari, luna asta de ce ai trimis doar 50?”.„Păi mă însor, îmi
cumpăr o vilă, schimb maşina...” ”Bine unchiule, dar din banii

?!”...
*

Revăd , al lui Saizescu. Comedie încă agreabilă,
dincolo de schematisme inerente epocii. Ce frumoşi erau Violeta
Andrei şi Florin Piersic! Şi ce candoare aveau!

*
Un profesor de religie zice că muzica rock e a ...Diavolului.

Altul, că la erau satanişti şi meritau să moară. Sper să fie
destituiţi urgent. Că un profesor trebuie să educe, nu să învrăjbească
şi să profaneze...

Şi-aşa Biserica a ieşit cam şifonată din cazul , mai vin şi
profii de religie să pună gaz pe foc!

*
S-a anunţat că se măresc salariile bugetarilor cu 10%. M-aş

bucura.
Dar de unde bani, bre? Om muri şi om vedea...

*
Am comemorat Ziua Seniorului Coposu. Unul dintre puţinii

politicieni adevăraţi de după 89.
*

Şi un caz demn de Daniil Harms: la spitalul din Botoşani a-
nceput să curgă apă din tavan, peste o pacientă aflată-n operaţie.
Măcar să fi curs spirt, să dezinfecteze!

Arena Naţională

Năpasta

contestarită

Eu, tu şi Ovidiu

Colectiv

Colectiv

noştri

de-ale televiziunii

sprijin
proiectul

ă
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UMOR NEGRU

OMUL CONTEMPORAN

ŞTIAŢI CĂ ZECE DESTINAŢII

. Scria undeva Matei
Vişniec că „Infuzia de umor negru îmi
aminteşte, personal, de faptul că după
căderea comunismului bancurile politice au
dispărut în Europa de răsărit. Reapariţia lor
nu este cel mai bun semn.” Adevăr probat şi
de laureata Nobel Svetlana Alexievici, care,
într-unul dintre interviuri, a citat un banc
care circulă acum în Ucraina: „Cineva îl
întreabă pe Ianukovici: Cum se face că Putin
se ia de Ucraina? Eu i-am cerut-o, răspunde
Ianukovici. Dar cum v-a venit această idee?,
vine o altă întrebare. Păi, Putin mi-a cerut-o,
răspunde Ianukovici.”

, „Omul
obişnuit...Acest Procust care urmăreşte să
aducă totul la măsurile lui, pentru a nu fi
incomodat în „fericita” sa letargie. Va
ironiza, va calomnia, va denatura, va urî, va
combate,va ănlătura tot ceea ce îl depăşeşte.
Nu acceptă să gândească, televizorul l-a
făcut să urască raţiunea. Nu admite să se
problematizeze, e prea epuizant. Civilizaţia
contemporană l-a fragilizat considerabil, le
vrea pe toate uşor. În felul acesta rămâne la
suprafaţa vieţii, încătuşat numai în lucrurile
materiale.”(Dyonysios Farasiotis în „Marii
iniţiaţi ai Indiei şi Părintele Paisie”). Mă
bucur că cititorii noştri nu sunt oameni
obişnuiţi, ei găsind timp şi pentru lectură şi
pentru gândit.

turistice
de mare interes s-ar putea să dispară? Una
dintre ele este Marea Moartă, cel mai adânc
lac sărat. În fiecare an nivelul apei scade cu 1
metru, adică în 50 de ani nu va mai exista.
Alta este Veneţia, cu cele 118 insule ale sale
şi 354 de poduri, cu cei 50000 de turişti pe zi
( 18 milioane anual). De 1000 de ani se
scufundă, iar în ultimul secol s-a înregistrat
o pierdere de 2 mm anual.Ceea ce înseamnă
că, în următorii 20 de ani, nivelul de
scufundare va fi de 80 de cm. Insulele
Maldive, formate din 1192 de atoli, cu cea
mai joasă altitudine din lume, cu cei 600000
de turişti veniţi pentru rezervaţiile de corali,
nu vor mai vedea soarele pe la sfârşitul
secolului tocmai din cauza încălzirii
globale. Taj Mahal e şi el pe lista neagră.

Cele 4 milioane de turişti care-l vizitează
anual nu vor împiedică îngălbenirea albului
marmorei, poluarea generalizată distrugând
treptat şi sigur Pământul cu toate ale sale. V-
am întristat suficient, aşa că mă rezum să
enumăr doar „condamnaţii”: Kilimanjaro,
frumosul Munte alb din Tanzania, unde
Hemingway a trăit una din palpitantele sale
poveşti de dragoste, Reciful Bariera de
Belize, Napoli, oraşul universalei pizza,
Gheţarii din Patagonia, insula Madagascar,
Las Vegas, cu cele 310 zile anual foarte
însorite.

(1452-
1519) desenând lumea”, deschisă la Milano,
cu ocazia Expoziţiei universale 2015, a
adunat 200 de exponate, scrieri şi documente
semnate de Leonardo şi contemporanii săi,
provenind din diferite muzee, instituţii sau
colecţii particulare. Cum sunt cele 30 de
desene autografe din colecţia reginei
Elisabeta a II-a a Angliei. Dintre cele 3
tablouri de la Luvru, vedeta expoziţiei este
„La Belle Ferroni re”, care a stârnit
numeroase discuţii legate de identitatea
modelului, sigur fiind doar faptul că e vorba
de o milaneză. A fost frumoasa Lucrezia
Crivelli, amanta lui Ludovic Le More, sau
Beatrice d'Este, soţia sa? Cert este doar că
Leonardo a pictat celebrul tablou la Milano,
unde a realizat şi „Madona pe stânci”.

intră într-un nou
câmp de cercetare, cel al optogeneticii, care
combină optica şi genetica. Comandând
neuronii, lumina albastră ne va ajuta în viitor,
aruncând o legătură între corp şi spirit.
Obiectivul cercetătorilor este găsirea de noi
terapii pentru anumite tulburări mentale.
Japonezii au anunţat deja că lumina albastră
le-a permis modificarea emoţiilor negative
asociate anunţurilor dezagreabile. Numai a
emoţ i i l o r man i f es t a t e de şoarec i
deocamdată. Pe cele umane Led-ul albastru
le va controla peste 5-10 ani.

Amintindu-ne de
zănaticele vipii ale verilor contemporane,
aflăm cu neascunsă bucurie de existenţa unui
binecuvântat restaurant filipinez răcoros. Se
numeşte „Zidul de apă” şi îşi invită clienţii să
mănânce cu picioarele în apa căzută dintr-o
spectaculoasă cascadă artificială. O clipă de
fericită uitare a relelor dragului nostru
Pământ: cer albastru de Voroneţ, mese
zdravene de lemn autentic, sclipirea căderii
jucăuşe a apei reci mângâindu-ţi picioarele
înfierbântate de drumurile vacanţei. Ce ţi-ai
mai putea dori? Doar ca să întârzie cât mai
mult comanda.

„RETROSPECTIVA LEONARDO

LUMINA ALBASTRĂ

ZIDUL DE APĂ.

č

Jean-Pierre MONANGE,
La maison du temps

MITOLOGICALE.

Mihai Eminescu, românul
absolut. Facerea si desfacerea unui mit.

“Oare vom reuşi
cândva să-l vedem (şi să-l citim) pe
Eminescu eliberaţi de mitologia creată, de
un secol şi ceva, in jurul imaginii lui?”, se
întreabă un oarecareA.V., pe o reţea de ştiri.
Dar de ce să-l citim pe Eminescu, “eliberaţi
de mitologia creată?” Pentru că aşa
muşchii lui Lucian Boia, care ne-a trântit o
nouă carte, din alea, demitizante. Opul se
cheamă

“Şi cine altul - se întreabă adulatorul
demitizantului - în afară de Lucian Boia, ne
poate ghida mai bine pe acest teritoriu minat
de fantasme, pentru a reveni pe tărâmul
istoriei reale?” Ei, s-or mai găsi, să nu
disperăm. În ceea ce mă priveşte, voi
continua a-l citi pe Eminescu nefăcând
abstracţie de mitologia care-i înfăşoară
posteritatea. Unui poet de geniu şi unui
mare caracter îi stă bine

Ci mai degrabă pe
Boia nu l-aş citi, întrucât prea sunt vizibile,
la dumnealui, boiaua, efortul de a se
mitologiza. Şi cum tot ne anunţă că, întru
alcătuirea acestui op, a (vai tu, ce

exprimare rafinată!)
scrierile lui Eminescu,
să-i amintim un vers,
d e a l t m i n t e r i
m i t o l o g i z a t ,
folclorizat, întrat în
conştiinţa publică:

vrea

Pururi tânăr,
înfăşurat în manta-mi...

revizitat

Iar
deasupra tuturora va
vorbi vreun mititel,
/Nu slăvindu-te pe
tine, lustruindu-se pe
el. (N.T.)

PENTRU UZUL ADULŢILOR trecuţi în
gălăgioasa tabără a seniorilor cu acces la
calculatorul familiei, notăm câteva din
prescurtările obişnuite pe Messenger, dar

care, absolut accidental, pot apare şi în
limba vorbită a unor adolescenţi: nb=
noapte bună; plz = please; thx = thanks; pb =
poftă bună; npc = n-ai pentru ce; dc =de ce;
brb = be right back; btw = be the way; app =
apropo.

va fi norocos şi postul va fi
al tău dacă: *nu-ţi vei încrucişa picioarele,
gest pe care eventualul angajator l-ar putea
traduce drept ascundere a angoasei care,
normal, te macină în clipa respectivă; *nu-ţi
vei încrucişa nici braţele, chiar dacă
stânjeneala bruscă te împiedică să ştii ce să

UN INTERVIU

faci cu ele (Încrucişarea braţelor semnifică
dispariţia încrederii în sine. Şi dacă tu nu ai
încredere în tine, ce pretenţii mai poţi avea
la angajator?); *vei articula cuvintele clar,
cu o umbră de zâmbet permanent pe buze;
*vei fi calm chiar dacă inima-ţi galopează;
vei gândi înainte de a răspunde, te vei lăuda
moderat, doar atât cât să se vadă că ai sub
control propria creativitate. Sfaturi ale unui
psihopedagog de renume.

halucinante în contextul dat: preoţii
s-au revoltat împotriva normei exagerat de
mari de calendare şi cărţi de rugăciune pe
care trebuie să le vândă dreptcredincioşilor
ortodocşi practicanţi. Care, în genere şi în
realitatea imediată, sunt reprezentaţi de
senioare cu pensii minime de foste
colectiviste în CAP-urile comuniste. Cea
mai prosperă, financiar, instituţie a statului
român, biserica, îşi rătăceşte, printr-o astfel
de normă, menirea printre sutele de lăcaşuri
de cult răsărite în ultimii douăzeci şi cinci
de ani în România, în timp ce şcoli şi spitale
stau să cadă pe elevi şi bolnavi.

Cunoscutul, şi apreciatul, ziarist şi om de
litere C.T.P. constată (în „Adevărul” din 21
oct. a.c.) începutul sfârşitului presei scrise:
„În curând fiecare va avea ziarul lui. Nu mai
e nevoie să-i faci tu ziar. Această idee a
funcţionat vreme de 250 de ani: există nişte
inşi care fac ziarul şi există nişte inşi care îl
citesc. Dragii mei, catedrale s-au construit
în Europa câtevasute de ani. După aia nu s-
au mai construit. Aşa e şi cu presa. E foarte
posibil ca această paradigmă cititor-ziarist
să dispară, să fie înlocuită. Şi netul spre asta
merge, nu vedeţi? Uitaţi-vă care este
mentalitatea postacului, a comentatorului
pe net. Ei se consideră egali cu jurnaliştii”.

ŞTIRI

Î N C E P U T U L S F Â R Ş I T U L U I ?

(V.B.)
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