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ORFEU

Urmat de umbra fără greutate,
tandem spre lumea albă coborâm,
minunea e ca jaful pe la spate,
se scoală-n munţi cei de pe alt tărâm,
renasc imenşi, cu creştetele sure,
mormintele câmpiilor le strică,
sicriele se fac din nou pădure,
cei furişaţi din moarte se ridică,
mi-e dor cumplit nici nu mai ştiu de cine,
pe dinăuntru lacrima mă frige,
mă-ntorc, şi umbra nu mai e cu mine,
doar munţi venind fără Euridice.

Elisabeta ISANOS

1. Încă mă consider dedesubt de catastif, cu gura în
brăţară de impietate, când leg substantive în fraze căznite,
ci nu verbe vectoriale încercând „a zugrăvi” portretul
Poetului la tinereţe. Doar să-i sărut „petalele de vis”.Aud,
la căutarea-mi „năucă”, semnalele deşertăciunii:
„Oricine visează să-l întâlnească pe Dumnezeu, prin
moarte. Dumnezeu îi detestă însă întâlnirea aceluia ce
detestă aici, jos, a se întâlni cu El”. Nu are ieşirea pe
tărâmul celălalt „să-i numere inima”.

Horia ZILIERU

EMINESCU, pururi tânăr
2. Oricine: naiv, savant/ - erudit, explorator neprihănit,

coerent lăuntric, exotic aventurier ar trebui să înceapă
(canonic) cu textul/ sinapsă al veghetoarei candele
argheziene: „A vorbi despre poet este ca şi cum ai striga
într-o peşteră vastă. Nu poate să ajungă până la el fără să-
i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să
povestească pe harpă, şi să legene, din depărtare, delicata
lui singuratecă slavă.”

(continuare în pag. 7)



2 cronica veche

CRONICA ACTUALITĂŢI

Cronicari în tranzivechi i noiş ţie
Spre finalul anului recent încheiat, le propuneam unor ... o beţie... de cuvinte: ce, cum şi unde s-a

produs fiecare, în 2015. Mai precis: o fişă de activitate literară/artistică, cuprinzînd: lansări de cărţi la apă; prezenţe/voroviri
la simpozioane, expoziţii, colocvii, în spaţiul mioriţic sau în afară; premii şi alte honoruri.

Nu s-a realizat din motive... Dar acum e musai. Venim astfel şi-n întîmpinarea măreţei sărbă(u)toriri din februarie, când
Cronica împlineşte o jumătate de veac de la apariţie, - 5 ani.

Cei care n-au avut partea şi norocul unui eveniment memorabil, au dreptul - chiar datoria - să şi-l imagineze.(N.T.)

cronicari vechi şi noi

princeps Cronica veche

Suportul
...Şi uite, chiar eu, care am propus această

, m-am trezit că nu prea am
ce spune. De unde se vede că e mai uşor să pui
întrebări decât să găseşti răspunsuri. Câţiva
cronicari s-au arătat excedaţi de întrebare.

Cuiva i s-a părut sine care Altcineva (sau
?)

temă pentru acasă

laudă de nu miroase a bine.
aceeaşi m-a tatonat (în rime!) dacă

Dar, până să mă dumiresc, răspunsurile au început să pice (dacă
nu curge, pică...). Chiar, m-a încercat oarece pică, pentru cei care au
cu ce se lăuda. Şi repede am compătimit cu ceilalţi. Tot de-acolo mi s-
au indus anume sugestii, şi-am văzut că dincolo de aparenţe e o zonă
tulbure, traversată de frustrări şi eşecuri, pe care doar unii îndrăznesc
a le mărturisi.

Şi de-aici încolo - propria-mi mărturie, pe care am dus-o, cu
pauze de gândire şi de masă, până la un capăt. Enervat de “figurile”
pe care mi le făcea calculatorul: când se închidea, când se deschidea
(de la sine).Aveam vreo trei variante de răspuns, iar pe una am reuşit
s-o finalizez. Însă a doua zi, când am deschis calculatorul,
tocmai aceea dispăruse. Se neantizase. Îmi este imposibil să
reconstitui textul, la temă.Aveam, atunci, o anume stare. Irepetabilă.
Dar poate că mărturia era cam prea-prea (în stilul care mi-a adus
destule ponoase) şi Cineva, acolo Sus, a vrut să mă protejeze.
Oricum, anul meu începuse sub afrodiziacul celor două
cărticici: , apărute la
“Junimea” lui Lucian Vasiliu / Liviu Apetroaie şi lansate sub cupola
BCU, cu voroviri sanducălinescene, dorismironesciene,
mihagrădinariene, toate agrementate cu mirodenii. Minunile ţin trei
zile, câteodată trei luni trei ani. Apoi m-am scufundat în nişte ape
mâloase, m-am rătăcit prin nişte păduri, ale căror crengi te cuprind -
de parcă-s vii - gata să te sugrume. Am ieşit într-un luminiş, mi-am
privit înafarul şi înlăuntrul şi mi s-a părut că nu mai sînt eu, e unAltul.
Vorba lui G. Călinescu, privind o fotografie din copilărie:

Cine eşti tu, omule - singur,
care nu-şi vede de el, de scrierile lui, de urile

lui (ce pierdere de vreme se cheamă), ci-şi consumă, lunar, energiile
şi nervii care i-au mai rămas întru perpetuarea unei iubiri ?
Doar ţi s-a spus demult ca Însă
când mi-am cercetat înlăuntrul, am constatat că locul (
e gol, n-aveam de ce mă agăţa. Atârna. ( )
Am fost dintotdeauna dependent de ceva, de cineva. De câţiva ani
(buni, răi?) înafară depind de un baston, care mă însoţeşte
pretutindeni. Suport de tranziţie. Nu umbla septuagenarul Arghezi,

? Şi cu basc. Nu cu bască, precum
proletarii. El, autorul , era proletar intelectual, că
ce mi ţi-i un liber profesionist? Însă era şi-oleacă de propitar, cu
livadă, fără vişini, dar cu cireşe. La poartă şi la ureche. Din lipsă de
cireşe, eu port, într-o ureche, De aia, probabil, nu prea
mai aud şi nu mă mai atrag Astea pot fi

dar şi abstrageri, retrageri în cochilii melciene, de
unde mai va să scoţi mai ales dacă nimene nu te
des/cântă. Şi pentru că, în mine, n-a fost o binefăcătoare, ca-n
Neculai Alui Panaite, vă voi recita, în final (că toate, chiar şi această
mărturie, care nu-i a mea, ci a unuiAltul), o strofă din de
anţărţ: (...)

Suport de tranziţie - nu?

faptele ar trebui relatate cu
mândrie, / ori cu autoironie / sau, mai bine, / înşirându-se pe nume/
într-o ordine anume?

surprise:

literar
Precedentele /Penultimele versuri de dragoste

Cine eşti
tu, băieţaş? un bătrân atât de după
vorbă, după port - loisir-

cronice
altuia mai vrednic locul tău îl lasă.

locul aripilor)
M-atârn de tine, poezie...

Cu bastonul prin Bucureşti
Cuvintelor potrivite

cronica veche.
alte glasuri alte încăperi.

fudulii, boierii,
coarne boureşti,

Secetă

Penultimele
Dar tu nu vezi, iubito, că-i noapte şi zăpada/a năpădit

pădurea şi-a îngropat şi casa,/iar undeva - departe? aproape? - de-
aş şti unde!/o Doamnă de elită şi-ascute, tandră, coasa?!//Şi tu nu
simţi, iubito, cât e de aspru gerul,/cum vorbele îngheaţă, pe guri, ca
promoroaca,/iar undeva - departe? aproape? - de-aş şti unde!/o
pasăre a nopţii bate-ntr-o dungă toaca?

Peste gard

2015? Un an ca toţi ceilalţi. Îi sunt
recunoscător că m-a suportat, că s-a lăsat dus
cu bine de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.
A fost al 83-lea (

), dar s-a dat mai tânăr şi asta pentru că l-am
forţat eu, umblând mai mult printre cei tineri (fiindcă cei din
generaţia mea... vorba ceea: mulţi au fost, puţini au mai rămas).

Ca de obicei, tot anul am bântuit prin teatre.
- Cu actriţele, cu actriţele! ar zice imediat un bun amic, cum îmi

zice ori de câte ori spun că am fost la teatru. Pentru el teatru = actriţe.
Şi are dreptate: ce ar însemna teatrul fără actriţe? Un teatru numai de
bărbaţi ar fi suspect! Deşi ar fi cum nu se poate mai la modă.

Deci, cu actriţele... mai precis, cu două dintre ele, două care îmi
sunt mie mai dragi (iar zic vorba ceea

) Nu-i nici un secret
care sunt cele două: Mihaela Arsenescu-Werner şi Doina Deleanu.
Cu cea dintâi am urcat, în primăvară, pe scena Galei UNITER pentru

Eheu! Fugaces, Postume,
Postume, labuntur anni!

: măi F.O., dragi ţi-s actriţele? -
Dragi! - Da' tu lor? - Nu răspund la provocări!

Nicolae TURTUREANU

Ştefan OPREA

laudatio, ca să explic, adică, spectatorilor şi telespectatorilor de ce
merita ea Premiul UNITER pentru întreaga activitate şi chiar să i-l
înmânez - fapt ce m-a onorat până ...la emoţie. Despre cea de-a doua
(căreia - cu învoirea lui Cehov - i-am schimbat numele din Deleanu în
... Zarecinia), am scris tot un fel de laudatio cu ocazia împlinirii a 40
de ani petrecuţi pe scenă (vezi „Cronica veche”, numărul trecut). O
parte din acest laudatio o păstrez pentru Gala UNITER din
primăvară; s-ar putea să fie nevoie...

Atât despre actriţe, căci vreau să mai păstrez şi nişte secrete.
Cu festivalurile a fost la fel de bine. La Buzău „am jurat” pentru

vedete şi pentru cel mai bun spectacol; La „Luceafărul” ieşean am râs
şi am plâns de-a valma cu cei mici; la „Nottara” m-am bucurat de
originalitatea „FEST(in)”-ului de pe Bulevard; la Piatra Neamţ, între
două spectacole, m-am tras cu telefericul lui Penal(ti); la Bacău...Ei
aici a fost mai altcum, dar nu la din primăvară, ci la
„colosalul” festival din august, care a întors pe dos tot târgul şi i-a
rupt gura! Aşa ceva nu a văzut nici Parisul, ba chiar s-a crispat de
concurenţă şi Sibiul. Dar, buba-bubelor!: a fost o căldură de să zicem
mersi că am scăpat nevătămaţi, ca să putem ajunge, în toamnă, la
FEST-ul Naţional de la Bucureşti, unde era cât pe ce să ne
reîndrăgostim de directoarea Marina Constantinescu, într-atât a fost
de inspirată, de prezentă, de colegială, de ... minunată.

Ar mai fi ceva de zis: ceva despre cărţi. Aici, 2015 n-a fost ... de
bun augur. Am ratat două apariţii care erau programate, sigure, etc.
Trebuia să „iasă” ediţia a doua a cărţii „Măria sa Teofil Vâlcu” (în
colecţia Galeria teatrului românesc, a „Fundaţiei Camil Petrescu”).
Şi trebuia, de asemenea, să „iasă” volumul al doilea al dicţionarului
„Dramaturgi francezi pe scenele româneşti...” (la Editura Artes).
Ambele s-au lovit de dificultăţi ... tehnice, aşa că le-am aruncat peste
gard în grădina lui 2016. Cea dintâi va fi „vizibilă” până la apariţia
acestor rânduri, iar cea de-a doua ceva mai încolo, cam când va da
colţul ierbii, prin martie-aprilie. Într-un fel nu-i rău sau, vorba ceea

tot răul spre bine, căci 2016 nu e un an oarecare (dacă mă
gândesc la teatru - tot la teatru!), ci e anul în care se împlinesc

de la primul spectacol în limba română (27 decembrie 1816,
„Mirtil şi Hloe”). Se rotunjeşte frumos vârsta Teatrului Românesc:
200 de ani.Aşa că e bine să „ies” cu cele două cărţi de teatru în 2016;
se vor alătura celorlalte două, pe care tocmai mă hărnicesc să le
termin şi pe care le-am contractat cu „Junimea”. Vor fi două cărţi - ca
să zic aşa - „de adunătură”, căci adun în ele cam tot ce am scris în 50
de ani (1966-2016) despre Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”. De
pe acum mă gândesc ce bucurie va fi în minunata instituţie. Dacă ni se
va permite să lansăm cărţile acolo, sunt sigur că voi depăşi recordul
de vânzări pe care l-am obţinut în 1996, când din cartea „Chipuri şi
măşti” (dedicată exclusiv Teatrului Naţional şi slujitorilor lui) s-a
vândut la lansarea din sala Pruteanu... un singur exemplar.

Cam acestea despre 2015. Important, peste toate, rămâne faptul
că am fost sănătos şi că am avut 83! Dar ce zic eu 83, când, în realitate
(glumind cu Teodor Mazilu), m-am simţit ca de 82! Aşa-i omul,
mereu vrea să pară tânăr.

Gala Star

(iar!):
două

secole

N-ar fi rău să fie bine...

Mircea Radu IACOBAN

Peste zi mai merge, dar dimineaţa, când mă
bărbieresc, nu mai am cum evita oglinda. Care,

iată, înfăţişează un bătrânel... nu tocmai dispus să se înregimenteze
docil în tagma venerabililor. Pur şi simplu nu ştiu cum de s-a
întâmplat să ajung la 75 de ani; probabil, n-am fost suficient de atent.
Oricum, (încă) nu mă pot obişnui cu rigorile senectuţii - se vede şi
după ce fotografie am aşezat în pagină: e din 2005. Ce tânăr eram în
2005! Ou sont les neiges d'antan? Altfel, la modul bilanţier, n-aş zice
că 2015 a fost un an rău.Am tipărit o carte măgulitor de bine primită,

. Titlul a părut, unora,
nepotrivit; eu unul, profit de prilej ca să-l întăresc: da, o singură dată
facem umbră pământului şi tare nu ni-i de-ajuns răgazul trecerii prin
astă lume păcătoasă şi minunată! Drept pentru care încerc să privesc
în urmă cu înţelegere, făr-de mânia ce strâmbă perspectivele, şi
temperez proiectele pe termen lung. Cât de lung mai poate să fie? M-
am bucurat că, la lansarea ieşeană a cărţii, onorată de o numeroasă şi
aleasă asistenţă, au ţinut să participe şi prietenii de suflet din
Basarabia, precum şi faptul că, la lansarea de la Institutul Cultural
Român din Tel Aviv, au fost de faţă scriitori pe care i-am debutat
cândva la „Junimea”, ori le-am prefaţat apariţiile de mai târziu (cei
plecaţi în altă lume au fost reprezentaţi de membri ai familiei), foşti
colaboratori la „Cronica” de odinioară şi ai „Cronicii vechi” de azi,
alături de ieşeni cu care am lucrat cândva la Teatrul Naţional, foşti
colegi de studenţie, colegi de liceu... Aşezată sub semnul fast al
amiciţiei, lumea devine mai mică, mai deschisă, mai prietenoasă şi
mai „a noastră”! În 2015, trei filme scrise de mine au fost de 8 ori
prezente în programele televiziunilor; n-am lipsit nici din repertoriul
Teatrului Naţional Radiofonic. Teatrul din Giurgiu a venit în turneu la
Iaşi cu o nouă piesă a lui MRI. Am fost onorat cu Premiul de
Excelenţă al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi şi cu distincţia
„Excelsior” a Primăriei - laudă-mă, gură! În fine, 2015 este cel de al
15-lea an în care izbutesc să susţin o rubrică permanentă de trei ori pe
săptămână într-un cotidian şi al doilea an de apariţie a altei rubrici, de

Trăim o singură dată - Jurnal, 2004-2014

astă dată într-un hebdomadar din Israel. Trebuie să spun că egală
bucurie mi-au produs semnele potrivit cărora ... este căutat
şi chiar... citit (!) într-o vreme în care destinul cărţii pare a coborî
vijelios de la extensie către extincţie. Şi, în fine, mai adaug la
supraponderalul capitol satisfacţii pe aceea că, împreună cu un
mănunchi de prieteni ai „Cronicii”, am adus revista până în pragul
sărbătoririi semicentenarului, propunând, prin „Cronica veche”,
necesarul racord peste decenii, într-un semnificativ continuum
cultural ieşean. Şi „Cronica veche” marchează o aniversare: 5 ani de
apariţie în regim de total voluntariat, atât al redacţiei, cât şi al
colaboratorilor. Numai noi ştim cum am izbutit să asigurăm apariţia
celor 60 de numere ale „Cronicii vechi” - adevărată minune! Dea
Domnul viaţă lungă minunăţiilor culturale născute în fecunda vatră a
Iaşiului! De-o fi să fie Baia Mare Capitală Culturală Europeană, fie:
oricum, Iaşul rămâne o adevărată şi necontestată capitală culturală a
românilor!

M-am lăudat peste poate în acest CV al anului trecut; cer iertare.
Întristările şi îngrijorările, că au fost destule, le trec, deocamdată, sub
tăcere. Le-am ţinut răbojul şi, desigur, îşi vor afla locul în următorul
volum al . Cât despre întrebarea „ce aştept de la 2016?”,
iată: deocamdată, cu deplină certitudine, aştept primăvara, iarba,
rândunicile, florile.

Jurnalul

Jurnalului

Nicolae PANAITE

2015 a fost, pentru mine, anul publicării
la Editura „Charmides” a volumului de poezii

Charmides, personajul ce a dialogat
cu Socrate, răspundea la o întrebare a filosofului despre chibzuinţă,
că ea trebuie să se vadă în trai dar şi în grai. Nu ştiu cât de chibzuit am
fost în a publica volumul recent, după şapte ani de la precedentul -
„Gloria anonimă”.

În vara trecută, împărăţia norilor nu prea a fost darnică în
slobozirea ploilor. O vină o avem noi, oamenii, care împovărăm şi
obosim planeta aproape în tot ceea ce facem. Constatarea este una
universal valabilă. Dar tocmai în iulie cuptor al lui 2015, printr-o
împrejurare, am navigat de pe Bahlui până pe Tamisa; acolo,
temperatura a fost asemănătoare lunii mai de la noi, din vremea
copilăriei mele. Am luat cu mine, pentru citire şi recitire, şi
dactilograma volumului Acolo, în preajma Parcului Central,
Hyde Park, altfel am suportat neliniştile generate de secetă...

Anul trecut, ca toţi ceilalţi dinainte, încă mai suportă bilanţuri,
clasamente, intrări şi căderi din rame. Pentru autorii ce şi-au adunat
numele pe cărţi se poate spune, din cele văzute, citite şi trăite, că au
fost unii care şi-au întărit eticheta de manufacturieri şi grafomani, iar
alţii au publicat ca o expresie a firescului scrierii, neforţând lucrurile.

Volumul meu de la „Charmides”, ţărmuit de velierul şef,
Ţărmure, a fost trimis în lume în luna lui brumar. Nu m-am gândit,
deocamdată, la vreo lansare şi nici nu mă grăbesc s-o fac. La cele vreo
12 intervenţii ce i le-am administrat, în ţară şi în afară, mai trebuiau
cel puţin două. Descoperirea aceasta am făcut-o abia după publicare.
Unele din poemele cărţii, vreo cinci la număr, nu au fost tipărite în
varianta finală. Deh! grabă de autor care şi-a publicat cărţile inedite la
intervale de cinci-şapte ani!

Seceta poate fi văzută şi trăită în varii domenii. Nesaţiul, zilele
toride, crahul dumpingul, crizele de orice fel, migranţii,
destabilizările, conflictele politice şi militare, vămile pustiei,
pauperizarea vieţii, disfuncţiile şi disjuncţiile din zona socialului,
ignorarea standardelor morale, înţelegerile şi convenţiile subterane
şi, nu în ultimul rând, conclavurile scriitoriceşti, coexistente pe
principiul „cu ce monedă îmi dai, cu aceea ai să primeşti”, după
opinia mea, au dus şi vor duce, inevitabil, la secetă.

În călătoria mea de acum câţiva ani prin pustiul Iudeii, am
admirat multe plante ce aveau unele din cele mai frumoase flori pe
care le-am văzut vreodată. Tot acolo erau şi aspide.Anul acesta, încă
de la început, am primit un volum de versuri cu un titlu inspirat şi cu o
simbolistică aparte, „Aspida mireasă” al Mihaelei Grădinariu, din
ţinutul Rîşca.Abia aştept să-l lecturez şi să descoper reţeta existenţei
acestei ipostaze „dureros de dulce”.

Colegilor mei, cronici şi anacronici, le doresc o tonică întâlnire în
paginile revistei din februarie, la împlinirea unei jumătăţi de secol din
care un lustru sub emblema

Secetă.

Secetă.

Cronicii vechi.

Semne şi înfăţişări
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3cronica veche

Virginia BURDUJA

Prin ianuarie 2015 mă încerca hotărârea
fermă, fermitate de neînvinsă floretă de Toledo,
din cel mai ambiţios oţel, de a termina un

roman început într-un îndepărtat 2014. Atunci, personajele, deja
vizibile, dar prinse într-un subiect încă stufos, mă vizitau permanent.
Le visam cu ochii larg deschişi în tavan, unde se autoproiectau,
dialogând cu însufleţire, într-o totală ignorare a mea, mama şi tatăl
lor. Îmi jucau scene disparate, şi disperate, la unele cam îndrăzneţe
îmi coboram pleoapele, mă rog, îmi impuneau finalizarea naşterii lor
în trup de hârtie. Fără să priceapă, la personaje mă refer, că pentru a le
da drumul în calculator, trebuie mai întâi să-mi termin documentarea
prealabilă. Motiv pentru care mi-am proiectat un sejur de o
săptămână la Dingolfing, undeva în Germania loc principal al
acţiunii. Dar, niciun sponsor din România nu finanţează încă vreo
călătorie de documentare, aşa că, deocamdată, am renunţat şi m-am
reîntors la fişarea unei cărţi esenţiale pentru perioada postbelică, cea
a istoriculuiTony Judt. Şi la atotştiutorul nostru Google. Ore şi ore mi
s-au perindat prin faţă nemţi învinşi, morţi sau vii, victorioşi aliaţi, în
tot atâtea frânturi de infern, de disperată încercare de a reintra într-o
viaţă normală. Dar zadarnică mi-a fost hărnicia, dincolo de capitolul
2 nu am păşit, urgenţe de tot soiul ridicându-se în faţa avântului meu
creator. Şi luni, săptămâni, zile dispărură odată cu foile smulse din
calendarul cu pisici până când, printre înmuguriri şi verzi voaluri în
tremur de frunze proaspete, curăţate de ploi, cuvintele nescrise se
revoltară izbucnind, aşa deodată, într-o formulă neaşteptată:

Răzbunându-se,
bănuiesc, versurile hai-hui se aşterneau singure oriunde putea pixul
să alerge pe-un capăt de hârtie. Fericită stare! De plutire, nu-i aşa?Aţi
încercat-o şi dvs. Unele versuri le-am şi tastat, cuminţi să se adune, în
aşteptarea a două coperţi. Când se va întâmpla fapta, nu vă pot spune.
Nu mă grăbesc, am numai 75 de ani.

privesc
cum/ risipită-n apusul de jar/ dantela de val sparge ţărmul/ în cald
vuiet de ape/ privesc yachtul până când/ punctul dispare-n
depărtare./ tu-n abur când te prefaci?/ aud perfida întrebare, / de ore
întregi tot scazi,/ te micşorezi/ dispari celulă cu celulă, / halucinant
spectacol/ urmărit de păsări vulpi/ cu pălării pe ţeasta rasă/ şi
pliscuri verzi de ceară. / eşarfe de mătase azurie/ le înfăşoară gâtul
prelung/ elegant sumbru cotcodăcesc./ iar,tu, aburul,/ adică eu sau
tu?, / am uitat deja, / hohotind mă-ndepărtez/ de păsări vulpi/ cu
pălării pe ţeasta rasă.//sparg valul dantelă/ în el mă prind/
transparentă sirenă/ purtată sub ape de luna/ pe cer aruncată/ de
ochiul cel veşnic deschis/ peste lume peste mine.

Mihaela GRĂDINARIU

Jocul de-a joc
şi de-a timpul

De obicei, bilanţurile, rapoartele, dările
de seamă au ceva din încremenirea voit-
ghiduşă a păpuşilor adăpostite în casa unei

anume Madame Tussauds… Cum, se sparie gândul, doar atât, doar la
atât se reduce un an de zile şi nopţi, numai atât rămâne, o fâşie de timp
înghimpat, o graniţă care te împarte şi te desparte, te apropie şi te
îndepărtează, într-un dans sacru al sinelui şi al binelui, al răului
inevitabil şi al scrisului pururi mântuitor? Şi ce să alegi (ceva
reprezentativ, ţi se cere, neapărat…) din toate acele ceasuri de taină,
ce-şi topesc miresmele şi durerile unele într-altele, într-un continuu
cronotop în care eşti, concomitent, şi păpuşar, şi scenă, şi mască, şi
culoare, şi rol uitat şi suflat, câteodată, de alţii ?

An argintat de roade şi amintiri luminate, an început sub lumina
reflectoarelor în studioul TVR Iaşi în joia „Capului de afiş” (cu
avalanşe de emoţii, spulberate de calmul şi măiestria realizatorului,
Alex Vasiliu), cu două lansări de carte, una la LIBREX-ul ieşean (cu
laude înflorite în martie, dar de mult preţ de la Mircea Ciubotaru) şi
alta în florar risipit la Suceava, la Festivalul-Concurs de Literatură
„Rezonanţe udeştene”, cu Vasile Spiridon măsurând şi cântărind

, anticipând parcă cele două premii din toamnă,
cel al Fundaţiei Culturale a Bucovinei şi cel al Societăţii Scriitorilor
Bucovineni…

Cu prieteni necumpăraţi, împărţind bucuria atâtor cărţi (cele mai
multe, Brumate: şi , de mărţişor, şi

, în noiembrie, dar şi , semnate
de Melania Cuc, la Bistriţa), cu prieteni sărbătoriţi la rotunjiri de
vârste şi de (Mircea Radu Iacoban) şi ceilalţi prieteni şi
colegi din redacţia „Cronicii Vechi”, luminoase intersecţii de suflet,
de şi cuvinte meşteşugite… Cu o lună de zboruri, de drumuri
şi necesare lecţii într-o bucată de Franţă, în care Cărţile, Castelul şi
Catedrala nu pot echilibra balanţa distanţei şi a dorului…

An în care verbul s-a ascuns în , timp cu
purtând rod nesecat de muzică vibrantă şi cu Poezie crescând rotundă
în copaci fermecaţi, împărtăşită celor flămânzi şi însetaţi, adăpostită
între scoarţe cu aripi, cu etichetă nemincinoasă pe frunte:

(EdituraTimpul, Iaşi)…
An cu privirea mereu înainte, spre harta albă a lui 2016.

Interogativ, ne uităm când în calendarul de ceapă, când în apa ne-
ncepută şi descântată de ursită, aşteptând încă un joc, încă o şansă,
încă o poveste în care Timpul, prinţ fermecat, ne va salva din Valea
aceea a Plângerii…

Risipirile în alb pe alb

Dealul Mărturisitorii Azilanta
Cartea noimelor Estuare cu autograf

Jurnale

Secete

a trăi a scrie Flori de Măr

Aspida
mireasă

Raluca SOFIAN-OLTEANUCristina HERMEZIU

E o voluptate
în începuturi...

Deschid anul ca pe o carte nouă. Pagini
albe pe care refuz să le pre-scriu deja cu
neruşinate afaceri de corupţie sau masacre cu

refugiaţi şi terorişti. Îi las anului o şansă. E o voluptate în începuturi şi
în surescitarea de a aştepta poveşti care ard pe pagină cu o altă flacără.
De cînd sunt în Franţa car cu mine, dintr-un an în altul, o întrebare:
dacă nu că a apărut o carte de un autor român, de ce a mai
apărut ?

Deschid anul ca pe un jurnal de scris.Acum, când din ce în ce mai
mulţi citesc în metrou de pe tablete sau - plus cei care-şi
acoperă oricum copertele să nu se vadă titlul, autorul - a spiona ce
citesc vecinii de drum e o plăcere şi mai intensă. Admit că lista
lecturilor poate fi un jurnal de bord personal: cine citeşte pe cine?
Plăcerea n-are cum să fie atît de intensă decît dacă ne citim, de fapt, în
cea mai primejdioasă intimitate, în vorbele scrise de altcineva.

În relaţia asta tulburătoare e bine să ne păstrăm picioarele pe
pământ: cartea e o industrie. Cîteva cifre statistice, valabile pentru
producţia de carte din Franţa (în 2014), pot da ameţeli. Totalul de cărţi
intrate în depozitul legal al BNF de France)
este de 80255 de titluri. Dintre acestea, traducerile reprezintă 18%.
Dacă vorbim doar de romane, 27 % din cele publicate într-un an sunt
traduceri. Din totalul traducerilor, mai mult de jumătate provin din
spaţiul anglo-saxon (pasiunea cititorilor francezi pentru face
ca a doua cea mai tradusă limbă, după engleză, să fie, în Franţa,
japoneza).

În acest peisaj vertiginos, cît pot conta şi ce greutate au traducerile
din literatura română în franceză? Continui să cred că titlurile
transpuse din română în franceză sunt fără doar şi poate nişte fire de
nisip pe fundul unui ocean. Dar chiar şi aşa, ele sunt din aur curat.

Numărul titlurilor traduse şi publicate, în 2015, în franceză, e în
jur de zece. Cu rare excepţii, ele au apărut cu sprijinul programului
TPS (Translation and Publication Support Programme ) derulat de
Centrul Naţional al Cărţii prin ICR. Beneficiile şi capcanele
subvenţiilor acordate pentru publicarea şi traducerea în străinătate a
literaturii române merită o analiză mai profundă. Deocamdată voi
spune că banii investiţi astfel sunt necesari, dar nu şi suficienţi (dacă
nu că a apărut o carte de un autor român, de ce a mai apărut ?).

Am mai spus-o şi la bilanţul de la începutul anului tocmai încheiat
iar aserţiunea e valabilă şi la începutul anului 2016 : literatura română
tradusă în franceză n-a atins încă o masă critică şi, în consecinţă, o
vizibilitate meritorie. Totuşi, terenul e oarecum mai fertil: în 2015,

a publicat un interviu cu Mircea Cărtărescu, cu
ocazia apariţiei în traducerea lui Nicolas , la
editura P.O.L. În aceeaşi publicaţie, Gabrielle Napoli a semnat o
recenzie despre romanul de Ştefan Agopian, tradus de Laure
Hinckel. Florence Noiville a scris în despre

ă la
editura Le Bord de l'eau. Jurnalista menţionează şi volumul
de Mihai Eminescu, tradus de Jean-Louis Courriol la Non Lieu. Note
de lectură critică despre romanul

al Florinei Ilis au apărut în ,
şi . Excelenta revistă de limbă

franceză , coordonată de Dumitru Ţepeneag şi Virgil
Tănase, adună cu eleganţă astfel de recenzii şi semnale literare dar din
păcate are o difuzare confidenţială. Şi cam atît...

De cînd am început colaborarea cu magazinul literar francez
, mai mult de jumătate din cronicile pe care le-am publicat

au fost recenzii la cărţi traduse din limba română. Nu mă acuzaţi de
patriotism literar pe faţă pentru că mi-l asum întru totul. (Iar
patriotismul e, nu-i aşa, pe gratis!)

Am scris, între altele, despre romanul ţărănesc şi metafizic al
şi uraşa ei forţă stilistică de a-şi ţine personajele sub

destin ( , L'Age
d'Homme, traducere de ). Am scris despre seva şi
gustul fabulos al cuvintelor, singurul spaţiu unde e
promisiunea ţinută a unui tărîm al libertăţii depline ( de

, P.O.L, traducere de ). Am
scris despre senzualitatea misterioasă a personajelor lui

, un fakir care naşte lumi frecînd lumina de întuneric ( ,

se vede

liseuses

manga

se vede

La
Quinzaine littéraire

Le monde des Livres

Le Magazine Littéraire
Libération Le Matricule des Anges

Seine et Danube

ActuaLitté

Levantul

(Bibliothèque Nationale

Cavaillès

de Norman Manea, tradus din român tot de Nicolas Cavaillès,

Levantului

Sara
Les

tiroirs de l'exil. Dialogue avec Leon Volovici (Sertarele exilului)

Poésies

les (Vieţile
paralele)

Martei Petreu
Notre maison, dans la plaine de l'Armageddon

Florica Courriol

Le Levant
Mircea Cărtărescu Nicolas

Ştefan
Agopian Sara

,

Les Vies parallè

Cavaillès

Între două „Cronici vechi”, amintindu-mi de alte prea fericite
preumblări pe ţărmuri vest europene, mi-am dorit un scurt voiaj într-
un feeric golf al Mării Egee. Dar orice agenţie Travel arar şi-arată
bunăvoinţa reducerilor către pensionari visători, lipsiţi de-a traiului
dreaptă măsură. Zilele treceau, anul se termina şi nimic nu intervenea
pentru a păstra prospeţimea stropului de fericire încercat când s-au
răsculat cuvintele. Mi l-a salvat de la totală evaporare

a magicianului Salman Rushdie, cel vânat de ayatolahul
Khomeini pentru celebrele .Aventură după aventură,
în veselă uitare a tot ce mă înconjura, am depănat împreună cu isteţul
Harun şi tatăl lui ameninţat cu dezabonarea forţată de la Apa de
Poveşti, preafericitul Şah de Bla Raşid. Bătălia dintre simpaticele
forţe ale Luminii şi cele complet înnegurate ale Întunericului, dată
pentru salvarea Oceanului cu Şuvoaie de Poveşti, cele noi ivindu-se în
trombe multicolore din cele vechi, într-un nesfârşit şi fantastic joc al
minţii, m-a entuziasmat într-atât încât abia aştept să citesc şi proaspăt
apărutul, tot la Polirom, roman-basm

, scris de acelaşi genial scriitor englez de origine indiană.
Pentru câştigarea unor ore de fericită uitare a bezmeticei realităţi în
care, din propria noastră nebăgare de seamă, ne-am trezit aruncaţi.

Harun şi Marea
de Poveşti

Versete satanice

Doi ani, opt luni şi douăzeci şi
opt de nopţi

Jacqueline Chambon, traducere de ). Am scris despre
clandestinitatea erotică şi politică din romanul

( , Gallimard, traducere de
). Am scris despre modul în care

transvazează senin epoci şi regimuri politice, pentru a desface mitul
naţional Eminescu ( Syrtes traducere de

) Am scris despre tandreţea exasperată din versurile lui
( , MEO ; traducere de
). În fine, mai sunt şi altele…

Anul începe cu o primă lansare românească, în Franţa: pe 29
ianuarie 2016 iese în librării

) de , publicat
de editura Jacqueline Chambon şi tradus de .

E o voluptate în începuturi şi în surescitarea de a aştepta cuvinte,
rînduri, poveşti care să ardă pe pagină cu o altă flacără. Încep anul cu
aceasă profesiune de credinţă la vedere: pe lîngă politică şi traumele
societăţilor în care trăim dincolo de orice frontiere, voi continua să
scriu despre scriitori şi lumile lor. Literatura scoate ce e mai bun din
noi şi mai tainic. O picătură într-un ocean, cu putere alchimică.

Laure Hinckel
Gabrielei

Adameşteanu Situation provisoire
Nicolas Florina Ilis

, Marily
Le Nir
Marius Chivu La Ven
Fanny Chartres

(Negustorul de începuturi de roman Matei Vişniec
Laure Hinckel

Cavaillès

Les Vies parallèles,

tolière en plastique

Le Marchand des premières phrases

Pe strada Faimei,
la subsol

Cam pe acolo m-am plasat chiriaş când am
primit oferta de a delecta opinia publică printr-
o "fişă personală cu premieri, onoruri şi înalte

foruri", pătimite, ispitite şi-nvârtite asumat, în anul ce-a plecat. Păi,
no bine, dar la mine-i complicat. Nu prea respir onoruri cât mă
scufund prin doruri. Şi n-o zic, Ferească Domnu' cu glas în lacrimi
înecat. Sunt bine, am sufletul împăcat. Şi trag încă nădejde că sunt un
"ratat' de graniţă. Adică, temporar. Trebuie doar să-nvăţ a înota mai
eficace spre malul celălalt. Deocamdată am observat că-n torentul
ăsta, învolburat, stilul fluture nu e foarte apreciat şi că e necesar să-ţi
dezvolţi obligatoriu, nu arbitrar, dincolo de orice stil personal, o fibră
musculară de hamal.

Dacă n-aş scrie aceste rânduri în prima zi a noului an (socotită pe
rit vechi, da ce contează, se ţine, da?) tonul acestei confesiuni
provocate, mi-ar da cred ceva mai multe dureri de spate (în sensul c-
aş tasta-o încovoiat, sub poveri infinite de om deprimat) dar aşa zic să
fie sprinţar. De ce să îngropăm viitorul din start? Ce, nu poţi să te
revolţi zâmbind hilar, epuizat?

Aciuat(ă) într-o redacţie în care, mai toţi (nume mari, trecut cu
onoare!) şi-au făcut literalmente şi literar de cap (în sensul bun, nu e
nici un apropo nebun) e relativ uşor să te simţi vinovat. Sunt şedinţe
de redacţie la care-ţi sare lumea-n ceafă, sperând că te deşteaptă. Din
fericire (încă) nu s-a, la propriu, întâmplat, dar, nici mult nuş de mai
scap. Că prea eşti incognito, că n-ai şi tu ce etala, că de ce să te simţi
prost şi-ntors pe dos, când e vreun moment festiv pompos. Dar s-o
luăm gradual. În fond, nu strică un bilanţ (mai cu seamă prin
momentele în care, prin buzunare, n-ai un şfanţ). Adevărul e că
subiectul, nu mă frizează sub aspect strict faptic, nu personal. Şi cu
riscul de-a fi taxat drept un prototip frustrat, deşi aş putea să tac chitic,
prefer să le zic.

Deeeci...De ce nu-s faimos, deşi scriu frumos? Pentru că trăiesc
într-o lume în care apariţiile editoriale sunt într-atât de dese, dense şi
uneori intense încât e necesar să-ţi pui orgoliul pe aşteptare, înainte
de-a trece la măreţe fapte. Fireşte, nu toţi o fac.Altfel nu s-ar fi născut
anecdotele-n care, unii scriitori admit derutant, că diferenţa dintre
suma cărţilor din propria bibliotecă şi teancul de volume autocreat e
de fix zero barat. Nu pot iniţia un hei-rup ocazional, când tot ce vreau
e o cale matrice, la final. N-am publicat nu din vreun motiv ascuns,
admit, deşi e greu acest discurs, ci, din certitudinea că alţi oameni au
trăit îndeajuns de mult sau îndeajuns de multe încât să sune mai
palpitant un virtual produs final. Am priceput asta la festivalurile de
literatură (FILIT-ul în special, că-i mai de amploare şi tot l-am
compilat în vraf, an de an) audiind scriitori, care ştiu să se lase în
gândurile tale-ncuiaţi luni bune după ce rendez vous-ul scenic s-a
consumat.

Deţin desigur propriile-mi manuscrise, în sertare neferecate
(dovadă clară de non-notorietate) şi, dacă las modestia la o parte, ar
putea ieşi rând pe rând un volum cu note de călătorie, unul cu eseuri
picante şi-un al treilea de cronici plastice, mai puţin clasice. Ba, dacă
ne punem cu burta pe carte bifăm (eu şi fiică-mea, responsabil de
senzaţie pe ilustraţie) şi ceva benzi desenate. Bunicele, hai să nu zic
capodopere letale. Dar, în orice caz peste unele , pe care
le-am înghiţit, pe post de lucrări canoane, uneori forţat, de-a lungul a
vreo 20 de ani de când lecturez asumat.

N-am publicat, pentru că nu trăiesc, deşi tânjesc, vremuri în care,
să fii scriitor începător e o profesie suficientă în sine. Suficientă
financiar ţie, încât să-ţi poţi permite a abandona orice altceva şi-a
reflecta, călători, nota, fix şi exact când te apucă vreo creativă
dambla, nu după birou, teme, oale, cazma şi şmotrul din debara. Sau,
suficientă mentaliceşte lui x sau y care levitează prin preajma ta, şi
care, se cruceşte super amuzat când recunoşti că-ţi "pierzi timpul şi
viaţa" la maşina de tastat, exclamând la final şi un preţios: "da ce ai de

a la clovn

macaroane

Cronicari în tranzivechi i noiş ţie

În tremur de frunze



câştigat?" Eu sunt încă în acest context ingrat. Ce-i binefacere curata
într-un plan nu dă bine, s-o recunoaştem la...roman. Dincolo însă de
povestea asta cu publicarea, care se va concretiza cândva, pentru că
mă văd continuând nebuneşte şi inexplicabil pe linia asta şi pentru că,
nu-i aşa?, un scriitor fără cărţi e ca imigrantul fără acte, teatrul fără
scenariu, cerul fără stele şi prinţul fără castel. Deşi, dacă e să fii
cârcotaş, ai stipula în ataş(ament) că toate patru sunt variante perfect
posibile şi perfectibile.

Nu-s faimos, deşi scriu frumos pentru că La famiglia literară
prezintă particularităţile uimitoare ale nisipurilor mişcătoare. Aţi
văzut voi premiu revendicat, fără probleme, dileme, scheme şi
scandal? Desigur ego-ul tâmpeşte eul interior şi-n alte bresle, dar, în
asta parcă prea lesne se adună lumea, să piardă timpul un pic, vorbind
despre sine-n neştire şi ascultând în jur, nimic. Nu-s faimos deci şi
pentru că nu e uşoară cale, de-a introduce, prea des, în a foilor cetate şi
alte nume, decât cele care s-au pus deja, la adăpost, sub zale.

În plus sunt un specimen îndoios, o struţo-cămilă autentică,
recunosc: nici patologic îndrăgostită încât să mă lansez c-un vers d'
amour la o adică, nici jurnalist sadea, nici scriitor cu patalama. În
primul caz nu mă complic (n-a fost să fie, zic), în al doilea sunt prea
corupt de formă şi noimă în defavoarea informaţiei exacte, preluate
punctual, din comunicate. Iar în al treilea, prea dornic de nemaivăzut
şi auto(dură)cenzură dar lipsit de consecvenţă în toate, încât chiar să
scot o carte. Sunt ceea ce sunt: intermediar de anchetă, obsesiv
observator plastic, teatrolog de ocazie, fotograf trist şi recenzist
modest (dar din fericire din ce în ce mai căutat --- poate de aici să sară
iepurele premiat!). Ele sunt rolurile în care dau de suficientă inspiraţie
încât să mă manifest cu graţie. Rolurile în care, am descoperit oameni
plini de farmec şi candoare. Nume nici ele postate pe un firmament cu
becuri lucitoare şi sclipici elocvent, dar de la care am primit rânduri pe
care, le-aş reciti avid în orice moment. Oameni care mi-au făcut darul
de-a fi din nou curios, un cadou credeţi-mă mai mult decât valoros.

Nu-s faimos că-s ... sfios. Mi-e teamă de discursuri şi mulţimi cu
guri căscate, ca de moarte. Bine, exagerez puţin, pentru că se poate.
Important e că mă tratez şi terapia prin expunere începe vag să dea
roade. Mi se trage din copilărie (nu de-acolo vin toate?). O reacţie
alergică la divorţ, (alor mei fireşte) când m-am transformat din ţanţoş
cocoş, şef de trib şi scară, periculos, în găină plouată cu dileme, ce
susţine că din spate, vizibilitatea e mai bună şi poţi discerne fără
probleme.

Nu, nu sunt faimos, dar, m-am, parol!, interesat, încoace şi-ncolo
cum să fac.

Şi aflu, în urma unui studiu invidual aplicat pe platforme de
comunicare şi ziare care mai de care, că, cea mai rapidă ramă de
reclamă e pentru început un scandal, o dramă bine încondeiată. Şi
dacă sar câteva capete sau se ridică arme, faima-ţi mănâncă din palme.
Obiceiul meu prost e, de exemplu, să ignor ce nu-mi place şi să pun
reflectorul şi cronica pe ce-mi stârneşte niscaiva sentimente. Alea
aflate dacă nu în captivitate, barem în latentă pasivitate. Greşit! Nu se
face! Asta n-are cum să-ţi aducă cititori cu talent sau duşmani cu/de
clasă. Ori conform indicaţiilor de manevră, dacă vrei să-ţi fie teamă să
ieşi fără ochelarii de soare din casă, cele două categorii sociale trebuie
convertite la aceeaşi terasă. Sau, dacă asta nu prea te ţine (de, tupeul
nu-i pentru oricine) trebuie să preiei ce-i cu adevărat interesant pentru
mase. Lenjerii şi amantlâcuri fine, presiuni la adresa vreunui caz
social, imediat ce şi televiziunile au decupat ce mai rămăsese pe acolo
din demnitatea amărâtului intact, să aduci un plus de valoare la
teroare, să te interesezi din surse confuze despre ventuze şi zuze, ce
vile şi-ale cui s-au ridicat, ce câini mai măcelărim şi la urmă că-i chic,
dezbatere publică pe tema vrem sau nu unul mic.

Dar cel mai important, trebuie să-ţi asumi franc detaliul că, lumea
nu e altceva decât un love affair visceral, în care tandreţea fie-i
rezervă, fie are întotdeauna rolul secundar. Gloria e direct
proporţională, (în genere nu vorbim de fişe de caz), cu numărul secret
trecut în jurnal. Numărul celor pe care i-ai f---t bine, când trebuia.
Îhmm? Parcă începeţi să mă observaţi? Continuaţi, continuaţi...

4 cronica veche

CRONICA ACTUALITĂŢI

O călătorie mai
lungă ca un an...

Bogdan ULMU

Dacă aş fi fost şi fericit...

Ce să zic? Nu a fost unul teribil... deşi, cîte
ceva a pîlpîit în candela realizărilor mele
modeste... Dacă aş fi fost , şi tînăr, sigur

nu-mi mai trebuiau alte confirmări!
Am fost în Oslo.Am fost în Londra, Taunton şi Bristol. Crăciunul

l-am făcut laViena. Şi? Puţin...
Am făcut două spectacole şi am început alte trei. Şi? Puţin...
Am publicat o carte.Am lansat-o cu succes. S-a şi scris despre ea.

Şi?
Am terminat altă carte, cu Călin Ciobotari: un an am scris

împreună, la ea. Şi?
Am fost în două-trei jurii. Am luat două-trei diplome. Am

publicat aproape o sută de articole. Şi?
Am condus doctorate. Am prezidat comisii de licenţă, masterat,

doctorat. Şi?
Cea mai plăcută amintire a anului 2015 - o seară cu o femeie

frumoasă, într-o cîrciumă oarecare, privind apusul de soare, în timp
ce ne ţineam de mînă...

Să deduc că-n 2015 am trăit doar o zi?...

şi fericit

zilnic,

Aurel BRUMĂ

Calendarul şi pisica

O pată ca o pată, loc vid, deturnat de la
scop, intenţie şi ce-a mai fost cât a fost să fie.
Mă uit fix, stop cadru enervant celorlalţi, cu un

ochi suplimentar în vârful arătătorului:Adispărut! Nu e! Posibil să fi
fost absorbit de perete. Stă cinchit în spatele plăcilor de faianţă,
singur, păpuşă cu gura cusută. O dispariţie perfectă, insuficient
amprentată, microscopizată, nefiresc eludată în careul tribal alor
noştri.

Vorbesc de-aiurea. Revin. Problema dispariţiei este ca între
Napoleon -Wellington şi, desigur,Waterloo. Dacă ar dispărea locaţia
ar dispărea însuşi Napoleon iar istoria ar trebui rescrisă aşa cum calul
şi regatul care a ieşit din ecuaţie, nu se ştie care o fi şi ce a fost în capul
lui Richard alias Shakespeare. Exact ca-n situaţia noastră aparent
particulară dar globalizantă cum globul sau alte rotunduri. Lipsa lui,
a reperului, poate induce însăşi dispariţia pisicii din strada profesor
Cujbă, o persoană care, pentru Rafael, există prin existenţa pisicii
(un punct de vedere insuficient argumentat în paginile

, a cărei redacţie, inclusiv redactorii, sunt, iarăşi, existenţi prin
existenţa pisicii. La fel ar fi situaţia Palatului sau Universităţii dacă
acestea ar poseda pisici).

Unde l-aţi pus?! Întrebarea scurtcircuitează tribul, clanul, oraşul,
inclusiv Eonul, adunarea dispărând în beznă, între alarmele agasante
a celor cinci bănci, şapte farmacii şi cele patru salvări şi un smurd. „A
căzut Eonul” - boceşte palierul interculturalităţilor familiale iar pe
ul-ul final, prelungit, uşa sare din ţâţâni. Cagulaţii! DNA-ul!
Comadoul justiţiar tropoteşte mărunt în dosul unei persoane de sex
sportiv, o Barbie judeţeană, că cele naţionale au parfum de Bucureşti.
Flacăra brichetei, Dânsa, privirea covăsită şi vocea din porta-voce:
„Cetăţene, conform fişelor de urmărire generală a deţinuţilor evadaţi
prin scris, coroborat cu proba cu
adnotări olografe, eşti acuzat de comiterea a patru cărţi într-un singur
an plus uz de fals intelectual, prejudicierea imaginii unor alţi autori
mult mai consacraţi şi respectabili ca scriitori prin cele 3-4 lucrări
tipărite în adolescenţă sau la pensie. Ei s-au lăsat de scris, dumneata
nu! Până la apariţia analizelor criminalistice ale unor experţi în cărţi,
numiţi generic , te depozităm la mititica. Cine are ceva
de zis să tacă din gură”

Copleşiţi, apăsaţi de situaţie, membrii clanului priveau spre în
jos, la bocancii şefei: Or fi 44 sau 45? Dar cum să măsori, să
adevereşti dacă ruleta metalică ar fi interpretată ca armă albă?
Nevastă-mea e-n poziţia reflectorizantă a ideii aha, calci pe 70 şi tot
la mititele etc... Ieşit de sub masă ca Venus din apa Antaliei, ăl micu,
nepotul, zgârâie tăcerea: „Bunu e Dostovevschiul familiei. Evadaţi
pe altu. Plus că mâine m-a programat la Cujbă, la pisică”.

Groaznic! Pi-si-că!
Şi Etna a izbucnit ca un Vezuviu!
O altă bubuitură zguduie arealul. Şleampăt dar decis, gonflat la

maximum, apare dintr-un halou de talaş metalic (gratii, uşă, chestii)
papagalul Agapone. Două rabatări de aripi, şi acelea imens de
imense, externalizează cagulaţii, dulapul de haine şi cele patru etaje
de deasupra. Pliscul (şi ăla imens) cât o gaură neagră şi vocea
reverberată, ameninţătoare: Unde este pisica? Vreau pisica! Vocea!
Da, inconfundabila voce, levitaţia şefei şi răspunsul ei candid,
pisicit: Bună seara, iubite domnule Nicolae Manolescu. Pentru
amărâtul ăsta v-aţi deranjat?!?

Cronicii
vechi

Calendar ecumenic pe 2015,

critici literari

Rememorând pe unde m-au purtat paşii în
ultima vreme, am descoperit cu plăcere că anul
abia încheiat a avut pentru mine nu doar 365 de

zile, iar pe alocuri deschideri şi profunzimi asupra cărora, în vâltoarea
evenimentelor, nu am avut răgazul să meditez îndeajuns.Aşadar:

Au fost, mai întâi, în ianuarie, Ziua Culturii Române şi
aniversarea a 165 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu,
sărbătorite de Centrul Cultural Italo-Român din Milano printr-o
întâlnire sub genericul ,
organizate în comuna Lomazzo, din provincia Como, la invitaţia
consiliului local şi a bibliotecii comunale. Un bun prilej pentru a
prezenta aspecte reprezentative ale culturii şi spiritualităţii româneşti,
prin intermediul imaginilor, pliantelor, relatărilor şi a produselor
culinare, între care la loc de cinste s-a aflat cozonacul... Mie mi-a
revenit misiunea de a evoca figura poetului naţional şi a operei sale,
cu exemplificări din versiunea italiană a poemului Dat
fiind că, începând de prin 1906, au apărut multe traduceri din
Eminescu în italiană, ca şi din alţi scriitori români, mai ales
contemporani, i-am invitat pe amicii noştri italieni să caute în
biblioteci aceste cărţi, începând cu cele ale literaturii clasice, spre o
mai bună cunoaştere a culturii române. Mi-am spus atunci că şi dacă o
singură persoană, din cele care nu au auzit vreodată de Eminescu ori
de literatura română, se va fi simţit atrasă de invitaţia mea, a meritat
tot efortul.

Poezia a strâns laolaltă creatori şi cititori, la Consulatul General al
României de la Milano, într-o zi specială şi mult dragă inimii mele: 21
martie, Ziua Internaţională a Poeziei. De câţiva ani încoace răspund
de un proiect cultural menit să marcheze importanţa acestui
eveniment. Prin tema aleasă anul acesta,

, ca şi prin invitaţii mei, poeţi români şi italieni,
am dorit să realizez un schimb de idei şi opinii, în numele unor valori
care ne animă deopotrivă. Mi-a fost aliat de nădejde, ca de fiecare
dată în incursiunile culturale româneşti pe ”teren inamic”, Violeta
Popescu, responsabila CCIR Milano.

Ziua de 23 mai 2015 a fost pentru mine una din cele mai
importante, pentru că m-am aflat pentru prima oară la Bookfest,
invitată de editura ”Vivaldi”, care mi-a publicat volumul

şi în compania cunoscutului critic literar Valeriu Râpeanu, cel
care mi-a prefaţat cartea. Ca să nu mai spun că, tot acolo, cu două ore
mai devreme, avusese o lansare de carte şi preşedintele Klaus
Iohannis. Evident că la el îmbulzeala a fost mai mare, dar asta e o altă
poveste.

În perioada 3 - 25 iulie 2015, Mica Galerie de la Institutul Român
de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia a găzduit o expoziţie
cu lucrările artistei milaneze de origine română Daniela
Nenciulescu, intitulată . Printre
exponate, alături de sculpturi de mici şi mari dimensiuni, realizate în
fier şi oţel, s-a numărat şi o serie de realizate recent,
printr-o tehnică ce transpune textele în tridimensional, într-o
împerechere armonioasă a spiritului cu materia. La loc de cinste, în
format A5 şi A4, cu versiuni ale textului în limba română şi italiană,
revenind aproape obsesiv, poezia mea părea să-şi
dezvăluie acolo, pe malurile lagunei, noi valenţe.

Editura românească ”Rediviva” din Milano a lansat în seara de 21
iulie 2015, la pavilionul României de la EXPO, un volum bilingv
româno-italian intitulat
o iniţiativă a Centrului Cultural Italo-Român din Milano, la care mi-
am adus şi eu contribuţia, alături de cei circa 20 de autori şi traducători
români şi italieni, colaboratori ai CCIR, sub coordonarea Violetei
Popescu. Mesajul transmis vizează atât promovarea frumuseţilor
unei ţări despre care nu se ştie şi nu se vorbeşte îndeajuns, cât şi
îndemnul către locuitorii ei de a conştientiza importanţa valorificării
şi conservării acestui patrimoniu.

La Cremona, în nordul Italiei, un grup de români inimoşi a pus
recent bazele Asociaţei socio-culturale ”Orizonturi latine”. Prima
întâlnire, organizată pe 5 septembrie, cu tema

, se arăta a fi apetisantă, mai ales că
promitea să se încheie cu o degustare de produse româneşti. Când am
primit invitaţia, mi-am exprimat nedumerirea în ceea ce putea să
reprezinte contribuţia mea la eveniment, dar Silvica Enache Şimonca,
preşedinta Asociaţiei, m-a liniştit cerându-mi să pregătesc doar nişte
poezii, ca ”hrană pentru suflet”, că de restul se ocupă ei. Şi chiar aşa a
fost. Într-o publicaţie a Centrului Intercultural Mondinsieme din
Cremona, apare şi fotografia mea, cu o notă despre

În septembrie am revenit cu mare bucurie pe meleaguri natale, de
această dată la Târgul de carte LIBRIS din Piatra Neamţ, cu aceleaşi

. La lansare, au vorbit în termeni elogioşi şi au evocat
activitatea mea culturală din perioada când activam la Roman,
criticul literar Cristian Livescu, poetul Emil Nicolae, ziarista Flora
Ordean. Cineva a ţinut să remarce că, prin venirea mea din Italia
special pentru a participa la acest eveniment, târgul de carte nemţean,
aflat la cea de a V-a ediţie, a căpătat o amploare internaţională... Iată
cum, mi-am zis în gând, mai în glumă, mai în serios, măcar aşa am
putut face ceva bun pentru judeţul meu.

La Muzeul de Artă din Roman, acolo unde, cu câţiva ani în urmă,
îmi lansasem volumul de debut, am regăsit prieteni mai vechi şi mai
noi: poeta Cecilia Bănică-Pal, ziarista Flora Ordean, profesoara
Mirela Mihoc, muzeografa Mihaela Ciobanu.

Conosciamo la cultura e la comunit romena

Luceafărul.

Clasic, modern şi vizual în
poezia contemporană

Zidiri de
cuvânt

Umbra coasei şi Steaua polară

cărţi de artist

Steaua Polară

Andiamo in Romania! / Mergem în România!,

Confluenţe italo-
române în tradiţiile alimentare

Poeta română
Florentina Nita. Versurile sale exprimă iubirea pentru Italia şi
România. Dar şi ironia ritmurilor cotidiene din prisma sărmanilor
navetişti pe trenuri.

Zidiri de cuvânt

ŕ

Tot în septembrie m-am aflat la Muzeul Naţional al Ţăranului
Român, la vernisajul expoziţiei , a
sculptoriţei Danielei Nenciulescu. Cărţile de artist realizate pe baza
unor poezii de-ale mele, expuse cu această ocazie, au stârnit un
interes deosebit şi, probabil, vor face obiectul unor viitoare expoziţii.
Destinele noastre s-au întâlnit aparent întâmplător, dar prietenia
înfiripată pe coordonate culturale, extinsă mai apoi şi la nivel
personal, are toate şansele să dureze.

O dorinţă mai veche a mea era aceea de a mă întâlni cu alte poete
de origine română din Italia care, asemeni mie, întâmpină greutăţi în
a-şi face simţită vocea. Astfel că pe 5 decembrie, în şirul
evenimentelor organizate pentru sărbătorirea Zilei României, la
Consulatul General al României de la Milano am reuşit să includ şi o
întâlnire cu participarea poetelor: Rodica Brad Păuna, Olimpia
Danci, Rodi Vinau şi Emma Felicia Dimitriu. Evenimentul s-a
intitulat .

Când încă nu se stinseseră ecourile acelei întâlniri de suflet, în
numărul 4 (74) de iarnă 2015, al revistei ”Poezia”, ne apărea o
selecţie de poezii, însoţite de note bibliografice, sub titlul

. A fost pentru noi cel mai frumos cadou sub
bradul de Crăciun.

Umbra coaselor şi Steaua Polară

Poesia - Bella Donna

Poezie
feminină italo-română

Cronicari în tranzivechi i noiş ţie



Alexandru ZUB

Ambiţioasa agendă a Clubului de lectură şi
promovare „Junimea/Scriptor”, ajunsă la a
XXXII-a ediţie, a pus publicul ieşean, la 17

decembrie 2015, în faţa volumului
, întocmit de Virginia Blaga, în cadrul

doctoranturii, sub îndrumarea profesoarei Lăcrămioara
Petrescu şi inclusă, oportun, în seria nouă a colecţiei

. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Centrală
Universitară, amfitrion fiind scriitorul Lucian Vasiliu,
generos şi inventiv organizator de acţiuni similare.Volumul a
fost comentat de amintita conducătoare a tezei şi de
profesorul Nicolae Creţu, critic şi istoric literar de prestigiu,
iar autoarea, la rândul său, a făcut precizări utile, sub unghi
istorico-literar, despre geneza disertaţiei şi locul ei în
ansamblul eminescologiei . Termenul însuşi de

, folosit de câteva decenii în domeniu, a
suscitat comentarii ale prezentatorilor, ca şi din partea
autoarei volumului. Specialiştii sensibili la aspectul
metodologic al lucrării îşi vor spune mai târziu cuvântul,
făcând sublinierile cuvenite, fie şi cu rezerve ca acelea rostite,
cu ocazia lansării, de profesorul Creţu. M-am bucurat că am
avut ocazia de a urmări acele intervenţii produse pe seama
noului volum, unul menit să aprofundeze diverse aspecte ale
operei în cauză.

Ca istoric al culturii, specializat oarecum în „istoria
istoriei”, am avut cândva ocazia unui popas analitic în epoca

, urmărindu-i implicaţiile istoriografice, inclusiv în
opera lui Eminescu. Nu puteam ignora faptul că, dintre
istoricii de seamă, mai toţi au fost sensibili la opera în cauză.
Primul citabil e chiar M. Kogălniceanu, care a pledat în
Parlament pentru atribuirea unei pensii poetului bolnav, iar la
moartea acestuia a ţinut să-l conducă pe ultimul drum. A.D.
Xenopol i-a fost prieten, făcând parte, ca şi G. Panu, din
grupul „românilor” de la Junimea, iar după stingerea Poetului,
a îngrijit o ediţie de texte şi s-a ocupat de un bust al acestuia, la
Galaţi, dacă nu mă înşeală memoria. N. Iorga, alt mare istoric,
cel mai mare din breasla respectivă, s-a ocupat în multe feluri
de om şi de operă, pledând pentru valorificarea „caietelor”
depuse de Maiorescu laAcademia Română şi de configurarea
unui nou Eminescu, cel deplin, formula având a face carieră,
peste decenii, prin iniţiativele lui Constantin Noica şi Eugen

Intratextualitatea în opera
lui Mihai Eminescu

Eminesciana

intratextualitate

Junimii

Simion, pentru a cita numai
două nume de îna l t
prestigiu dintr-o lungă serie
de căr turar i devotaţ i
legatului eminescian.

C â t ev a n u c l ee d e
e m i n e s c o l o g i a u
funcţionat , des tul de
capricios, chiar sub regimul
comunist. Mai întâi, cel din
jurul lui Perpessicius, la
Biblioteca Academiei,
continuat şi extins la
Muzeul Literaturii Române
( P e t r u C r e ţ i a , D .
Vatamaniuc etc.), altul la
Institutul de Istorie şi
Teo r i e L i t e r a r ă „ G .
Călinescu”, unde Marin
Bucur a editat (1972-1985), încă
unul la Iaşi, pe două paliere (la Editura „Junimea”, prin Mihai
Drăgan, care a îngrijit chiar seria ), şi la
Universitate, unde profesorul Dumitru Irimia a condus un
cenaclu tematic, editând concomitent
(1980-1989). Sub titlul a apărut, tot la
Iaşi, un număr special din „buletinul” , sub redacţia
lui , ale cărui aveau să
apară, postum, cu un de Andrei Corbea,
directorul Editurii patronate de (2014).
Acelaşi erudit şi pasionat eminescolog a coordonat un volum
din (X, 1989), compulsând lucrările
Colocviului naţional studenţesc, prezentate cu ocazia
centenarului.

Oricare dintre volumele deja scoase în noua serie ar merita
să fie comentat, fie şi sumar, pentru a defini preocupările
actuale în domeniu . Ultimul din serie,

, de Virginia Blaga, cel pus la
îndemâna publicului cu ocazia amintită, conţine şi o anexă
intitulată , la care cei
interesaţi pot apela pentru edificare. Se înşiră acolo, cu date
minimale, 61 de titluri extrase din prima serie şi 22 din cea

Caietele Mihai Eminescu

Eminesciana

Caietele Eminescu
M. Eminescu centenar

Collegium
Dumitru Irimia Studii eminesciene

Cuvânt-înainte
Alma Mater Iassiensis

Caietele Eminescu

Intratextualitate în
opera lui Mihai Eminescu

Din catalogul colecţiei „Eminesciana”

1

nouă, înlesnind astfel orientarea oricui în domeniu.
Ca istoric, am profitat deja de ambele serii, selectiv, în

funcţie de temele pentru care „referinţa eminesciană” se vădea
utilă. Eseul , ajuns acum la
o nouă ediţie, obligă la relecturi şi exegeze menite a-l apropia
pe „omul deplin al culturii” române de epoca noastră.
Compendii şi crestomaţii tematice ar putea înlesni această
apropiere.

Caracterizarea făcută de N. Iorga spre finele vieţii despre
dimensiunea lui istoriografică merită a fi reamintită aici:
„Eminescu stăpânea cu desăvârşire cunoştinţa trecutului
românesc şi era perfect iniţiat în istoria universală; nimeni din
generaţia lui n-a avut în acest grad instinctul adevăratului
înţeles al istoriei, la nimeni el nu s-a prefăcut ca la dânsul într-
un element permanent şi determinant al întregii lui judecăţi. E
uimit cineva astăzi, după adăugirea unui imens material de
informaţie şi atâtor sforţări ale criticii, când constată cât ştia,
cât înţelegea acest om, şi gânditorul politic trebuie să admire
ce mare era puterea lui de a integra faptele mărunte şi
trecătoare ale vieţii publice contemporane în maiestuoasa
curgere a dezvoltărilor istorice. Nu e de mirare că un asemenea
limbagiu care ar fi onorat orice ţară de veche cultură n-a fost
priceput de contemporani cu o pregătire aşa de slabă, a căror
minte nu se putea ridica la recunoaşterea aceloraşi adevăruri
eterne” .

Venind anume de la un istoric de o asemenea amplitudine,
unul care a fost printre cei dintâi cunoscători ai „caietelor”
eminesciene, o asemenea caracterizare constituie un îndemn
pentru totdeauna la noi lecturi şi la exegeze înnoitoare.
Judecăţile lui politice pot surprinde pe zeloţii „corectitudinii
politice”, dar ele s-ar cuveni să fie un îndemn în plus la
autenticitate în cultură şi civilizaţie. „Natura poporului,
instinctele şi înclinările lui moştenite, geniul lui, care adesea,
neconştiut, urmăreşte o idee pe când ţese la războiul vremii,
acestea să fie determinante în viaţa unui stat, nu maimuţarea
legilor şi obiceiurilor străine” .

Asemenea opinii rămân valabile şi stimulative pentru
orice generaţie, cu atât mai mult în epoca noastră.

Eminescu: glose istorico-culturale
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Constantin Cubleşan, , Editura Junimea,
2014; Gellu Dorian, Emil Iordache, , ed. a V-a, 2014; I.D.
Marin, , ed. a II-a, 2015; Valentin Coşereanu,

, ed. a II-a, 2015; George Vulturescu,
, 2015.

Apud , I, ed. Gh. Buzatu ş.a.,
Iaşi, EdituraUniversităţii „Al. I.Cuza”, 1988, .

Eminescu, în , 1 aprilie 1982.

Eminescu în exegeze critice
Paşii Poetului

Eminescu la Ipoteşti Ipoteşti sau
realitatea poeziei „Complexul
Ghilgameş” - eseu despre motivul prafului în opera lui Eminescu

Eminescu: sens, timp şi devenire istorică
motto

Timpul

Eminesciana. Pe marginea noii serii
întâlniri de destin

Un lider socialist... de alt dată ă
Nicolae DUMITRESCU

De 26 de ani, de când cu revoluţia
română din decembrie '89, nu
vorbim despre vechea mişcare

socialistă de la noi decât în răspăr sau în
termeni persiflanţi. La Ploieşti, oraşul
primei republici şi loc emblematic al
apariţiei, dezvoltării şi afirmării mişcării
muncitoreşti-social iste, cineva s-a
încumetat totuşi să o facă, în termeni
rezonabili. Este vorba de istoricul

autorul volumului
,

Editura Ploieşti Mileniul III, 2015
Traian D. Lazăr şi-a înscris numele pe

agenda publicistică a ultimilor ani cu câteva
volume de istorie şi istorie literară, precum:

(Ed. Mica Valahie, 2006),
,

(Demiurg, 2011),
(Demiurg, 2013). Aceste lucrări l-au impus ca pe un

cercetător migălos şi onest, care s-a folosit de vocaţia sa de
dascăl, pentru o extensie în domeniul istoriei, eseisticii şi
istoriei literare. Pentru interesantele (ale unor
scriitori precum Emil Cioran, Horia Stamatu, Vintilă Horia),
publicate în ”Convorbiri literare”, Traian D. Lazăr a primit,
în aprilie 2015, premiul pentru istorie literară al revistei.

Ca membru al Societăţii culturale Ploieşti-Mileniul III,
Traian Lazăr a avut acces la documentele donate Societăţii de
către prof. univ. dr. Bujor Mănescu: Memoriile,
Autobiografia, corespondenţa, scrierile social-politice ale
tatălui său, Constantin Mănescu. Autorul a completat
documentarea cu informaţii de arhivă ori din bibliografia de
referinţă, mai veche şi mai nouă, ajungând astfel să
structureze echilibrat, de-a lungul a 10 capitole şi anexe, un
volum substanţial, care, pe canavaua vieţii şi activităţii
memorialistului, a grefat, cronologic, informaţii importante
privind mişcarea sindicală din România, în care acesta a fost

Traian D.
Lazăr Constantin
Mănescu şi vechea mişcare socialistă

Iuliu Maniu şi serviciile secrete (1940-1944)
Jurnalul Regelui

Mihai I de România, vol. I (1921-1940)
Noutăţi de istorie şi critică

literară

Scrisori din exil

.

implicat ca lider. Acţiunea personală şi
locală a lui C. Mănescu este integrată
problematicii de ansamblu a vieţii politice şi
social-economice a ţării, în circuitul căreia
liderul ploieştean a fost prins într-un moment
sau altul al existenţei sale. S-a asigurat, prin
aceasta, un echilibru factologic şi ideologic,
pe traseul conceptual general-particular şi
invers, evitând percepţia îngustă şi
fragmentarea ideilor.

Activitatea politică, de socialist convins,
în rândurile unui partid sau altul, de sorginte
social-democrată, a lui Constantin Mănescu,
a fost temporară sau sporadică, el devotându-
se de la început mişcării sindicale. Adept al
doctrinei socialiste moderate, Mănescu a
situat prioritar sindicatul, nu partidul. Teza
lui, promovată consecvent, a fost aceea ca
sindicatul să fie autonom faţă de partid. În

concepţia sa, sindicatul poate susţine ideile partidului, care au
o sursă bazată pe realitate şi principii solide, dar nu trebuie să
rămână la remorca acestuia, considerând că autonomia şi
unitatea sindicală sunt singurele căi de reuşită, idei pe care el
le promovează indiferent de responsabilităţile avute.

Ca lider sindical îl găsim întâi la Câmpina,apoi la Ploieşti
sau Moreni cu autoritate pe toată Valea Prahovei, acolo unde
dezvoltarea industriei petroliere a generat de timpuriu stări
conflictuale între patronat şi salariaţi sau, mai degrabă, între
capital şi forţa de muncă.

Aucenicit asiduu sub aripa lui Ştefan Gheorghiu, dar a fost
în bune relaţii cu mulţi lideri politici socialişti, între care
M.Gh. Bujor, I.C. Frimu, Alecu Constantinescu, Cr.
Racovski.Aactivat şi în porturile dunărene, acolo unde glasul
nemulţumirii a izbucnit nu o dată, în cadrul unor manifestaţii
revendicative, soldate cu victime, dar şi cu succese
temporare. Peste tot a fost privit cu simpatie, pentru
fermitatea şi tenacitatea lui raţională. De câteva ori a ajuns
după gratii, fiind închis la Ploieşti, în mai multe rânduri, la

Galaţi, Văcăreşti şi Doftana, la Jilava ori Târgu-Jiu. Condiţiile
insalubre din aceste închisori i-au şubrezit sănătatea, însă nu şi
curajul ori caracterul, el promovând lupta deschisă pentru
satisfacerea unor revendicări legate de salarii, de timpul de
muncă şi de solidaritatea cu cei aflaţi în suferinţă.

Constantin Mănescu era adesea numit, în cercurile
muncitoreşti, Intelectualul. Publicistica lui din tinereţe, dar şi
de mai târziu, îl arată ca pe un tip lucid, coerent şi pragmatic, în
stare să-şi expună ideile într-o argumentaţie limpede şi
deopotrivă succintă. Era un autodidact pasionat de cunoaştere
şi promova, cu orice prilej, idei umaniste. Unele formulări din
scrierile sale par astăzi prăfuite şi lozincarde, dar patriotismul
ponderat şi luciditatea pledoariei se citesc printre rânduri.
Autoritatea şi cultura sa generală, de om experimentat,
precum şi spiritul său echidistant prevalează în toate,
reprezentând o bună carte de vizită. Pretudindeni a ştiut să se
facă folositor prin ideile şi modul deschis de abordare a
problemelor.

Cartea lui Traian Lazăr conţine informaţii şi opinii
pertinente, relativ la disputele ideologice, legile
antimuncitoreşti sau antisalariale, cu privire la votul
universal sau la implicarea României în primul război
mondial. Cel puţin în această ultimă privinţă, C. Mănescu
dezvoltă o adevărată pledoarie, pornind de la susţinerile
socialiştilor, care cereau neutralitatea României, fapt care
venea în conflict cu interesul naţional. Aceasta nu l-a
împiedicat, pe lucrătorul-cazangiu care a fost C. Mănescu, să
plece pe front şi să lupte pentru apărarea ţării, comportându-se
ca un adevărat patriot.

Sunt, desigur, şi alte subiecte „fierbinţi”, pe care le găsim
în carte, ţinând de jocul politic, de sinuozităţile doctrinare şi de
evoluţii, dar şi de contexte. Toate sunt prezentate şi analizate,
cumulând date şi informaţii care prezintă puncte de vedere de
un real interes.

,
precizează autorul,

(p. 15)
Cu o astfel de abordare, monografia prof. Traian D. Lazăr

aduce limpezime, realism şi discernământ în spinoasa
problemă a mişcării sindicale şi socialiste din România.

Animat şi convins de necesitatea obiectivităţii ştiinţifice
m-am străduit (pe cât am putut) să nu-mi

exprim opiniile personale, ci să înfăţişez faptele şi
personalităţile aşa cum apăreau ele în ochii contemporanilor,
în principal ai lui C. Mănescu şi cum le prezintă documentele
epocii studiate.
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Sper, iubite cetitoriu, să mi se ierte gafa săvârşită
într-un comentariu la o scrisoare pe care mi-a
trimis-o Muşata Mucenic. Fire robustă, energică,

optimistă chiar când n-ar avea motive, cumnata lui Mircea
Filip, promiţător pornită în carieră, părea, dintr-odată,
împăienjenită de o oarecare oboseală. Nu erau numai veşti
bune în răvaşul cu pricina. Când vorbim de boli, de spitale,
asta n-are cum să-ţi dea o mină bună.

Aflam, aşadar, din acele rânduri că Meme fusese
internat, cu tot felul de probleme (inima, ochii, auzul...) şi că
l-ar ajuta dacă ar putea să se pensioneze. Meme (rostit
familiar...). Cine-o fi, cine să fie?... Poate că îl cunoaştem
sub un alt nume, sub numele lui adevărat. Nu ştiu ce-o fi fost
în capul meu, dar la relectura scrisorii, destul de tulburat
(tocmai aflasem că M.F. ne-a părăsit), am crezut că acest
Meme nu-i altul decât... Mircea Filip. Mai ales că unele
beteşuguri se potriveau. Şi, uite, am greşit! Puteam să fiu
mai atent.

De astă dată, amicul îmi scrie, boiereşte, de la Roma.
Trudea acolo pentru un boss, şi o făcea cu meticulozitatea
care îl caracteriza. Chiar, când nu era serios Mircea Filip,
moldoveanul? Păi, când simţea nevoia să se destindă. Scotea
atunci câte o glumă din tolba nu chiar dodoloaţă. Când înşira
mai multe era, ce mai încoace-ncolo, carnaval!

Vă fac cunoştinţă - prileju-i rar! - cu Mircea ludicul, cu
un Mircea Filip chisnovat. Iată-l amuzându-se şi vrând să mă
facă să surâd cu un mic repertoriu de glume la purtător. Sunt
şotii filologice, de-ale lui Puiu Vasiliu, actor nu chiar de
prima linie al Naţionalului ieşean (cu un destin zdruncinat,
ca atâţia alţii), dar şi, când era în toane bune, mânuitor dexter
de condei pontos.

Aflu, din vestirile relaxate ale vremelnicului cetăţean al
Romei, că în sfârşit, şi-a plasat, „cu bune şanse”,
manuscrisul cărţii , la o editură,
Crater. Care editură, cu toată rezonanţa... vulcanică, nu i-a
purtat noroc, astfel că autorul nostru a mai avut de aşteptat
până să apară patronul care să mişte lucrurile din loc:
spornicul, eficientul, dinamicul Costică Dram. Ca să fim
sobri: Constantin Dram. Editura păstorită de el se numeşte
Universitas XXI. Mai are una, dar nu aceea ne interesează
aici. Cât despre ambiţiosul ghid

, predat la Unitext, era un proiect mai vechi, la
care Mircea Filip (cu o experienţă adunată în deceniile cât a
fost secretar literar) ţinea mult. Ar trebui ca familia să facă
un efort să scoată la lumină acest text care, de ce nu, ar putea
fi o revelaţie în spaţiul teoriei teatrale... Să nu rămână iluzia
unui autor fără şansă. Despre piesa

nu am de spus decât că titlul, cu fiorul lui
nostalgic, păstrează vibraţia scrisului lui M.F. E păcat că
regizorul Cristian Hadji Culea, de l-o fi avut în mână, nu a
izbutit să îl impună în vreun repertoriu. Nu o fi găsit destule
argumente?

Mircea, în lui, ca şi îndeobşte, se arată încrezător
în viitorul cărţilor sale migălite cu o sensibilitate din alt veac.
Şi surâde... .Aşa că, în dispoziţie şugubeaţă, de ce
să nu-mi tuflească el o mostră de italienească fistichie: „Ti
ambaraccio”... Nu„abbraccio”? Mde!

Dactilografa şi diavolul

Iniţiere în teoria şi tehnica
dramaturgiei

Amintirea unui fiord
îndepărtat

lettera

La nave va

DragăFlorin,
Se apropie ziua ta şi totodată amintirea emoţiilor de

altădată când petreceam (grupa de la Nicolina), cu vin bun,
şi bună dispoziţie cât ne ţineau puterile.Acum... vid ucigător
şi mare sărăcie, iar la o petrecere, cum inspirat scria bunul
Puiu Vasiliu, nu mai afli decât: vidul casei, muc de fructe,
pişinată, muică bătrână. La supe şi ciorne: lupă cu fidea,
supă cu băieţei, ciorbă de verişoare. Ţelul doi: caţă cu
măsline, şniţel matur, chifteluţe măritate, văduvioare la
grătar, cioran cu fasole, crap prăşit, crac umplut. La
„Mutături”: ardei muţi, gogoşari în oţel, gogonele mirate.
Deşerturi: orez cu lapte, chec cu rabat, şerbet de mahăr ars,
plăcinte ţoale-nbrâu, tort cu trişcă. Pâine: 50 de bani fetia.

Din repertoriul orchestrei: se vor executa pântecele - Ia
mai toarnă-un păsărel, Drag mi-e pântecul şi şocul, Az'
noapte te-am virat, Şi vampa singură s-a stins. Carie din

, Lupa la Mamaia, Uvertură la
, Eşti vasul meu.

Stimate amice, mi-am predat la
Editura CRATER, cu bune şanse, iar

la Unitext. Piesa
o voi da pe mâna amicului Cristian Hadji

Culea.Apoi, la orizont, nimic nou. Ti ambaraccio,
Mircea

Măduva veselă Nunta lui
Figură

Dactilografa şi diavolul
Iniţiere în teoria şi

tehnica dramaturgiei Amintirea unui
fiord îndepărtat

Florin FAIFER

Mircea Filip,
chisnovat

„Misterele onomastice” ale Ia ilorş (XVIII)

Redând , în episodul trecut, vârsta
reală şi povestea sa, nu-l pot lăsa în singurătatea-i
bătrânească şi, spre consolare, îl aşez la loc onorabil,

în capătul de nord al şirului de poduri bahluviene. Nu uit,
desigur, de vecinul şi colegul de generaţie pod de cale ferată,
construit deja în 1870 (ANI, PI, dos. 64/1868, f. 51), când s-a
făcut în zonă terasamentul pentru linia ferată Iaşi – Ungheni
(inaugurată în 1874), dar ce personalitate poate avea o
asemenea construcţie de serie, e drept, serioasă, mai ales că,
peste tot, în ţară, majoritatea exemplarelor poartă numele banal
Podul de Fier. Ce să mai spun de proletarul şi anonimul pod de
beton dintre cartierele Alexandru cel Bun şi Mircea cel Bătrân,
din capătul străzii Cerna, apărut la sfârşitul anilor `60, odată cu
aceste cartiere-dormitor ale Epocii de Aur, sau de cele patru
punţi de mai la nord, doar prima beneficiind de un certificat de
botez toponimic (Podul pietonal Ştrand, construit în 2012),
celelalte trei, vechi de patru decenii, fiind folosite în mod
egalitar de trecătorii din noul cartier improvizat după 1989 la
capătul străzii Cicoare, însoţiţi adesea de un al Doamnei vaci fiu
sau chiar de fericita lui mumă spre locurile de păşunat iarba
rurală dintre blocurile cartierului Dacia. De aici, revenim la
Podul de Piatră, pentru a pluti în aval (doar ca să spunem aşa), cu
aripile imaginaţiei, căci, la propriu, nu se poate pluti pe nimic,
spre locuri de trecere îngăduite de stăpânul de altădată al largului
şes inundabil, Bahluiul. Să nu uităm însă nici de cursul vechi al
râului, care, până la Podul Roş, era puţin mai la est, biserica
lipovenească fiind situată înainte de rectificarea traseului, din
1911-1913, pe malul său drept. Să vedem ce întâlnim azi pe
această porţiune de traseu şi ce se găsea aici în secolul al XIX-
lea, cu informaţii precise, care ne oferă o imagine foarte exactă a
stării podurilor şi podeţelor de lemn, fragile şi sărmane,
rezistând doar câţiva ani puhoaielor cu sloiuri de la sfârşitul lunii
februarie şi din martie, poduri mereu reparate sau demolate şi
mutate, de care dau seama zeci de dosare cu cereri disperate ale
locuitorilor, devize de lucrări şi liste de cheltuieli, rapoarte şi
corespondenţă păstrate în fondurile Ministerului Lucrărilor
Publice din Moldova (MLPM), Eforiei Iaşi (EI) şi apoi Primăriei
Iaşi (PI), de la Arhivele Naţionale Iaşi (ANI). Le vedem şi pe
planurile şi hărţile din secolele al XIX-lea şi al XX-lea, pe cursul
vechi al Bahluiului şi pe cel nou, acesta schiţat deja pe planul lui
Grigore Bejan (1896-1897), dar realizat, prin rectificare,
adâncire şi taluzare, în anii 1911-1913, când a fost reamplasat pe
locul său actual şi venerabilul Podul Roş.

La cca 100 m mai jos de fostul Podul Ipsilant din capătul
străzii Alexandru Ipsilanti (vezi episodul XVII), reconstruit ca
punte în anul 1929 (ANI, PI, dos. 58/1929, f. 10 r.; apare şi în
Planul Municipiului Iaşi, nedatat, desenat de C. Condurache,
probabil în jurul anului 1935) şi iarăşi dispărut, trei conducte
suspendate, de gaz metan şi de termoficare, se află exact pe
amplasamentul , din dreptul străzii
Iancu Bacalu, despre al cărei „erou eponim” puţini ieşeni mai
ştiu astăzi ceva. Reînviem acum, episodic, fiindcă merită, un
personaj apărut în contextul unui lung proces urbanistic de
modernizare a Capitalei Moldovei. În anul 1850, s-a decis
înfiinţarea la marginile oraşului a patru pieţe publice de
cherestea, dogărie, lemne de foc, cărbuni, fân etc., în zona
centrală rămânând numai pieţele „de paradă” şi cele de
„legumuri”, fructe şi alte mărunţişuri. Bacalul Iancu Costandin,
care avea un loc cumpărat aproape de Podul lui Ipsilant, a
solicitat Departamentului Lucrărilor Publice aprobarea de a
amenaja acolo o astfel de piaţă mărginaşă. Nu intru acum în
detaliile istoriei acestor locuri de târguială, bine documentate,
cărora le rezerv episoade speciale din acest serial toponimic, şi
ofer cititorilor doar informaţii minime pentru tema prezentă.
Fiindcă atunci Podul lui Ipsilant era stricat (ANI, MLPM, dos.
404/1850, f. 84 r., 91 r.-v.), negustorul a construit un nou pod de
lemn peste Bahlui, pe care puteau ajunge în piaţa sa căruţaşii ce
veneau la târg din satele din partea de vest a oraşului, plătind
brudina (taxa de trecere pe pod). În această împrejurare, Eforia
nu a avut în următoarele două decenii interesul să repare

Podului de Piatră

podului lui Iancu Bacalu

temeinic Podul lui Ipsilant, acesta fiind doar „dres” din când în

când (ANI, MLPM, dos. 404/1850, f. 91 r.-v., 108 r.-v.; dos.
445/1853), până când a trebuit să fie demolat în 1873, după ce a
fost construit Podul de Piatră (1870-1871). Afectat de viiturile
Bahluiului, nici Podul lui Iancu Bacalu nu a rezistat prea mult,
fiind reparat de câteva ori de primărie, cu material lemnos
vechi, rezultat din diverse demolări (ANI, PI, dos. 157/1866, f.
5 r., 9 r.; dos. 67/1867, f. 3 r.; dos. 149/1868, f. 23 r.-40 v.). În
martie 1871, Bahluiul a rupt cu totul podurile Ipsilanti şi Iancu
Bacalu (ANI, PI, dos. 142/1871, f. 1 r.-3 r.), iar în anul 1878
podul rămas şi reparat, al lui Iancu Bacalu, era din nou
impracticabil ( , f. 41 r.). În planul lui Gr. Bejan, cele
două poduri învecinate aproape un sfert de veac (1850-1873)
nu mai sunt reprezentate.

Până la Podul Roş, mai putem traversa astăzi Bahluiul pe o
punte nouă de beton (2009), numită de edili ,
şi pe podul de beton din capătul bulevardului Dimitrie
Cantemir. Prima trecere se găseşte în apropierea unei vechi
punţi şi are, deci, o istorie a sa. La sfârşitul secolului al XVIII-
lea, Mahalaua de sub Trei Ierarhi se extinsese până pe malul
Bahluiului şi cuprinsese, spre sud, şi locul fost al fânăriei, al
varniţei şi gunoiului Curţii gospod, până la Podul Roş. În 1794,
târgoveţii şi-au ridicat o bisericuţă nouă, de zid, cu hramul Sf.
Andrei, care devenit apoi numele mahalalei omonime şi al unei
străzi. O uliţă care cobora din uliţa Podul Roş (apoi str. Palat)
până la Bahlui, intersectând str. Sf. Andrei (este cartată pe
planul din 1844 al lui Josef Raschek), s-a numit, din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, str. Tacu (1884), fiindcă în
capătul de jos al ei, atunci la nivelul străzii actuale Buznea, era
locuinţa „d-lui Tacu”, aceasta ameninţată de inundaţie în
februarie 1868, căci apa Bahluiului trecuse peste podul lui
Lazăr Marin, făcut în spatele casei lui Tacu (ANI, PI, dos.
64/1868, f. 1 r.-2 r.). Acest personaj era, cu certitudine, fostul
casier al Eforiei Iaşi, Nicolae Tacu, fapt ce explică
promptitudinea cu care primăria trimitea podari pentru a sparge
gheaţa în mahalaua lipovenească. Denumirea străzii Tacu a
dăinuit până la 10 noiembrie 1947, când a fost înlocuită cu
numele medicului evreu Leon Ghelerter, iar după 1966 cu acela
al cunoscutului profesor şi editor de documente Gh.
Ghibănescu. Podul (mai curând o punte) lui Lazăr Marin, un
evreu din imediata apropiere, a fost atunci distrus şi nu a mai
fost refăcut până la rectificarea cursului Bahluiului terminată în
1913. Fiindcă Podul Roş, reamplasat în anul 1911 pe albia nouă
a Bahluiului, a fost făcut din lemn şi deja în 1920 se putea
prăbuşi, a fost construit un pod provizoriu, de rezervă, la
capătul de jos al străzii Tacu. Lucrarea a fost executată în vara
anului 1920 (ANI, PI, dos. 58/1920, f. 29 r.), iar podul, mai înalt
decât toate podurile vechi, a rezistat, doar cu unele reparaţii ale
podelei, nouă decenii, fiind demolat în anul 2013. A fost
cunoscut ca Podul Tacu, apoi Podul Ghibănescu. Considerând,
probabil, că numele ilustrului ieşean Gh. Ghibănescu nu este
reprezentativ, edilii actuali ai oraşului au dat numele Sf. Lazăr
podului nou pietonal (2013), deşi nici strada şi nici trecătoarea
Sf.Andrei nu au o conexiune cu această punte. Obiceiul de a se
schimba mereu denumirile urbane, parcă pentru a nu se
consolida o tradiţie şi a pune totul sub semnul efemerului, nu
are leac. Şi acest fapt este ciudat, fiindcă totdeauna comisiile de
atribuire a numelor din cadrul Primăriei au avut ca membri şi
reputaţi istorici, cu A. D. Xenopol cap de serie, urmat de Gh.
Ghibănescu, harnic consilier municipal. Dar votul democratic
din Consiliul municipal nu are vreo legătură şi cu ştiinţa
istoriei.

Podul actual ce leagă b-dul Dimitrie Cantemir cu splaiul
stâng al Bahluiului este o construcţie nouă şi nu solicită vreo
cercetare pentru serialul nostru, în schimb, nu putem lăsa în
uitare o veche punte care lega curtea bisericii lipoveneşti, de pe
malul drept al Bahluiului înainte de anul 1910, cu Uliţa
Palatului Gospod, după cum se vede în planul citat din anul
1844. fusese făcută de lipoveni şi a
fost distrusă de aceeaşi viitură a râului care spulberase şi podul

lui Lazăr Marin, în februarie 1868.
Nu a mai fost refăcută de
mahalagii, care cereau, în martie,
reconstrucţia ei din bugetul
primăriei (ANI, PI, dos. 77/1868,
f. 6 v.-8 v.). Fiindcă Podul Roş era
foarte aproape, edilii nu au
considerat necesară această punte,
deveni tă doar o amint i re
documentară după rectificarea
cursului Bahluiului, care urma,
până la 1910, traseul străzii
actuale Traian şi străbătea micul
parc până la vechiul Podul Roş de
la întâlnirea străzilor Palat şi Sf.
Lazăr.

Ibidem

Podul Sf. Andrei

„Puntea Lipovenească”

Mircea CIUBOTARU
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Despre artă şi nu numai
aperto libroNicolae BUSUIOC

„Spiritul său de matematician se impune şi aici, el dovedind că în
viaţa creştină trebuie aplicat calculul probabilităţilor”. Recitesc
fraza, nu o înţeleg, ce poate să caute asemenea evaluare într-un
asemenea domeniu? În continuare, Blaise Pascal demonstrează prin
calcule că valoarea fericirii eterne este atât de mare, încât, dacă
posibilitatea de a câştiga ar fi oricât de mică, este infinit preferabil să
mizezi pe această şansă decât pe oricare altă alternativă oferită de
vreo filozofie sau vreo altă credinţă omenească. Încep să mă
dumiresc. Este cunoscută insistenţa gânditorului în scrierea unei
apologii a religiei creştine, din care însă au fost tipărite doar
fragmente sub genericul Multe dintre formele de evoluţie
ale omului se datorează urmărilor păcatului originar. Pot fi învinuiţi
atât de grav primii oameni ai Paradisului care au greşit de neiertat? Şi
cum pot fi înţeleşi urmaşii lor cu abateri în lanţ? Teoretic, se pot da
răspunsuri afirmative, mai mult compensatorii, cred. În ciuda
transmiterii „genetice” ni se oferă probabil o cale de ieşire, o
posibilitate de a ne autodefini şi de a ne formula un ideal de existenţă.

Ei bine, tocmai aici am vrut să ajung, la „un ideal de existenţă”.
Lecturile ne marchează, marii gânditori, gen Pascal, ne stimulează,
traseele biografice ne hrănesc cu modele admirabile. Ne putem
defini, structural şi esenţial, nu neapărat prin influenţe, cât prin
confluenţe spirituale favorabile nouă. Iată o temă de luat în seamă.
Ceea ce şi urmează. Frenetic, grăbit şi reflexiv, criticul de artă stă la
aceeaşi masă, faţă în faţă cu ironicul, ludicul şi metaforicul regizor,
două ale Cetăţii, invitate de mine sub aceeaşi copertină. Nu pot
risca un pronostic privitor la evoluţia dialogului, dar
nonconformismul, spovedania, modernitatea punctelor de vedere,

provocată şi încă altele sigur vor face deliciul întâlnirii
noastre de azi. Trecem peste aspectele circumstanţiale, ajungând
direct la controverse cu un vocabular nuanţat şi uşor ambiguu,
tocmai de aici impresia de cunoaştere şi abilitate.

-Am citit, stimate domnule critic, mai demult printre rânduri,
printre emoţii şi reţineri... Cum adică

-Provincia culturală îşi hrăneşte orgoliul din substanţa
enormului, alteori din aceea a unei boeme etilice. Te deranjează
oximoronul?

- Nu atât el, cât ideea că ierarhiile se stabilesc în funcţie de cine
mai dă un rând...

- Colega, eşti prea inteligent a nu te şti capabil să generalizezi
perfect. Excepţiile întăresc regula. Şi află că pictorul
era un capricios şi mereu în râcă cu colegii mai tineri.

- Nu înseamnă că nu a fost un pitoresc slujitor al artelor frumoase,
personaj seducător de cele mai multe ori. Desigur, o vocaţie
supralicitată abuziv de politica vremii, artistul însă şi-a făcut pictura
cu onestitate.

- Aici nu te contrazic, tablourile sale sunt motivate
compoziţional, dramatic exprimate, dar nu poţi să treci peste unele
edulcorări naive şi peste lipsa atracţiei reale faţă de peisaj. S-a
înfundat în seria cu iz manufacturier a naturilor statice cu peşti şi cu
flori de liliac.

- Ai amintit de perfecţiune, ea nu există. Dar, domnilor, daţi-mi
voie!

S-a uitat şi la mine, eu nu eram decât pe post de observator şi cu
psihologia celui care este totdeauna pregătit să asculte vorbele, dar
mai ales sclipirile, urme fulgerate ale ideilor consistente. Regizorul
meu ştie să-şi pună în valoare până şi barba bogată pe care o poartă
dezinvolt şi cu prestanţă.

-Daţi-mi voie. Creatorii se impun, evident, prin operă. Dar parcă
şi mai interesant este atunci când ei au nişte biografii excentrice,
cuprinzătoare de secvenţe diferite. Am cunoscut un scriitor cu o
viaţă spectaculoasă. De-a lungul celor 80 de ani a fost refugiat,
deghizat, a stat în lagăr, a purtat cămaşă brună, a făcut sport, a cântat
cu soldaţii ruşi, l-a slujit pe Hitler dar a beneficiat şi de avantajele
comunismului.Atrecut prin facultăţi, a fost exmatriculat, a fost actor

Cugetări.

figuri

gâlceava

un clasic minor?

clasic minor

de teatru şi film, a ajuns şi la seminarul lui Strasberg din Viena.
Pacient prin sanatoriu, fuge în Germania, colindă Siberia. A scris un
volum care numai plictisitor nu poate fi. Patria lui a fost lumea
întreagă.

-O spui pentru cei care nu cred în vorbele lui Talleyrand,
. Lasă-l încolo pe scriitorul dumitale, oricât

te-ar fi impresionat. Te ştiu preocupat de semiotica lui Eco şi de
literatura spaniolă.

-Eşti un provocator. Nu-ţi răspund decât prin legenda profetului
Moşe.Am citit-o recent într-o carte a unui evreu român din Israel.Tu,
Moşe, ai arătat drumul ce trebuie străbătut de evrei pentru a ajunge în
ţara mult făgăduită. Poate, fiindcă erai bătrân, aveai 120 de ani, ţi-a
tremurat mâna şi ai greşit direcţia. Locul indicat era înconjurat de
duşmani.Aşa că, dacă acum eşti dezamăgit, vina o ai tu. Deci suportă
consecinţele!

In faţa acestei politicoase fente, criticul de artă, purtător şi el de
barbă dar în miniatură, un barbişon foarte îngrijit, cu ochi iscoditori şi
reci, suferea probabil din pricina definiţiei pe care Aristotel a dat-o
fiinţei umane, cea de Intransigent cât încape, nu
accepta eşecuri în faţa nimănui, nici măcar genul evaziunii elegante.
Şi parcă pentru a nu rămâne dator, răspunse tot cu vorbe alese.

-Sunt unii artişti care ştiu din alb sau negru să facă de toate. Linia
şi punctul îi slujesc în plăsmuirea unui univers ale cărui axe
definitorii au fost rigoarea şi înţelepciunea. Ei conferă
virtuţi polisemantice, subtilitate şi rafinament. Opera rezultată
creează irepresibila impresie de imponderabil şi ascensional, de
materie sublimată în idee.

- Gloria oricum este efemeră, fie în cazul clasicului fie al
clasicului indiferent că unul stă sfios în culise iar celălalt în
lumina reflectoarelor de pe scenă.

- Chiar şi aşa, dar trebuie să facem diferenţa între orizontală şi
verticală. Numai luate împreună obţinem semnificaţia supremă,
sensul materiei şi aspiraţiei, arhitectura terestră şi cea astrală.

- Într-un cuvânt, dacă înţeleg bine, semnificaţia crucii.
- Exact, desăvârşirea în spirit, aici omul se distanţează de
Aveam lângă mine un proaspăt volum omagial, îl primisem de la

cel sărbătorit, academicianul. Le-am citit celor doi un frumos pasaj,
asta pentru a-i trimite într-o necesară tăcere, de ascultare şi reflexie.
Înalta erudiţie a unui om de idei merită stimă. La tribună însă,
vorbirea lui albă, de instrument de precizie, devine somnolentă.
Cărţile scrise de el aparţin altui om. În faţa oamenilor, el nu ştie să
provoace sălii, lucru în care reuşeşte un actor talentat.
Erudiţia, aşadar, nu e de-ajuns. I se cere o doză de lirism cenzurat, de
căldură, chiar de cădere în banal. În arhitectură sunt binevenite
spaţiile goale, care să permită spiritului solicitat sesizarea efectelor
ornamentale de bază. Într-un poem încărcat cu metafore este necesar
câte un vers comun, care să producă o pauză. În expunerea savantă să
rămână puţin loc pentru sentiment şi aventură - chiar pentru puţină
copilărie.

Şi, minune, finalul scurtei lecturi a fost invadat de glasuri
cristaline. Prezenţa copiilor în jurul bunicilor (pe loc mi-am dat
seama că noi cei trei de la masă eram bunici) e ca o briză de
prospeţime. S-a stabilit un pact sentimental. Am părăsit, cel puţin
pentru moment, erudiţia şi ne bucurăm de razele vieţii.

Confortul natural nu a durat mult, suficient însă să ne amintim cu
toţii de copilăria noastră şi să dăm mai multă atenţie plantelor din jur,
de la copaci la minusculele fire de iarbă. Suntem ca în jurnalele
intime (cazul celor ce scriu şi aşa ceva), ne putem sustrage
convenţiilor, ne putem lăsa furaţi de nostalgii abisale ori de zboruri în
univers.Alături, mica arteziană îşi aruncă discret stropii argintii care,
în cădere, susură a izvor. Cercetez fizionomiile celor doi bărbaţi,
dotaţi cu bărbi diferite ca mărime, acum tăcuţi, relaxaţi şi în
aşteptarea a ceva sau a cuiva.

patria nu
se ia pe talpa pantofului

zoon politicon.

semnului

minor,
clasic,

zoon.

magnetismul

Horia ZILIERU

mnemosyne
Imn pentru Iaşi

SLOVE

EMINESCU, PURURI TÂNĂR
3. Uşi postmoderniste aşteaptă să-i treacă uneia pragul junele

cu „lepădarea de sine”. A se confrunta cu geniul tânăr (în dubla
personalitate), în criza de identitate: „Lungimea cercului aton
translează/ nou discul omogen la cizelare” (dintr-un poem demult
pierdut). În prefigurarea clasică străluce Eminescu al fiecăruia
asumat ca imagine/ mit. În decorul „fidel” al peisajelor aproape
folclorice, cuplul ideal „infidel” lasă zăbava lumii artificiale,
visează în chinovie naiv şi geamăn candoarea şi subtilele parfume
ale cântărilor din cântare. Lirismul fraged (staminar, am zice)
jubilează la porţile însingurate, paradiziac, dezmărmurind (rece)
imaginarul. Impactul cu „sânul mării infinit” eliberează fluxul de
fantasme, iubita (avanstrală) devine o hieroglifă. Ruptura de uzură
cromatică sentimentală deschide kohinorul către „mistica femeii
angelice” ce poartă, dincolo de cuplul originar, „coroana
Fecioarei”: sufletul înaripat în lumi astrale. Misterul: „sabia
castităţii între cele două trupuri”, iubire pre moarte. Demonul
romantic post agapic simte zorile dramei orfice. Limbajul irupe
„metalica vibrândă”, geniul tânăr (trăindu-şi existenţa în simbolic)
inventă forme expresive gravitaţionale între „vechi şi nou”,
poeticul expugnă artificialul, compozitul, focarizând „moartea-
nflăcărată/ Visările junei, visări de-un ideal”. Haosul expansiv
decade. Corpuri cereşti îşi schimbă pe alchimice spire patosul
tragic al existenţei lor. De unde vin imaginile/ icoane erotice?; „din
carne şi sânge”. Prin refracţie, „ pădurea de simboluri
baudelaireene” apare „ca un turn desfigurat al armoniei dintre
natură şi om”. „Nelimba” eminesciană, intraductibilele straturi
constitutive (pre alte limbi mari), rimele, asonanţele, plutonicul
sunet, eclatantele efecte de stil rămân „secretul limbii sale”.
Greutatea sentimentului, peste noaptea cedării, abolit-a „timpul
dumicat”. De la atelier, laborator, până la athanor vezuviul limbii
dă seamă de secretul umilinţei lucrurilor. Delicatele cizelări,
nobleţea rafinamentului iluminează ieşirea verbului din profanul
obscur, integrându-l sacrului natural, asanând galopantul adjectiv:
sincopă, infarct. Într-o altă regăsire a lumii (extaz/ asceză)
cuvintele înseşi pot avea întunecarea de agată: „în mijloc diamantul
văd. Din dreapta/ gingaş, jaspisul îşi sună îndelunga/ surpare-n
galben tandru. Hyacintul/ răsfrânge-atomii spre zmaragdul verde/
undindu-şi transparenţa şi extazul/ prin umilinţa sardiului cel roşu/
slăbind la stânga flama de topaze/ urcând în ametiste împăcarea/
silit veghind-o învrăjbit sardoniul”. Graalul: visul moral!

4. Textul îşi cere a întregi smerita sferă (uitând de câte „seceri
dintre secete-au sclipit”) corolarul călinescian: „Astfel se stinse în
al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi
vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albii, şi peste
locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va
veşteji pe cer în depărtări până când acest pământ să-şi strângă toate
sevele şi să le ridice în ţeava altui crin de tăria parfumelor sale.”

5. Spre neîntrerupta iniţiere în miracol, la umbra razei sale
ostenind îngeritul cataclism, „Mon coeur est rompu/ L´ instant ne le
port plus.”

Oraşe nasc pe cerul mare
Ca trepte spre înalte astre
Şi aura Cetăţii noastre
Tot mai adânc în veac răsare.

O literă înaltă pare
În alfabetul cosmic, prima:
Cum muzica recheamă rima
Între clopotniţi şi altare.

Ecou de cronici vechea piatră
Prin urme clasice respiră
Şi leagă spiră după spiră
Rostirea verbului la vatră.

Blândeţea firii mândre are
Elan şi râvnă şi veghere,
Romanticul izvod nu piere
Ca neam al formei visătoare.

Văpaia sângelui învie
Mareea turlelor, departe,
Voci mari la nesfârşita Carte
Adăugând o filă vie.

O dată dacă rupi din pâne
Şi inspirat închini cotnarul
Împovărat primeşti şi harul
Şi partea ta de prag spre mâne.

Când ochiul îşi închide prova,
Săruţi a Rozei înflorire
Şi plângi în strana vastei lyre
Leoaiaca lirică: Moldova

Refren:
Iubi-vom Iaşii cât va bate
A limbii inimă stăpână,
Cât timp şi spaţiu încunună
Atomii de eternitate.

Vasile MIHĂESCU

Joc de copil
O să vii cu mine
mi-a spus îngerul. Te voi învăţa
să te tăvăleşti prin ceruri,
să te dai de-a berbeleacul
pe dealuri rouate de constelaţii,
te voi învăţa să fluieri cu degetele
ca să poţi s-o faci
chiar şi în biserică, uite-aşa!
Şi te voi învăţa
să citeşti în semne, în calendare
şi în parastase.
Şi, la o adică, te voi învăţa să

înjuri,
că şi eu, câteodată,
dau cu aura de pământ
şi spun:
„Doamne, futu-i mireasma asta de
viaţă
şi de rugăciuni!
Dă-mi trupul să merg din nou
unde-a dus
mutul iapa şi surdu roata,
dă-mi fluturii din stomac
şi frunzele toamnei
şi o cămaşă care miroase
a piersică,
să mă întâlnesc cu ea,
femeia care dansează în flăcări, de
dor!
Futu-i liniştea neţărmurită!”
Mincinosule, i-am spus,
o să mă-nveţi
şi apoi

o să mă pârăşti Lui,
că-s aşa şi pe dincolo!
Mincinosule! Pârâciosule!
Eşti un înger mincinos,
eşti un înger pârâcios,
eşti un înger mincinos,
eşti un înger pârâcios...

(urmare din pag. 1)
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„Zugr veli stihuitoare”ă
Nicolae TURTUREANU

Poetul Nicolae Panaite nu-şi mai încape în piele. Precizez:
poetul. Cât despre omul Panaite, pare la locul lui, fără a fi
însă dintre aceia pe care unde-i pui, acolo stă. Şăde - ca să

moldovenizăm, ca pe malul (stâng? drept?) al Stavnicului, de unde
s-a extras. Unii dintre cronicarii (vechi/noi) cu care coabitează (de,
acuşi, un lustru) îl alintă ca pe un Nicolae Păr-Negru, asta întrucât
niciuna din încercările vieţii, prin care a trecut, nu i-a scos peri albi.
Părul lui e negru ca pana corbului. A lui Daniel Corbu, congenerul.
Ca şi acela, Panaite e un optzecist care a împlinit şaizeci (şi ceva) de
ani. Da' nu-i citeşti, de la obraz, vârsta,

. Poate şi a ceaiului verde ( - cine a spus
asta?), cu care mă umileşte, pe la vreo agapă, când eu sorb un vin
alb... Ceea ce-l menţine în această formă de cozonac rumenit (cu fel
de fel de mirodenii pe dinlăuntru) este (cred) predispoziţia lui în a
cuprinde lumea, cu toate asperităţile acesteia, într-o îmbrăţişare mai
mereu tandră, afectuoasă. Chiar defectuoasă, întrucât o astfel de
calitate poate deveni contrariul ei, „lumea” te poate lua drept un
mare naiv, când tu, de fapt, eşti între acei care cern şi discern grâul de
neghină, bobul de aur din molozuri. De-ar fi doar atât, omul de pe
Stavnic ar fi linear, monocord şi, ca atare, neinteresant. Dar, din când
în când, are nişte răbufniri, nişte răzvrătiri, care îşi ies din piele, din
self-controlul mereu strunit şi se revarsă peste cel din preajmă. Mai
apoi, în urma unor - probabil - severe mustrări de cuget, face pasul
îndărăt, îşi cere iertare, chiar dacă tu eşti cel care a greşit. Asta
dovedeşte că un om cu o conduită şi principii ferme nu poate
convieţui social şi conjunctural fără o oarecare flexibilitate şi
îngăduinţă faţă de cei din juru-i.

Această diagramă a omului, abia sugerată aici, este şi mai
vizibilă în poezia lui Nicolae Panaite. Ziceam mai sus că poetul nu-şi
mai încape în piele. De fapt, poetul, fiinţă expusă tuturor
intemperiilor, îi caută învelişuri protectoare,
puncte de sprijin, punţi pe care să treacă dintr-o stare de dez/agregare
în alta. Să supravieţuiască. Peste piele, (titluri
de poeme) devin, cu vremea, friabile, neîncăpătoare În
fapt, poeziei.

Titlul volumului, , este susţinut de recurenţe precum
, care dau samă de o ardere intensă, de un foc

pârjolitor, de ploi care par a nu mai fi căzut din veac. Totodată, se
ştie, în deşert cresc, supravieţuiesc miraculoase plante şi animale,
adaptate acestor condiţii extreme. Pentru poet, supravieţuitoarea e
poezia. S-ar părea că autorul, faţă de precedentele sale întrupări
lirice, a trecut printr-o criză de identitate, de adaptare, chiar de
inspiraţie. - şi asta vrea a spune. ,
zice, obsesiv. Chestiunea-i că, de poezie, nu te laşi, prin propria-ţi
voinţă, te lasă dumneaei. Asocierea acestei de/lăsări, acestui
abandon, dinspre poezie, cu o femeie/iubită/muză, care te părăseşte,
e la mintea cocoşului, dar nu m-am putut abţine să n-o fac. Pe
Nicolae Panaite de/lăsarea poeziei îl stimulează, îl provoacă şi-uite
aşa, de la vers la vers şi de la poem la poem, dintr-o secetă
binefăcătoare, izvodeşte o nouă carte. Cea mai reuşită, decide
criticul Constantin Pricop, prefaţatorul.Aş zice, ca şi dumnealui, că,
în interval, poezia lui Panaite parcă s-a luminat, despovărându-se de
tot felul de podoabe, de (f)rigidităţi conceptuale, care o încorsetau
şi-o obnubilau. Acum, Păr-Negru zugrăveşte. E un zugrav de
subţire. Dar, până a ajunge la esenţe, întinde materia brută pe tot
spaţiul, pe care mai apoi filigranează fel de fel de închipuiri,
contorsionări, înălţări şi scufundări, disperări şi speranţe ale
(eu prefer folosit de câteva ori).

- mi s-a confesat, când mi-a oferit opul, potenţat
de grafica neliniştitoare a maestrului.

Cu surprindere afli, ici-colo,
răbufniri polemice, provocate de de

(care)
Sau reacţii cu incalculabile consecinţe:

O s-o încurce, optzecistul, dacă
vreun douămiist îi va citi poezia... Însă mai degrabă cred că va avea
parte de aceeaşi orgolioasă ignorare din partea generaţiilor mai
fragede, care cred că totul - inclusiv poezia - a început odată cu ei. Şi
din nou amintesc (am mai făcut-o, tot aici) o mărturisire a lui
Nichita Danilov, din anii când panota (gardul
Grădinii Copou) şi-a înţeles, stupefiat, că mai tinerii lui
colaboratori/scriitori nu ştiau niciun nume, da, niciunul dintre
înainte mergătorii poeziei ieşene...

Între şi
a lui Nicolae Panaite dibuie o

, a înţelesurilor , (cum zis-a
Înaintemergătorul), în rostiri desfăşurate pe ample spaţii - adevărate

sau în crochiuri fugoase, uneori luminoase,
îndeobşte fumegoase, nebuloase, ca ieşite, parcă, din peniţa unui
Dragoş Pătraşcu al literelor. Se caută (şi se găsesc)

(nu lipseşte intertextualismul, dar citatele-s bine înşurubate,
abia le observi), se caută (şi se găseşte) poezia lucrurilor simple, a
fiinţelor trăinde în umilitatea lor - şi, de-aş avea spaţiu, aş cita
integral

- şi altele încă. Dar mă/vă mulţumesc cu acest
decupaj: (...)

Iar ca răsfrângere asupra întregului
demers liric al lui Nicolae Panaite, aş zice, , că el

Şi ar fi fost acestea chiar ultimele cuvinte ale conotaţiilor mele,
dar canonul cronicăresc impune, cică, să nu închei cumva un
comentariu literar cu un citat, că e jale. M-am adaptat, nu?

feţişoara lui, / spuma
laptelui un verde ne vede

sinelui, lăuntrului

Costumul, Mantaua
urzeli sinelui.

Secetă
deşert, sahare, nisipuri

Secetă Am vrut să mă las de poezie

sinelui
lăuntrul, Cred că de asta i-a plăcut

lui Dragoş Pătraşcu
Că, mi-a şi zis: dacă nu-mi

plăcea, nu-ţi ofeream desenele...
hoitarii stihurilor candrii,

nonşalanţa tescuieşte pribegii/cu o fragilitate de învingător.
un poet douămiist/a tipărit o

carte,/recenziile între ele se întrec.

Poeţii pe gard

o sahară migratoare mătăsurile frigului, mâna
scriitoare Mică Academie a
Noimelor astei lumi cu care lupt

arhipelaguri lirice -

noduri, cuvinte şi
semne

Grinda, Carul, Mantaua, Gleznele roşii, Aria, Apa de pe
lacăte, Groapa, Cuiul

noaptea trecută/strada din capul ultimilor
trecători/avea toate luminile stinse//bezna şiroia a rodiri/câte o
fustă rămânea pe asfalt/în semn de victorie şi acord ecumenic/un
cîine o trage sub el/să-i fie şi lui mai bine/să aibă şi el ceva
omenesc/cît mai aproape.

par lui- me ridică
turnuri/numai din lut şi apă/prin care vini şi cuvinte/plutesc ca nişte
nuferi spre iarnă.

mê

de Mihaela GRĂDINARIU

C R O N I C A

L I T E R A R Ă

Pe malul „Secetei”:
acolo şezum şi scrisem
Debutând în perioada în care cenzura desfiinţa de-a

valma cărţi, reviste şi destine literare, cu un parcurs
neabătut şi bucurându-se de o receptivitate discretă,

dar pozitivă, Nicolae Panaite poartă cu sine, de ani buni, obsesii
nevindecate, recognoscibile în câteva traiectorii ale imaginarului
poetic, descătuşat cu adevărat abia acum, în volumul de certă
densitate şi maturitate cu titlul (Editura Charmides,
Bistriţa 2015).

Cartea-obiect respectă formatul interesant al colecţiei de
poezie a prestigioasei edituri bistriţene (care se încăpăţânează să
nu abdice de la un înalt standard calitativ, fixat dintru începuturi),
iar textul poetic e completat în mod admirabil de ilustraţiile lui
Dragoş Pătraşcu, grafică în linii văzute şi nevăzute, desene
fantasmatice care articulează lumea în spaţii paradoxale, cu
fineţea unui orfevrier de demult.

Neîmpărţit în compartimente, volumul se comportă ca un
continuum, fals-fragmentat de titluri (înglobând aici şi cele trei

Secetă

texte în proză care urmează celor în versuri,
), însoţit de o prefaţă în care Constantin Pricop decriptează

, şi de în
final.

La prima lectură, cititorul remarcă necesitatea utilizării unui
filtru intertextual, fără ajutorul căruia receptarea rămâne doar de
suprafaţă, ţesătura de cuvinte descoperind o preferinţă pentru
câmpuri semantice ale alegerilor şi îndoielilor:

(„Apa de pe lacăte”).
Zidirea miraculoasă a unei lumi, una din multele posibile, cu

zbaterile inerente actului creator, cu implicaţii existenţiale
profunde, iată câteva din coordonatele poeticii lui Nicolae
Panaite. Cuvântul e simţit ca protomaterie, ca potenţialitate a
devenirii lumii întregi:

(„Delta zilelor”). Asistăm la spectacolul
facerii şi des-facerii perpetue a lumii:

(„Şi-a întins sârmele”),
spectacol guvernat de alte legi, de alte cutume, care implică,
deopotrivă, materie şi spirit: , ,

(„Deasupra
chivotului”). Capcanele se întind la tot pasul ( ),

şi se suprapun adesea într-un tot,
golurile şi plinurile se întrepătrund într-o căutare permanentă a
propriei identităţi.

Lucrurile au viaţă proprie, subsumate, de regulă, unei case-
simbol cu valoare matricială (

), spaţiu contaminant în
care poetul vede, citeşte şi, de cele mai multe ori, generează semne
în / din orice (

).
Timpul ia şi el forme ciudate ( -

„Vremea vâscoasă”), linearitatea fiind înlocuită cu geometrii
variabile, care imprimă materiei ritmuri specifice :

(„Prin odrăsliri”). Ziua naşterii se
suprapune cu ziua destrămării, a presimţirii implacabile a morţii, a
reîntoarcerii în informitatea materiei primordiale:

(„Costumul”).
Spaţiul personal este invadat de fantasme ale disoluţiei în

zone subterane unde te pândesc la tot pasul catastrofe implacabile,
o oaste distrugătoare într-un război de sfârşit de lume:

(„Arca”), într-o lume în care tributul morţii se plăteşte,
de cele mai multe ori, cu moneda adevăratei şi singurei iubiri:

.
(„Năruirea”).

Fragilităţile sunt ascunse cu grijă, în cromatici puternic-
agresive, în care predomină negrul şi roşul:

(„Carul”),
înfăţişând elemente statice, încremenite:

, o epuizare a
vitalităţii, un deşert unde cuvintele au ,
iar laptele izvorăşte tot negru. Făcând parcă trecerea spre alte
lumi, străjuieşte un şir de , îndreptate fie
spre cer, spre , fie spre pământ, spre gleznele de aceeaşi
culoare.

Cuplul primordial e fragil şi se ascunde, se camuflează într-o
erotică subtilă, sublimată:

(„Delta zilelor”),
împlinind un joc delicat al regăsirii de sine în celălalt:

Înfăţişările Fragolei
I, II, III
obsesii care străbat imaginarul Note bio-bibliografice

pe la răspântii /
bat cu degetele în geam îndoielile / de-abia scoase din strângeri /
şi prevestiri nisipoase

Aşteptarea e o casă sub valuri / din care cu
greu ies / ţinându-mi răsuflarea / mă razem de cuvinte / multe sunt
tuberculi pentru vedenii

materia-i ca o nesfârşită
foaie / udată de un sânge vorbitor

arderea apelor înflorirea oaselor
stihurile, ca nişte fructe, sunt gata să cadă

lacul de sare
lumea albă lumea neagră

cuiul…împreună cu duhul locului
desţeleneşte / un nou vocabular al sării

dâra de sânge, argile, cerneluri şi sunete albe,
fierării gramaticale, nici şarpele casei / nu se mai arată

Timpul însuşi se împotriveşte

Zilele-s
precum foile / unei cărţi grele ca de plumb / prin odrăsliri o citeşti
/ până la oase până la prund

pentru prima
dată / am îmbrăcat / pe întâi martie anul acesta / un costum ce
parcă avea / toate buzunarele / pline cu pământ

Parcă
trăiesc într-o casă de apă / al cărei tavan este / arca unui nesfârşit
naufragiu.

Se
iubeşte cu toţi, / de cele mai multe ori, până la secetă; / devine un
fel de cerc / prin care dimineţile solzoase / de abia se strecoară

Noi, prin ploaia
neagră, / aduceam cu un deal negru, / mergător

manuscrise negre, apă
neagră şi îngheţată, tomuri adânci şi negre

cercuri şi chingi de plumb

un soare vânăt aripi roşii
fumul roşu

Ea vine cu un vocabular virtuos /
capotul e desfăcut / un metal cald îi şiroieşte gâtul şi pieptul / ca o
armură topită de templier / mâinile mele pe trupul ei / sunt nişte
aripi ieşite din detenţie - / un stol dezlegat

repetăm a
nu ştiu câta oară / alfabetul mâinilor / pe trupurile noastre ca

nişte manuscrise / salvate din foc

gleznele tale sunt parcă / două fruntarii / străbătute
simultan de viscol şi vară

Nimeni nu i-a văzut
vreodată goliciunea trupului / ca o pustie a frigului / sau caldă ca
o sabie / plină de sânge proaspăt.

Fiinţele noastre:
zămisliri şi cazne / un singur trup vor ajunge.

minuni cruci
şi răscruci pierzanii, răscruci menhire

pustia cuvintelor

…zugrăvind răscruci / cu mistuiri şi căinţă

Cuvântul a început săpatul /
până într-ale firii refugii. mormanele
sinelui au îndoit până şi pereţii

Vorbele ar putea înlocui /
lemnele de foc / dar şi lacătele avare

Zăpada ce cade acum / parcă e un şir imens
de veterani de război. Apari tu / ca
un patinoar în miniatură / pe luciul lui cad / printre erori şi
scriptură

Unii îşi aruncă zilele deasupra ei / ca pe
nişte viori / la care nu a cântat nimeni vreodată.
Respirările parcă-s aglomerate / de un popor fără vorbire

Cu ce să vii la
priveghi, / dacă ghemele limbii / se deşiră-n ecouri ?

nişte îngeri ce cântă la un şofar

Copilăria / era crucificată
străzile, vitrinele, viaţa /

parcă sunt sub scântei / de un secol întreg

Devin un fel de năruire / prin care o şuviţă de sânge
udă floarea de colţ.
Cuvinte-stilete Pleavă în sfâşieri

Pe tavan / a apărut o cruce; / numai cu
sângele o pot vedea

Urzeşte-mi o altă manta / să
pot trece prin viaţa de-acum / cu tine de gât, / ca printr-un şir lung
de prizonieri, / în care primul / să fii pe de-a-ntregul chiar tu.

Secetă întinsă şi fără de
saţiu ! dorinţa-secetă

ostatecul / înălţimilor, ruinelor şi prundurilor

O piele mare şi
vorbitoare / trece prin dreptul fiecăruia: / am fost a ta şi a ta şi a
lui, / am fost a tuturor

un poem care îmi pradă lăuntrul

Anevoios se mai etajează hrubele versului

Viii şi morţii se încurcă pe afară
Ca nişte zbaturi de plumb / cuvintele îmi mânuiesc

sângele, Câte un vers, ca o spadă / niciodată folosită, / dar
ascuţită excesiv

semnele ca de jar / ale unei dureroase gramatici a sângelui
la ieşirea

vocalelor din detenţie

(„Aşa de timpuriu”).
Morfologia feminină e de-abia sugerată, în contururi schiţate
fugar:

(„Aria”), femeia e, mai degrabă, o
căutare, un exerciţiu de admiraţie spirituală:

(„Fără vreun semn vestitor”),
iar contopirea e doar aparent întru materie (

- „Cum sunt zilele”).
Vizionarismul poetului se desfăşoară larg între

, între şi , energiile
ziditoare transcendând („Carul”), transfigurând
informul în cuvinte opace, translucide sau luminoase,

(„În juru-mi…”), o
gradualitate a materialului care înalţă locuri de trecere şi
arhitecturi salvatoare de poeme:

(„O pustie migratoare”),
(„Deasupra chivotului”), ce pot

modifica obişnuinţele vieţii de zi cu zi:
(„Costumul”).

Vizualul predomină imaginarul, în intersecţii ale liniilor de
forţă în care anotimpurile prevestesc apocalipse ale trupului şi
sufletului, deopotrivă:

(„Anevoie se mai etajează”),

(„S-a rătăcit”), în contraponderea unui auditiv
estompat, a unei muzicalităţi ascunse a versurilor, marcată de
tăceri semnificative:

(„Grinda”),

(„Printre spiţele serii”), de armonii interioare:
(„Anevoie se

mai etajează”), ori de ritmuri melodice care sacralizează totul:
(„Fragola”).

Creaţia e brăzdată de răni, de traume adânci, purtate de
demult, niciodată vindecabile ( -
„Secetă”), încărcată de iluzii şi deziluzii (

- „În juru-mi…”),
determinând apariţia unei lumi ce aparent îşi epuizează
vitalitatea:

(„Năruirea”), însă găseşte resurse, biruind
, spre a renaşte din („Mantaua”),

în semne şi minuni:
(„Numai cu sângele”).

Fantasticul nocturn şi cel diurn se împletesc în imagini
magice ale energiilor creatoare, singurele în stare să depăşească
barierele ostracizante ale solitudinii:

(„Mantaua”).
Seceta, motivul central al volumului,

(„O pustie migratoare”), nu e altceva decât ,
fascinaţia, necesitatea înălţării la cunoaşterea celor nevăzute, o
dez-înstrăinare de sine şi de lume şi o reaşezare a sinelui
(autodefinit ca
(„Arca”) şi lumii într-o paradigmă creator / operă, în care primul
se împarte epifanic, sub o formă sau alta, tuturor:

(„Năvălirea”).
Interogaţii interioare răsfrânte asupra textului scot la iveală o

istorie a poemului, („Un fel de
boltire”), în care elementele constitutive se întrec în construcţii:

. („Anevoios se mai
etajează”), la limita din ce în ce mai subţire dintre înălţare şi
mortificare: („O pustie
migratoare”),

(„Ca nişte zbaturi”).
Se poate afirma, fără tăgadă, că iscusita frazare a volumului,

în întregul său, îşi găseşte rezonanţa în ritmica şi melodicitatea
interioară biblică, într-o armonie a inversiunilor, a comparaţiilor,
a altor numeroase elemente specifice de vocabular, în tematica
subtilă, toate sublimate într-o poezie gravă, de adâncă rezonanţă,
toate
(„Fără vreun semn vestitor”), într-un timp definit(iv):

. Carte a unei experienţe a singurătăţii şi
suferinţei ontologice, „Secetă” menţine cititorul într-o tensiune
uneori paroxistică, Nicolae Panaite convertindu-şi plânsul
interior într-o dramatică renaştere, care sparge fruntarii vizibile
sau invizibile prin Scris, obligatoriu cu majusculă.

,

,

conotaţii
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Leo BUTNARU

(De)mitizare

…Nu a existat mărul lui Newton
iar până la el - nici butoiul lui Diogene
ca să nu mai vorbim de cada lui Arhimede pe timpuri în
care
nu existau decât simple ciubere (la noi
spre exemplu - Ciubăr Vodă) ce
nicidecum nu te încurajau să exclami „Evrica!”;

nu au existat cercurile - ar fi fost prea mult pentru
Arhimede
şi evrica
şi cercurile;

nu a existat nodul gordian
nici sabia lui Damokles
nici patul lui Procust;

nu au existat surâsul sfinxului
nici şarpele Cleopatr(i)ei
nici calul troian
nici călăraşul Hanibal la porţi…

Pe scurt
nu a existat… nu a existat… nu a existat…
nimic din toate astea
şi multe altele
cu toate că
uneori
ceva există - să zicem
omul în care (să vezi!) există toate
câte nu au existat
şi încă altele
peste poate…

Principiul îngerului

Odată
pe când eram învăţăcel la cursul primar
al şcolii personale de literatură
văzând cum coboară din cer un înger
mi-am pus gând ce aş fi vrut de la el
ieşindu-mi că ar fi bine să-mi dăruiască un poem
tocmai despre lăsarea sa pe pământ
despre ce simte
etcetera.
Chiar aşa i-am şi spus:
Dăruieşte-mi te rog un poem.

Dar nu m-am ales decât cu ce aţi citit până aici
atât:

îngerul era surdo-mut.

…Aşa gândeam
însă uimitor îngerul a dat glas:
Te-am lăsat să te descurci de unul singur
a zis
oprindu-se din drum.
Vezi?Ai reuşit şi fără ajutorul meu.
Poate că am contribuit şi eu puţin
oarecât
aici
în final
prin ceea ce-ţi spun acum.

Mai apoi
din alte întâmplări similare
am priceput principiul neabătut:
de obicei
îngerul te ajută la început
sau la final de poem.
Cât de cât.
Deloc mai mult.

Zis-a Cel De Trei Ori Mare

Iată-l pe Hermes - bărbătos,
graţios
şi oarecum avântat
în mersul său pedestru,
dar şi aripat.

Cum aş scăpa eu ocazia de a-l întreba ceva
pe inventatorul limbajului,
scrisului, magiei, astronomiei,
alchimiei
şi ce o mai fi fost să fie
în realitate sau numai
în gând?!

Şi chiar îl întreb:
- Magistre, de fapt
poemele ce sunt?

La care Trismegistos răspunde (mi s-a părut
uşor iresponsabil):
- Cuvintele înaripate ce mor
cu picioarele pe pământ.

Semi

Ah mireasa mea mahomedană
cândva arătată
ca semiluna aureolată
astăzi
astăzi te mai vezi abia-abia
ca o semistea
depărtată

care mă face să-mi amintesc cu atâta durere
ce fericiţi am fost noi în
semiluna de miere…

Gânduri ciudate

Uneori vin nişte gânduri ciudate,
opace sau de opal,
ca acesta, spre exemplu: încă
acum aproape (ce departe!) 900 de ani
Turnul din Pisa a prevăzut actualul declin
al interesului cultural
care, o vreme, a fost cât de cât întreţinut
de rezistenţa prin cultură.

Însă, azi, ce să mai zici,
când sunt tot mai tari ăştia cu
rezistenţa prin anticultură?...

Hamlet şi caşcavalul
Dacă acest caşcaval ar fi de Danemarca
mi-ar aminti de Hamlet
personajul care joacă teatru numai
pe la răscrucile întrebărilor

dar din păcate
caşcavalul e de Olanda
şi-mi aminteşte doar de
portocala mecanică...

Bolero

I

Bolind în bolero a final rebel
Ravel revelează undă după undă
cerc după cerc
inel după inel

şi astfel această răsfirare
această navetă de undă
de cerc
de inel
de înverşunare
de o mie de ori - spre ţărm
şi îndărăt în mare
spre ţărm
şi îndărăt în mare…

2

Probabil
perpetuum mobile ar fi imposibil
în dus-întorsul său de undă
de cerc
de inel
dacă în structura lui nu ar intra
şi bol-
eroul lui Ravel
Ravel
Ravel…

Epilog de roman

Tinerii - cândva - filosofi prinşi până la uitare (şi…
înnebunire a lumii enervate de - credea ea -
nimicfacerea lor); aşadar
prinşi până la uitarea de sine în
jocul cu mărgelele de sticlă
pe ultima pagină de roman (cea mai neapărată
cea mai târzie) ei
tinerii - cândva - filosofi
atâţi câţi au mai rămas
degradează lamentabil, până la umilitorul joc
cu pastilele de farmacie.

Excesele

De regulă
excesele sunt de condamnat.

În fond
infinitul
veşnicia nu sunt decât
excesele exceselor…

Distanţa necesară
Quel fut ton plus beau jour?

Paul Verlaine

1

În condiţii de telepatie
dar şi de simpatie
ne putem citi gândurile la distanţă.

Fă un pas-doi îndărăt
să reglăm optim claritatea
apariţiei
şi transmiterii ideilor.

2

Pe cei care îmi doresc binele
îi rog respectuos
să mă privească de la oarece distanţă

astfel
putând să le par cât de cât fericit

iar dacă vreunul dintre ei
m-ar întreba:

- Când ai fost fericit?

probabil i-aş răspunde (şi recunosc
aş greşi):

- Se vede că mâine…
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Angela TRAIANTaximetristul părea nu doar surdo-mut, ci şi robotizat.
Mişcările lui, gesturile, mimica aveau un fel sacadat de a
se manifesta. Toate la un loc dădeau impresia unui

mecanism sofisticat, uşor dezarticulat. Observându-l, nici nu-ţi
trecea prin cap că ar putea avea iniţiativa unui dialog. Nu mică mi-a
fost mirarea când l-am auzit:

- Cred că ştiu unde trebuie să vă duc.
-!?!
- După numărul bagajelor.
- Deci?
- LaAeroport.
- Greşit.
-Atunci, la gară.
- Greşit.
- În cazul ăsta…
Aerul condiţionat funcţiona şi era bine. Ce-o fi făcând acum Isa?

Mă aşteaptă sau nici n-a remarcat că am lipsit cinci zile. La vârsta ei,
lucrurile se amestecă într-un fel greu de înţeles. Ultima dată când am
vizitat-o, mi-a spus, printre altele, că şi-ar dori să mai doarmă într-un
pat normal, cu lenjerie strălucitor de albă, brodată, dantelată,
apretată, mirosind discret a mentă şi ea să fie îmbrăcată în alb, cu
scufie şi cămaşă de noapte brodate, dantelate…Tot atunci mi-a dat o
replică uluitoare. O schimbam de lucrurile pe care le purta şi, ca de
obicei, o pudicitate excesivă, pe care şi-o manifesta aproape violent,
îmi îngreuna munca.

- Hai, măi Isa, dă-o-ncolo de treabă, doar suntem oameni maturi.
Ce Dumnezeu!

Mă privea printre pleoapele întredeschise, cu un fel de şiretenie
îngăduitoare.

- Maturi! Maturi ai zis? Vai de capul tău…ţine minte: omul
devine matur abia la o sută de ani. Înţelegi?

Replica m-a dat gata. Am plecat apăsată de gândul că Isa nu e
deloc bine şi că, în curând, o va lua razna de tot.Acasă, m-am adunat
grămadă pe o canapea plină cu cărţi, cărora mă chinuiam, de ceva
vreme, să le găsesc un loc mai potrivit. Am deschis una la
întâmplare: „

”. M-am frecat la
ochi, crezând că am halucinaţii. Nu, fraza era acolo, negru pe alb.
Titlul volumaşului, Autor, un oarecare Borges,
fascinat de „

Pe Isa o chema de fapt Larisa. Aşa figura în acte. Tatăl ei ţinuse
morţiş să-şi boteze fetele cu numele unor rusoaice pe care le
cunoscuse în timpul războiului. Spunea, ori de câte ori se ivea un
prilej, că nici până atunci, dar nici de atunci n-a mai văzut femei aşa
frumoase. După el, Katia, Maşa şi Larisa se apropiau de standardele
respective. O dualitate a propriei alcătuiri o învăluia pe Isa într-o
aură aparte. Era, în acelaşi timp, fragilă şi puternică, îngăduitoare şi
severă, sociabilă şi mare iubitoare de singurătăţi.

La început, am cunoscut-o prin intermediul poveştilor care
circulau în familie. Tot ascultându-le, mi s-a conturat un personaj
alcătuit parcă din linii întrerupte: când aproape să se-ntrupeze, când
gata-gata să se destrame.

. Nevasta lui Sami, proprietarul unei bodegi în care
se vindeau de toate, era foarte grasă. Vara îşi petrecea mai tot timpul
într-un hamac. Coroana bogată a unui stejar îi ţinea umbră.Avea şi un
evantai cu care se mai răcorea. Isa trecea pe-acolo aproape zilnic. De
fiecare dată îi spunea să nu se mai legene, că o să cedeze hamacul, o
să cadă şi-o să moară. Rosa râdea de-i tremurau toate şuncile. Încerca
să-i explice că aşa ceva nu se poate întâmpla. Ţi se pare, pentru că
eşti mică şi slăbuţă, îi spunea. Când vei fi mai mare, vei înţelege altfel
lucrurile. Isa nu se lăsa: dacă mai slăbeşti puţin, poate te faci mai
frumoasă. Ha-ha-ha! - izbucnea Rosa. Păcat că nu vii dimineaţa mai
devreme, când trec pe-aici muncitorii italieni, care lucrează la
castelul din deal. S-auzi şi tu cum îmi cântă : o Rosa, ce frumoasă
eşti! O, Rosa, come tu sei Bella! După câteva momente de tăcere, Isa
a mai făcut câţiva paşi indecişi spre hamac şi a întrebat-o aproape în
şoaptă: tu ce crezi, Rosa, eu sunt frumoasă? Oho! - mai întrebi? Mă
tem însă c-ai să te faci şi mai frumoasă. Fetiţa a făcut ochii mari: şi de
ce te temi? Ei, aşa merge vorba.

Familionul pornise în călătorie, cu o căruţă
trasă de doi cai. Abia se luminase de ziuă când ei erau deja pe drum.
Aveau de mers, nu glumă. Se duceau în vizită la un nepot proaspăt
însurat. Pe la prânz, au făcut popas într-o pădure. Unchiul Dumi a dat
peste cap un pahar de tărie, după care s-a aşezat la rădăcina unui
copac. A scos dintr-un tub o coală mare de carton, a fixat-o pe o
bucată de placaj şi a început să deseneze. Model îi erau caii
deshămaţi, care păşteau liniştiţi. Isa a venit tiptil şi s-a aşezat cuminte
lângă el. După un timp, a început: de ce desenează cu două creioane?
De ce un creion e mai bont şi celălalt mai ascuţit? De ce-l desenează
numai pe Roibu, nu şi pe fratele lui? De ce aia?...de ce ailaltă?...
Dumi însă părea că n-o vede şi n-o aude. Lucra rapid şi foaia se
umplea cu cai. Mulţi cai.Toţi aveau coamele în vânt şi priveau în sus,
de parcă ar fi vrut s-ajungă la cer.

- Bravooo! L-ai făcut şi pe Suru! - a izbucnit Isa, dar unchiul
părea în continuare absent. Când a umplut peste o jumătate de coală,
s-a oprit. Şi-a aprins o ţigară şi a privit în jur.Adat cu ochii de Isa şi i-a
zâmbit. Ea însă mai avea puţin şi izbucnea în lacrimi:

- De ce te-ai oprit? Poate mai sunt şi alţi cai care ar vrea să fie
desenaţi!

- Or fi, dar pe unde?
- Nu ştiu…undeva…în întuneric.Trebuie să-i scoţi de-acolo!
- Dar am făcut deja o herghelie!
- Mai fă, mai fă!
Dumi a zâmbit şi s-a întins sub copac.Aproape adormise când Isa

i-a spus că ar trebui să le facă şi nişte aripi, pentru că ei vor să zboare.
- Unde-ai mai văzut tu cai cu aripi? - a mai întrebat Dumi şi a

adormit.
Când s-a trezit, toţi erau gata de drum. Isa era deja în căruţă.Adat

să-şi strângă hârtiile şi a rămas blocat: coala era plină de cai înaripaţi.
Nimic strident, nimic dizarmonic. E fantastică dorinţa de zbor a
acestui copil - s-a gândit. La urma urmei, cred că are dreptate: fără
aripi, totu-i un abis. Şi poate nu-i chiar cel mai rău lucru să-ţi scoţi din
când în când aripile la vedere. Chiar dacă, uneori, e posibil ca cineva
să ţi le taie. Din greşeală sau cu intenţie. Oricum, e interesant de

Când omul devine matur, la o sută de ani, e pregătit
pentru a se înfrunta cu sine şi cu singurătatea lui

Cartea de nisip.
Utopia unui om ostenit”.

Isa şi hamacul

Isa la drum lung.

urmărit ce adult va ieşi din fetiţa asta.
. Sub răchita uriaşă din curte, se întinsese o

masă mare, în jurul căreia se adunaseră rubedenii, vecini,
prieteni…Copiilor li se amenajase o masă mai mică. Isa a refuzat să
stea cu cei mici. La urma urmei, mormăia îmbufnată, de curând am
împlinit şi eu zece ani. Se simţea mai aproape de adulţi, aşa că se tot
învârtea pe lângă ei. Cum nu i se dădea atenţia pe care o aştepta, s-a
retras, s-a tot retras, până a dispărut pur şi simplu. Treptat, musafirii s-
au rărit. Au rămas cei ai casei, fiecare în cochilia lui, prăbuşiţi într-un
soi de visare trează. Deodată, un amic de-al lui Dumi, adus cu mari
sacrificii de la Bucureşti, s-a ridicat, a luat de pe masă un pahar şi a
început să le vorbească celor prezenţi despre o mare durere trăită de el
în ultima săptămână.Avea aerul că n-ar prea fi vrut să facă acest lucru,
dar nu putea refuza asistenţa care, era convins, tocmai asta aştepta. Pe
scurt, îi murise un prieten, camarad de armată, de război şi de mers la
dame. Când a fost numit comandantul unei aeronave de luptă, l-a luat
copilot. Împreună au salvat multe vieţi, au apărat teritorii şi, alături de
ceilalţi piloţi militari, au contribuit la victoria aliaţilor. Ce mai, om de
nădejde. Frate de cruce. Îşi juraseră prietenie pe viaţă.

- Şi eu am un prieten pe viaţă!
Vocea Isei a sunat fără preaviz. Clopoţel care dă deşteptarea.

Cobora din salcia măreaţă precum o maimuţică, agăţându-se de câte o
creangă. Când a atins pământul, a ridicat braţele a victorie.

- Şi eu am un prieten pe viaţă!
Cum nimeni nu dădea semn că i-ar fi sesizat prezenţa, a repetat:
- Şi eu am un prieten pe viaţă! - aţi auzit?
- Cum îl cheamă? - a mormăit Dumi, fără să deschidă ochii.
- Georgel.
- Şi merge cu tine la şcoala aia nemaipomenită, unde te trimite

taică-tu la toamnă?
- Nu, nu poate. Ar vrea el, dar…trebuie să-şi ajute părinţii…n-are

cum…
- Hm, bănuiam eu, a mârâit Dumi.Acum, ascultă-mă bine: tu n-ai

să poţi fi niciodată prietenă cu un bărbat. În primul rând, pentru că eşti
prea frumoasă şi, în al doilea rând, pentru că bărbaţii sunt, în general,
nişte animale ne-?u-tu-te. Numai de prietenie nu le arde lor.

Atunci s-a iscat infernul. Bunicul a sărit pur şi simplu de pe scaun,
l-a înşfăcat de guler pe Dumi şi l-a târât spre hambar.

- Cum poţi vorbi aşa cu un copil? Cu o fetiţă?
L-a trântit peste nişte saci şi i-a poruncit să dispară din casa lui, din

curtea lui, din viaţa lui. Ceilalţi au sărit să-l liniştească:
- Ce faci, dom-le, vrei să-l omori? Nu vezi că-i beat?
S-a iscat un vacarm de nedescris.
- Mai bine ţine minte tu: copiii nu se cresc în eprubetă! - a mormăit

Dumi, trezindu-se oarecum şi din somn şi din beţie. Chiar sunt curios
ce va ajunge fata asta.

În acea noapte, Dumi, blazonul familiei, marele chirurg, pictorul
care începea să intereseze piaţa de artă şi-a luat amicul şi, împreună,
au părăsit scena.

Venea numai în vacanţe. Învăţa foarte bine. După
terminarea clasei a IX-a, au trecut-o direct în ultimul an. Nu atinsese
majoratul când a fost numită învăţătoare. Acolo l-a cunoscut pe
Flavian, coleg de catedră. De cum s-au văzut, au hotărât, fiecare în
sinea lui, că sunt făcuţi unul pentru altul. Se apropiau însă timid. Într-
un miez de noapte, un bubuit puternic a cutremurat uşa de la intrare.
Gazda a sărit speriată. A tras zăvorul şi a încremenit. Flavian a trecut
pe lângă ea şi s-a dus direct la Isa, care stătea stârci la marginea patului
şi tremura ca zgâlţâită de friguri. A luat-o în braţe, încercând s-o
liniştească. I-a spus bătrânei să aprindă lampa şi s-o pună jos, să nu se
vadă din drum. În câteva cuvinte i-a prezentat situaţia:

- Am primit ordin de mobilizare. Începe războiul. Nimeni nu
poate şti ce se va întâmpla. Trebuie să pleci, să ajungi într-un loc mai
sigur. Lângă ai tăi ar fi cel mai bine.

Isa tăcea. Nu mai tremura, dar era rigidă ca un bloc de piatră. Cu
greu şi-a ridicat privirea spre el. Părea însă că nu-l vede.Aajutat-o să-
şi facă un bagaj minim.Au ieşit în noapte ţinându-se de mână. La nici
un kilometru, s-au oprit lângă un autobuz cu farurile stinse. S-au
sărutat pentru prima dată. Înainte de-a se despărţi, i-a îndesat în palmă
o hârtie împăturită meticulos. Să citeşti când vei fi mai liniştită, i-a
şoptit.

. În primii ani de apostolat, Isa era veselă, dinamică,
sigură pe ea, pe viitorul ei. Treptat însă, pasul i-a devenit mai greu,
apăsarea sufletului, mai mare. La început, când se întorcea obosită
de la şcoală, se oprea în drum, scotea din sân o bucată de hârtie, o
citea de parcă ar fi fost pentru prima oară, şi pornea apoi cu pas zvelt,
zâmbindu-şi misterios. Cu timpul, lucrurile au început să se schimbe:
se mai oprea pe drum, citea acel petic de hârtie, dar paşii i se alcătuiau
din ce în ce mai greu şi zâmbetul îi era din ce în ce mai ascuns.

Pe gardul înnegrit de ultimele ploi, fusta ei albă,
bogat cloşată, părea un fluture uriaş, pictat cu trandafiri şi maci roşii.
Crenguţele subţiri, de un verde pal, abia se distingeau de la distanţă.
Privea concentrată de-a lungul drumului, aşteptând minunea. De cu
seară, taraful satului ieşise în centru, anunţând că, odată cu ivirea
zorilor, vor începe să vină cei care încă nu s-au întors după terminarea
războiului. Se deschiseseră porţile puşcăriilor, lagărelor, se liberaseră
nişte contingente…Stătea cocoţată pe gard, sprijinindu-şi picioarele

Isa de ziua bunicului

Isa la şcoală.

Isa în satul ei

Isa în aşteptare.

de nişte drugi groşi. Era încrezătoare, plină de speranţă. A doua zi, la
fel. Atreia zi, când soarele a început să apună, a coborât de pe gard şi,
cu paşi nu tocmai siguri, s-a îndreptat spre casă. În faţa unei tufe de
bujori s-a oprit. A privit-o intens, după care s-a aşezat lângă ea. A
mângâiat-o, a bolborosit ceva, şi a început să cânte. La început cu un
firicel de voce, apoi într-un crescendo grav, melancolic, bine dozat:
„

…” Au urmat zile şi nopţi în care Isa n-a
coborât din pat, n-a vorbit cu nimeni, a refuzat mâncarea. Buimăcit de
disperare şi neputinţă, bunicul a înhămat un cal şi a pornit după
doctor. Când razele soarelui au început să împungă cerul, iaca şi
doctorul. Se întorcea dintr-un sat unde asistase o naştere. Bunicul a
sărit de pe cal şi aproape s-a aruncat în faţa şaretei. Doctorul l-a ajutat
să urce lângă el. Când să pornească, o bufnitură i-a oprit. Calul se
prăbuşise la marginea drumului.

- Da ştiu că l-ai gonit nu glumă. Încă un pic şi i-ar fi plesnit inima.
Acum, lasă-l. Dacă e să moară, va muri, dacă e să trăiască, va trăi şi te
vei pomeni cu el la poartă.Avem treabă. Parcă vorbeai de-o o urgenţă.

Au pornit ca din arc. Doctorul biciuia caii cu o sete morbidă.
Bunicul n-a încercat să-l tempereze. Ştia cât de mult o iubise pe Isa.A
avut un timp al lui, când era chiar hotărât să renunţe la familie, la
avere, la tot numai să şi-o poată face nevastă.Aintrat în camera Isei de
parcă-ar fi păşit într-o biserică. Ai casei s-au aliniat, smeriţi, de-a
lungul unui perete. Ca la priveghi. Cât a durat consultaţia, Isa n-a
deschis ochii. A încercat de câteva ori, dar n-a reuşit. Vădit epuizat,
stors de orice picătură de vlagă, doctorul şi-a luat geanta şi s-a
îndreptat spre ieşire. Ajuns afară, familionul l-a încercuit. Le-a
explicat cu o voce stinsă: funcţiile vitale sunt în regulă. Îi lipseşte
voinţa de a redeveni ea însăşi. Pare prăbuşită într-o depresie
accentuată.Ar fi bine s-o scoateţi zilnic pe prispă, să-i acoperiţi capul
şi ochii cu o pânză albă şi s-o mutaţi după soare. S-o faceţi cumva să
mănânce. Pentru început, lactate. N-ar fi rău dacă, treptat, ar putea
mesteca şi ceva mai consistent. Nişte pâine unsă cu untură şi presărată
cu ceapă crudă, tăiată mărunt, ar fi binevenită. Voi reveni, le-a mai
spus şi s-a aruncat în şaretă ca într-o barcă de salvare. Au urmat zile
lungi, nopţi şi mai lungi. Bunica o veghea permanent. Ii umezea
buzele şi-i cânta. Când poarta s-a deschis cu putere, izbindu-se de
gard, cântecul ei s-a frânt. Un altul i-a luat locul, înfiripându-se parcă
din ruinele celui dintâi: „

Isa a început să se foiască. După atâtea
zile de încremenire, mişcarea ei părea ceva miraculos. Rosa gâfâia ca
o locomotivă la deal. Era evident că drumul o sleise peste măsură. S-
a trântit pe prispă la picioarele Isei, şi-a şters gâtul şi pieptul cu o
batistă imensă, apoi şi-a agitat pălăria albă, cu boruri largi, ca pe un
evantai. Când s-a mai răcorit, a ridicat traista pe care o lepădase lângă
prispă, anunţând că e plină cu medicamente pentru Isa. O, Doamne!
- a murmurat bunica, făcându-şi semnul crucii. Vrei să spui că fata
mea se va face bine? Fără să răspundă, Rosa a răsturnat traista,
acoperind-o pe Isa cu zeci de plicuri:

- Acum să te văd, frumoasa mea! Ia ascultă:
Şi încă una, mia bella, de pe alt plic:

Nicio reacţie.
- Oare ea aude ce vorbim? - a întrebat Rosa cu voce tare.
Bunica a ridicat din umeri şi a privit spre cer. Rosa i-a povestit în

cuvinte puţine cum de-au ajuns toate scrisorile în acea traistă.
Zamfira, fiica primarului, le-a dosit. Când ta'su a fost mobilizat, i-a
lăsat ei tot ce trebuie pentru a pune sigiliu pe două cămăruţe din
primărie, destinate corespondenţei: una pentru scrisorile oficiale,
cealaltă pentru cele particulare. O dată pe lună trecea duba de la raion
care lăsa corespondenţa. Ea trebuia să le trieze şi să le distribuie.
Numai că, după un timp, Zamfira a transformat cămăruţa într-un
cuibuşor de nebunii. Ca să nu apară probleme, a îngrămădit toate
plicurile neoficiale într-o traistă pe care a camuflat-o cu nişte
scânduri. Cum a ajuns traista la mine? Ei, asta e deja o altă poveste…

În acel moment, Isa s-a întors cu faţa la perete şi a început să
geamă. După câteva clipe, s-a răsucit pe cealaltă parte, cu faţa spre
grădină. A sărit apoi în picioare ca un arc. Un tremur uşor a
dezechilibrat-o şi s-a aşezat. Icnea des, şi-şi mişca picioarele
bătându-le de marginea prispei. S-a răsucit spre Rosa şi a privit-o
lung, cu o curiozitate flămândă, de parcă ar fi văzut-o pentru prima
oară. S-a prăbuşit apoi peste ea, ca peste nişte perne moi şi tandre.
Rosa a învelit-o cu trupul ei. Doar capul Isei îi atârna peste umăr.
Bunica s-a lăsat în genunchi şi bătea mătănii. După un timp, Isa a
început să bolborosească nişte cuvinte neînţelese. Încet-încet, vocea
ei se transforma într-o tânguire care creştea, lovea, durea.Ascultând-
o, puteai să juri că vezi jerbe de frunze uscate, şuvoaie de grohotiş,
sori captivi în mlaştini întunecate cum îi părăsesc trupul, eliberându-
l. Cuvintele bolborosite deveneau din ce în ce mai clare: nu m-a
minţit! Înţelegi, Rosa? Nu m-a minţit! Am fost o proastă…Nuu-
nuuuuu m-a minţiiit! Brusc s-a prăbuşit într-un somn adânc. Au
chemat ajutoare şi-au dus-o în casă.Adormit vreo două zile. După ce
s-a mai întremat, s-a întors la şcoală. Sătenii s-au apropiat cu

mi-a-nflorit grădiniţa/şi sunt singură-n ea/toate florile au
înflorit/numai tu n-ai venit

Frumoasa mea, frumoasa mea/ a venit şi
Rosa ta/ să-ţi aline inima!”

al tău, pentru
totdeauna, Flavian. ţi-am scris
de atâtea ori că voi veni şi că doar moartea ne va despărţi. Acum însă
cred că şi mort voi găsi o cale să ajung la tine.

Isa - Bella
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timiditate şi înţelegere de învăţătoarea lor. La nevoie, ea le putea fi şi
medic şi preot, chiar jandarm. Avea un fel delicat dar ferm de a da un
sfat, de a călăuzi pe cineva. Un singur lucru era mai greu de înţeles
pentru cei din jur: singurătatea ei. Nu ştiu de ce nu înţeleg oamenii un
lucru simplu, îşi spunea mereu: n-am fost, nu sunt şi, cu ajutorul
bunului Dumnezeu, nu voi fi niciodată singură. Acum, după ce şi-a
îngropat părinţii, fraţii, surorile, o parte din nepoţi…ea, firava,
singuratica, ea ….

Claxoane, fluierături, ţipete, vacarm. Amintirea m-a expulzat în
mijlocul lor ca pe un corp străin. Ce-o mai fi şi asta? - am îngăimat
buimăcită. Roboţelul de la volan mi-a explicat că e din cauza
blocajului: a trecut cam mult de când cele două maşini care s-au
ciocnit în curbă au fost ridicate. Când să plecăm, au venit ăştia cu
măsurătorile.

- Ceva nu se leagă…nu-mi amintesc mai nimic…probabil am
aţipit…

- Nu exageraţi! Un om care doarme nu poate să şi cânte în acelaşi
timp.

- Cum adică să cânte?Vrei să spui că eu am cântat?
- Da. Ia ascultaţi: mi-a-nflorit grădiniţa/ şi sunt singură-n ea…
Brusc s-a întors către mine. Uimirea îi înmuiase liniile feţei, îi

catifelase vocea şi-i înrourase oarecum privirea. Ca să nu mă creadă
dusă cu capul, i-am povestit câte ceva despre Isa: că are 97 de ani, că e
foarte bolnavă, că a suferit mult, că acel cântec e, pentru ea, un fel de
imn personal, un imn pe care simte nevoia deseori să-l cânte. Că n-
am înţeles niciodată ataşamentul ei pentru un text care vorbeşte
despre singurătate, din moment ce n-a acceptat niciodată ca acest
cuvânt să fie folosit în legătură cu ea. Le-a rugat şi pe colegele de
salon ca, în cazul în care va fi să moară în spital, să i-l cânte, uşurel,
pentru ca sufletul ei să-şi înceapă zborul pe aripile lui.

- Cam asta a fost. M-am prăbuşit în amintire ca-ntr-un abis. Nu
acel abis care neantizează, ci unul al meu, numai al meu, care te
mângâie, te încălzeşte, te conduce şi te seduce, te duce şi te
aduce…În sfârşit, e greu de explicat.

- Înţeleg, înţeleg foarte bine, a sărit băiatul. Şi eu simt cam acelaşi
lucru. Trebuie să iau de la aeroport o rudă îndepărtată a familiei, în
vârstă de 98 de ani. Problema e că nu prea ştiu cum să reacţionez în
faţa acestei situaţii care, de fapt, e mult mai complicată.

- Putem vorbi…încearcă să-mi spui câte ceva. De obicei, ajută.
- O, nuuu! - a exclamat băiatul, dându-şi capul pe spate şi

agitându-şi chica blondă. Ca arhitect, nu prea am cuvintele la mine.
Arhitect! - m-am mirat. Încă student, mi-a răspuns. Şi taxiul ăsta?

Mi l-a dat tata. Aha, el e taximetristul. Nu, e tot arhitect. De când s-a
pensionat simte nevoia să umble cât mai mult, să vadă linii, spaţii,
volume, să le „citească”, să le combine…să cunoască oameni,
locuri…Aşa s-a dat cu taximetriştii.Acum are repaus forţat: un picior
în ghips.

A tras, milimetric, la scară. A scos bagajele şi a evaluat rapid:
cam multe. S-a uitat la mine, s-a uitat la ceas, m-a rugat să-i ţin
borseta şi s-a înhămat cu toate pachetele. Liftul a oprit cu
hurducături. Roboţelul mi-a urat o zi bună şi s-a avântat spre ieşire.
Când mi-am dat seama că nu i-am plătit, era, probabil, departe. O
asistentă mi-a spus că Isa a fost mutată, pentru puţin timp, la
reanimare, deoarece aparatul ei de oxigen se defectase. M-am
precipitat înăuntru ca să-i pregătesc surpriza: un pat cu lenjerie
strălucitor de albă, brodată, dantelată, apretată, mirosind discret a
mentă…cum îmi ceruse la ultima vizită. I-a fost rău toată noaptea,
mi-au spus pacientele din salon. Astmul n-a lăsat-o nicio
clipă…Deodată, uşa s-a deschis larg, pe ambele laturi. Doi
brancardieri împingeau un fel de masă, pe care era întinsă Isa. Au
aşezat-o cu grijă pe pat. O priveam cu inima strânsă. Nu dădea semne
că ştie unde se află. Am luat puiul de pernă adus de-acasă şi l-am
aşezat peste mâinile ei încrucişate pe piept. Nicio reacţie. Părea că nu
mai respiră. După câteva minute bune, a început să mângâie perna. I-
a pipăit dantela, broderia şi a apropiat-o de obraz. Parfumul de mentă
a făcut-o să zâmbească. Ai adus şi lenjeria de pat! - mi-a şoptit. Ai
muncit mult. Da de unde, i-am răspuns. Uite, am aici şi cămaşa de
noapte şi scufia. Dacă vrei, te schimb acum. S-a ridicat singură, fără
mofturi şi împotriviri. Odată îmbrăcată, a mimat chiar câţiva paşi de
dans. Parcă aş fi o mireasă…ia spune, nu semăn cu o mireasă?
Zâmbetul îi înflorise mai tare pe chip. Oho-ho, am cam sărit calul.
Abia respir. Trebuie să mă întind puţin. Dansăm după ce mai prind
puteri. O acopeream cu pledul, când pe uşă a năvălit roboţelul meu.
Era agitat şi transpirat.

- Ce bine că v-am găsit!
- S-a întâmplat ceva?
- Nu…nimic…mi-am uitat borseta…cu toate actele…
Ţinea în braţe un fel de cutie aurită, care părea foarte grea. A

aşezat-o, precaut, pe patul Isei. L-am întrebat ce-i cu acel obiect. Mi-
a răspuns oarecum încurcat: e casa de veci a celui pe care l-am
aşteptat la aeroport. Mi-a fost frică să-l las singur în maşină. Pacienta
de-alături l-a invitat să se aşeze. Stăteam faţă-n faţă, despărţiţi doar
de patul care emana mult alb şi o discretă aromă de mentă. Fără
preaviz, Isa a deschis ochii, şi-a activat zâmbetul care i-a inundat
faţa şi l-a fixat cu privirea pe roboţel. M-a întrebat cu glas
tremurând: e băiatul tău, nu-i aşa? E frumos, e foarte frumos. Vorbise
ireal de limpede, ca şi cum n-ar fi avut nicio problemă cu gâtul.
Uimite, colegele de salon şi-au scos tuburile de oxigen şi s-au ridicat,
cum au putut, în capul oaselor. Erau vădit tulburate. Vino mai
aproape să te mângâi pe creştet, l-a rugat Isa. La urma urmei, ai fi
putut să-mi fii…O tuse sufocantă a redus-o la tăcere. După câteva
momente şi-a revenit. L-a implorat din priviri să se apropie. Băiatul
şi-a înclinat puţin capul. În aceeaşi clipă, mâna dreaptă a Isei a ţâşnit
în sus şi a încremenit aşa. Roboţelul m-a privit derutat. Nu ştia ce să
facă. Până să mă dezmeticesc, mâna s-a prăbuşit cu zgomot peste
cutia aurită. Adelaida a dat tonul:

…Ca ea, şi celelalte trei
paciente îşi ţineau tuburile de oxigen ca pe nişte microfoane şi cântau
cum puteau, cu vocile lor zdrenţuite de boală. Un cvartet în toată
regula, care emitea sunete…abisale.

mi-a-nflorit grădiniţa/şi sunt
singură-n ea/toate florile au înflorit/numai tu

Elisabeta Isanos n-a frecventat cenacurile şi redacţiile, n-a participat la festivaluri,
întâlniri, şezători.(...)N-a cerut nimănui să fie sprijinită. A făcut o carieră de profesoară de
franceză la un liceu bucureştean, şi a scris, a scris, a scris. Aproape cotidian, dar fără
precipitarea celui ce trebuie să dea la tipar, ca pentru sine sau pentru posteritate. Versuri,
proză, traduceri.(...)I-a lipsit probabil stimulentul moral, căci, situată în afara oricăror
grupări, evoluând solitar şi nu solidar, critica, îndeosebi cea din Capitală, nu i-a acordat
atenţia meritată. În schimb, au scris despre ea, lăudând-o, recenzenţi din provincie, printre
care mă număr. ...)Nimic extravagant, provocator, artificios. Totul e de o simplitate
emoţionantă, calm, profund. La acestea se adaugă lucruri din ce în ce mai rare azi: viziune
largă şi putere de evocare; căldură sufletească şi discurs fluent, simţire pătrunzătoare şi
expresivitate la nivelul fiecărei fraze. În actualul climat agitat, Elisabeta Isanos îmi apare
ca o coloană majestuoasă; un reper.(...)Pe scurt: artă şi abnegaţie.

(

Constantin Călin Necuprinsele(Din postfaţa la volumul , 1999)

Elisabeta ISANOS

OCCISIO

Păstor m-am dorit, peste oile negre,
ca mine nu-i nimeni să mi le cunoască,
şi marea cu sarea le-am dus-o la gură,
şi lumea din palmă le-am dat-o s-o pască.

Şi când m-am mirat ce le face să fie
prăsilă de lacrimi, nu spor pentru turme,
cu umede boturi îmi unseră mâna
scriindu-şi cu doliu tristeţea în urme.

Atunci le-am rugat să mă lase în alburi
şi cui o să-ntrebe să-i spună curat
că eu m-am pornit fără sfat într-o noapte
fiind de bărbaţii călare luat

cum mirele este, a cărui mireasă
îl duce spre ea cu o urmă de ciută,
deşi nu mi-a fost niciodată aleasă,
m-au împreunat cu o necunoscută

subţire, măiastră, parşivă şi rece,
şi nu mi se-nchide de-atunci pe la gât
muşcata lăsată de ea când petrece
şi-i ţine războiului lung de urât.

M-au pus în genunchi! Eu, un colţ de hârtie
ceream, şi o pană să scriu ce se-ntâmplă,
ei se sfredeliră cu degetu-n tâmplă...
Nici noapte, nici iarnă, nici vânt: veşnicie.

VÂRSTA

În lumea asta-i loc destul aiurea,
dar vârsta-n scaun stă cu mine-odată,
ca iarna împreună cu pădurea,
exact de-acelaşi aer rezemată.
Cu mâinile ieşind din ale mele
ar scutura polenul peste crini
şi ar greşi numărători de stele,
dar ea preferă zvâcnete de spini.
Există-n lume-atâta loc viran,
de ce cu mine lasă-aceleaşi urme?
Dac-ar păşi pe spume de ocean,
într-o zeiţă ar putea să scurme,
de ce-i cu mine în acelaşi scaun
răbdând durerea când încerc să-i daun,
de ce la mine-n sărăcie zace,
când siluind o scoică, mărgăritar s-ar face?

STATUI
în timp ce adevărul nu cere mai nimic,
se căftănesc în bronz cuvinte mincinoase,
erori, şi nu eroi, din piatră dau în spic,
adevăraţii curg topindu-se pe oase,

când chipurile vii se-nmoaie cum stă ceara
în sine adâncită şi doar o vezi că nu e,
spre mândre piedestaluri, în mantii de Carrara,
cu paşi greoi şi siguri, minciunile se suie.

MĂ UIT LA LUME...

Mă uit la lume printr-o răstignire,
ca prin răscruci sculate în picioare,
la flori mă uit prin iz de putrezire,
şi la balanţă prin cutremurare.

Te rog, copilăreşte-mi iarăşi ochii,
să-mbrace lumea într-o altă stare,
ca un miros de pânze limpezite...
Fă-o ca marea mută la culoare!

Să îndrăznesc a face sculă sfântă
din orice fleac, şi din pietriş odoare,
un rest religios din orice vierme,
să cadă amorţit de adorare.

Şi mute clopote să-ncerc a face
din florile care nu ştiu să sune,
ci numai forma-i cântă lung vederii,
iar ochii clopotari se fac, fugind
departe-n amintire, după sunet,
găsindu-l, încă tânăr, la izvoare...

Întinerirea asta ar desface
în jurul meu doar suluri de mătase...
Dar cine-s eu să-ntind în lume pace,
ca-n miezul unor inimi arboroase?

Turn moale, când sunt schelele luate,
o carne laşă-mpovărează coaste,
nu ştiu decât să-nghesui ude şoapte
în gura plină de vocale proaste.

Să-L apăr cu oftaturi de coline?
Cu gene moi ce cad când cerul ninge,
să nu mi-L poată nimenea atinge?

Ar însemna că-i El mai slab ca mine.
S-a făurit durerea ca o pâine,
şi sângele e vinul de prăsilă...

Cum îndrăznesc de El să-mi fie milă?
Cum să mă bucur dacă gândul plânge?

CUVINTE

Spun vară, şi-i toamnă, spun frige, şi-i frig,
numesc răsărituri, şi ele apun.
Spun zi, şi e noapte, spun plin, şi-i nimic,
cenuşă-i în clipa când flacără spun.

Spun rouă, şi-mi cade pe deget arsură,
spun pace, şi lumea-i scăpată din frâu...
Mai bine mi-aş pune pecete pe gură,
când secetă iese din nume de râu.

Când noaptea se umple de nume de stele,
luminile nu mai sosesc după ele,
tu numai cu murmurul gurii rămâi...

Şi totuşi există şi-n asta câştiguri:
soseşte dezgheţul când murmuri doar friguri,
spui „iată sfârşitul...” Şi-i ziua dintâi.

PLURALULMASCULIN

Un crin, doi crini, prea lăudat fii tu
când bărbătesc pluralul tău rămâne,
şi femininul zidului căzu
schimbat în muri de cetăţui bătrâne,
s-au năruit pereţi efeminaţi,
rămân stejari şi munţi, un singur soare
de-ar fi plural, s-ar face toţi bărbaţi
cu noaptea grea de stele căzătoare!
Când plânsul va fi pavăză fierbinte,
când clopotul va renunţa la vaier,
nici îngerii n-ar mai putea să intre
fără să bată mai întâi în aer.
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CRONICA VECHE

cronica veche

Mircea Diaconu: După debut, dorim să facem acest lucru
în fiecare an, din ce în ce mai amplu, pe cât posibil, cumulând
energiile culturale ale tot mai multor asociaţii româneşti de
aici, într-un spaţiu vizibil, puternic şi prezent. România are
nevoie să aprindă lumini care să crească în intensitate, în
Europa, iar acum, aici e inima Europei. Reunirea eforturilor,
concentrarea şi concertarea acţiunilor sunt necesare pentru a
nu sparge, pentru a nu disipa energiile pe care le avem. Dacă
elveţienii sunt fără de cusur în ceasuri, olandezii în cultivarea
lalelelor, credinţa mea este că românii sunt competitivi, în
spaţiul european, în plan cultural, în primul rând. Şi trebuie să
arătăm la ce suntem mai buni. Vrem ca EUROCULTURAsă se
dezvolte cu toate artele, pas cu pas: film,
muzică, teatru, arte plastice, prezentări
şi lansări de carte, dezbateri. Fără
dezbateri, nimic nu se aşează, nimic nu
rămâne; are loc actul artistic, plecăm
acasă, dar, parcă mai e nevoie de ceva
după, de un dialog prin care să
împărtăşim o stare, un gând. Trebuie să
rămână şi nişte vorbe după o astfel de
faptă şi citez o carte a filosofului Henri
Wald, Ideea vine vorbind.

Af irmaţ i ,
Domnule Mircea Diaconu, că nevoile
românilor sunt multe; permiteţi-mi să
adaug faptul că ele sunt unele esenţiale:
sănătate, educaţie, cultură.

Crenguţa Manea:

M.D.

M.D.

;

: Sunt nevoi primare, neonorate, nesatisfăcute,
câteodată nici măcar conştientizate, în plan social, dar şi ca
individ - nu simţi nevoia, pentru că nu ştii să existe o asemenea
necesitate; din păcate, societatea românească este atât de
polarizată, încât tema spectacolului de aseară,

, devine una teribil de actuală - descrierea realităţii
cu date statistice şi interpretarea acestei realităţi cu astfel de
informaţii conduce la falsificarea ei, „cu acte în regulă”.
Comunismul românesc a operat o astfel de modificare, iar
astăzi noi facem acelaşi lucru, şi nu doar în România, ci peste
tot. Statistica modernă! Există o mulţime de clişee rezultate pe
baze statistice - românii nu muncesc, nu sunt disciplinaţi civic,
nu plătesc taxe, etc. În România, peste patruzeci la sută din
populaţie trăieşte la ţară, iar această lume rurală are un alt mod
de viaţă, care nu intră în logica statisticii, în evaluări cu norme
europene. Oamenii aceştia muncesc toată viaţa lor, de
dimineaţa până noaptea, cresc copii pe care îi dau societăţii,
fac o economie de subzistenţă, produc şi consumă ce produc;
încă mai trăiesc mulţi dintre cei care nu au avut niciodată
salariu - sunt mame, femei care au făcut gospodărie toată viaţa,
au făcut şi crescut copii pentru ţara asta, n-au fost plătite, n-au
pensie şi nu intră în statistici elaborate pe norme europene.
Cine sunt? Sunt şomeri? Nu, pentru că muncesc în neştire, nu
păcălesc fiscul, nu au o activitate „la negru”. Dar nu ştim cine
şi ce suntem. În opinia mea, toate evaluările statistice sunt
greşite sau după criterii inadecvate. Să ne reamintim, doar, că
nu ştim nici măcar câţi suntem ca număr, noi, românii; după
evaluările unui fost preşedinte - cu pretenţii de a rămâne etern,
în viaţa noastră publică... - suntem un număr, după Curtea
Constituţională a României, altul; după recensământ şi
administraţie, un altul, iar după realitate, cu totul şi cu totul,
altul. Probabil, administraţia locală şi evidenţa populaţiei
preferă să aibă datele neactualizate, pentru că şi plecaţii, şi
decedaţii trebuie să voteze, să participe la viaţa comunităţii.

Şi eu cred că relaţia dintre ales şi votant este viciată
aproape în totalitate; din păcate, aici s-a ajuns la noi, în
România există voturi „modificate genetic”, rareori fără
ştiinţa beneficiarului; de suficiente ori, cu ştiinţa lui. E o
malformare a realităţii, iar iresponsabilitatea cu care unii
politicieni, de mare succes în România, fac rost de voturi,
devine toxică. Sunt voturi toxice - vezi naţionalismul, vezi
furia asta, oarecum fascistă, să mă ierte Dumnezeu, a unora
dintre noi, stimulată de unii „corifei” care afirmă că din cinci
refugiaţi de război, înspăimântaţi că vor ajunge victime sigure
dacă rămân în calea violenţelor, trei vor pune bombe. De ce
afirmă asta? Pentru că vor voturi - simplu şi foarte clar. Sunt
motivele care au generat şi al doilea război mondial; exact o
astfel de escaladare naţionalistă a permis ascensiunea lui
Hitler şi instalarea unei demenţe colective - un popor împins,
manipulat să ajungă la aşa ceva. Este consecinţa incapacităţii

Aprilie,
dimineaţa

S-ar impune o dezbatere publică legată de legea
electorală, de votul universal în România, mai ales că 2016
este an electoral. În opinia mea, gravă este situaţia că destui
oameni politici ocolesc faptul că votul pe care îl cer trebuie să
fie un vot asumat şi responsabil; prea mulţi, dintre cei care-şi
exercită dreptul de vot, nu au cunoştinţe care să le permită
opţiuni în cunoştinţă de cauză, nu cunosc relaţia pe care
trebuie să o aibă cu cel ales, controlul cetăţenesc pe care
trebuie să-l exercite. Aşa s-a ajuns că pe cel ales nu-l
interesează nevoile alegătorului, ca individ şi comunitate, în
mod voit, îl lasă în ignoranţă; în consecinţă, nu vrea să-l
cunoască, iar politicile publice şi agenda cetăţeanului sunt
doar sintagme mestecate prin studiouri de televiziune.

C.M.

oamenilor politici de a rezolva nevoile reale ale cetăţenilor
cărora le cer să-i reprezinte şi, folosind nişte realităţi
trunchiate, modificate, falsifică opţiunile cetăţenilor. Dar, ce
diferenţiază situaţia de atunci, de cea de astăzi? Viteza cu care
se propagă acest cancer politic; în era noastră, ea este mult
mărită de comunicarea tehnologică, dar situţiile sunt similare.

Sigur, e aceeaşi mecanică a manipularii publice; nu e
prea multă creativitate în domeniu, s-au practicat toate, cu
mult timp în urmă, de către toţi dictatorii, de toate sistemele

C.M.: Şi este folosită aceeaşi comunicare distorsionată,
manipulatorie.

M.D.

autoritar-totalitare; marele imperiu ţarist de lîngă noi a
consolidat tehnicile acestea, nimic nou. Acum, nouă este
viteza, metodele sunt aceleaşi; o viteză adusă de tehnologie,
pe care o adulăm, o zeificăm, şi care ne omoară.

Da! Omenirea a trecut prin momente la fel de
dificile, poate şi mai grele, când se părea că nimic nu mai
poate fi îndreptat şi, totuşi, mereu s-au găsit resurse pentru a
afla calea. Eu cred că asta presupune o întoarcere, o reluare de
la punctul zero. Omenirea începe să depindă prea mult de
butoane, iar atunci când butoanele nu mai funcţionează, ne
trezim că nu mai ştim să trăim, să ne asigurăm existenţa
primară, dar esenţială. S-ar părea că devenim handicapaţi fără
civilizaţia butoanelor, dar, sunt sigur că vom învăţa să trăim,
din nou, fără butoane, dacă va fi cazul. Îmi amintesc de
vremea când - cred că eram în clasa a cincea, sau a şasea - în
sat la mine, „s-a băgat” curent electric; apoi am avut şi radio,
poate al doilea din sat; directorul şcolii, colegul tatii, a adus un
televizor; am trăit aceste lucruri cu încântare, cu o fericire
aproape explozivă. Apoi, încet-încet, de-a lungul vieţii, am
înţeles mecanica asta, iar prima oară, chiar rău de tot. Într-o
iarnă, când fetiţa noastră, Ana, avea vreo şase-şapte luni, în
Bucureşti, unde locuiam noi, n-au mai fost gaze, deloc, timp
de o lună. În miezul iernii, în 1981! Copil mic în casă...ce
faci?! S-au dus utilităţile moderne, comodităţile; disperat,
pentru că un tată trebuie să rezolve, întotdeauna, orice, m-am
dus la ţară, la mine, am căutat un meşter care ştiam că face

C.M.: Ne mai putem salva?
M.D.:

sobe, un bătrân (mai erau foarte puţini care ştiau să facă sobe),
l-am luat cu maşina lu' frate-miu - noi nu aveam maşină - în
maşină am pus cărămidă, materiale, şi, ajunşi la Bucureşti, în
cămăruţa copilului, de vreo opt metri pătraţi, am făcut o
sobiţă, până dimineaţa era gata; de la teatru, din atelierul de
tâmplărie, am luat resturi de lemne, deşeuri, iar dimineaţa,
soba duduia. Şi toată acea lună grea, fără gaze, sobiţa aia ne-a
încălzit pe toţi, toată casa, şi ne-am salvat.

C.M. În aceeaşi perioadă, în blocurile din România,
bebeluşii şi copiii mici se îmbolnăveau pe capete, mulţi
rămânând bolnavi de astm, sau contractând alte afecţiuni, pe

toată viaţa. Şi nimeni nu decontează, în niciun
fel, nici atunci, nici astăzi, astfel de suferinţe.
Spunem, istoria...

Cred că este vorba despre
capacitatea de a trăi în mediul natural, datorită
instinctului vital; poate ar trebui să regăsim şi
bucuria de a trăi în spaţiul dat nouă, de la
începuturi, de Dumnezeu. Poate e chiar o

M.D. Ca să termin, am jurat atunci că
oricare casă în care vom locui, va avea toate
utilităţile clasice; de asta, nu pot „ sta la bloc” -
am fost trei luni, am înţeles şi am plecat; am
nevoie de fântână în curte, cu apă de la
Dumnezeu, de sobă cu lemne; chiar dacă nu mai
ai curent, sau gaze când ţi-e lumea mai dragă,
eşti totuşi salvat.

C. M.:

„obligaţie” să trăim în bucurie, în prietenie cu mediul care
ne-a fost hărăzit. Credeţi că acestea ţin şi de o anume
identitate culturală?

Dar la Parlamentul European nu se putea fără
consimţământ.

Nu credeţi că, de fapt, aţi devenit un caz pentru aşa
numitul „delict de opinie”?

M.D.:

M.D.

M.D.

Şi de o anume educaţie, de ce experienţe ai avut.
Dacă viaţa ta a început într-o anume civilizaţie - iar în
România sunt mai multe feluri de a vieţui, mai multe formule
de civilizaţie - eu le-am evocat - care nu intră în statistici de
felul celor despre care am discutat reflexele de a trăi aşa îţi
intră în sânge; te poţi rătăci o vreme în tehnologie, în
„orăşenisme”, în cartiere, în modernitate, în butoane, dar îţi
revii. Dar se poate şi să nu...

Eu nu fac decât constatări, nu pot arăta omenirii direcţia,
nici satului meu, nici măcar teatrului meu - am tot spus: „hai
încolo”, dar el se duce tot unde vrea el...Am înţeles bine lucrul
acesta, este şi unul dintre motivele pentru care nu mai vreau să
joc; lumea mea profesională a fost scena - m-am apropiat de
ea absolut accidental, nepregătit, nu m-a interesat deloc lumea
actoricească, nu ştiam nimic despre ea; a trebuit să învăţ să mă
comport în această lume nouă pentru mine şi pentru care, la
start, cred, nu eram nici dotat. Am ajuns să o iubesc fără nicio
rezervă, dar foarte puţină vreme, vreo zece-doisprezece ani de
meserie; apoi, în aceeaşi măsură, am fost nefericit, pentru că
reperele umane, formulele teatrale care mă făcuseră să mă
îndrăgostesc, încet-încet s-au dus, nu le mai regăsesc; mulţi
dintre oamenii pe care i-am respectat şi de la care am învăţat
totul, au murit... Acum, mă simt foarte singur în profesia
asta... Am nevoie, într-o distribuţie, într-o instituţie, să
comunic cu ceilalţi în acelaşi fel, să spun o vorbă şi să ne
înţelegem. Lumea se schimbă, nu mă mai regăsesc şi nici nu
vreau să trăiesc acolo pur şi simplu, în logica: „viaţa mea e
scena!”, „dăruirea!”, fără consimţământ... consimţământul
meu s-a stins.

Da, dar a fost destul de forţat de o anume
împrejurare. Mi s-a inventat o problemă juridică, falsa
incompatibilitate a statutului de senator cu cea de director al
Teatrului „Nottara” - cum de mi-am permis să fiu senator şi să
continui să mă preocup de programul teatrului, de repertoriu,
o incompatibilitate absolută, un conflict îngrozitor. Asta a
atras asupra mea nişte sancţiuni uriaşe care mă urmăreau peste
tot; eram în studioul unei televiziuni, exprimam un punct de
vedere, pe o anume temă, şi cineva a intrat în direct spunând:
„Domnul Diaconu să nu scoată o vorbă, e incompatibil şi
penal”. Poate fi o sancţiune mai mare decât asta? Mă întrebam
cum pot să mă apăr de aşa ceva. Nu exista consemnată, şi nu
există, nicio decizie judecătorească împotriva mea şi, cu toate
astea, lipită de mine, am avut această incompatibilitate, am
fost incompatibilul cel mai notoriu. În 2012 - să ne amintim,
anul acelui referendum legat de demiterea unui preşedinte, a
plecat din România, la Comisia Europeană, o listă de 11
puncte, incriminatorii asupra ţării, iar un domn, Barosso, l-a
chemat pe Premierul României şi i-a dat cu lista-n cap cerând
imperativ rezolavarea celor 11 probleme. Ei bine, unul dintre
acele puncte eram eu, ca exemplu al „corupţiei parlamentare”.

Poate şi pentru prezenţele mele în spaţiul public,
însă nu am avut posibilitatea de a mă apăra juridic, în niciun
fel; nu aveam nicio cale de atac - erau doar opinii, nu calomnii,

C.M.

C.M.:

Actor a cărui notorietate este dublată de valoarea creaţiilor sale, unele dintre acestea devenind repere în
teatrul şi filmul românesc, autor şi al unor volume de proză cu o scriitură sigură, şi

, Mircea Diaconu îşi îndeplineşte mandatul de europarlamentar independent, afiliat la Grupul
ALDE; în actuala legislatură, este vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură, din Parlamentul Europei. La
sfârşitul lunii septembrie, la din Bruxelles, au avut loc reprezentaţiile a două spectacole,

, (Teatrul „Nottara”, Bucureşti) urmate, la două zile distanţă, de un
concert susţinut de Marius Mihalache; manifestările, lansate sub denumirea de EUROCULTURA, au fost
organizate la iniţiativa unor asociaţii româneşti care activează în Belgia, cu sprijinul lui Mircea Diaconu.

Şugubina La noi, când
vine iarna

Palais Bozar
Matrimoniale şi Aprilie dimineaţa ,

Ideea vine vorbind
Mircea DIACONU în dialog cu Crenguţa MANEA

Mircea DIACONU şi Al. REPAN în spectacolul
“Variaţiuni enigmatice” (Teatrul Nottara)
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nu erau jigniri, iar opiniile nu pot fi atacate în justiţie. Şi am
întrezărit o posibilitate, atunci când se punea problema
alegerilor europarlamentare - în mod fals, se afirma că îmi
pierdusem drepturile cetăţeneşti, eram exclus, proscris; dacă
apăream pe o listă, în alegeri, şi cineva mă ataca în justiţie, eu
trebuia să mă apăr, tot în justiţie; aşadar, pentru a mă apăra în
justiţie, trebuia să apar pe o listă, în alegeri. Le-am spus
liberalilor, partid în care mă aflam şi făceam tot ce puteam
pentru a pune politicile liberale în folosul cetăţenilor, am
precizat colegilor mei că aş vrea să fiu pe lista cu care ne
prezentam atunci în alegeri, iar dacă voi fi atacat în justiţie, să
mă apăr şi să câştig. O paranteză; în liberalism cred şi astăzi,
iar în Parlamentul European mă aflu în grupul liberal. În
România, se crede că liberali sunt cei bogaţi care au afaceri;
eu cred că liberal te naşti şi asta presupune încrederea în
propriile puteri - pe mine, dacă mă laşi pe o insulă pustie, peste
un an am şi casă, am şi masă, îmi fac tot ceea ce am nevoie,
plecând de la zero; a fi liberal presupune să ai iniţiativă, să te
mişti, nu să aştepţi.

Revenind la povestea alegerilor, voiam să plec din partid
curat, fără a fi târnosit de un domn, sau de către alţii, pentru că
au fost nu puţini. Le spuneam liberalilor mei că justiţia nu a
stabilit nicio vinovăţie pentru mine, iar ei o ţineau una şi bună,
cu ANI şi cu incompatibilitatea. Şi atunci, într-o seară, m-am
enervat aşa de rău, încât m-am decis să plec şi să candidez
singur, pentru ca, apoi, să fiu atacat în justiţie de către ANI.
Ceea ce s-a şi întâmplat. Uluitor a fost faptul că am strâns, în
cinci zile, 200 000 de semnături; am simţit cu adevărat
solidaritatea cetăţenească şi a fost o emoţie care m-a atins
pentru toată viaţa; pe urmă, au fost consecinţe, au venit într-o
consecutivitate firească, dar fabuloase au fost acele cinci zile.
Am fost ameninţat cu puşcăria pentru că îndrăzneam să
candidez, au fost ameninţaţi cu puşcăria şi cei care strângeau
semnături pentru mine, au fost nişte presiuni enorme, în mod
direct. Apoi, în şapte zile, au fost nouă şedinţe, nouă procese,
pentru că pierdeau şi deschideau altul, pe acelaşi subiect:
Mircea Diaconu nu are voie să candideze, este exclus din
drepturile cetăţeneşti; aşadar, am câştigat aceste nouă
procese, în şapte zile, cu două hotărâri definitive, irevocabile.
Am ajuns la Parlamentul European şi aceeaşi agenţie mi-a
deschis un nou proces, pe aceeaşi speţă, afirmând că am avut
voie să candidez, să fiu ales, dar nu am voie să-mi exercit
mandatul. Democraţia are un principiu de bază, votul
cetăţeanului, dat în condiţii de legalitate - este principalul
instrument de lucru, iar atunci când, pe căi administrative,
votul acesta este anulat, dictatura se instalează. Cazul
Diaconu este unul mic, dar să ne amintim de referendumul din
2012, când votul cetăţenilor, direct şi legal, a fost anulat
printr-o decizie aberantă a Curţii Constituţionale. Iar această
situaţie nu îngrijorează decât foarte puţine forţe responsabile;
prin aplicarea suspiciunii rezonabile, au fost blocate sute de
mandate în România, voturile cetăţenilor fiind anulate prin
acest mecanism. Or, într-o democraţie, votul legal şi direct
trebuie respectat, nu poţi să te joci cu acest instrument. Încerc
să apăr principii şi aşa am ajuns în Parlamentul European. Nici
nu cred că am fost deosebit de pregătit; în campania mea - în
care mi-am luat maşina şi am plecat prin ţară, fără acele
resurse enorme care s-au folosit în alte campanii; costurile au
fost pentru motorină şi cazări, în hoteluri - cineva m-a întrebat
de ce mă duc eu la Bruxelles, ce caut acolo? Şi la un moment
dat, am avut o străfulgerare şi am răspuns: „Ca să mă cunoască
doamna Reding, să vadă de aproape un corupt din România”.
Am ajuns în Parlamentul European şi într-o şedinţă de plen,
am descoperit că Doamna Reding stă aproape de mine, pe
acelaşi rând.

Exact. Îmi propun să-i fiu prezentat şi, la o cafea, să
stăm de vorbă prieteneşte; m-am luat cu treburile în anul care
a trecut şi am tot amânat, dar aş vrea să aflu dacă manipulările
româneşti de aici, profesioniste, le-a sesizat şi Domnia-Sa,
până la urmă. Există o reţea care lucrează, în acest sens, în
situaţii speciale, la comandă; şi e rămasă chiar de pe vremea
comunismului, e formată din indivizi aşezaţi în puncte cheie,
de influenţă, care la comandă pot acţiona şi modifica realităţi.
Şi ştiu ce spun, am trăit aceste lucruri şi am simţit, ca un fior
rece, această realitate. Iar doamna Reding a fost manipulată în
legătură cu realităţile româneşti şi eu chiar vreau să beau o
cafea cu doamna Reding, aşa cum am băut cu actualul comisar
pe justiţie, o doamnă remarcabilă.

C.M.: Pe aceeaşi linie.
M.D.:

Am încheiat redactarea acestei convorbiri, în seara
când politicienii, analiştii politici, jurnaliştii discutau, în
termeni aprinşi, componenţa viitorului cabinet Dacian
Cioloş; nimeni nu a observat absenţa unei posibile
nominalizări la Ministerul Culturii. Sigur, Ministerul
Culturii doar administrează fapta care vrea să aibă
traseu şi finalitate culturală, legislaţia în domeniu
depinde de cei aleşi şi de alegători, de cetăţeni, de noi,
dacă vrem. „Restul e tăcere. ” - cade o replică şi ea
încheie o poveste, dar e nevoie de cuvânt şi de dialog
pentru a cunoaşte, pentru a înţelege, pentru a construi,
pentru a ne defini.

Prea multă încruntare! Supapa bancului funcţionează, de-o
vreme, cu precădere în zona hazului de necaz, care, zice-se,
e-o componentă a „spiritului nativ al poporului român”,

fiind cuibărit în „fibra noastră naţională”! În analiza ADN-ului
oricărui compatriot, o anume nucleotidă din lanţul polimer ar
semnala chimic întotdeauna prezenţa hazului de necaz! Bulă n-a
murit, dar s-a mai responsabilizat: nu ne mai delectează cu
prostioare glumeţe în sine: de-o vreme, bancurile lui au ţinte
politice. Sociologia urmează să desluşească semnificaţiile revenirii
politicului în structura bancului dâmboviţean. Unii văd conotaţii
negative: „umorul devine o formă comodă de activism civic
amestecat cu oarecare doză de laşitate”, în vreme ce Paler chiar
dramatiza: „românii preferă să facă haz de necaz şi să amenajeze un
talcioc pe orice Golgotă”. Chiar de-i aşa, câtă vreme hazul nu
numai că ascunde necazul, amortizându-i sonurile întristătoare, ci
şi amendează acid tare sociale, să-i reconfirmăm dreptul la
cetăţenie şi-n veacul XXI: e de-al casei, de-al nostru, din popor. Să
ne trăiască! De altfel, a rămas ultimul domeniu în care mai are ce
investiga cercetătorul în căutarea „folclorului nou” (şi-n afara
scandărilor ritmate din tribune), cu precizarea că principala
condiţionare a creaţiei populare, „trecerea din gură în gură” s-a
modificat electronic, devenind „din computer în computer”. Cu
acelaşi efect perfecţionist al contribuţiei colective, câtă vreme
textele atestă ameliorări la (şi prin) alunecarea din blog în blog (şi
noi am mai dres versurile de mai jos). Cum multe nu-s semnate, le-
am putea include în compartimentul „folclor nou”, compromis
grav prin contrafacere cândva, real şi original acum. Iată, de pildă,
câteva noi şi originale „Legi ale lui Murphy” - formulări pe cât de
isteţe, pe atât de amare: „Teoria distribuirii spaţiului - a/ este loc sub

SECERA I CIOLANULŞ

Mircea RADU IACOBAN soare pentru toată lumea, b/ inutil, fiindcă toată lumea vrea la
umbră; legea ciocoirii: un cap ridicat la putere devine pătrat;
axiomă liberală: tot ce e de stat, stă; decretul emblemei: emblema
vremurilor noi este secera şi ciolanul; regula partidelor: unde nu-i
cap, sunt multe aripi; legea caselor naţionalizate: cui are, nu i se va
lua, cui n-are, nu i se va da.” Corolar: „O revoluţie este totdeauna
începută de naivi, continuată de intriganţi şi exploatată de escroci.”
S-ar putea să fie de acceptat, eventual, o inversare: „începută de
intriganţi şi continuată de naivi”... De tot hazul (şi necazul)
poezioara recoltată de pe un blog. Nici asta nu-i semnată, dar n-aş
trece-o în patrimoniul folclorului nou datorită gradului de elaborare
ce indică un condei cultivat: „Of, mămică, doar mă ştii că te iubesc
şi te respect / Da' am o întrebare care tare mă apasă-n piept / Când
erai domnişorică şi tata te-a chemat în şură / Ce-ai crezut, c-a vrut,
să mâncaţi o prăjitură? / Nu făceai mai bine-ntoarsă de pe-atuncea a
ta cale / Ca să nu fiu eu efectul relaţiei cauzale?/Azi în şură, mâine-n
şură, hâţa-hâţa pe furiş / Te pupai cu el pe gură şi visai la măritiş. /
Te-a dat bunicu' lui tăticu' şi-aţi pornit frumos în viaţă / da' ţi-era
oleacă greaţă-n fiecare dimineaţă. / Te-ntrebai: ce mama naibii? /
Eu eram bre, mămicuţă / Te-anunţam că-mi creşteau ochii, ş-o
ureche, ş-o mânuţă. / Dragă mamă, dragă tată, m-aţi făcut că v-aţi
iubit / Da' vă-ntreb aşa, de-odată, altă ţară n-aţi găsit?” Cum
exagerarea conştientă face parte dintre procedeele îngăduite
condeierului, putem considera şăgalnica poezioară drept onorabilă
expresie literară a hazului de necaz. Ca şi textul ce urmează, pescuit
tot de pe internet şi tot fără autor menţionat: „Cel sărac munceşte /
Cel bogat îl exploatează / Militarul îi apără pe amândoi /
Contribuabilul plăteşte pentru toţi trei / Vagabondul se odihneşte
pentru toţi patru / Beţivul bea pentru toţi cinci / Bancherul îi
escrochează pe toţi şase /Avocatul îi înşeală pe toţi şapte / Doctorul
îi omoară pe toţi opt / Cioclul îi îngroapă pe toţi nouă / Politicianul
trăieşte de pe urma tuturor celor zece”... Byron glumea: „Căsătoria
provine din dragoste aşa cum şi oţetul provine din vin”. Oare
necazul nu s-o fi trăgând şi din prea mult haz? Tratând în cheie
veselă tristeţile cotidiene, ajungi să le accepţi făcând eternul haz de
necaz. Fatalism mioritic?

Foarte multe scrieri au fost dedicate făuritorilor Unirii,
vrednicilor bărbaţi de stat care au contribuit la
înfăptuirea acesteia în anul astral 1859. Dar despre

soţiile lor, care au avut, direct sau din „umbră”, o contribuţie
însemnată la înfăptuirea acestui ideal, s-a scris prea puţin. În cazul
Doamnei Elena Cuza lucrurile stau ceva mai bine, fie să amintim
doar monografia pe care i-a consacrat-o Lucia Borş. Elena Cuza şi-
a cucerit un loc în inima românilor, deşi nu a reuşit să
câştige, pe deplin, şi inima soţului ei. Cu toate aceastea,
încă din anul 1844, când s-au căsătorit, dar şi după
moartea lui, în 1873, la vârsta de 53 de ani, în exil,
i-a dedicat întreaga energie celui care a făcut
istorie, prin faptele sale în slujba ţării.

Pagini emoţionante şi pline de respect îi
dedică Elenei Cuza, V.A. Urechia în

sale. Pentru V. A. Urechia,
doamna Elena Cuza era un

Elena Cuza a dus o viaţă de exemplară
frumuseţe morală, încurajând opere de
binefacere, fiind, ca şi soţul ei, devotată
poporului român. A.D. Xenopol menţionează
contribuţia Elenei Cuza la întemeierea unui
Aşezământ pentru orfani. Ea a contribuit la creşterea
prestigiului ţării noastre peste hotare, fiind cunoscută în
mediile politice şi culturale externe. Ida Vegezzi Ruscala - fiica
unui binecunoscut istoric şi deputat italian, prieten sincer al
românilor, drept pentru care guvernul român îi va acorda cetăţenia
de onoare - i-a dedicat o legendă în versuri,
publicată în din Torino (1865). Elena Cuza
i-a trimis autoarei o emoţionantă scrisoare:

Elena Cuza avea o răbdare proverbială, armă cu care şi-a
dezarmat duşmanii, pe ai ei sau pe ai soţului. D. A. Sturdza, vărul
Elenei Cuza, a locuit o bună perioadă la palatul domnesc, fiind
secretar particular al domnitorului şi având dese conflicte cu
acesta. Ba a fost acuzat de trădare, când, în 1860, a publicat o
scrisoare a lui Napoleon al III-lea, adresată luiAl. I. Cuza, în care îl
îndemna să-şi întărească armata şi să o concentreze pe malurile
Dunării, pentru a proclama Independenţa. Prin publicarea acestei
scrisori, Împăratul, pus într-o postură delicată, a trimis la Bucureşti
o telegramă dură:

Domnitorul l-a pălmuit pe D.A. Sturdza, dându-l
afară din Palat. A vrut să-l şi aresteze, dar trădătorul, prinzând de
veste, fugise la Giurgiu şi de acolo trecuse Dunărea înTurcia.

Elena Cuza şi-a urmat soţul în exil, stându-i alături până la
moarte. Memoria Domnitorului a fost păstrată şi respectată cu o

Amintirile
„tip de madonă

dulce şi rezignată”. „În viaţa mea nu pot
uita bunătatea cu care ne trata pe toţi fără
osebire. Câte graiuri de la nobila sa inimă n-
aş voi eu astăzi să pot grava aci, pentru
cunoaşterea tuturor”.

Elenei Doamna
Revista Contemporană

„D-ta, Domnişoară,
demnă fiică a unui om care are atâtea drepturi la recunoştinţa
Românilor, încearcă să arăţi compatrioţilor Dumneavoastră
trecutul acestei mici naţiuni surori. Nimic nu va fi mai binevenit
spre a explica conservarea noastră în mijlocul atâtor încercări şi
nefericiri, pentru ane atrage simpatia atât de folositoare a Italiei”.

„O ţară care are asemenea trădători nu merită
independenţa.”

ELENA DOAMNA - între istorie şi legendă
Constantin DOBRESCU

extraordinară devoţiune, Doamna Elena neîngăduind să se
rostească un singur cuvânt despre slăbiciunile soţului, pe care le
cunoştea, le îngăduise şi, o spunea cu mândrie, le iertase, ca
singura care putea să aibă acest drept. Elena Cuza s-a bucurat de
simpatia împăratului Napoleon al III-lea şi a împărătesei Eugenia, a
prietenilor apropiaţi ai soţului ei, a regelui Carol I, a lui Ferdinand
şi a Mariei. Cuplul princiar (apoi regal) de Hohenzollern a sprijinit-

o în actele sale caritabile. Napoleon al III-lea, aflând de
prezenţa ei la Paris, a invitat-o la Palat, făcându-i o primire

aşa cum se cuvine unei principese domnitoare.
După moartea lui Alexandru Ioan, Doamna

Elena s-a întors în ţară. De multe ori trecea
neobservată pe străzile întortocheate ale Iaşului.
Elena Cuza a rămas retrasă, departe de lume până
la sfârşitul zilelor, convinsă că şi-a făcut datoria
faţă de societate, faţă de ţară, faţă de soţ.

În 1880, la solicitarea lui V.A. Urechia de a
adera la societatea Macedo-Română, Doamna
Elena Cuza răspunde de la Paris că îi felicită pe
iniţiatorii societăţii

,
cerând înscrierea sa printre membrii acestei

societăţi. În anul 1888, într-un cadru solemn, s-a
inaugurat la Iaşi statuia cronicarului Miron Costin,

monument de for public ridicat din iniţiativa lui M.
Kogălniceanu, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, V. A.

Urechia etc., la solemnitate fiind invitată şi Elena Cuza.
a purtat o puternică afecţiune prietenilor

sinceri ai soţului ei. Pe lângă cei cunoscuţi, precum Costache
Negri, Vasile Alecsandri sau M. Kogălniceanu, îl amintim aici pe
francezul de mare caracter Arthur Baligot de Beyne, fost secretar
particular al lui Al.I. Cuza şi mentor al copiilor domnitorului.
Aflând de îmbolnăvirea francezului Elena Cuza şi-a donat cea mai
mare parte din averea personală săracilor şi s-a retras la Piatra
Neamţ, într-o casă pusă la dispoziţie de familia Bacalu, deoarece
casa proprie o dăruise lui Theodor Rosetti, fratele ei. Acolo a
vizitat-o Nicolae Iorga

, când

În 1907, a făcut un ultim drum la Ruginoasa - palat cumpărat de
soţul ei în 1862, dar pe care îl vânduse. Elena Cuza s-a ocupat
personal de dezgroparea osemintelor domnitorului, pentru a fi
aşezate în cripta bisericii de la Ruginoasa. Deoarece nu mai putea
intra în fosta reşedinţă princiară, a trebuit să se odihnească în
vagonul-salon închiriat şi garat pe linia peronului gării Ruginoasa.
La 1 septembrie 1907, Teodor Rosetti a trimis, din Piatra Neamţ, o
scurtă scrisoare lui I. Balassan, şeful Gării Ruginoasa, prin care îi
mulţumea, din însărcinarea Elenei Cuza,

”.
Moartea Elenei Cuza, întâmplată la 2 iulie 1909, a inspirat

românilor pioase rememorări ale vieţii primei Doamne a României
moderne. Ceea ce facem şi noi astăzi.

„de a împiedica
deznaţionalizarea macedo-românilor
răspândiţi pe pământul Turciei europene”

Doamna Unirii

„în zilele sărbătorilor amintitoare ale
Unirii” „întovărăşiam două studente ale Universităţii din
Bucureşti care veniau să-i înfăţişeze o adresă de omagiu din partea
colegelor lor”.

„pentru toate serviciile ce
i-aţi adus şi pentru îngrijirea ce aţi arătat cu ocazia şederii
Domniei Sale în garaRuginoasa



O ştim cu toţii foarte bine. Nimănui, nici unei persoane
nu îi e deloc uşor să îşi reamintească, cu atât mai mult
să admită, momentele mai puţin stenice din biografie

şi să îşi recunoască propriile greşeli.
Dificultatea e încă şi mai mare atunci când o naţiune sau o ţară

se văd confruntate cu necesitatea de a-şi scrie istoria adevărată.
Care nu este, nici nu prea are cum să fie, necondiţionat eroică şi
jalonată exclusiv de fapte bune şi glorioase. Poate tocmai de aceea
despre astfel de momente vorbesc mai întâi nu istoricii, cum poate
s-ar cuveni, ci memorialiştii şi literaţii.

Aşa s-au întâmplat lucrurile atunci când a venit clipa ca
Polonia, o ţară cu o istorie dintre cele mai tragice, cu prea multe
momente de cumpănă care i-au pus sub semnul întrebării
supravieţuirea însăşi, să se vadă confruntată cu obligaţia de a
recunoaşte că, în cursul celui de-al Doilea Război Mondial, nu
doar invadatorii sovietici şi ocupanţii germani ce au ciopârţit ţara
au făcut rău. Agenţi ai răului au fost deopotrivă, din laşitate,
oportunism şi alte defecte caracteriale, uneori chiar polonezii
înşişi. Sau aceia dintre polonezi deloc sensibili la ceea ce
înseamnă înţeleasă drept componentă de bază a

. Şi unică şansă a supravieţuirii ei.
O carte scrisă de Jan T. Gross, scriere nu riguros istorică, în

sensul de a fi strict aparţinătoare unei ştiinţe căreia adesea îi este
refuzat însuşi statutul de ştiinţă, neacceptată ca atare de
profesioniştii scrisului de această factură, se cheamă

.Aapărut şi în limba
română în 2011 la editura . În ea e vorba despre tragedia de
la Jedwabne, localitate poloneză în care, în 1941, polonezii evrei,
1600 la număr, au fost închişi într-un hambar spre a fi pur şi simplu
arşi de vii de polonezii „puri” şi catolici.Adică de cei cu care, până
cu câteva zile înainte, păruseră să trăiască într-o relativă bună
înţelegere. Despre oroarea de atunci e vorba şi în cartea Annei
Bikont, .

Aceste două scrieri, dar şi alte câteva romane au stat la baza
piesei de teatru

, datorată unuia dintre cei mai cunoscuţi dintre autorii de
literatură dramatică din Polonia de azi - Tadeusz Slobodzianek.
Cunoscut şi pentru că s-a situat în fruntea plutonului de dramaturgi
polonezi ce s-au simţit datori să le restituie, prin scrierile lor,
conaţionalilor lor propria istorie. Supunându-i astfel unui
exerciţiu de asumare cu funcţie terapeutică nu doar a ceea ce a fost
bun, frumos şi eroic, ci şi a ceea ce a fost umilitor, jalnic sau
detestabil de-a dreptul. Într-un loc, un spaţiu geo-politic pe care
un celebru istoric, Timothy Snyder, îl socoteşte a fi în epicentrul a

alteritate
umanităţii

Vecini.
Suprimarea comunităţii evreieşti din Polonia

Polirom

Noi, cei de la Jedwabne

Clasa noastră- 14 lecţii despre Credinţă, Frică şi
Iubire

ceea ce el numeşte (într-o monumentală carte, apărută în 2013 şi
în româneşte la „tărâmul morţii”.

În 14 tablouri care au formă ba de monolog, ba de dialog, ba de
trialog, Tadeusz Slobodzianek reconstituie povestea a zece vieţi
irosite. Vieţile a zece colegi de clasă, unii polonezi puri, alţii evrei
polonezi care, în anii adolescenţei, deşi se rugau separat şi pentru
că voiau, şi fiindcă li se cerea să facă asta, păreau a fi imposibil de
despărţit. Iar ca unul să se fi gândit vreodată să îi facă rău celuilalt
nici nu se punea problema. Nu doar istoria, ci şi micimea de
caracter a unora dintre cei zece colegi de odinioară au vrut ca mitul
să se spulbere. Cele 14 tablouri ale piesei tocmai asta fac. Arată
cum s-a spulberat un mit, cum „operaţia” s-a extins la nivelul unei
întregi ţări, cum îngerii au devenit demoni, cum prietenia a fost
suspendată şi înlocuită de trădare, necinste, minciună, reinventări
morale cum nu se poate mai imorale, resentimente, oportunism,
viol, crimă. Cum toate aceste boli nu au fost specifice doar unei
comunităţi, cum rolurile de victime şi călăi s-au împărţit într-o
exasperantă, înfiorată egalitate, simetrie, reciprocitate.

, piesă de teatru la care e imposibil să nu te
gândeşti fără ca amintirea, fie ea şi livrescă, să nu te îndrepte către
celebra, mitica a lui Kantor, a fost montată pentru
prima oară în România într-un spectacol studenţesc coordonat de
actriţa Simona Măicănescu. Textul a fost înscenat stagiunea
trecută de Anca Bradu, cu actorii trupei „Szigligeti” a Teatrului
Maghiar de Stat din Oradea. Spectacolul actual de la Naţionalul
clujean poartă semnătura regizorală a lui Bocsárdi László, un
director de scenă îndrăgostit, expert în felul de a scrie a lui
Tadeusz Slobodzianek. Regizor al cărui spectacol cu o altă scriere
a aceluiaşi dramaturg - - e pentru teatrul românesc
echivalentul a ceea ce Pierre Nora numea „loc de memorie”.

La
care luăm parte noi, spectatorii, şi care, drept răsplată pentru
efortul, pentru curajul nostru, primim în schimb . Aşa

Humanitas),

Clasa noastră

Clasă moartă

Profetul Ilie

un concert

E vorba despre Polonia, o ţară în care s-au întâlnit, şi-au
făcut de cap, au comis inimaginabile dar cum nu se poate mai
reale şi mai

XX-lea, nazismul şi comunismul. Peste care s-a
suprapus ul. Polonia, un loc unde feţele oamenilor nu
au fost exclusiv înseninate de semnele rezistenţei, ci şi
schimonosite de ură, resentimente, antisemitism. Care nu s-
au manifestat ca atare doar în vreme de război, ci şi mult timp
după aceea, aşa după cum o arată cartea

a lui Ian Buruma, recent ieşită de sub tipar tot la
.

Spectacolul clujean e un fel de „călătorie la cei morţi”.

înspăimântătoare atrocităţi cele două mari rele ale
secolului al

Shoah-

Anul zero- 1945- O
istorie
Humanitas

cum îşi autodefineşte regizorul montarea, într-un excelent,
edificator text publicat în pliantul de sală. Concertul e unul al
îngerilor. Care se cheamă Dora, Zocha, Rachelka, Jakub, Rysiek,
Menachem, Zygmunt, Heniek, Wladek, Abram. Îngerii aceştia
care au trăit aievea pe acest pământ între 1919 şi 2003, unii mai
mult, alţii mai puţin, povestesc şi cântă. Îşi istorisesc, cu multe
accente subiective, propria viaţă prin vorbele lui Tadeusz
Slobodzianek, şi-o cântă prin songurile compuse şi dirijate de
Boros Csaba. Uneori mai şi dansează, şi dansează chiar step
(instructor: Adrian Strâmtu). Iar din când în când se opresc din
povestire spre a-şi trage sufletul şi a bea o gură de apă. Totul se
întâmplă cu ajutorul unor microfoane, a unor reflectoare, a unor
scaune şi a unui fundal constituit de o cicloramă (decor: Bartha
József), în neobişnuite costume de înger semnate de Kiss
Zsuzsanna. Într-un stil şi o modalitate îndatorate ba lui Kantor, ba
unui Brecht riguros filtrat. Când povestea unei vieţi irosite a ajuns
la final, îngerul - povestitor caută într-un buzunăraş al costumului
său, găseşte o cutiuţă şi îşi face un semn negru pe frunte.

Totul pare foarte simplu. Nu e defel aşa. Şi nu e fiindcă
spectacolul e unul complex, dar şi de o rigoare exemplară.
Simplitatea lui a fost plătită cu un efort ieşit din comun. Un efort
de grup care încă o dată probează condiţia de trupă la care au ajuns
contribuţiile reunite ale unor tinere personalităţi actoriceşti, astăzi
artişti în lege.

live

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca- CLASA NOASTRĂ de
Tadeusz Slobodzianek; Traducerea: Cristina Godun; Regia:
Bocsárdi László; Dramaturgia: Benedek Zsolt; Decorul:
Bartha József; Costumele: Kiss Zsuzsanna; Muzica şi
corepetiţia: Boros Csaba; Imagini video: Cristian Pascariu;
Instructor de step: Adrian Strâmtu; Cu: Sânziana Tarţa, Irina
Wintze, Anca Hanu, Cristian Rigman, Radu Lărgeanu, Miron
Maxim, Cătălin Herlo, Ovidiu Crişan, Matei Rotaru, Ionuţ
Caras; Dirijor: Boros Csaba; Data premierei: 11 decembrie
2015

Mircea MORARIU

CRONICA ARTELOR

14 cronica veche

Uite a a ni s-a irosit via a,
dar i istoria!
ş ţ

ş

Comentariul de faţă trebuie socotit drept o urmare a
celui din 2009 (v. vol. , pp. 271-
274) în care avansam câteva opinii asupra primei

cărţi din seria (Editura Universităţii din
Oradea) în care criticul Mircea Morariu aduna circa 70 de
recenzii şi comentarii asupra cărţilor de teatru apărute între
2006 şi 2008 în editurile româneşti. Am zis

pentru că M.M. ne anunţă că va fi, într-adevăr, o
serie, aşa cum este cea - tot a lui - rezervată criticii de spectacol
şi intitulată (din care au
apărut şase volume între 2010 şi 2015 şi, bineînţeles, va
continua). Va continua şi seria rezervată cărţii de teatru pentru
că producţia editorială este destul de generoasă, iar criticul îşi
păstrează (fără îndoială) disponibilităţile lecturii şi
comentariului.

Fiind, deci, o continuare, rămân valabile unele
consideraţii de ordin general pe care le-am făcut atunci în
legătură cu misiunea criticului de a discerne, clasifica şi
promova valorile, dar şi de a amenda şi, eventual, de a stopa
apariţia şi răspândirea pseudo- şi nonvalorilor „în scopul
obţinerii unei imagini de ansamblu a creaţiei şi al unei
ierarhizări corecte a operelor şi creatorilor, al întreţinerii unei
atmosfere stimulative în câmpul creaţiei şi, nu în ultimul rând,
în scopul orientării judicioase a spectatorilor şi cititorilor”. Ne
apar acum (după atâtea volume publicate) şi mai complete şi
mai clare profilul criticului însuşi, calitatea lui de creator în
câmpul criticii şi istoriei teatrale, precum şi programul lui
estetic prin care - împlinindu-l - se edifică pe el însuşi, cum
zicea Adrian Marino („În măsura în care criticul îşi înţelege
activitatea ca , ca , prima sa obligaţie este de a
face astfel ca această vocaţie să se împlinească, să se realizeze
cât mai aproape de ideal. Numai ducându-şi până la capăt
toate virtualităţile, dându-şi adică întreaga măsură, criticul
poate deveni într-adevăr, poate ajunge la realizarea de sine.
El se face pe sine în actul de a face critică”). Mircea Morariu

Intersecţii teatrale

Teatrul şi cărţile lui

Teatrul şi
cărţile lui

Anul teatral aşa cum l-am văzut

talent vocaţie

el

seria

Cartea c r ilor de teatruă ţ
Ştefan OPREA

ilustrează exemplar aceste subtile aserţiuni şi o face de multă
vreme, asigurându-şi astfel atât împlinirea de sine cât şi rolul
de superior mediator între actul teatral - în toată amploarea şi
diversitatea lui - şi beneficiarii acestuia. În cazul de faţă, actul
teatral asupra căruia se apleacă M.M. este cartea de teatru.

Multă vreme neglijată de edituri, cartea de teatru cunoaşte
- de câţiva ani buni - o atenţie fără precedent, încât teatrofilii,
teatrologii, studenţii în teatru, criticii au la îndemână un număr
apreciabil dintre lucrările care îi interesează. Trebuie mereu

menţionată iniţiativa Fundaţiei Culturale „Camil Petrescu” de
a realiza, prin colaboratorii ei, serii întregi cuprinzând lucrări
din varii zone ale teatrului (dramaturgie, critică şi teatrologie,
regie, actorie, traduceri, istorie teatrală etc.), numărul
volumelor apărute până acum fiind impresionant. O parte
dintre cărţile comentate de Mircea Morariu în volumul de care
ne ocupăm sunt apărute sub egida acestei prestigioase fundaţii
(coordonată de Florica Ichim). Altele poartă sigla editurilor

(cele mai multe dintre cărţile recenzate de M.M.),

şi altele. Fenomenul pare a
lua extindere de la an la an, căci - chiar dacă au, deocamdată,
puţine titluri publicate - unele edituri manifestă interes faţă de
domeniul teatral: ( toate
din Bucureşti), şi mai ales
(toate din Iaşi) ş.a.

Cele peste 120 de cărţi comentate de M.M. în volumul
sunt grupate în patru capitole distincte,

evident - după gen şi conţinut (I , II
) sau după autori (III , IV

). Dramaturgi cunoscuţi şi jucaţi,
precum Matei Vişniec, Vlad Zografi, Alina Nelega, Radu
Macrinici, Lucian Dan Teodorovici se bucură de atenţia
criticului care le comentează cu acribie opera dramaturgică,
situând-o adesea în contexte onorante. Iată: „ (de
Alina Nelega, n.n. Şt. O.) poate fi lesne comparată cu texte
precum , poate până la un punct chiar cu de
Neil La Bute. Dar şi cu de Conon McPherson ori cu

de Ivan Vîripaev - toate destul de consistent şi cu succes
jucate pe felurite scene din lume sau din România”. Fiind
piesa anului 2013, premiată ca atare de UNITER, se
bucură de o analiză atentă, criticul apreciind construcţia
dramatică, cele şapte monologuri ce alcătuiesc structura
lucrării fiind „solid articulate, extrem de fluente, foarte
teatrale şi atent concepute”. Şi piesele lui Lucian Dan
Teodorovici sunt bine privite şi primite de M.M.: „Nici tema,
nici ideea piesei nu sunt tocmai noi, dar găsim în text şi umor
(câteodată chiar umor negru), şi satiră, şi o uşoară notă de
cinism, şi replici bine scrise, şi personaje autentice, şi o
acţiune dramatică atent condusă, şi - iar lucrul acesta mi se
pare foarte important - teatralitate”.

Nemira
Humanitas, Cheiron, Paideia, UNITEXT, Cartea
Românească, Tracus Arte, Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-
Napoca, Eikon, Polirom, Junimea

Affa, ART, Palimpsest, Curtea Veche
Timpul, Opera Magna ARTES

Teatrul şi cărţile lui
Dramaturgie Critică şi

teatrologie Modelul George Banu
Cărţile creatorilor de teatru

În trafic

Bash Autobahn
Hoţii

Iluzii

În trafic
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Sunt, de asemenea, foarte profesionist analizate volumele
de MateiVişniec (în care se află

antologate trei dintre piesele mai noi ale dramaturgului:
şi, evident, piesa ce dă titlul

volumului. , o antologie de teatru
polonez contemporan, dar şi cele semnate de Radu Ţuculescu
( cuprinzând trei comedii, „toate
zămislite dintr-o atentă observare a realului”). de Aurel
GheorgheArdeleanu ( ), de Radu F.Alexandru
( ), de Liviu Lucaci ( ) şi de alţii. Lui Vlad Zografi
( ), după aprecierile de rigoare - binemeritate,
fireşte („scrie într-o descendenţă post-post absurdă. Sau post-
post dramatică. Scrie într-un mod notabil din punct de vedere
stilistic. Replicile sunt generoase în cuvinte, sunt inteligente,
cultivă metafora, paradoxul, jocurile verbale ori intertextuale.
Respectivele replici au şi umor, şi ironie, şi inteligenţă...”) - îi
face observaţii severe, direct proporţionale cu valoarea
scriiturii dramatice: „Nenorocirea e că ele (replicile, n.n. Şt. O.)
evoluează independent, nu se coagulează într-un tot care să
aibă dramatism ori, mai riguros spus, conflict dramatic, însuşiri
în absenţa cărora nu există, nu poate fi imaginat teatrul
autentic”. Severitatea observaţiilor continuă şi se referă la
necesitatea conexiunilor cu realitatea scenei... „Cu aceea a
scrisului destinat reprezentării şi nu autoadmiraţiei”; „Vlad
Zografi trebuie să învingă claustrofobia. Şi să ajungă la
limpezire. Talent literar are. Cu ştiinţa dramaturgică stă ceva
mai puţin bine”. Concluzia este foarte drastică: „...scrierile din
volumul doar mimează scrisul pentru scenă”.

Capitolul cel mai substanţial al masivului volum la care ne
referim (540 pagini) este rezervat cărţilor de critică şi
teatrologie, aceasta fiind zona cea mai bogat ilustrată de apariţii
editoriale de referinţă. Sunt aici remarcabile comentarii despre
volume referitoare la celebrităţi ale vieţii teatrale mondiale
(Stanislavski, Meyerhold, Barba, Peter Brook, Eugen Ionescu,
David Mamet, Grotowski,Ariane Mnouchkine), dar şi cărţi ale
autorilor români, critici, teatrologi, etc.: Miruna Runcan,
Marian Popescu, Sorin Crişan, Florin Faifer, Mircea
Ghiţulescu, Octavian Saiu, Ştefan Oprea, Doina Papp, Cristina
Modreanu, Oltiţa Cîntec, Mihaela Mîrţu, Eugenia Şarvari,
Cristina Rusieski, Călin Ciobotari, Justin Ceuca şi alţii. După
propria-i mărturisire, M.M. a adunat în acest volum doar o
parte dintre comentariile publicate, între 2010 şi 2015, în
revistele „Familia” (până în aprilie 2014, „când am fost silit să
mă despart de respectiva revistă”!), „Teatrul azi”, „Cronica

Omul din care a fost extras răul
Dece

Hecuba, Cabaretul Dada...
XXX - Psihoterapolitica

Bravul nostru Micşa...

Măştile scribului
A 7 a Marusia
Toate minţile tale

Toate minţile tale

CRONICA ARTELOR

Ciudată întrucâtva apariţia bruscă, să nu zic
intempestivă, a lui Călin Ciobotari, cu privirea lui
febrilă şi verbul tăios, în paşnicul, uneori

somnolentul târg al Ieşilor. Nu că teatrul din această zonă a
ţării ar fi dus lipsă de cronicari de meserie. Dar singuraticul
acesta tranşant în opinii, deloc dispus să le negocieze, are o
fire aparte, de care te poţi simţi atras, pentru că te intrigă, dar
totodată ceva, cumva la el te nelinişteşte. Dacă ar fi, citindu-i
cartea (2011-2013) (Iaşi, Opera
Magna, 2013), să-i alcătuiesc un portret din liniile care mi se
par mai de relief, l-aş intitula, cu un titlu de film,

. I se potriveşte de minune şi, dacă există vreo
îndoială, invit iubitul cetitoriu să parcurgă textul despre
„teatrul mort”, mai bine spus omorât de un regizor, cândva
amic, un regizor în care se puseseră speranţe. O execuţie
teribilă, în care victima, care se va fi amăgit că i-a intrat
intolerantului în graţii, e făcută harcea-parcea.

Călin Ciobotari nu e însă de dimineaţă până seara un
personaj crunt, dinaintea căruia nu-i bine să te expui.Are şi el
preferinţele lui (slăbiciuni nu-mi vine să le numesc), are
simpatiile sale, pe care nu le clopoţeşte - dar mai cu seamă e
stăruitor în antipatie. C.C. e expresiv când laudă, dar şi mai şi
atunci când detestă. Dacă nu suferă el pe careva, vreun
manager cu ştaif, apoi acela o să aibă destule de tras. Doar
dacă nu-l protejează aroganţa... Fiindcă atunci, cu un adversar
căruia nu-i pasă, muniţia de pistolar s-ar risipi în vânt.

O virtute a criticului ivit pe lume în Banatul care-i fruncea
e aceea că nu se lasă molipsit de nu mai ştiu ce tendinţe la
mare modă, nu intră în găşti care poate i-ar netezi
ascensiunea. Personalitatea lui nu suportă încorsetările de un
soi sau altul. Nu se sfieşte să respingă, de pildă, o montare a
lui Al. Dabija care şi-a găsit destui lăudători. Îl irită poate nu
doar cinismele, dar şi maniera de a sfida publicul. Am alt
punct de vedere, drept care am acceptat viziunea originală,
incisivă, a lui Dabija, cu toate lunecările ei spre fetid, spre
dizgraţios.Are şi el dreptul, într-un context impur, să judece -
cum nu scrie la carte - românismele.

Oricum, e consecvent cu sine acest critic lipsit de
menajamente. Sarcasmele îl prind şi, cu un joc de cuvinte, îţi
vine a spune că C.C. e bun cu deosebire atunci când e rău. Dar,
lucrurile sunt cu dus-întors. Idiosincraziile pe care le

Semne de scenă. Iaşul teatral

Necruţătorul

Florin FAIFER gânduri/rânduri

Necru torulţă
manifestă emană o toxicitate care nu dispare cu una, cu două.
Dacă, ferească sfântul, vreun om de teatru îl indispune pe
Călin C., atunci şi instituţia pe care acela o conduce va suporta
o porţie de şuturi: un teatru vai de capul lui, cu regizori care la
Iaşi n-au făcut, îndeobşte, mari isprăvi, cu actori de strânsură,
inaptitudinea pentru performanţă împăienjenind totul.
Întărâtat, C.C. vede cu ochi acut relele şi nici măcar nu pare să
tresalte când socoteşte că le-a găsit.

Mă ţin la oarecare distanţă de această parte, mai
întunecată, a criticii lui Ciobotari, oricât de ascuţite i-ar fi
antenele erecte. Dar recunosc în discursul teatrologului alura
unei personalităţi accentuate. Cerebralitatea, care, vorba

poetului, i se şede unui absolvent de Filosofie, calibrează
rostirea critică. Negările, cu coeficientul lor de subiectivitate,
modelează pe alocuri o mimică încruntată, în vreme ce
aprecierile pozitive, în compensaţie parcă, riscă pe alocuri să
întreacă măsura. Paradoxurile unui hiperlucid...

Condei mlădiu, Călin Ciobotari păşeşte cu luare-aminte
ca printr-o pajişte de fragede nuanţe. Vocabula „fin”, de altfel,
apare cu o frecvenţă semnificativă. Nu e vorba de un patinaj
pe superficii, ci de un stil penetrant de explorare, care procură
un desfăt al simţului analitic. Se adaugă lipsa de prejudecăţi
(când sunt, hermeneutul şi le recunoaşte) şi, ceea ce nu-i de
colea, curajul opiniunilor. Nu se intimidează criticul nostru de
maeştri precum Tompa Gábor sau Dabija, de care am
pomenit, sau Purcărete (n-am râs, mărturisesc, aproape deloc
la comedia ). Ratarea e ratare, în viziunea
lui neconcesivă. Dincolo de forma îndoielnică a unuia sau
altuia, poate o fi vrând cineva răul scenei ieşene, unde se
înşiră, orişicâtuşi, prea multe neizbânzi. O fi vreun „blestem”,
Doamne, iartă-mă? De ce pe prestigioasa scândură
predomină mediocritatea, iar în teatrul independent, care se
descurcă aşa cum poate, scapără atâtea revelaţii?... Între cele
două fronturi, C.C. a ales!

Atras de text (într-un mod care mi-l face apropiat), cu
„temele”, „subtemele”, „supratemele” ce îl structurează,
Călin Ciobotari e bine echipat pentru lecturi din multiple
unghiuri. Percepţia, să o numim, filosofică, în preajma unor
concepte, nu blochează abordarea umorală. Chestiunea e una
de dozaj. C.C. impune nu când arată o faţă neprietenoasă, de
dur (care intimidează), ci atunci când se propulsează printre
subtilităţile încărcate de sens (ca, de pildă, când detectează la
Cehov „notele foarte fine ale unei tristeţi adânci”). Acele
subtilităţi care oferă unui critic şansa de a reconstitui liniile de
forţă ale unui spectacol. Şi „povestea” pe care eventual o
conţine.

Simpatic, chiar cu trena asta de maliţie (alţii i-ar zice
răutate), este Călin Ciobotari în momentele în care,
înfrângându-şi alte porniri, găseşte dispoziţia să se bucure de
valorile unei montări sau alteia. O stare de încântare îl
cuprinde, la care nu se aştepta... Altădată sancţionată drastic
(şi destul de nedrept), trupa ieşeană a Naţionalului se
reabilitează în ochii lui ca prin farmec, trecându-şi în cont
reuşite cu ecou prelung. Mai mult poate decât ar vrea să se
vadă, C.C. se arată surprins, impresionat, câteodată răvăşit,
dacă nu chiar sedus. Actori ce i se păreau nişte edecuri, iată,
frazează inteligent, se mişcă nu le fie de deochi. Spulberatu-s-
a „blestemul”? Săvârşitu-s-a minunea?...

La Teatrul Luceafărul, cu siguranţă da. De aici, un anume
răsfăţ al comentariilor lui C.C. E un loc privilegiat, cum în
Iaşul ce părea amorţit ar mai fi câteva locşoare dintr-alea
neconvenţionale - la Baia Turcească, la câte un bar... Nimic
uşure în demersul îngândurat al criticului. Dimpotrivă, chiar
şi într-un spaţiu cu dominantă ludică el tresare când
(pre)simte clipele de încordare a minţii, când prinde din zbor,
stol de păsări măiestre, imagini inspirate, pe care să vrei şi nu
le poţi uita. Chipul „privitorului profesionist” se luminează.
Teatrul, la Iaşi, respiră, palpită în ritmuri înviorătoare. Nu e,
cum prea insistent sună refrenul, de un „penibil dezolant”.
Are carevasăzică un viitor. Dar pentru asta... ştiţi cum se
încheiau cuvântările lui Cato cel Bătrân. Atâta doar, că în
acele obsesive vituperări era vorba de Cartagina!

Împătimit de teatrul de ieri şi de azi, aşa se înfăţişează
criticul în ipostaza lui de intervievator (greoi mai sună!). În
unele dialoguri e incitant, până într-atât încât te provoacă să
intervii, fie că eşti sau nu de acord. Eu n-aş prohodi, dacă îmi
permiteţi, trupele stabile, cărora le-ar fi trecut vremea. Sunt,
în predilecţii, mai conservator. Tocmai de aceea nu mă dau în
vânt după orice sofisticărie regizorală, care întoarce textul
mai puţin pe faţă, mai mult pe dos. Sunt un nostalgic al
textului, din care fantezia îmbătată de sine a unor directori de
scenă fac un story de nerecunoscut. Slavă Domnului că am
citit piesele, una ori alta, la vreme. Mi s-a acrit de
experimentele care nu înseamnă decât că proiectul nu-i dus
până la capăt, las altora plăcerea unor exhibiţionisme în gol şi
tânjesc la un răstimp în care să nu ne mai năpădească,
stricăcios, anormalitatea. Iar „semnele de scenă” să-şi
recapete orizonturile sub care poţi să speri.

Poate într-o bună zi Călin Ciobotari îşi va strânge
contribuţiile într-o ediţie definitivă. Într-un volum care să se
distingă şi prin acurateţe. Spirit exigent, ştiu că ţintuieşte cu
ochi ager scăpările de care nimeni nu-i scutit. N-aş vrea să fiu
mai prejos. Deci, „reiting” (n-am auzit să fi intrat aşa în uz!),
„veghiat”, „machează” / „demachează” (pentru „machiază” /
„demachiază”), „kitch” (o literă lipseşte - ghici!),
„Amargheloaei” (n-are cum să fie o variantă pentru forma
corectă „Amargheoalei”), „Dan Jiteanu” (cunoscut în lumea
teatrului ca Dan Jitianu, în fine, nu Axente Marfa, cum parcă
s-ar cere, ci, ca în interviul din carte, MarfaAxenti.

Revenind la cartea de teatru a lui Călin Ciobotari şi la
obsesiile pe care le cultivă, nu cred, nu pot să cred că Iaşul
cultural e o sintagmă caducă. Am şi un contraargument:
prezenţa însăşi în spaţiul public a acestui înzestrat om de
condei.

Pălăria florentină

veche” de la Iaşi şi la „adevărul.ro”. Chiar dacă nu a publicat tot
ce a citit şi a scris în această perioadă, volumul împlineşte
speranţa autorului, adică oferă „o imagine convingătoare
asupra [a] cât şi cum se scrie, se publică (şi se citeşte, n.n. Şt. O.)
în ţara noastră despre teatru.

Admirator (ca toată lumea!) al lui George Banu - criticul şi
teatrologul cu excepţional statut internaţional -, M.M. rezervă
în cartea lui un substanţial capitol (circa 80 de pagini) lucrărilor
acestuia. Sunt comentate volumele:

(dialoguri George Banu - Luc Bondi),
şi

altele. Este imposibil de găsit o frază care să exprime o opinie-
sinteză asupra acestei vaste opere a lui George Banu; de aceea
reţinem una (aproape la întâmplare) din tot ce a scris M.M. pe
marginea numeroaselor volume semnate de celebrul său
confrate: „Teatrul - ne reaminteşte George Banu - nu îngăduie
nimănui accesul direct la real. Aici rezidă ceea ce teatrologul
socoteşte a fi «infirmitatea lui cronică». Odată dibuită, ea i-a
permis teatrologului -ul dintre iubire şi neiubire de
teatru...” Şi mai departe: „Exaltarea nu presupune nicidecum,
atunci când e vorba de George Banu şi de scrisul lui, abandonul
lucidităţii. Ea, luciditatea, însemnând altceva decât
hipercriticismul, a fost, cred, permanenta poliţă de asigurare,
necontenita garanţie a succesului a celui repetat, continuat,
definitivat ”.

Dintre creatorii de teatru care au scris şi publicat cărţi sunt
prezenţi în volumul lui M.M. regizorul Mihai Măniuţiu
(

), Valentin Uritescu (
), Radu Beligan ( ), Marin Moraru (

) şi Cristian Pepino (
).

Cu acest masiv volum de critică, pe care îl aşează lângă
celelalte... masive volume apărute până acum şi alături de care
se vor aşeza (după cum ne informează autorul) alte masive
volume, M.M. ni se înfăţişează ca un adevărat fenomen al
domeniului, pentru care ritmul, capacitatea de cuprindere, de
judecată analitică şi de sinteză sunt dat-uri pe care alţi confraţi
doar le râvnesc.

Repetiţiile şi teatrul
reînnoit - secolul regiei, Reformele teatrului în secolul
reînnoirii, Shakespeare, lumea-i un teatru, Spatele omului -
pictură şi teatru, Nocturne, Cortina sau fisura lumii, Iubire şi
neiubire de teatru, Monologurile neîmplinirii, Parisul personal
- autobiografie urbană, Parisul personal - casa cu daruri,
Sărbătoarea clipei Scena
modernă. Mitologii şi miniaturi, Japonia, imperiul teatrului

entre-deux

entre-deux

Opiniile unui călător nedemn de încredere; În Balkanya; Eu şi
ceilalţi demoni, Exorcismul Aşa sunt eu,
prost Între acte Suntem ce
sunt amintirile noastre Cartea de la Vama
Veche
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16 cronica veche

Mă consider un cititor fidel al cărţilor de teatru semnate
de profesorul ieşean Bogdan Ulmu. Îi ştiu jurnalele
teatrale, Caietele de regie Cehov sau Dicţionarul de

personaje, la fel cum îi citesc de câte ori am ocazia postările de pe
blog, sau articolele pe care le risipeşte, lună de lună, prin reviste
culturale sau presă cotidiană. Şi nu îl citesc din perspectiva unor
„lecturi de serviciu”, ci din pură plăcere, ceea ce, să recunoaştem, e
important în ziua de azi. Ca note generale, cărţile lui Ulmu au câteva
constante care le fac recognoscibile: ton relaxat (chiar şi atunci când
profesorul abordează chestiuni „grave”, de hermeneutică teatrală),
umor de foarte bună calitate (dublat frecvent de ironie sau
autoironie), subiectivism asumat, o peisagistică de fragmentarium
(ce uşurează şi dinamizează actul lecturii), dar şi o cantitate
semnificativă de imprevizibil, de la fiecare pagină urmărindu-te fie
idei de o spectaculozitate aparte, fie relatări/ mărturii jurnaliere ce îţi
modifică sau îmbogăţesc percepţia asupra trecutului.

Cartea despre care intenţionez să fac vorbire aici,
(Editura Junimea,

Iaşi, 2015), conţine, sintetic, toate aceste note generale, fiind poate
volumul în care este cel mai bine definit stilul auctorial al lui Bogdan
Ulmu. E un volum ce suportă, cred, cel puţin două moduri de lectură:
„pe sărite”, complet dezinteresat, lăsându-te la mâna hazardului, şi o
lectură organizată, riguroasă, de la prima pagină către ultima, gata să
faci însemnări, să extragi informaţii, ori să îţi conturezi, pe urmele
autorului, o opinie despre cutare regizor, spectacol sau actor evocat.
În orice mod ai lectura volumul, un lucru mi se pare cu totul şi cu totul
remarcabil: o poţi face oriunde - pe furiş, în timpul unui curs
monoton despre teatrul românesc, în tramvai, în trenuri şi avioane, în
singurătatea camerei de lucru sau în zgomotul de fond al vreunei
cafenele, în penumbra unui spectacol prost de la care, din motive
diplomatice, nu poţi ieşi, la plajă sau la serviciu, la munte sau la mare,
deci… în orice împrejurare.

Cum am mai spus şi cu alte ocazii, Bogdan Ulmu nu mai are ce
pierde, aşa că îşi permite luxul de a refuza obiectivitatea,
ştiinţificitatea ori alte pulsiuni epistemologice atunci când vorbeşte
despre teatru. Nici nu ar putea fi cu adevărat obiectiv atâta vreme cât
el însuşi face parte din teatru până peste cap (ca regizor, ca teatrolog,

Pagini dintr-o
istorie subiectiv-anecdotică a teatrului românesc

ca profesor, ca scenarist, ba chiar ca actor), istoria teatrului românesc
fiind, până la un punct, istorie a propriului destin. Poate tocmai de
aceea, această „istorie” pe care o propune este scrisă mereu la
persoana întâi, ca o vastă autobiografie din ale cărei deschideri poţi
reconstitui figuri teatrale, fapte teatrale, contexte teatrale, năravuri
teatrale. Un alt termen care poate contraria este „anecdoticul”, care,
la Ulmu, nu are nimic în comun cu sensul facil, acela al glumei, al
poantei ori al luării în uşor, ci vine să amplifice tocmai
subiectivismul despre care vorbeam. „Anecdoticul” are sensul lipsei
de prejudecăţi, neînregimentării, sensul libertăţii de a fluiera în orice
„biserică” ai chef. Este adevărat, anecdoticul anunţă şi umorul, însă
doar la un nivel subsidiar. Ca o paranteză, nu o dată anecdoticul
acesta are ieşire spre
tristeţe, spre reflecţie
a m a r ă , o r i s p r e
sublinierea apăsată
asupra unor tare
caracteriale, ori de
sistem.

Şi da, „teatrul
românesc” nu se
limitează doar la liste
cu regizori, actori,
scenografi, autori
dramatici, prinşi într-
un „insectar” sec şi
suspus prafului, ci şi
la aleile subterane, la
ceea ce este în culise,
dincolo şi dincoace de
imediatul scenei, ceea
ce încă palpită de
viaţă, refuzându-se
m u z e i f i c ă r i i ,
t e z a u r i z ă r i i .
Imprevizibila
a lui Bogdan Ulmu

Istorie

este, tocmai din astfel de motive, o istorie vie pe care o poţi asuma ca
pe un digestiv, după ce ai rumegat istoriile oficiale, ori ca pe un
aperitiv, servit înaintea unor lecturi „neanecdotice”.

În ce mă priveşte, satisfacţiile majore pe care mi le-a furnizat
cartea vin, cu prioritate, din zona teatrului românesc din comunism,
şi nu doar din ceea ce se petrecea în lumea teatrală bucureşteană, ci,
foarte important, dintr-un trecut al provinciei, încă prea puţin sondat
şi investigat.

Posesor al unui destin la fel de imprevizibil, Ulmu a avut
(ne)şansa de a circula prin mai toate colţurile spaţiului mioritic,
având astfel dreptul de a pretinde că şi-a procurat o imagine de
ansamblu asupra celor ce au fost pe aceste meleaguri teatrale. Îl
găsim când la Timişoara, când la Bârlad, când la Constanţa sau Iaşi,
când la Reşiţa, Giurgiu, Focşani, Brăila, Petroşani, Sibiu, Galaţi,
Bacău şi aşa mai departe. Harta periplurilor teatrale ale lui Bogdan
Ulmu, aşa cum se decupează din aceste jurnale vivante, este cu
adevărat impresionantă. Tocmai din aceste peregrinări şi întâlniri se
desprind profiluri ale unor personaje remarcabile, precum „marele
boem Pîcă”, „burjuiul comunist Tiberiu Vornic”, Bebe Costinaş,
„Eusebiu Ştefănescu, omul fără duşmani”, „prietenii de pahar
Gheorghe Cozorici şi Constantin Rauţchi”, interpreta de teatru
radiofonic pentru copii Silvia Chicoş, Horea Popescu, Valentin
Silvestru, „legendarul actor şi director de teatru Gheorghe Leahu”,
„geniul cu noroc pe termen scurt Mircea Ciobanu”, Polixenia
Karambi, Lidia Sava, Catinca Ralea, Teo Vâlcu, caricaturistul Sorin
Postolache şi mulţi, mulţi alţii. Sunt, uneori, nume care încă mai
spun câte ceva generaţiei prezentului, la fel cum sunt şi altele pe care
autorul le smulge uitării depline. Mai există şi situaţii particulare în
care „istoricul”, fie din motive de pudoare, fie din delicateţe, nu dă
numele personajelor evocate, ci doar le schiţează profiluri în care se
pot recunoaşte unii sau alţii. Portretist înnăscut, lui Bogdan Ulmu
nu-i sunt necesare mai mult de două-trei paragrafe pentru a crea
memorabile figuri şi pentru a reda ceea ce este esenţial dintr-un
caracter sau dintr-o …„caracteră”.

Dimensiunea erotică nu lipseşte: frecvent, întâlnim fie referinţe
de un anumit tip la feminin, fie fulgurante amintiri ale unor foste
iubiri. Deloc indiferent la tot ceea ce este …omenesc, Bogdan Ulmu
nu se sfieşte să ne poarte prin dormitoare (a se vedea capitolul „Buna
Moarte nechemată”), prin cârciumi insalubre, prin satele unor
potenţiali socri, pe terase sau prin hoteluri, pe la mese de protocol sau
pe la banale şpriţuri, adică exact în acele locuri în care „omenescul”
aruncă suprafeţele, prezentându-se în deplina sa splendoare.

Ar fi multe de spus despre această carte încărcată de melancolie,
umor şi adevăruri subiective, însă a o povesti prea în amănunt ar
putea prejudicia surprizele de lectură. E o carte la fel de
imprevizibilă ca şi autorul ei şi, de ce nu, la fel de imprevizibilă ca
însăşi istoria teatrului românesc…

Călin CIOBOTARI

Imprevizibilele istorii teatrale
ale lui Bogdan Ulmu

Ianuarie cu atmosferă de fumoar. Ce tertip mai entuziast ai
putea încerca pentru a celebra debutul unui nou an, decât
acordarea unui dar suplimentar? Autodestinat. Eu am simtit

că e perfect posibilă alternativa aceasta făcând apologia emoţiilor, la
Galeria Grand Hotel Traian.

Expoziţia vizionată, un mix ingenios de pictură şi artă decorativă,
respectiv textilă se numeste simplu, chiar aşa, şi reuneşte
lucrările câtorva artiste plastice, cu deloc sfios background
profesional. Ele reuşesc, fără greş, să ţeasă din tuşe, fire şi fibre,
captând energii implicite, uzând de imagini, la propriu fără ramă sau
margini, la capăt de veche/recentă trăire, sub pretextul unor memorii
selective, transpuse în vibraţii, emoţii în stare pură, deci caste.

Măsurându-le cu priviri lacome s-a întâmplat ce speram,
, senzaţia-etalon prin care iubesc să calific, dacă mi-e

îngăduit a spune aşa, intensitatea unui act artistic vizual. Dacă oricât
de special ar fi spaţiul gazdă, te simţi, ca privitor, provocat a-l
abandona, intrând, cu propriile-ţi trăiri, în imaginea expusă-n faţa ta,
cred că misiunea actorului plastic s-a fericit consumat.

Cumva lucrările etalate au avut puterea de-a creiona în mintea
mea silueta unui peron artificial. M-am închipuit părăsind sala de
aşteptare, cu graba unui turist fără leac şi vânând pe linii diferite,
trenuri cu o singură destinaţie. Spre o "vale a plângerii”, pândită când
de ropote primăvăratice de lacrimi entuziaste, când de torente amare,
o staţie particulară a Emoţiilor catalizante. De ce linii multiplicate?
Să alegi doar un tren n-ar fi hazard, ci pur prilej de tulburare.
Indiferent de destinaţie, parcurgerea drumului rămâne supliciul de
fundal căruia e necesar să-i rămâi, într-un fel sau altul, solidar.

Un mijloc spre Emoţii e relativ uşor de aflat. Într-acolo se circulă
des, fie şi în pofida ştirilor ce anunţă câteodat' cazul vreunui tren
deraiat. Există şi o casă de bilete, clar! Dacă e deschisă sau nu, e un
detaliu ce ar putea face miezul unui subiect separat. Dar dacă e, ia un
bilet, nu te eschiva, urcă din mers şi dă-l la taxat. Capsa filtrului
personal e cel mai bun marcaj pentru a valida o alegere sau alta.

La linia întâi a tras vagonul-viziune al . E
o opţiune ce nu-ţi promite peisaje de vis neapărat, cât mai curând, un
experiment senzorial. Ca element generalist de design, ansamblul
intersectează, tonic, roşul stins cu bronzul princiar, albastru nocturn
şi respectiv negrul fum. Apoi, cu simţurile stârnite, asculţi vibrând în
contrapartidă, când rând pe rând, când simultan, suita clopotelor
înfăşurate în material. De parcă zgomotul prelung dar nud, ar fi prea
mult. Melosul lor când lin, când cadenţat, înlocuieşte şuierul
clasicizat, care ne-a scos, pe fiecare poate, din visare, la un moment
dat.

Deşi bizar, vagonul ăsta căptuşit cu ţi-e drag. E un
sentiment răvăşitor, aproape senzual. Clinchetul celor roşii e viu, al
celor albastre blurat, cele de bronz sună ton pe ton a bariton, în timp

Emoţii

Ecaterinei Mărghidan

Clopote

desprinderea

ce prezenţele negre nasc fiori şi tenebre. Le disociezi punctual, într-o
încercare superficială de a (ţi) le clarifica. La dreapta pui un bax de
bucurii efervescente şi tot acolo setul de firmă, cu monogramă, al
câtorva orgolii, zis-selecte, trăite cu sete. La stânga, aşezi în fine un
teanc de tristeţi cognitive şi un dicţionar de finaluri uitate, de care,
asta e!, ai avut din plin parte. Dacă te miră ceva e cum de pot ele
convieţui în pace? Cum pot răsuna distinct şi perfect eficace, chiar şi
atunci când le tragi de/ pe sfoara pe toate?

Cert e că mai înainte de-a fi previzualizat un răspuns, un pact
ideatic aşteptat, realizezi că, parţial, te-ai înşelat. Nu e un vagon ce
are în dotare clopote oarecare. Sunt, dacă le priveşti intens, clopote-
oameni. Cum era previzibil şi se cuvine, tovarăşi de călătorie. Pe
şine. Vârful acela ostentativ de cravată, ce amprentează frontal
fiecare element muzical, implică o faţă. În drumul ei către o emoţie
bine punctată. E clipa în care ieşi din faldurile imaginare şi realizezi
că eşti, şi tu, unul dintre aceste chipuri fără mimică, fără stare, în
aşteptare. La destinaţie, poate, dacă emoţia nu va rata sinoptic calea,
vei putea în fine să-ţi descoperi, temporar, culoarea. Te supui fără
fasoane unei superstiţii vechi, sedimentata lent în canoane. Se spune
că, dacă o dată ce ai debarcat, e pozitivă emoţia aceea, orâduită
carmic a te fi aşteptat, poţi răsufla uşurat. Ai câştigat un loz iar
cazarea va fi indubitabil una roz.

Dintr-un singur pas lateral, prin defileul expoziţional, sari unde
eşti convocat. În ! Ţară a rozelor în floare, plină de
parfum, mătăsuri unduitoare şi tafta, cu luciri de catifea. Sejurul însă,
deşi onest câştigat, implică un detaliu ingrat. Acela că nu trebuie
prelungit forţat, mai mult decât îi e dat. Ideea e că trebuie, cumva, să
anticipezi asta cu tact, pentru că altfel, timpul decazării exact, n-apare
pe nici un act. Doar urmând indiciile clepsidrei vegetale, scazi drastic
marja de eroare.

Trandafirii sunt flori sensibile, trecătoare...Transcend virulent de
la aura regală, spre stadiul ofilirii făr' de fală. Pândiţi de umbră şi
anxietate, dau materialul galant, din fibre preţioase, pe tipare
zdrenţuite, fără tiv, în lucrarea Ecaterinei, iată, deloc fictiv.

Fantezist, cu decoraţiuni de filigram, anexând un număr ofertant
de şase lucrări- vagoane intră în gară şi dă privirii ghes un prototip cu
aliură de Orient Express. Deşi nu e personal, conform esteticii în
prealabil admirate, traseul imagistic propus de e
varianta pliabilă sufletelor îndrăgostite de halte. Are opriri
numeroase. Dar absolut necesare celor ce refuză să trăiască doar cu
privitul pe fereastră. Are înglobat şi un serviciu de fidelizare foarte
căutat. După mai multe rute încercate, pasagerii primesc, în baza
punctelor acumulate, un card ce le atestă valenţele de observatori
fini, cu state. Interesant e că peisajul, definit de o obsesivă ciclicitate,
nu doar că nu intrigă, dar induce magic dorinţa nefirească, arzătoare,
de a le vedea rulate în reluare.

Dacă eşti încă indecis şi derutat, acesta e trenul vieţii, spus pe
şleau. O astfel de călătorie are beneficii de apă termală, te simţi
revigorat şi vindecat de orice fixistă rană. Mijloacele de terapie sunt
pur convenţionale, dar în mod inexplicabil adesea omise din oferta
altor trenuri similare. Cele de mare viteză bunăoară.

Tratamentul e relaxant şi furnizat treptat. Câte o imagine-stare, în
fiecare haltă dintre cele stipulate. Astfel, nu e pentru
încercat încă un măr înspre falsa trezvire, ci destinat celor ce ştiu a
gusta o şedinţă optimă de aromaterapie. La graniţa dintre

Alexandria

Elena Şoltuz

Pomul vieţii

Vreme

trece Vreme vine

Adierea de toamnă

Soarele Triptic

Mirunei Haşegan

Fragmente de trecut

, , e anotimpul meditaţiei, precum se ştie.
Funcţionează ca o oră bună de parapsihologie. Dacă faci o oprire în

simţi cum te învăluie şi surprinde tactil, vântul
voal, izvorând din starea de sezonieră beţie, ca dintr-o de sidef
cochilie, adusa de ape la mal. Optic, eşti reconfortat şi chiar măgulit
un pic, în dreptul haltei unde răsare . Îl admiri din
umbra unui copac, în a lui lumină deplin infiltrat şi simţi instantaneu
că e loc de înflorit iar. E momentul când, iată, traseul te îmbată.
Armonici de flori şi frunze în spirală, reunite într-o revelatoare
mandală sau poate sferă zodiacală, scot la iveală un ritm diferit, o
pasiune uitată. Cea urmată de Emoţia Finală.

Pe linia trei, un nou tren de idei. Aceeaşi destinaţie, deşi direcţia
de mers arată că pleacă în sens invers. Un accelerat solid, dacă nu
blindat. Cu suprapuneri elocvente de material şi mici bijuterii
decorative din metal. Filtrul pasagerilor e în cazul
intensificat. Tichetele de liberă trecere sunt acordate cu predilecţie
diverselor asociaţii familiale. În interior pare comod peste poate.
Muzică bună, gustări tentante, rutini intim degustate. Poate doar la
vagonul restaurant să dai de vreun spirit recalcitrant. Singura
inconvenienţă, cu serioase marje, ar fi secţiunea de bagaje. Sute şi
sute de valize stau pe peron aliniate şi e nevoie, susţin călătorii, de
toate. Fiecare conţine , poveşti cu precizări şi
sublinieri fine. În plus, aglomeraţiile pot fi decent explicate de
menţiunea că trenul acesta transportă amintiri valoroase şi nu poate
opri chiar staţie de staţie ci, mai exact, din generaţie în generaţie.
Fiecare bagaj e atent cercetat şi e marcat cu un simbol prestabilit şi
unanim votat. Un inel de logodnă aşezat delicat pe o perniţă festivă
din tricotaj brodat.

Emo ii.
i-un peron

ţ
Ş

Raluca SOFIAN-OLTEANU

(continuare în pag.23)



Alex VASILIU

Interpreta şi profesoara Adriana Bera îmi mărturisea pe
parcursul unui colocviu:

[…] Voind să ştiu
dacă pianiştii cu Clara Haskil şi Dinu Lipatti
au dispărut, doamna Bera, totdeauna parcimonioasă cu
superlativele, a răspuns prompt:

.
Am scris o singură dată mai mult despre Radu Lupu, pentru

excelenta emisiune , realizată cu ani în urmă la
Radio Iaşi de regretatul Val Gafta. Mi-a fost, deopotrivă, dificil
şi lesne. Deoarece muzicianul s-a dovedit întotdeauna extrem
de zgârcit cu interviurile, am avut puţine informaţii despre viaţa
sa, altele decât cele existente în notiţele informative publicate
în broşurile discurilor, în ziare, pe internet. Într-o singură
întâlnire cu un reporter japonez, reprodusă de revista

, Radu Lupu a demonstrat valoarea mai mult
decât relativă a concursurilor internaţionale, acordând implicit
importanţă perioadei de formare, studiului şi conjuncturii.
Confesiunea m-a convins doar până la un punct, deoarece
tocmai Concursurile de la Forth Worth, Texas ( ,
1966), (Bucureşti, 1967) şi Leeds (1969) i-au
deschis muzicianului român uşile marilor scene de concert ale
lumii, ale caselor de discuri importante.

În perioada formării, Radu Lupu a urmat, evident
involuntar, modelul lui Sviatoslav Richter. A crezut că va fi
compozitor (şi-a interpretat lucrările pe parcursul unui recital),
a fost, la Moscova, studentul marilor pedagogi Heinrich şi
Stanislav Neuhaus, bucurându-se în prealabil de îndrumările
profesoarelor Florica Musicescu şi Cella Delavrancea. Aceşti
dascăli au polisat pianişti reţinuţi de istorie.

Dacă este greu să oferi informaţii legate de viaţa particulară
şi de culisele scenelor muzicale, îţi rămâne să ordonezi
impresiile create pe baza audiţiilor. Dar încep cu o imagine
exterioară. L-am văzut prima dată pe Radu Lupu la televizor,
intrând pe scena Sălii Palatului din Bucureşti în timpul
Festivalului Internaţional , şi, câţiva ani mai
târziu, pe scena Ateneului Român. Youtube, transmisiunile
televizate de acum şi dvd-urile comerciale înfăţişează un
personaj identic: se îndreaptă spre pian aproape ca un robot,
chipul încadrat de barbă nu este luminat de zâmbet, priveşte
publicul superficial, se înclină uşor, după care, abia aşezat în
faţa claviaturii, emite primele note.

Ca primă observaţie strict muzicală, Radu Lupu a rămas
egal cu sine interpretând, de exemplu, în tinereţe, Concertele nr.
3 şi 5 de Beethoven pentru casa de discuri Electrecord (1967),
lucrări pentru pian solo de Brahms în faţa publicului
bucureştean (1977), concerte de Mozart, Grieg, Schubert sau
Schumann la Viena, la Londra, în oricare centru muzical din
lume. Radu Lupu este unul dintre foarte puţinii interpreţi al
căror mod de a cânta îţi rămâne întipărit în memorie timp
îndelungat, chiar dacă, având la dispoziţie unele înregistrări, ai
putea să le reasculţi. Este un tip de interpretare . Îmi vine
în minte chiar acum imaginea unei catedrale, impozantă ca
dimensiuni, cu ziduri masive, groase, cu ornamente delicate ce
umanizează percepţia, emoţionează prin poezia arabescului
delicat.

Din expunerea primei teme solistice a Concertului nr. 1
opus 15 de Beethoven (mă refer la versiunea înregistrată în
1980 pentru casa Decca împreună cu Orchestra Simfonică din
Israel dirijată de Zubin Mehta, ediţie 2006) atrage atenţia tuşeul

Nu poţi să fii pianist şi să nu ai
o perioadă de admiraţie, de adoraţie pentru Richter,

pentru Michelangeli sau pentru Glenn Gould
aură, cum au fost ,

Nu, nu au dispărut. De
exemplu, sunt mari pianişti, mă gândesc la Christian
Zimmermann […] sau la Radu Lupu, ale căror interpretări sunt
cutremurătoare

Univers Muzical

Le Monde
de la Musique

Van Cliburn
George Enescu

George Enescu

aşezat

fin, curgerea mozartiană a şirului de note, eleganţa frazării. Nu
există nici o stridenţă, oricât de mică, nici o exagerare oricât de
firavă a spiritului partiturii. Tempo, nuanţe - totul este
desăvârşit măsurat, însă echilibrul primeşte mereu o infuzie
spirituală ce copleşeşte ascultătorul. Pasajele descendente în
tempo sprinţar şi în nuanţă descrescătoare (din partea I -

), modul chopinian de redare a temei din
începutul părţii a II-a - ) toată delicateţea “ariei” ce îl
menţine pe Mozart pe-aproape, virtuozitatea tehnică ce nu
impresionează separat, ci se topeşte în întregul muzicii, lăsând
permanent imaginea melodiilor fulgurate, totul place pe plan
pur auditiv.Totul incită pe plan spiritual.

- „al lunii”, din Sonata opus 27 nr. 2 este o
meditaţie exprimată în „cuvinte” puţine, străină de orice efect
romanţios. Nimic redundant. Imaginea „şablon” a Selenei nu
apare, şi nu-i simţi lipsa. Ascultând-l pe Radu Lupu, mă mir,
oarecum în răspăr cu Beethoven, că partea a II-a poartă
menţiunea , dar „vina” e tot a interpretului. Rămâne,
la audiţia de acum, mai degrabă un menuet grav. Abia

partea a III-a se conturează ca un dialog început între
Mozart şi Beethoven, pentru ca autorul Sonatei să-şi declame,
sentenţios cum îl ştim, până la final, monologul.

Cum este Radu Lupu în tovărăşia unei formaţii camerale?
Fireşte, partenerii trebuie să fie foarte aproape de valoarea lui.
Hans de Vries - oboi, Vicente Zarzo - corn, George Pieterson -
clarinet şi Brian Pollard - fagot reuşesc performanţa, dar sunt
subiectiv dacă tot pianul mi se impune atenţiei? Aceeaşi
delicateţe, aceeaşi claritate de cristal a sunetului, aceeaşi
poetică temperanţă a cântului. Oricum, înregistrarea
Cvintetului pentru suflători şi pian opus 16 de Beethoven întră
pe lista impresionantă a creaţiilor ce se impun reascultate, cu
siguranţă datorită lui Radu Lupu, care îi inspiră pe ceilalţi patru
muzicieni.

Concertul de Grieg, unele opus-uri pentru pian solo de
Brahms îi cer, bineînţeles, lui Radu Lupu să respecte
grandoarea, masivitatea, rezonanţa bogată a pasajelor în
nuanţă fortissimo, “smulse” (îmi aduc aminte) claviaturii într-
un recital de la Ateneul Român cu un neaşteptat strigăt.
Dincolo de asta, se poate crede că modul său de a cânta poartă
însemnele feminităţii, prin delicateţea şi fineţea sa? De ce,
ascultându-l, mă gândesc deseori la Clara Haskil? Până voi afla
răspunsul, mă bucur să pot lăsa fără teamă paginii imaginea
stabilă a muzicianului Radu Lupu. El crează un climat, o stare
specială, cu adevărat magică (m-am gândit bine înainte de a
scrie acest cuvânt, pentru că a fost inclus şi într-un titlu de
promo muzical). Gradează în mod subtil nuanţele, lasă
sunetelor un aspect diafan, reuşeşte ceva foarte important:
inducând uneori melodiei beethoveniene un caracter
mozartian sau rossinian (care, pe unii purişti îi nemulţumeşte),
Radu Lupu demonstrează că epocile şi stilurile muzicii generic
numită “clasică” se înrudesc, ori, măcar îşi dau mâna, pentru a
nu fi străine una de alta. E dificil să reuşeşti asta mereu, fără a-I
supăra “personal” nici pe Beethoven, nici pe Chopin, nici pe
Mozart, nici pe Schumann.

Consecvent obiceiului de a-mi forma impresiile de audiţie
înaintea lecturii altor opinii despre acelaşi subiect, indiferent
cui aparţin, am aruncat „undiţa” în Oceanul Internet, şi prima

Allegro con brio
Largo

Adagio Sostenuto

Allegreto
Presto

agitato, ,
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„captură” s-a întâmplat a fi articolul semnat de Lio Carey în
din 24 ianuarie 2013, ocazionat de recitalul lui

Radu Lupu într-una din prestigioasele săli Carnegie. El
atenţionează încă de la început:

Leo Carey citeză doi pianişti afirmaţi.
(Mitsuko Uchida).

(Kirill Gerstein).
În continuare, Carey îşi exprimă impresiile:

Referindu-se la timbrurile, la sonorităţile pianistice ale lui
Radu Lupu cântând Sonata D 960 de Franz Schubert, criticul
american Leo Carey scrie:

Am reprodus doar un text din cele scrise de-a lungul
timpului despre arta lui Radu Lupu. Nu numai părerile
criticilor ar merita antologate. Multe opinii postate pe internet
de simpli ascultători surprind cu uimitoare justeţe, cu
admiraţie, calităţile interpretărilor sale. Nu întâmplător,
imediat după ce a împlinit vârsta de 70 de ani (30 noiembrie
2015), Radu Lupu a fost înnobilat de Regina Elisabeta a II-a cu
ordinul de Comandor al Imperiului Britanic.

The New Yorker

În seara asta are loc un recital la care mi-am propus de
mult să ajung. Dacă trăieşti la New York, eşti copleşit de multe
ocazii să asculţi pianişti mari, dar dacă există un pianist pe
care trebuie să-l asculţi atunci când ai şansa, acesta este Radu
Lupu.

Este cel mai talentat
tip pe care l-am cunoscut Lupu transcede
orice tehnică sau stil de interpretare cunoscut şi crează o
anumită magie, care pluteşte în toată sala

Ascultându-l interpretând partituri din repertoriul clasic
(Beethoven, Mozart, Schubert) cu care este cel mai bine
cunoscut, te aştepţi la un sunet puternic, obiectiv, direct. În
altă şcoală de scriitură pianistică (să spunem, de la Chopin la
Debussy şi Skriabin) se potriveşte un stil mai diafan, mai
senzual. […] Ceea ce a reuşit Lupu este o subliniată
amplitudine, o subtilă gradaţie a nuanţelor în interiorul
sunetului specific clasicismului, aşa cum nimeni nu a reuşit
[…]. O altă explicaţie a atracţiei lui Radu Lupu în sala de
concert: nu mai înregistrează. Şi ştii că ascultându-l, nu vei
repeta o asemenea experienţă prin intermediul discului, mai
ales că Lupu interpretează multe lucrări pe care nu le-a
imprimat - de Janáćek, Debussy, Franck. De aceea, când te
duci la unul din concertele lui, urechea şi mintea trebuie să
absoarbă tot ce pot. Există detalii ale interpretărilor sale pe
care mi le amintesc după ani de când le-am ascultat […]

Dincolo de stil, de melodia principală şi de
acompaniament, pare a se crea un ecosistem sonor: liniile
melodice se dezvoltă, plutesc un timp, apoi se diminuează. Şi,
într-un mod pe care mi-e greu să-l explic, rezultatul muzical
este cea mai tristă interpretare pe care mi-a fost dat să o ascult.
Sigur, este sonata faimoasă şi tristă pe care Schubert a
terminat-o puţin timp înainte de a muri, ştiind că va muri. Dar
nu mi se pare că Lupu a subliniat sensul cuvintelor de adio. De
fapt, tristeţea la care ajunge el nu are nimic de-a face cu
sentimentul. Mai degrabă, e ca şi cum sunetul în sine este
revelat ca un fenomen melancolic. Ascultaţi, pare să spună
muzica, sunetul este trist. Schubert moare, desigur, şi din
punctul acesta de vedere, noi toţi murim. Dar, ascultaţi. Pe
măsură ce auziţi sunetele, acum, în acest moment, ele mor,
stingându-se imediat după ce au apărut - o risipire minunată,
neînregistrată pe disc, pe care memoria nu o păstrează.

Comandor al Imperiul Britanic
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personalităţi culturale.

lui Bujor Nedelcovici;

Anastasia Dumitru semnalează dificultatea receptării acestei
opere, amintind şi de personalitatea deosebită a scriitorului care
dovedeşte că omul din spatele operei nu a fost preocupat să adere la
anumite grupări politice sau direcţii impuse, a refuzat orice formă
de angajament, pentru el ,,scrisul este o asceză”, iar scriitura este un
domeniu al mântuirii, după cum se confesează autorul în polemicile
din (Editura Allfa, Bucureşti, p.301) .

abordarea
universului prozastic prin mai multe grile de lectură. Metodele de
cercetare folosite: mitocritica, psihocritica şi lectura iniţiatică au
fost utile îndemersul analitic al explorării universului operei.

Privind retrospectiv şi prospectiv opera lui Bujor Nedelcovici,
autoarea observă caracterul solid şi unitar al , un
periplu literar echivalent cu o aventură în spirit, o împăcare între
Creator şi creaţie, o redare a armoniei şi a păcii lăuntrice, a vocilor
discordante. Ea a demonstrat prezenţa ,,obsesiilor eliberate în
creaţie”, a observat că, debutând cu un paradox semantic,
ecoul a fost răsunător, că trilogia prin romanele

, , (pe care autorul le consideră
a fi de un ,,realism magic”), a demonstrat prezenţa „romanului
mozaic”, a ,,desenului în mişcare”, a imaginii-metaforă din primul
roman, amplificându-se în cartea sau că
virtuţile lui Petran Poştaşu, manifestate prin tăcere meditativă şi
forţă morală, le regăsim la Iustin Arghir. Am observat că scriitorul
nu a fost ,,niciodată sincronic cu timpul istoric în care a trăit”,
aprecierea aparţine lui Adrian Marino. este o
dovadă că Bujor Nedelcovici nu a fost un în postul
său, un supus al celor aşezaţi în slujbele temporare, ci un cugetător
vigilent şi un vizionar. Din pariul cu vremelnicul, a câştigat
metaistoria, de aceea a ieşit învingător navigând chiar şi ,
în ape tulburi, ostile unui creator ce aderă numai la conştiinţa sa
liberă. Nu a fost umilul conducătorilor, nu a fost ,,un idiot util”
(sintagma lui V.I. Lenin), nu a slujit , ci a mizat totul pe o
singură carte, pe ,,demnitatea scrisului în faţa lui
(prefaţă la , p.25), pe datoria morală de a spune
adevărul şi din dorinţa de a-şi găsi temeiul, semnificatul, sensul
existenţei. Aşa se explică subtextul romanelor sale, recurgerea la
sensul mitic al simbolului şi al parabolei.

După ce în partea întâi a sintetizat lecturile critice referitoare la
în secţiunea a doua Anastasia Dumitru

Bujor
Nedelcovici are un simţ al tragicului, ştie să înţeleagă valoarea
metafizică a dramelor sau a nodurilor destinului. Aceasta
particularitate este una dintre coordonatele importante ale prozei
sale. Scriind în subsolurile unui hotel
parizian, unde lucra ca portar, s-a salvat învăţând să privească cerul.
Personajul romanului, Maria, identifică partea slavă din sufletul ei,
nostalgia şi pacea lăuntrică, fiind conştientă că ,,Tu eşti propriul tău
Diavol şi Infern”. În următorul roman,
această idee a demonismului gândului care ucide este intens
valorificată, demonstrându-se forţa narativă, intriga, suspansul şi
analiza psihologică. (Ne)cuvântul, mirosul, auzul, citirea
gândurilor, lipsa de voinţă, decăderea prin retragere sau, din contra,
o prea intensă acţiune, provocarea maleficului, dar şi oprirea lui,
constituie amalgamul acestui roman modern. Autorul, la fel ca şi
personajul său, găseşte remediul de a ieşi din aceste stări
contradictorii. ,,Acum scriu, adică mă vindec şi mă mântuiesc în…
scriitură”, se destăinuie în jurnalul său. Anastasia Dumitru lasă
istoria în seama timpului şi se întoarce spre titlurile lui Bujor
Nedelcovici, care au funcţie simbolică şi anticipativă. Romanul

Bujor
Nedelcovici,

c

Odiseea acestei creaţii anticipează
destinul autorului. La fel şi titlul romanului

prin cele două cuvinte, sugerează trecerea spre lumină
( desemnează epifania, iar dimineaţa ieşirea din beznă),
întrezărirea dimensiunii solare, spirituale. Monografista a
valorificat ,,semnele” şi ,,nodurile” existenţiale care circumscriu o
,,frânghie” a destinului. Opera lui Bujor Nedelcovici nu ar fi

Bujor Nedelcovici - conştiinţa de scriitor,
de Anastasia Dumitru (Editura Allfa, 2015), se
adresează cititorilor interesaţi de fenomenul

literar, celor care vor să cunoască metamorfozele şi/ sau
constantele unei

Jurnalul infidel
nuvelele. Un capitol

important este cel privitor la

interviurile de la finalul monografiei, lectorul
poate afla geneza unor romane ori opinia scriitorului stabilit la
Paris despre romane etc.

Descifrarea operei complete (7 volume) a necesitat

căutat mesajul
romanelor Dimineaţa unui miracol, Al doilea mesager,
identificându-l pe

Cartea este prefaţată de
criticul Alex Ştefănescu şi conţine: profilul scriitorului şi
receptarea operei vocaţia literaturii
confesive: Cine sunteţi, Bujor Nedelcovici? Un
tigru de hârtie; universul prozei, romanele şi

vocaţia creaţiei, intitulat Bujor
Nedelcovici - un prozator modern, unde sunt analizaţi eroii
arhetipali. Din

Un tigru de hârtie

Operei complete

Ultimii,
Somnul vameşului,

Fără vâsle Noaptea, Grădina Icoanei

Ultimii, Fără vâsle,

Somnul vameşului
vameş adormit

fără vâsle

ismelor
homo tehnicus”

Somnul vameşului

receptarea operei, a
demonstrat vocaţia literaturii confesive şi a

homo psihologicus şi pe homo religiosus.

Dimineaţa unui miracol

Îmblânzitorul de lupi,

Cartea lui Ian Înţeleptul, apostolul din golful îndepărtat este o
dovadă că ficţiunea şi realitatea nu sunt categorii stabile, ci se
întrepătrund. Ficţiunea, prin puterea ei, poate anticipa şi chiar
stăpâni realul. Apostolul din golful îndepărtat era cel care avea să
scrie filele din cartea vieţii autorului. A precizat cum a reuşit

la întoarcerea în ţară, să intre în subsolurile
securităţii, să-l scoată din ,,Casa morţilor”, din tărâmul
,,demonilor” pe Ian şi să-l renască. Astfel, omunismul a înlesnit
,,aventura” eroului. Cel fără nume a devenit Iov, apoi Ian
Înţeleptul, profetul, iar căpetenia reală, dictatorul comunist, a fost
trimis în ,,casa morţilor”.

Dimineaţa unui
miracol,
miracolul

şi

completă fără dimensiunea profundă a destinului asumat şi înţeles,
nu ca pedeapsă, ci asemenea unei binecuvântări. Exilul a fost mai
mult o binefacere pentru că numai aşa pelerinul a putut cunoaşte
drumul libertăţii, dar şi al dramei, al bucuriei de a renaşte prin
suferinţă, aşa cum am arătat în prezentarea romanelor despre exil

, . Exilul circumscrie
un hipersens, unul metafizic, de aceea miticul, parabola şi alegoria
sunt particularităţile literaturii lui Bujor Nedelcovici. Autorul este
un continuator al lui Lucian Blaga, ambii din familia spirituală a
iniţiaţilor, cunoscători ai tezaurului spiritual: Biblia, Thora,
Talmudul, Zoharul, Cabala,Tao şi altele, care instruiesc prin tăcere,
prin nespus, prin semne, gesturi sau încremenire.
se transformă şi într-un jurnal de creaţie, de unde aflăm şi geneza
operei ficţionale. Autorul (la fel ca şi personajele sale) rămâne un
inadaptabil, refugiat în livresc, având o gândire mitico-magică,
tendinţa spiritualizării şi a înălţării. Destinul este un lung proces ce
presupune răbdarea cu tine însuţi şi cu ceilalţi, răbdarea înţelegerii
metanoiei. Insomniile exilaţilor devin creative, ,,o noapte de
insomnie te învaţă mai mult decât un an”, precizează Bujor
Nedelcovici, referindu-se la . De altfel,
Cioran îi mulţumeşte lui Bujor Nedelcovici pentru maniera de
interpretare a cărţilor sale, simţindu-se fericit că eseistul şi criticul
i-a înţeles în mod unic viaţa interioară, solitudinea unei fiinţe şi nu
pe aceea a unui scriitor, că ,,a simţit scepticismul ca luptă şi chin”
( , p.60), iar suferinţa şi disperarea ca semne ale iniţierii
pe drumul cunoaşterii. Eroii iniţiaţi ai lui Bujor Nedelcovici nu
divulgă misterele, ci le adâncesc prin utilizarea unui dialog laconic,
aparent discontinuu, neînţeles de ceilalţi. Rupturile de nivel şi
replicile ce urmează a fi umplute cu sens de interlocutor sau de
lector duc la întrezărirea sacrului, la anamneză. Prin gest, prin rit,
magie, mit omul culturilor arhaice a construit, în timp şi dincolo de
timp, propria lui viziune asupra lumii.Am demonstrat că dorinţa de
reîntoarcere la origini, căutarea arhetipului, din finalul nuvelelor
sugerează triumful creaţiei şi al creatorului. Am observat că eroii
care nu acceptă iubirea şi spiritualitatea cunosc divizarea eului.
Rupând legătura şi deschiderea cu Supraeul, cu transcendenţa sau
cu sacrul, personajul trăieşte în registrul interior al spaimelor, al
obsesiilor, al pulsiunilor, al dorinţelor dezlănţuite, al negativului
normelor sociale, al conflictului, al vinovăţiei, al eşecului, al
disperării, al nevrozelor etc. Maria din romanul

numai acceptând iubirea, după asceză, resimte echilibrul
interior. Vladimir Antohie parcurge consecinţele fantasmelor
(auto)distrugerii, după ce pătrunde în tăcerea şi profunzimea
Sinelui. La fel ca şi eroul lui Voiculescu, unii actanţi ai universului
epic al lui Bujor Nedelcovici sunt

sau (Basarab Nicolescu,
(manifest), Iaşi, Editura Polirom, 1999).

A „orienta
spre ceva”, ,,de a deveni”, de a ieşi din determinările spaţio-
temporale. Scriitorul aflat în sfera preocupărilor noastre susţinea că
o gândire critică ,,are nevoie de idei şi concepte.” , p.
258) Cunoscător al misticii şi al alchimiei, autorul are multe
trimiteri pentru a sugera „raportul dintre exprimabil şi
inexprimabil”, =vidul, dintreTotul şi/ sauNimic.

Anastasia Dumitru explică ipostazele: Creatură, Creaţie ?i
Creator, aşa cum apar în universul prozastic al scriitorului exilat,
care a suferit impactul negativ al istoriei, însă scrisul şi creaţia l-au
salvat. Ea consideră că a transfigurat nefericirea în muzică, plânsul
în haz, ajungând la împăcarea interioară, la echilibrul necesar
înţelegerii. ,,Sensibilitatea” pentru adevăr, verticalitatea,
perseverenţa şi înţelepciunea l-au ajutat să găsească drumul, firul
Moirelor, dar şi al Ariadnei, necesar ieşirii din labirint. Scrisul a
însemnat zidirea în cuvânt, urcarea treptelor creaţiei, nu operă a
drumului plângerii, ci a catharsisului, a bucuriei şi a serenităţii de

şi de .
Monografia demonstrează valoarea creaţiei lui Bujor Nedelcovici,
a unui scriitor care ,,a trăit toată viaţa în literatură şi pentru
literatură şi care a încercat să afle de ce arta este locul în care
produce revelaţia sacrului în lume.” ( , p. 140)
Anastasia Dumitru semnalează că analiştii literari de pe alte
meleaguri sunt mai receptivi la abordarea romanului utopic,
alegoric sau metaforic decât cei români, care trag sforile criteriilor
axiologice şi ale canonului.

Îmblânzitorul de lupi Cartea lui Ian Înţeleptul

Jurnalul infidel

Pe culmile disperării

Aici şi acum

Dimineaţa unui
miracol,

homo psihologicus, homo
religiosus homo transcendentalis.
Transdisciplinaritatea

ceste categorii de personaje mobile au tendinţa de a se

(Volumul 5
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fi a scrie

Aici şi acum

Creatur , Crea ie, Creatoră ţ
Cu ceva timp în urmă am fost invitat să rostesc cîteva

gînduri despre Prietenul care mi-a solicitat
această implicare avea şi un surîs uşor mascat. Era vorba

de un debut cu cărţi! Trei de proză şi trei de teatru. Pe autoare o
cunoşteam, nume notoriu în învăţămîntul ieşean, dar această ieşire la
rampă şi aceste focuri de artificii m-au cam dat peste cap. Ulterior
am aflat că e vorba de un debut bine cumpănit şi produs în urma unei
mature socoteli. Era de fapt rodul unei munci de ani şi ani.

Lectura care a urmat a fost la fel de surprinzătoare. Intrasem într-
un soi de univers kafkian, iar ghemul intrigilor se desfăşura
rocambolesc, imprevizibil, la limita policierului, alternînd febril
stări de luciditate cu reacţii la limita umanului. O saga postmodernă,
în limita unei proze clasice în aparenţă. Personaje voluntare sau
lipsite de reacţie, acceptînd destinul într-un soi de abandon, volute
stilistice cu naratorul sau substituţii lui în cele mai diverse ipostaze,
un amestec constant de umanitate cu momente malefice.

„Vinovată” de aceste nedumeriri dezarticulate este
o distinsă profesoară de limba şi literatura română. Cu o

cultură solidă, cel puţin în ceea ce priveşte noţiunile de naratologie.
Cele trei volume de proză sunt o demonstraţie de virtuozitate, chiar
dacă stufoase uneori şi duse către livresc. Dar vorbim/scriem şi
despre un experiment, în care jocul şi improvizaţia, de calitate
desigur, sunt permise.

, , sunt cele trei
romane cu care se legitimează autoarea. Sigur că ele au o cronologie,
mai greu detectabilă la prima vedere, ordonate după o curgere a
întîmplărilor şi intrarea personajelor în scenă. Dar nici nu ştiu dacă
are vreo importanţă ordinea lor, pentru că, fiecare carte are regimul
propriu de respiraţie, iar stilul variază aproape strident de la

la să spunem. În primul, o
halucinantă sarabandă de dialoguri morbide între două personaje
alienate, aflate la limita conştientului, în care apar şi dispar motani şi
pisici purtătoare de nume nobile: Emma, Gustave, Albert, Charles,
desprinse din lumea lui Gustave Flaubert ori a lui Einstein, pe care
Isabelle, personaj principal, trecut prin traume existenţiale, le
execută, imaginar, cu un inocent sadism. Robert, cel care este în
centrul tuturor romanelor, marionetă docilă, intrînd în jocul
partenerei fără nicio întrebare, nicio opoziţie, într-un soi de
automatism, fără reacţie. Nici finalul, în care Isabelle, ţintuită într-
un scaun, se ridică, sănătoasă tun, contemplînd moartea lui Robert
nu este convingător, adică real - în măsura în care realul are vreo
relevanţă - pentru că, forţînd paradoxul, Robert se poate să moară
fără să fi murit. De altfel, textul conţine numeroase chei de lectură
sau mai bine spus de interpretare, redactate cu italice, dar care nu ştiu
cît de lămuritoare pot fi.

Cu trecem în alt registru. Suntem avertizaţi
din start că intrăm sub zodia lui Sartre şi că trebuie să revedem teoria
alterităţii. Robert începe să aibă contur biografic. Aflăm că este
descendentul unei spiţe Cantacuzine iar numele său complet este
Vaida - Moruzi. Este un alt personaj, stilat, inteligent, rasat, aşa cum
deducem din monologul iniţial. Este descifrată şi relaţia sa cu
Isabelle, o polonă, mai tînără decît el şi cu aceeaşi pasiune: pictura.
Şi iar intervine vocea neutră a povestitorului care ne desluşeşte sursa
angoaselor lui Robert, angoase care motivează reacţiile sale:

înfricoşat

Tot aici se lămureşte căderea psihică a Isabellei ca urmare a unui
accident evitat în ultima secundă de Robert, astfel încît ea realizează
că depinde de el şi că tot ceea ce i se întîmplă lui i se poate la rîndu-i
întîmpla. Sentiment care se transformă în ură. Iar suntem trimişi la
limita umanului, pentru că această obsesie duce la internarea ei într-
un sanatoriu.

Dar febrilitatea cu care sunt urmărite şi disecate gesturile şi
tulburările personajelor nu împiedică pasaje de proză sensibilă, cu
imagini plastice remarcabile:

”
Să mai facem precizarea că o bună parte din acţiunea romanului

se desfăşoară la Iaşi. În fine, schimbă partitura şi adaugă
personaje noi: Şerban, Coriolan, Eleonora, Leon. Tot aici suntem
luaţi de mînă şi duşi către o de interpretare a romanului:

reality novel
Dacă este aşa, întrucât cititorul nu are de unde deduce că textul

, lucrurile se schimbă iar suferinţa, angoasa,
surparea spirituală capătă o altă dimensiune.

Despre cele trei cărţi de teatru, care nu înseamnă decît
dramatizarea celor de proză: şi cu alt
prilej.

nişte cărţi.

şase

Caliopia
Tocală,

Simfoniile destinului Gemenii În captivitate

În
captivitate Simfoniile destinului

Simfoniile destinului

„Pentru copilul Robert, tatăl era prilejul continuu al unei
neîntrerupte temeri, fiindcă, după cum avea să o mărturisească el şi
s-o constat chiar eu, de-a lungul prieteniei noastre, emoţia lui
dominantă era frica. Robert a fost un copil . Îi era frică de
orice, de oameni, de animale, chiar de lucruri. Uneori frica devenea
paroxistică.”

„Deodată, se auzi un cal nechezînd şi
cei din compartiment avură surpriza să-i vadă şi capul apărînd în
dreptunghiul ferestrei. Calul privi înăuntru, deschise gura şi Robert
îşi retrase instinctiv propriul cap, aproape lipit de geam. Tînăra din
faţa lui izbucni în rîs, se ridică de pe banchetă, luă din geantă un
măr, pe care, scoţînd braţul pe fereastră, i-l oferi calului.

-De fiecare dată cînd vin de la Bucureşti, am pregătit pentru el
un măr, spuse tînăra. Alţii îi dau biscuiţi, pîine, chiar şi salam. Este
cel mai inteligent cal din cîţi am văzut. Şi la fel de blînd.

Gemenii

sugestie „Cu
siguranţă veţi aprecia că textul care urmează este atipic, poate chiar
ciudat. Şi, recunosc, într-un fel, justifică această judecată de
constatare. Pentru că este o evidenţă pentru oricine îl citeşte că el nu
e un text narativ care să respecte regulile clasice ale unei naraţiuni
literare. Primul pact încălcat este cel ficţional. Textul nostru nu
imaginează o realitate, ci povesteşte una. Dacă e să găsim un gen în
care să-l înscriem, acesta este al unei .”

povesteşte o realitate

Captivi, Alter ego Vieţi duble,

Valentin TALPALARU

O saga postmodernă
George BĂDĂRĂU
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină coordonată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Interferen eţ

Î
n 2015 s-au împlinit 55 de ani de la
stabilirea relaţiilor diplomatice dintre
România şi Cipru. În cadrul

manifestărilor înscrise pe agenda celor două
ţări,Ambasada Republicii Cipru la Bucureşti
a organizat, în colaborare cu Uniunea Elenă
din România, turneul corului cipriot „Vocea
Keryniei”, care a dăruit publicului românesc
două concerte, la Bucureşti şi la Iaşi.

Cu acest prilej s-a născut ideea
desfăşurării, la Nicosia, a unei manifestări,
cu participare româno-cipriotă, dedicată
poetului cipriot (1914-2004).
La 11 noiembrie, în sala de festivităţi a
Preşedinţiei din Nicosia, cei 500 de
spectatori au urmărit un eveniment artistic
complex, cu muzică clasică (interpretată de

Kostas Montis

Wolfgang şi Maria Schroeder), muzică pe
versuri de Kostas Montis, cântece
interpretate de corul „Vocea Keryniei”.
Manifestarea, organizată de corul „Vocea
Keryniei”, s-a desfăşurat sub patronajul
doamnei Antr i Anastas iadi , soţ ia
preşedintelui Ciprului. Nu a lipsit, fireşte,
poezia. În prelegerea intitulată

, Elena Lazăr,
traducătoarea, în colaborare cu Jana
Balacciu-Matei, a unei antologii din opera
lui Kostas Montis, (apărută în 2011 la
Bucureşti în ediţie bilingvă, în colecţia
„Biblioteca de Literatură Cipriotă” a
Editurii Meronia), a făcut un bilanţ al
traducerilor româneşti din opera celui mai
important poet cipriot, de la primele apariţii
în presă, în 1971, la antologiile româneşti în
care figurează selecţii ample din opera sa:

(Iaşi, 1995) şi
(ediţie bilingvă, Bucureşti, 2012).

Călătoria lui
Kostas Montis în România

Surâsu l Af rod i t e i . Poeţ i c ipr io ţ i
contemporani Simfonia
cipriotă

Egal cu zeii mi se pare bărbatul
care stă înainte-ţi
şi,
capul plecând către tine,
Te-ascultă
dulce grăind şi îţi soarbe
surâsul plăcut.

Într-o clipă inima-n piept mi-a lovit-o
un fulger de teamă.
Cum te zăresc,
glasul îmi piere,
iar limba,
tăcând, mi se frânge.
Un foc subtil
mi-aleargă îndată sub piele,
cu ochii nu văd,
urechile-mi vâjâie,
sudoarea mă scaldă,
mă cuprinde un tremur,
mai verde sunt decât iarba.

Puţin îmi rămâne să mor.
Parcă-s nebună.

Egal cu zeii mi se pare

SAFO

Către Afrodita

Nemuritoare Afrodita,
fiica a lui Zeus,
urzitoare de intrigi,
care stai pe un tron în culori luminând,
te rog, st pân ,
nu-mi sc lda sufletul
în amar i durere,
ci înc o dat vino
precum odinioar ,
când,
din dep rt ri auzind chem rile mele,
mi-ai adus mângâiere.
P r sind palatul tat lui t u,
ai venit
un car de aur conducând.

.............................................................
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Vrăbii frumoase şi iuţi
te purtau peste pământul cel negru;
puternic bătând din aripi,
îndată-ajungând,
coborau din înaltul tăriei.

Personalitatea feminină cea mai
importantă, care a avut o influenţă
neştearsă asupra lumii poetice elene şi

care a lăsat, până azi,o amintire neuitată,
indelebilă, în poezia universală, este Safo,
născută în cetatea Mytilene, capitala insulei
Lesbos, într-o familie aristocratică.
Informaţiile biografice despre Safo împletesc
adevărul cu ficţiunea şi realitatea
evenimentelor vieţii ei nu poate fi desprinsă
de legenda creată în jurul ei.
Safo a trăit la sfârşitul secolului alVII-lea şi la
începutul secolului al VI-lea şi a rămas toată
viaţa în patria sa; doar pentru un scurt timp a
plecat în exil, în Sicilia, când în Lesbos s-au
purtat lupte politice, care au dus la instaurarea
tiraniei. Dealtfel, în fragmentele operei lui
Safo sunt aproape inexistente aluziile la viaţa
politică a societăţii timpului său. Lexiconul
bizantin Suda ne spune că Safo a fost
căsătorită cu un anume Kerkylas, un bogat
din Lesbos sau din Andros, cu care a avut o
fetiţă numită Kleis, după mama poetei. Faptul
este confirmat de biografia anonimă
descoperită la Oxyrhyncus şi de Ovidius în

, XV, 70. Poeta însăşi afirmă într-un
fragment propriu: „Am o fetiţă frumoasă,
Kleis, dragostea mea, cu înfăţişare ca a
florilor de aur".
O biografie descoperită pe un manuscris antic
spune: „Safo era foarte rău alcătuită, mică şi
negricioasă ca o privighetoare al cărei trup
mititel este dizgraţios".
Safo a intrat chiar din timpul vieţii în legendă.
Talentul şi calităţile ei artistice strălucite şi
vestite făceau să dispară imperfecţiunile sale
fizice.
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Heroides

Epistola poetei Safo c tre Faon
Heroides

Contrazicând realitatea, sculptorii,
pictorii i creatorii în ceramic i-au idealizat
chipul. În
( , XV,31-36), Ovidius îi atribuie
eroinei sale urm toarele cuvinte: „Dac
natura cea exigent a refuzat s -mi dea
frumuse ea, eu compensez lipsa frumuse ii
mele prin talent. Sunt mic de statur , dar am
un nume care umple tot p mântul. Eu port în
mine îns mi m sura talentului meu. Dac nu
sunt alb , lui Perseu i-a placut Andromeda,
fiica lui Cefeu, regele Etiopiei, de i era
neagr , culoarea patriei sale."
Frumuse ea fizic este o încântare pentru
ochi, iar talentul este o încântare pentru
suflet; i talentul face parte din specificul
farmecului personal, spunea Safo: „Talentul
este un dar trimis de zei", „un dar al Muzelor
care m-au onorat cu un dar ce le apar ine".
„Eu am primit o adev rat bog ie din partea
Muzelor aurite i, când voi muri, nu voi fi

ă

uitat ", afirm poeta într-un alt fragment.
Mult mai numeroase i mai interesante sunt
tirile despre activitatea public a poetei Safo.

Safo a condus o asocia ie religioas , o
confrerie ( ),
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închinatăAfroditei; era de
fapt o şcoală de poezie, de muzică şi dans. În
Grecia existau şcoli medicale şi şcoli de
filozofie, care erau instituţii de educaţie sub
ocrotirea unor asociaţii de cult, nu şcoli
teologice. De exemplu, şcolile medicale nu
formau preoţi ai luiAsclepios, zeul medicinei,
ci medici, numiţi „copiii luiAsclepios", care îi

thíasos

îndrumau pe credincioşii acestui zeu în arta
vindecării.
Şcoala poetei Safo era pusă sub patronajul
zeiţei iubirii, frumuseţii şi culturii, dar poeta
nu era preoteasă aAfroditei. Scopul poetei nu
era acela de a le consacra pe fete divinităţii,
ci, ajutată de zeiţă, le învăţa pe tinerele fete
arta de a trăi, arta de a fi femeie. Elevele lui
Safo nu erau călăuzite spre celibat, deşi
duceau în şcoală o existenţă austeră. Poeta şi
tinerele fete cultivau poezia, muzica şi dansul
nu pentru a face din aceste arte o profesiune,
ci doreau realizarea în societate a unui ideal
de frumuseţe feminină. Tinerele se iniţiau în
viaţa de femeie şi Safo le pregătea pentru
căsătorie, pentru împlinirea femeii în bucurie
şi frumuseţe.
Ş ă

ţ ă

coala condusa de Safo era numit „casa
Muzelor" erau primite
tinere din aristrocra ia local din Lesbos, dar

(domos Moisopolon);

Safo, a zecea muză

ş
ăş

ă

În Lesbos existau şi alte şcoli asemănătoare;
Safo însăşi aminteşte de existenţa încă a două
asociaţii, conduse de Gorgo şi de Andromeda,

i de pe alte meleaguri. Numele multora dintre
elevele lui Safo sunt amintite de ea îns i în
fragmentele pe care le avem ast zi. Din Lesbos
erau Atthis, Praxinoa, Gyrinna, Kydro,
Telesippa, Megara, Mnasidica; din alte locuri
erau Gongyla din Colofon, „cea ca un boboc de
trandafir", Timos din Foceea, Eunica din
Salamina, Hero din Gyara, Anactoria din
Acarnania.

rivalele sale. Safo s-a simţit jignită când o
elevă iubită, Atthis, a părăsit-o şi a plecat la
şcoala Andromedei. Din mai multe fragmente
ştim că Safo aprecia aspectul îngrijit al unei
femei, felul cum se îmbracă, cum se fardează,
ce bijuterii alege. Nu putea suporta femeile
prost educate, grosolane, lipsite de bună-
cuviinţă. Pe Andromeda o înfăţişează arătând
ca o femeie de ţară, îmbrăcată fără gust,
neştiind cum să poarte o haină. Poate aceleiaşi
rivale i-a fost adresată o epigramă intitulată
„Unei femei needucate": „Când vei fi murit,
vei zăcea pe veci, fără să-şi amintească de tine
cineva vreodată; tu n-ai avut parte de
trandafirii Pieriei; fără renume aici, pe pământ,
tot aşa vei rămâne şi în Hades, rătăcind încoace
şi încolo printre morţii necunoscuţi."

Gheorghe BADEA

Din volumul Safo, a zecea muză, în curs de
apariţie la Editura ALFA

Prin traducerile apărute în revistele literare
ieşene, sub semnătura profesorului Andreas
Rados - care a avut privilegiul să-l cunoască
personal pe poet - Kostas Montis capătă
„drept de cetate” în capitala Moldovei.
Prelegerea a fost „ilustrată” de o selecţie din
creaţia poetului celebrat.

În încheierea manifestării, la care au
participat soţia şi cei doi fii ai poetului,
scriitori, oameni de cultură,membri ai
Ambasadei României la Nicosia, consulul
onorific al Republicii Cipru în România -
regiunea Moldova, membri ai comunităţii
româneşti din Cipru, corul „Vocea Keryniei”
a acordat diplome de onoare Excelenţei Sale
doamna Kalliopi Avraam, ambasadoare a
Republicii Cipru în România, al cărei mandat
s-a încheiat în iunie 2015, doamnei Maria
Xenofontos Christou, consul al Ciprului în
România, traducătoarei Elena Lazăr.

(Okeanos)

Peisaj cipriot
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Î
ntr-o dimineaţă, în Franţa, Mihăiţă a plecat la serviciu, într-un
orăşel splendid din apropiere, un Saint Tropez al Pirineilor.Am fost
acolo, Collioure se cheamă. Mergi pe malul Mediteranei, o

încântare. Şi ne zice Mihăiţă: puteţi să faceţi o plimbare.Am mâncat pe
la 9 şi am ieşit. Văzusem la venire o pădure în apropiere. Orăşelul,
Argeles sur Mer, e de fapt o staţiune. A, am uitat să spun. Am ajuns cu
avionul în Spania, de acolo ne-a luat Mihăiţă şi pe la 2 noaptea am
ajuns acasă într-un bloc nou, la parter, cu o mică grădiniţă şi palmieri.
Mihăiţă ne-a spus să închidem fereastra că dimineaţa trec maşini. Ei,
bine, pe avion eu îmi luasem nişte notiţe despre pupăza din tei a lui
Creangă. Voiam să scriu un capitol la cartea mea despre această
pupăză, capitol pe care nu l-am mai scris. Dar pe avion m-am gândit
mereu la pupăza lui Creangă. Dimineaţa pe la 8 am deschis fereastra,
deşi soţia dormea încă, şi ce văd: Vreo patru-cinci pupeze peste drum.
Nu „pupuiau”, umblau agale pe jos, căutau gâze pare-se.
Bun, ne luăm noi şi haide la plimbare. Mergem în pădurea cu pricina, o
pădure cam pitică, dar, atenţie, copacii mureau în picioare, nici o
rămurică nu se ridica din ei. La un moment dat am dat peste un loc de
plante, plantat de şcoala nu ştiu care, scria acolo. Când ne întoarcem
eu, deşteptul, zic : Hai să mergem pe strada asta. Şi ne-am rătăcit.
Ştiam totuşi că în stânga este marea. Măi, trebuie să dăm de stradă.
Întrebăm pe o bătrână: Nu ştia, blocul numit „al catalanilor”, dar în
care locuiau de toate naţiile, era construcţie nouă. Totuşi, oraşul nu era
mare. Umblăm, bădădăim ca nebunii - nimic. Maria îşi lăsase telefonul
acasă, că l-am fi sunat pe Mihăiţă să ne scoată din necaz. Erau tot felul
de răscruci, care semănau una cu alta ca picăturile de ploaie. Până la
urmă ajungem pe o stradă şi am zis: Aici e! Fusesem cu o zi înainte pe
strada asta şi am remarcat un gard viu, unul singur. Ne-am întors pe
strada asta şi am ajuns la blocul nostru. Când am văzut palmierul din
curticică, parcă am văzut pe Maica Domnului.

*
m fost la Carcassonne, un oraş medieval foarte bine conservat.
Dar cetatea e lângă, pe un deal domol. Oraşul mi s-a părut a fi
îmbătrânit. În centru e o piaţă mare, cam cum sunt în oraşele

noastre ardeleneşti, Baia Mare, de pildă. Restaurante elegante şi
aerisite pe marginea acestei pieţe. Am căutat nu ştiu ce biserică
istorică, n-am găsit-o, dar erau multe altele. Multe case în stil spaniol,
cu arcade şi acel hol deschis despre care ştiu de la Cervantes via Edgar
Papu: un hol, dar fără uşă, ci numai cu un grilaj de fier. Cald. Pe străzi
arăboaice superbe: înalte, ochioase. Mătăsurile în care erau îmbrăcate
mai degrabă dezbrăcau decât îmbrăcau. Mă holbez creştineşte la ele.
Eu i-am zis soţiei încă de pe când eram student: Măi, ce-i frumos, îi
place şi lui Dumnezeu! Nu a prea fost geloasă, săraca, deşi avea
tendinţe. Na, fomei!Şi am mers la cetate. De vreo trei ori mai mare ca
cetatea Făgăraşului. Două rânduri de ziduri de trei kilometri lungime.
Totul este gândit pentru turism. Magazine peste magazine. Mie şi lui
Mihăiţă ne-a ieşit în faţă un domn cu nişte bezele foarte dulci. A
început să-mi vorbească mie, văzându-mă mai... trecut. Eu, în afară de
bonjour, nu prea „parlevu” .Apropo de „bonjour”. Peste tot, pe stradă,

A

în magazine, eşti tratat cu un zâmbet şi bonjour. Îmi dau seama că e
ceva profesional, dar.. îmi place. Am fost pe stânci, pe malul Mării
Mediterane şi ne-am aşezat undeva să mâncăm nişte sandvişuri.
Treceau pe lângă noi diverşi turişti: „Bonjour”, „Bonjour”. Nu poţi să
nu răspunzi. La Carcassonne (sper că am scris corect) am intrat într-o
biserică unde un cor rusesc tocmai a încheiat spectacolul. Cântau
Dvenaţati razboinikov - Cei doisprezece haiduci, un cântec care-mi
place până la lacrimi. Cetatea în genere e teribilă, te face să-ţi
imaginezi (dacă ai ceva imaginaţie, desigur) acele vremuri crâncene.
La întoarcere, Mihăiţă îmi spune să trecem pe la domnul care făcuse
promoţie pentru dulcegăria lui: Hai să-i facem vânzare. Ei, nu am mai
găsit magazinul. Erau atât de multe şi de bun gust că nu ştiai ce să alegi.
Am mâncat o îngheţată, alegând cu deştu: D-aia! Doamna vânzătoare
m-a înţeles: Aia. Apoi Bonjour, Bonjour. În general, am vorbit pe
franţuzeşteee... de mă dureau mâinile.

*
ineri, în ultima zi a şederii noastre în Franţa (nu vă mai
povestesc că noi am crezut că biletele-s pentru sâmbătă spre
duminică, ora 12.30, iar ele erau pentru vineri spre sâmbătă,

of, Doamne şi ce-am păţit!) Mihăiţă ne-a pregătit, premeditat, ne-a
spus după aceea, o vizită într-un sat istoric, Eus se cheamă. Era culmea
săptămânii noastre în Franţa . Cu o zi înainte, când am vizitat un sat
cetate, şi am văzut pe o fereastră preţul, 370 franci lunar, eu am zis că
mi-ar plăcea să stau aici, iar acuma Mihăiţă îmi spune că lui i-ar plăcea
să locuiască aici. Toate clădirile sunt vechi de sute de ani, brâuri-brâuri
înconjoară culmea. Dacă localnicii ar face loc aici unui hipermarket,
comunitatea ar fi privată de ajutoare substanţiale de la stat.
Urcai cu maşina pe un drumeag în care nu încăpea decât o singură
maşină. L-am întrebat ce se întâmplă dacă te întâlneai cu altă maşină:
Te dai înapoi şi aştepţi. Erau, într-adevăr, locuri de aşteptare. Pe vârful
acestui deal, mai bine zis munte, era o biserică şi cârciuma. La această
cârciumă am adăstat.Atmosfera era minunată, exact ce voiam eu, care
i-am declarat de la început Mariei mele, că voiam să cunosc Franţa nu
prin monumente, ci prin oamenii ei. Ei, pe vârful muntelui era această
cârciumă. Am mâncat acolo, nu mai ştiu ce, dar ştiu că am făcut cu
rândul la Mihăiţă, ca să nu se plictisească aşteptând, fiindcă era o
singură doamnă care pregătea demâncarea. După ce-am mâncat, am
băut un vin roze foarte bun şi uşor (suntem totuşi la Mediterana). Am
stat şi am admirat Canigou, cel mai înalt vârf din Pirinei, până ce acesta
a fost cuprins de întuneric. La o masă câţiva bătrâni roşii în obraz
discutau aprins despre rugby. Lângă noi un „el” şi o „ea”. Nu vorbesc.
Stau topiţi, „tâmplă fierbinte lângă tâmplă”, cum zice poetul. La altă
masă era o familie întreagă. O mulţime de scaune erau îngrămădite în
jurul a două mese puse cap la cap. Trona o bătrână de vreo optzeci de
ani cu fiicele, plus nurorile, două gravide, şi nepoatele. Bărbaţii lor
parcă erau în plus. La un moment dat l-am confundat pe unul cu un
chelner. Totuşi, atmosfera asta familială era extrem de plăcută pentru
mine, un estic. Îl înţelegeam şi pe Mihăiţă al meu de ce îi place atât de
mult la Eus. Atmosfera, cum spuneam, era rurală, aproape bucolică,
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Din însemn rile unui estic
în putredul occident

ă
Radu PĂRPĂUŢĂ

Traian D. LAZĂR

Trăim într-o epocă de clamată „criză a cărţii”, manifestată
prin paradoxul tirajelor confidenţiale şi al inflaţiei de titluri
editate. Se aplică, probabil, şi în cazul acestei „crize”, legea

biologică după care, instinctiv, organismele ameninţate cu dispariţia,
din cauza condiţiilor de mediu nefavorabile, îşi sporesc prolificitatea
pentru a-şi asigura şi spori şansele de supravieţuire.

Folosind modalitatea clasică de formulare atractivă a titlului
( , II, ed. Rafet, 2015), Rodica Lăzărescu ne propune un
compendiu de recenzii, comentarii, cronici de întâmpinare etc., repere
necesare pentru orientarea cititorului, copleşit de „munci şi zile”, aflat
în căutarea unei lecturi plăcute, utile, necesare. În acelaşi timp,
autoarea „se joacă” cu sensul termenului , prin dezvăluirea
semnificaţiilor cărţilor prezentate, a mărcilor autorilor-semnatari, dând
un semnal, un reper pentru căutările cititorului însuşi. Comentatoarea -
cu o semnificativă bibliografie la activ - are calitatea de a surprinde
elementele esenţiale, caracteristice ale cărţilor avute în vedere, precum
şi diversele tehnici scriitoriceşti. Exegeza este exercitată cu
discernământ, punctată cu elemente critice, dar niciodată demolatoare.

În căutarea fiecărei cărţi, Rodica Lăzărescu desfăşoară
un meticulos efort de cercetare. Verifică, de exemplu, dacă titlul cărţii
lui Gr. Tr. Pop, corespunde
conţinutului şi, constatând caracterul metaforic al titlului - întrucât
volumul cuprinde doar 660 poeţi, comentează în spirit ludic:

. (p.101) Nu scapă vigilenţei sale nici echipa editorială a cărţii
lui Bogdan Ulmu, care enumeră în sumar

.(!) (p.51)
Peste tot, autoarea nu comentează „de sus”, „din afară”, ci se

integrează căutărilor autorilor recenzaţi. La un Cornel Galben,
urmăreşte cu simpatie procedurile de mântuire relatate în cartea

, îi înţelege zbuciumul şi oscilaţiile, participă afectiv la lupta
scriitorului cu sine însuşi, cu limitele omenescului, cu „vrăjmaşul” şi,
constatând preocuparea mai acentuată a acestuia în a se mântui prin
credinţă, observă cu luciditate că

, se înţelege, literară. (p.63)
Implicându-se în jocul amuzant propus de Bogdan Ulmu, care şi-a

Semne de carte

semne

semnelor

O mie şi unu de poeţi postdecembrişti

bine că nu
sunt 666

numai 32 din cele 36 de poezii
ale volumului

Primul
pas

„nu i-ar fi fost mai uşor nici dacă ar fi
ales mântuirea prin creaţie”

mă rog... ravisantă. Am plecat şi Mihăiţă a ales să nu meargă pe
autostradă, ci pe un drum „judeţean” să-i zicem. E altceva, pe
autostradă nu vezi nimic, aici însă simţi Franţa.

*
a Barcelona am fost şi noi pe La Rambla, o stradă largă,
pietonală, pentru turişti. Toate naţiile pământului umblau pe
strada asta. Mulţi estici - bulgari, polonezi. Curios că n-am

auzit unguri. Mulţi ruşi. Mihăiţă îmi spunea că a citit în presă că sunt
foarte apreciaţi în Spania, cumpără mult şi… costisitor. De exemplu
cumpără blănuri. Or fi tot de la ei din ţară. Bineînţeles, sunt ruşi din cei
bogaţi. În autobuzul cu etaj, cu care am făcut turul Barcelonei erau
două fete rusoaice, una mai frumoasă ca alta, care însă erau foarte
discrete, de-abia le auzeai.Aşa şi pe La Rambla. Turiştii erau destul de
discreţi. Dominau catalanii: vorbeau tare, râdeau. Na! e ţara lor.
Steagul lor, cu dungi orizontale roşii şi galbene, l-am văzut peste tot,
chiar şi în sudul Franţei. Măgăruşul - semnul lor naţional apare în
balcoane când nu te aştepţi. Mândria catalană funcţionează peste tot.
Şi să revin la La Rambla. Multe englezoaice de toate vârstele singure,
ca nişte găini fără cocoş.Albe-albe, cred că astea, de stau o sută de ani
la plajă, tot nu se bronzează. Două fete japoneze, cam de liceu, în nişte
uniforme perfecte, fără pată. Erau pur şi simplu ireale. Mulţi asiatici,
dar nu numai chinezi cu vestitele lor aparate de fotografiat: ţac! ţac!
Mulţi filipinezi sau indonezieni. Auzim în spate şi româneşte. Ne
întoarcem. „Bună ziua”. „Bună ziua”. „De unde sunteţi?” „De la
Constanţa”. „Noi de la Iaşi”. Ce plăcere să găseşti români între atâţia
străini! O luăm pe o stradă în dreapta şi ajungem la piaţă. O
minunăţie! Mormane de fructe se ridică pe tarabe. Nici nu ştiu cum se
cheamă toate. Portocalele şi lămâile (mai nou clementine şi
mandarine) sunt cam tot ce ştim noi. Dar spun ca ţăranul lui Marin
Preda când a văzut girafa: Aşa ceva nu există. Ei, cam ăsta era
sentimentul meu văzând piramidele de fructe neştiute: Aşa ceva nu
există! Mirosuri şi gusturi pe care nu le mai încercasem până atunci.
Pe urmă ne întoarcem pe aceeaşi străduţă şi ne dăm seama că ne este
foame.Uitasem că mai trebuie să şi mâncăm. Restaurant după
restaurant.Ai unde.Văd un mic restaurant pe care scrie mare SARMA.
Hai aici! E un restaurant turcesc mai aproape de gustul nostru, căci în
Franţa şi Spania ţi se pune doar ceva în fundul farfuriei şi mănânci mai
mult răbdări prăjite. Maţul meu balcanic se cere umplut altfel. Ne
întâmpină Mustafa, un tip de vreo treizeci de ani agil ca un greiere, cu
ochi măslinii şi zâmbitori. „De unde suntem?” „Romania”, zicem noi
englezit. „România?”, zice el exact româneşte. A lucrat „near”
Bucureşti: „Bună ziua, sărâmâna, la mulţi ani!”
N-am mâncat sarmale, ci ceva cu carne şi ardei iute. Foarte bun. Eu şi
cu Mihăiţă am înfulecat ca lupii. Maria nu. Mustafa, deşteptul, i-a
adus, fără ca ea să ceară, ceva fără carne şi a dat-o gata cu chestia asta.
Mi-am dat seama că Mustafa vorbea cu orice client pe limba lui.
Veneau nişte polonezi, le vorbea în poloneză: dzień dobry, cześć. Tot
ca şi la noi, cuvinte de bun venit şi atât. Era un rus la bar, care bea votcă
după votcă ca nebunul. Pe urmă pleacă fără să se clatine şi zice „Paca”,
care în ruseşte înseamnă „deocamdată”, dar înseamnă şi „cu bine”,
„noroc”. Iar Mustafa îi răspunde de parcă era rus sadea: „Paca,
Serghei” Mustafa vorbea cu bucătăreasa, o tipă subţire ca şi el , dar cu
nişte sprâncene, frate, de ziceai că-i ghinărar. Când vorbea cu ea,
zâmbetul îi dispărea, ăsta era numai pentru clienţi. Bun, plecăm
mulţumiţi de atmosferă şi de mâncare, iar Mustafa: „Bună ziua,
sărâmâna, la mulţi ani!”Aş fi vrut să-i spun ceva în turceşte, dar nu-mi
trecea nimic prin cap. Până la urmă îmi amintesc ceva: Selam! Salut!

L

intitulat volumul , Rodica Lăzărescu îl tratează ca
, iar autorului, care îşi zice „doctor în iubire”, deşi a depăşit

vârsta propice aventurilor amoroase, îi atribuie, pentru consolare, titlul
de „crai onorific”.(p.60)

Cu o mobilitate spirituală deosebită, conducându-se după zicerea
, gravă, solemnă sau amuzant-jucăuşă, Rodica

Lăzărescu îşi adaptează comentariul substanţei fiecăreia dintre cărţile
prezentate. Referindu-se la ciclul romanesc , al lui
Nicolae Gheran, editor reputat al operei lui Rebreanu, Rodica
Lăzărescu subliniază că, scriindu-şi romanul, N. Gheran a reuşit să iasă
din postura de „soclu” al statuii lui Rebreanu şi reuşeşte să-şi ridice
propriul monument. (p.5)

Depistând esenţa, semnificaţia cărţilor, Rodica Lăzărescu le
„deconspiră” cititorilor, facilitând înţelegerea şi prin redactarea cu

a elementelor (ideilor) definitorii. Volumul lui Constantin
Cubleşan, , conţine dialoguri cu subiecte ce ţin de
biografie, dar abordează şi teme generale precum prietenia,
naţionalismul, provincia, statutul scriitorului, scrisul, politica,
internetul etc., toate reliefate grafic.

cărţilor analizate, variate şi specifice fiecăreia (baza
teoretică şi documentară, marca /amprenta autorului, tehnicile
/secretele de creaţie) sunt tot atâtea semnale pentru cititori, dar şi
pentru autorii-semnatari. La Constantin Călin (

, prefaţat de o doctă expunere a teoriei literare dedicată
epistolelor) observă faptul că volumul

, fiind redactat „
(p.16, 17) Romanul , al lui Adrian Alui

Gheorghe, este , izvorâtă dintr-o foarte bună
cunoaştere, de către autor

şi din lecturi.(p.75) O amplă istorie literară
a boemei europene şi precise repere teoretice ale boemei constituie
structura de susţinere a lucrării lui Mihai Neagu Basarab consacrată
boemei bucureştene. (p.25)

Dezvăluirea secretelor de creaţie porneşte, în unele cazuri, chiar de
la confesiunile autorilor.

,
scrie Nicolae Gheran.(p.11)

În alte cazuri, Rodica Lăzărescu însoţeşte mărturiile autorilor de
propriile consideraţii, nelăsându-se captivată de farmecul dezvăluirilor
ori socotind că sunt necesare completări independente, la obiect.
Mărturisirii lui Constantin Călin, care susţine că se consideră obligat, ca
istoric literar, să reveleze, să dea publicităţii scrisorile primite de la
diferiţi scriitori, în pofida celor care consideră că nu toate textele ar
trebui publicate, Rodica Lăzărescu îi adaugă argumentul că autorul
tratează problema cu perfectă obiectivitate,

. (p. 19) Mihai Neagu
Basarab declară că, în scrierea eseului său

Sfert de femeie sfert
de volum

tonul face muzica

Arta de a fi păgubaş

italice
Grăbeşte-te încet - 75

Semnele

Scrisori către un
redactor

„adună toate <urmele> scrise
aflate în păstrarea autorului” după răscolirea unor
vrafuri de documente.” Urma

„o carte document”
, „a regimului concentraţionar - din

mărturiile foştilor deţinuţi”

„Am preferat să dau frâu liberei gândiri,
despovărată de griji penale, călcând graniţa dintre realitate şi ficţiune,
convins că adevărul literar este mai puternic decât orice factologie”

„neasumându-şi însă nici
rolul de procuror, nici pe acela de avocat”

Ultima boemă bucureşteană

(1964-1976) pe „conturarea unor repere care să permită
oricui să identifice un boem” , „vom
găsi şi dese alunecări - divagaţii de care autorul nu se poate debarasa,
incursiuni în alcovurile epocii, în secretele masoneriei sau în tainele
astrologiei”

„de cinci volume încoace, mereu
aducându-şi aminte de sine, uitând mereu de sine”, remarcă
„polisemia manevrată când ludic, când în tonalitate gravă.”

„ştiinţa
evitării monotoniei date de repetarea aceleiaşi afirmaţii.”
„Fiinţele de hârtie” „par a fi rezultatul fie
al unui cumul de identităţi, fie al unui proces de multiplicare a unuia şi
acelaşi.<... >Personajele poartă nume fictive, dar fiecare are în spate
cel puţin câte un model din realitate din lungul şir al celor trecuţi prin
lagărele dejiste.”

semnele de carte

„după ce a ucenicit peste patru decenii, în atelierul domnului
Rebreanu, şi-a însuşit bine lecţia aglomerării de fapte pe spaţii mici şi,
mai ales, s-a contaminat de la acesta cu vocaţia de constructor.”

„povestitor din plămada lui Creangă ... cu lecţia oralităţii bine
însuşită ... dar şi cu o remarcabilă înzestrare nativă.”

un „artist polivalent... fin cunoscător al limbajului
regional, al portului popular, al obiceiurilor şi tradiţiilor locale, ... are
darul ori ştiinţa de a spune multe în cuvinte puţine... excelând în
mânuirea limbajului.”

„scriitor polivalent, preocupat nu de forma
pe care o vor îmbrăca gândurile sale, ci de adevărul acestora.”

„cunoscut prin numărul mare de manuale şcolare şi
studii sau volume de istorie şi critică literară”,

„observator - discret, senin, împăcat, dar şi mucalit - al lumii în
care trăieşte.”

Mon Cher Basile

s-a concentrat
. Dar, punctează Rodica Lăzărescu

. (p.25)
Există şi situaţii în care comentatoarea ne împărtăşeşte numai

propriile observaţii privind tehnicile de creaţie folosite de autori. La
Marcel Mureşeanu, care scrie

(p.110,111) Cât despre Constantin Cubleşan, acesta posedă
(p.54)

ale luiAdrianAlui Gheorghe

Între puse de doamna Rodica Lăzărescu, unele îi
vizează pe semnatarii scrierilor comentate, conturând adevărate „poze
la minut” ale autorilor pe drumul devenirii lor profesionale. Nicolae
Gheran

El este
un

(p.12) Mihai
Hafia Traista este

(pp. 38,40, 41) Opera lui Constantin Călin
conturează portretul unui

(p.57)
Marin Iancu este

iar Marcel Mureşeanu
este un

(pp. 90, 115)
Rodica Lăzărescu lucrează cu metodă, rigoare şi acurateţe.

Aplicând la multe dintre cărţile analizate (comentate) aproape aceeaşi
paradigmă pentru a le descifra „semnele”, înlesneşte compararea lor,
evidenţierea elementelor distincte, care scot un autor sau o scriere din
masa literară, din avalanşa publicităţii şi pune la dispoziţia cititorului
argumentele necesare deciziei de alegere. Sunt pietre miliare ce ajută pe
cititori să ştie unde se află, pe drumul lecturii, iar pe autori, unde se
poziţionează, pe drumul creaţiei literare.

Ne-a încântat ineditul qui pro quo-ului din finalul volumului, unde
Rodica Lăzărescu, travestită în Vasile Alecsandri, comentează, din
postura şi cu tabieturile scriitoriceşti ale acestuia, cartea lui Adrian
Jicu, .

Semne,
semnificaţii,

semnatari, semnale
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Soumission
Michel Houellebecq,

Supunere

(Ed. Flammarion, Paris, 2015), romanul lui
apărut în acelaşi an şi în versiunea

românească a lui ( , Humanitas Fiction,
col. „Raftul Denisei”), s-a întâmplat să „cadă” în chiar miezul unei
teme fierbinţi, legată de valurile de migranţi, nu numai sirieni,
către apusul Europei şi de tensiunea acutizată încă mai mult de
atacurile teroriste din capitala Franţei. Este oare cazul să ne temem
că, poate, un asemenea, în fond, oarecum „întâmplător”
riscă să deformeze, mult prea conjunctural, receptarea, să i-o
subordoneze excesiv şi partizan, de o parte sau de cealaltă,
controverselor şi clivajului, ideologizante, ale actualităţii
imediate? Şi mai cu seamă, să-i eclipseze astfel o cel puţin tot atât
de necesară evaluare în plan literar, a nivelului de calitate în ordinea

romanului?
Intenţia clară, mărturisită, a autorului a fost de a scrie o

ficţiune , de a implica aşadar, în „mişcarea” şi devenirea din
ea, un fond de întrebări şi nelinişti, de temeri şi „aşteptări”,
generate de vulnerabilităţi şi minusuri ale democraţiilor liberale
occidentale, dar nu doar în funcţionarea
„mecanismelor” sistemului lor (ceea ce ar fi tras
romanul mult prea către „idei” şi aerul lor de
abstracţie teoretică), ci prin excelenţă la treapta
unui concret , al mentalităţilor, al raporturilor
şi conexiunilor acestora cu „mutaţii” şi răsturnări
schimbătoare de lume, în imediatul lui azi şi al
celui de mâine. Crucială cu siguranţă va fi, de
aceea, alegerea a ceea ce stă în prim-plan, ca
versiune a omenescului, „voce”, înclinări, opţiuni,
decizii. De ele, de jocul lor de ansamblu va
depinde cât de credibil ne va apărea totul şi în ce
măsură acest „tot” ne va da de gândit

.
Protagonistul-narator, François, e un încă

(relativ) tânăr universitar parizian (e drept, o vârstă
- nu numai biologic - pe sfârşite) la care, dacă
domină ceva, vizibil chiar din primele pagini, e o
blazare reală şi adâncă, deloc „jucată”, pe care o
confirmă sub multiple forme tot ce va urma. Nu o
poţi pune pe seama unei uzuri interioare, dovadă
„tinereţea mohorâtă” de care vorbeşte fără urmă de
nostalgie. Nu e nici mediocru, nici vreun acrit de toxinele unor
eşecuri personale. Judecat cu măsurile obişnuite, normale, ale
reuşitei, n-ar avea de ce să se plângă. Dealtminteri nu-i lipseşte
conştiinţa calităţilor şi meritelor sale, păstrată şi ea în limite
rezonabile, departe de niscaiva semne de narcisism, de egotistă
încântare de sine. Doctoratul la Sorbona a întrunit elogiile
ale unui exigent, e conferenţiar la Litere (la Sorbona III, e
adevărat, nu „IV”), preţuit şi respectat pentru cartea (teza) ieşită
din pasiunea autentică pentru Huysmans, colaborează la publicaţii
academice de specialitate de un nivel ridicat. În profesie are pentru
ce să fie invidiat. Şi nu-i merge deloc rău nici cu femeile, între ele şi
studente ale sale. Şi atunci, de unde, totuşi, o anume, dacă nu
vulgară şi banală acreală, mai curând durabilă, profundă sastisire,
atâtea neîndoielnice semne ale statornicei indiferenţe, poate chiar
mai rău, cu care îşi priveşte „succesele”, „reuşitele”? Inteligenţa şi
autoironia îl feresc de suficienţa „euforică” a altora, da. Ce-l face
însă, ne putem întreba, să imprime provizoriului bilanţ al vieţii sale,
de până la prezentul din text, tonalitatea unei, s-ar părea, „oboseli”
de natură şi sursă deopotrivă nedefinite, obscure?

Ştie foarte bine că majoritatea oamenilor care nu se rezumă
la fascinaţia banilor şi a unor bunuri materiale trăiesc „nutrind
dorinţa de a arăta ce pot ei într-o lume pe care şi-o şi pe
care o competitivă” (s.n. - N.C.): vocabule care nu sunt
şi predicatele lui. Munca, profesoratul? Nu-şi descoperă „nici cea
mai măruntă vocaţie pentru învăţământ, nu-mi plăceau tinerii şi nu-
mi plăcuseră niciodată entuziasmul faţă de viaţă sau pentru o
anumită revoltă, totul însoţit de măcar vaga senzaţie de
superioritate faţă de generaţia pe care eram chemaţi s-o înlocuim;

nu simţisem niciodată aşa
ceva”. Singurul revers

e
cel al sexului: „ani la rând
m-am culcat cu studentele
iar faptul că eram profesor
nu schimba mare lucru”.
S-a deprins uşor să-şi
audă tinerele „prietene”/
amante comunicându-i,
nu peste mult timp, că
„ t r ă i se ră ceva” , c ă
„întâlniseră pe cineva”:
alţi bărbaţi,desigur. Un
soi de nomadism al vieţii
lui sexuale, care nu lasă în
urmă decât o impresie
difuză, de repetitiv şi
p r e c a r i t a t e . N i c i
alternativa „fixării” nu-i
spune dealtfel mai mult: o
familie, matrimoniul ca o
„ramă” a procreării?
Singura care părea a ieşi

Daniel Nicolescu

timing

artei

politică

trăit

în
profunzime

unanime
jury

închipuie
nădăjduiesc

contre coeur,

al
profesiei practicate, mai
curând à

din astfel de tipare previzibil dezamăgitoare fusese, până la
plecarea cu părinţii în Israel, în pragul victoriei musulmane în
alegeri, evreica Myriam, după despărţirea de care se simte „al
naibii de singur”. Dar şi ea „va trăi ceva”, „va întâlni pe cineva”,
tiparul, iată, n-o ocoleşte.

Lipsit, dintotdeauna, de orice urmă de entuziasm tineresc
pentru vreo „anumită revoltă”, fără a da niciun semn de veritabil
„nerv” politic, contextul electoral în schimbare îl obligă, totuşi, să
devină atent la mutaţiile care se produc şi la indiciile lor. Ritmul
strâns, marcat calendaristic, al unei serii de capitole e reflexul
compoziţional al unei atare atmosfere de febrilitate. Evoluţii în
sondaje, dueluri mediatice, zvonuri, ipoteze, calcule privind
posibile alianţe şi înţelegeri între tururile de scrutin, totul văzut din
perspectiva unui „spectator”, fără nici un doar surprins
de accelerarea reconfigurărilor de ultimă oră pe eşichierul politic
francez. Apar nume de jurnalişti şi mai cu seamă de politicieni,
reale: de pildă Marine Le Pen, Sarkozy, Manuel Valls, Hollande...
Teama de ovictorie a extremei drepte (Frontul naţional) şi o alianţă,

în consecinţă, între Partidul Socialist, perdant
din primul tur, şi Frăţia Musulmană fac din ea
marea câştigătoare a alegerilor. Liderul devine
Preşedintele Franţei, guvernarea va fi în spirit
islamic iar „Premierul” François Bayrou nu va fi
decât un executant „de prim-plan” mediatic, nu
el şi miniştrii săi vor gândi de fapt guvernarea.

nu este un pamflet narativ, cum
nu e nici o distopie, ficţiunea politică nu se
mulează pe vreun tipar hiperbolic prevenitor, de
caricatură anticipativă. Însă nu e vorba nici de
vreun joc gratuit al imaginarului, dimpotrivă, o
situaţie la urne ca accea plăsmuită de Michel
Houellebecq apare ca perfect verosimilă, ieşită
din conjugarea unor realităţi demografice, de
neignorat, cu factorii ce întăresc „blocul
identitar”: inevitabil, şi spaima de a-l vedea
ajuns la putere. Romancierul nu se joacă „de-a
profetul”: pur şi simplu, imaginează „implozia
violentă a sistemului binar centru-stânga -
centru-dreapta”. Preocuparea lui, cea cu
adevărat esenţială, este de a capta o morfologie

în mişcare a conjuncturilor, cu rezultanta lor prin „ricoşeu”, şi de a
„studia” într-un astfel de orizont reconfigurat reacţiile, impactul,
procesul adaptărilor în materie de mentalitate. Personajul se mişcă
într-un mediu intelectual, colegii şi colegele acestuia, ca şi el
însuşi, sunt departe de a se implica în activismul politic, indiferent
de ce parte, şi nimic nu pare să le fie mai străin decât ideea asumării
unui rol istoric de Ironiile lui Lempereur,
nou venitul în branşa celor de la Litere la Sorbona III, la adresa
unora ca Sartre sau Camus arată o distanţare ireversibilă faţă de
iluziile unui timp revolut, definitiv clasate odată cu eşecul
ideologiilor ce le nutriseră. Nici o mirare că persiflarea unor astfel
de modele se învecinează, în optica şi spusele aceluiaşi personaj, cu
dispreţul deschis faţă de opţiuni şi mode culturale, literare,
succesiv lansate şi abandonate. Erijarea orgolioasă în „directori de
conştiinţă”, ca şi „formaliştii greţoşi” ori „noul roman”, cu atât mai
mult „măscăricii angajaţi”, toate acestea trec, retrospectiv, sub o
singură etichetă-„dignostic”, nivelator unificatoare, cea a
„absurdităţilor lipsite de urmări”. Godefroy Lempereur nu e o
excepţie, aşa simte şi gândeşte mai toată generaţia sa, cea a unui
timp de reflux al scenariilor-promisiuni de „progres”. Mai încearcă
oare măcar unii dintre ei vreo ieşire din climatul steril al unei
asemenea resemnate apatii?

Cum trăieşte François? Ce-l interesează cu adevărat? Crede
el în ceva, indiferent în ce? Cele câteva săptămâni de apogeu al
agitaţiei electorale apar în roman ca un interval-test, nu neapărat de
decantări şi limpeziri, dar cel puţin în stare să-l pună în faţa unor
întrebări cruciale, fie şi rămase fără răspuns. O obsesie reală e cea
legată de timp şi de ravagiile lui, de îmbătrânire, de moarte.
Revederea unor vechi amante (Aurélie, Sandra) nu-i oferă decât un
spectacol al uzurii şi degradării trupurilor şi sufletelor lor, mai
curând un fel de alertă-„bumerang”, aşadar întoarsă către el însuşi.
Îl sperie „migrenele, afecţiunile cutanate, durerile de dinţi,
hemoroizii” senectuţii, moartea tatălui îi „sună” şi ea a avertisment.
Se suspectează chiar, nemotivat, de andropauză. „Youporn”, canal
TV „specializat”, şi noi episoade de alcov îl liniştesc, îi redresează
moralul. Arivismul intelectual, academic, nu-l tentează personal,
gustă însă informaţiile şi bârfele unei „holere leşinate după
cancanuri sordide”, din lumea universitarilor, ca Marie Françoise,
din aceeaşi înclinare de „spectator” pe care o probează şi felul său
de a reccepta actualitatea politică. De la zvonurile privind
violenţele din prag de alegeri, trece abrupt la confruntarea cu ele şi
la refugiul din Parisul incendiar, cu universităţile lui închise,
undeva în provincie, de la ipoteza unui eventual război civil la
soluţia pragmatică a unui cont bancar deschis la „Barclays”.
Dialogurile cu Alain Tanneur, până nu demult unul dintre capii
„serviciilor” din Hexagon, îl introduc în cinica logică subterană a
jocurilor politice. Totul rămâne într-un orizont al observaţiei,
informării şi înţelegerii, niciun fel de febră a participării, nici măcar
una de deliberare interioară asupra responsabilităţii, îşi surprinde
doar o stare de perplexitate, se simte „brusc copleşit de sentimentul
că totul ar fi posibil să dispară”: şi anume tot ce ar fi „neconform cu
spiritul islamic”, mai exact, într-o atare viziune anticipativă (în text
se vorbeşte la trecut despre alegerile din 2017).

parti-pris,

Supunere

intelligentsia militantă.

Temeri şi supoziţii depăşite de ritmul schimbărilor. Nu, nu se
declanşează niciun război civil. Au loc unele ciocniri izolate şi de
mică amploare, atât şi nimic mai mult, şi acestea menite, poate, să
ridice scorul electoral în favoarea „blocului identitar”, totuşi nu
„comandate” direct de acele forţe: însă, vorba lui Lempereur, există
„punţi”, cum ştiu bine şi „serviciile”. Crisparea majorităţii
electoratului împotriva extremei drepte (Frontul Naţional) duce la
înscăunarea ca Preşedinte al Franţei a liderului Frăţiei Musulmane,
Mohammed Ben Abbes, care le apare francezilor ca propunându-le
o versiune „moderată” a Islamului, nu radicală, şi „democrată”, nu
una totalitară, altfel spus, e vorba de o „convertire” nu
forţată şi nici vertiginoasă. François asistă la ascensiunea în ierarhia
universitară a unor colegi mediocri şi oportunişti, grăbiţi să profite
de conjunctură, ca Steve sau Loiseleur, i se fac lui însuşi avansuri
ademenitoare de către noul Rector al Sorbonei IV, Robert Rediger,
moment ce nu coincide întâmplător cu oferta Editurii „Pléiade”
pentru o monumentală ediţie Huysmans. Studiază Coranul,
apreciază ideile lui Rediger din broşura de propagandă

(şi stilul), ca şi din dialogurile lor. Nu i se
pare de exclus nici perspectiva unei căsătorii musulmane, lui, celui
care gândise întotdeauna că „dragostea la bărbaţi e recunoştinţă
pentru plăcerea primită” şi apreciază obedienţa femeilor
musulmane. Ceea ce îi păruse, până de curând, „aiuritor” nu-l mai
scandalizează: programa şcolară pusă în acord cu Coranul, o
selecţie limitată de profesii femeilor ş.a. Se va converti
scepticul, blazatul antierou din la Islam, i se va ?

Viziunea autorului nu restrânge procesul „adaptării” la
factorii pragmatici, mai ales financiari, deşi nici nu le diminuează
importanţa, rolul pe care îl au de jucat. Ispita era prefigurată cu mult
înainte, de zvonurile despre intenţiile de donaţii uriaşe ale Arabiei
Saudite, acum devenite certitudinea trăită a unei opulenţe
universitare de sursă islamică. Dar romanul conjugă ponderea de
neignorat a acestui versant, corespunzând imediatului,
cotidianului, cu un „strat” mult mai de profunzime al reflecţiei /
interogaţiei şi de sugerată explicaţie, unul de ordinul dimensiunii

a identităţii. Intervalul de timp al refugierii personajului la
distanţă de Paris şi de campus este şi unul al tentativelor de regăsire,
de reintrare în contact cu esenţe ale . Itinerarul
Martel-Rocamadour-Poitiers (Abaţia Ligugé) comportă şi implică
o astfel de reţea de semnificaţii sugerate, cel puţin schiţate. Că ele
apar legate şi de ecouri şi urme ale biografiei şi operei lui Huysmans
nu e decât o confirmare în plus a afinităţilor exegetului cu eroul său:
„viaţa mea continua, prin previzibila ei monotonie şi platitudine, să
semene cu cea a lui Huysmans de acum mai bine de un veac”. Ca şi
autorul lui , François e convins de „desăvârşita
zădărnicie” a tiparelor de existenţă, dar deruta , spre deosebire de
a celuilalt, nu-şi află vreun liman în retragerea din lume, monahală.
Nu s-a simţit „podidit de lumina” divină a credinţei în cele câteva
zile de experienţă „monahală” din abaţie. Poemele lui Péguy şi
reflecţiile gravitând în jurul patriotismului, lipsit însă de o necesară
„mistică de ordin superior”, se lovesc de convingerea personajului
(susţinută de atâtea semne şi dovezi) că „acea Europă care
reprezenta o culme a civilizaţiei umane s-a sinucis în decursul
câtorva decenii”. De cealaltă parte, chiar şi văzute ca sloganuri de
propagandă, ideea că „Islamul fusese menit să domine lumea”
(Rediger) sau „visurile imperiale” (model istoric: Sfântul Imperiu
Roman) arată, cel puţin, dinamism, vitalitate. Încă mai mult,
accentul pus de Islam pe familie, demografie, educaţie e felul
acestuia de a face „Cei care controlează natalitatea,
controlează viitorul şi gata”.

E prea sceptic şi prea lucid pentru a mai îmbrăţişa o atare
„soluţie”, a credinţei religioase - liman. Paginile de final lasă o
impresie de „repetiţie” în vederea unei iminente (măcar
potenţial) convertiri la Islam. Încă n-a făcut pasul, dar crede că n-ar
avea nimic de regretat. Tonul e mereu acelaşi, amintitor de

al camusianului Meursault ( ). E nuanţa unui, în
fond, „de ce nu?”, care nu-l leagă cu adevărat
François concentrează în propria identitate ficţională dominantele
unei vârste târzii a civilizaţiilor şi culturilor Europei occidentale, în
viziunea autorului: un deficit de vitalitate (demografia), criza
familiei ruinate de un primat al plăcerii reduse la sex, o anume
plafonare şi a creativităţii, scepticism şi blazare în plan social şi al
politicului. Cauza? Cea indicată de convingerea personajului, ca şi
a scriitorului, că Occidentul „îşi atinge sfârşitul sub ochii noştri.”
Lectura te apropie adesea de un fond de gândire şi viziune, în
esenţă, cioraniene: „Erau însă toate astea dejuns ca să justifice o
viaţă?”, sună un gând asociat puţinelor legături cu lumea şi raţiuni
de a trăi. Iar dat sieşi e şi el o întrebare (aproape retorică):
„Dar de ce trebuie ca o viaţă să fie justificată?”. Ar fi, desigur, o
mare eroare să punem semnul echivalenţei între personaj şi
creatorul său, în ansamblu, aşa cum cel dintâi nu este nici totuna cu
„Franţa”, dovadă chiar din
antidot al apatiei şi blazării, pe axa „dialogului” (implicit)
autor-cititor.

Personajul François nu e „portretul-robot” al francezului,
deşi sunt în el, în temele lui interioare, destule indicii simptomatice
pentru definirea unui climat (modelator de omenesc) al timpului
care e şi al nostru. Autorul nu l-a înălţat pe vreun podium eroic,
universitarii „masculi dominanţi” de care îi vorbeşte învăluitor
Rediger şi propriu-i gând la poligamie şi la tinerele musulmane
„devotate şi supuse”, fiecare/oricare din ele „bucuroasă şi mândră
să fie aleasă de mine şi să-mi intre în aşternut”, sunt şi acestea linii
de portret ficţional, e drept, nu fără legătură cu un spirit al vremii şi
al locului. Michel Houellebecq captează în structura imaginarului
său (care „bate şaua” politicului, cu inteligenţă, sinteză de ironie şi
umor amar), nelinişti mai adânci decât spaimele de „islamizare” ale
„identitarilor”. Fără nimic suspectabil de vreun tezism al
„răspunsurilor” , ceea ce primează, domină şi
interesează este r, contagioasă. O carte care,
profitabil în planul reflecţiei şi delectabil în cel al artei, are cu
adevărat de ce să dea de gândit. „Miza” ei? Poate cea a unui efect de

en douceur,

Zece
întrebări despre Islam

îngăduite
Supunere supune

culturale

spiritului Franţei

A rebours / În răspăr
sa

Realpolitik:

mentală

Ça m' est
égal L'Etranger

indiferent de nimic.

răspunsul

miezul de interogaţie Soumission,
de facto

ready-made
tensiunea întrebărilo

trezire.

„Supunerea” Fran ei?ţ



22 cronica veche

CRONICA VECHE

Mereu uluitoarea Japonie
„E altfel, parcă debarci pe altă planetă, unde totul e altcumva

decât în Europa sau în Americi” spunea cineva uitându-şi ochii duşi
în zarea miilor de kilometri care ne despart de Japonia. Cum să-i
descifrezi misterul? Cunoscând-o. Şi dacă nu ai şansa unei călătorii
reale, recurgi la fascinanta literatură japoneză, dar şi la curiozităţi sau
ştiri media, care sunt, parcă, din ce în ce mai puţine şi mai expeditive.
Ridicând un pic vălul unei realităţi mereu în schimbare, pe alocuri
nespus de frumoasă, admirabil împăcând un tradiţionalism deloc
desuet, dimpotrivă exaltând o tonică stabilitate, cu o modernitate de
o mereu imprevizibilă noutate, mă voi opri, la întâmplare, asupra
câtorva date.

Dând întâietate cifrelor, reamintesc că, dintre cele 6852 de insule
ale sale, 450 nu sunt locuite. Nababii români se pot orienta: decât să
fugă în depărtări braziliene mai bine într-o insulă niponă. Mai ales
dacă nu-i suflet prin preajmă! DNA şi toate celelalte organisme cu
iniţiale de spaimă pentru prea mulţii noştri penali s-ar găsi în mare
încurcătură tot căutându-i. Mai cu seană dacă ne gândim că 70 la sută
din suprafaţa ţării e acoperită de munţi, dintre care 200 sunt vulcani.
Amănunte geografice devenite importante doar când te afli acolo.
Anual, se petrec aici 1500 de cutremure. Dar nici taifunurile sau
ploile torenţiale nu sunt puţine. Cataclisme naturale întâmpinate şi
trăite de japonezi cu un curaj demn de toată stima. Nu ştiu cum s-ar
descurca nababii refugiaţi, care şi-ar da jumătate din avere pentru a
se sui în primul avion, dar faptul că peste 50000 dintre locuitori şi-au
sărbătorit centenarul, câştigat cu peşte crud şi nenumărate ceşti de
ceai, cu siguranţă i-ar reţine pe loc. Ca şi faptul că, anual, se
înregistrează doar 2 crime prin împuşcare, la o populaţie de
milioane de locuitori. Cum se explică o cifră atât de mică într-o
vreme a agresivităţii gratuite? Poate până şi criminalii au acolo, în
Japonia, o clocotitoare imaginaţie. La care apelează cu tot dragul
când e vorba să omoare pe cineva.

Locul tradiţional de sinucidere este pădurea Ackigahara care se
întinde plină de farmec la poalele muntelui Fuji cel ades pictat şi
cântat în alese versuri. E preferată pădurea, în cazul că alegerea unui
nefericit cade pe replica ultimă „La revedere, Viaţă!”, pentru că,
dacă, de pildă, s-ar sinucide sărind în faţa trenului, familia va plăti
costul opririi trenului. Fapt ce complică neplăcut, şi prea costisitor,
respectiva întâmplare. Deşi programarea în sine nu ar suferi strop de
amânare. Pentru că, incredibil şi cât se poate de adevărat, media
anuală de întârziere a trenurilor este de maxim 18 secunde. Şi pentru
că tot suntem la capitolul trenuri, ele se opresc automat în caz de
cutremur pentru a se evita deraierea. De foarte curând am aflat că în
nordica insulă Hokkaido, există o gară scoasă din uz, gara Kami-
Shirataki, prin care mai circulă totuşi un tren cu două opriri, plecare
şi sosire. Folosit de o singură persoană, o elevă de liceu. Pentru care
Căile Ferate Japoneze şi-au adaptat orarul trenului. O realitate, o
seriozitate profesională absolut tipică, care ne ajută să înţelegem şi
amănuntul următor: în gări există angajaţi ai căilor ferate care-i ajută
pe călători să urce în tren. La noi, întrebi angajaţii CFR în ce tren
trebuie să urci pentru Caracal şi dau din umeri sâcâiţi. E departe
Japonia de România. Geografie nedreaptă!

Şi dacă tot am fost ajutaţi să urcăm în tren, undeva anume ne

oprim, înainte de a-l urmări pe Murakami în căutarea oii lui
fantastice. Şi ni se face foame. Dar nu ai voie să mănânci sau să bei pe
stradă. Intrăm într-un restaurant.Tradiţional, alegem între orez cu
peşte sau orez cu fructe de mare. Crude. Dacă vrem o universală
pizza, cel mai popular topping folosit este cel de calmar. Un deliciu.
Luăm şi o supă. De peşte, fireşte. Spre deosebire de noi, care-i
învăţăm pe copii că nu-i corect ca cei din preajmă să afle că tu sorbi un
ceva gustios, în Japonia îi aduci un elogiu celui care a gătit mâncarea
atunci când zgomotos înghiţi un lichid delicios sau renumiţii tăiţei de
orez. Pentru a fi politicoşi, calitate foarte apreciată, implicită
interelaţionării umane, ne conformăm. Şi sorbim sonor.

Ce să mai spunem? Să vorbim despre meandrele neguroase ale
singurătăţii? Despre afectivitatea umană aflată la răscruce? Oare?
Aici există mai multe animale de companie decât copii. Sunt mai uşor
de îngrijit, mai recunoscători şi infinit mai iubitori. (Dacă nu sunt lei
sau crocodili). Şi pentru că pragmatismul pare unul dintre însemnele
naţiunii, se consideră că averea e bine să rămână în familie. Aşa se
explică de ce 98 la sută dintre copiii adoptaţi sunt băieţi. Care află la
timp că pisicile negre aduc noroc (Exportaţi-le pe ale noastre, la cele
negre mă refer, că tot aduc ghinion; uite o idee de afacere sută la sută
profitabilă). Şi, la timpul potrivit, tinerii află şi cafenele specializate
în jocul cu pisici.

Fiecare casă, chiar şi cea mai modestă, dar şi muzeele sau
restaurantele au papuci pentru musafiri, pentru vizitatori. Din secole
trecute, atunci când îmbăierea încă nu devenise o strictă necesitate
pentru un european, japonezii respectau un program igienic maxim.
Dar cea mai importantă regulă de comportament este punctualitatea.
Să detaliem: dacă ajungi cu zece minute înainte de ora fixată e
perfect; dacă ajungi la fix, ai întârziat deja.

Cu mulţi ani în urmă, am citit că japonezii, având un spaţiu
locuibil restrâns, îl folosesc la maximum. Aşa că au creat roşii în
formă de cub pentru a fi mai uşor de crescut în balcon, dar şi pepeni
cubici pentru un transport lesnicios. S-au mai distrat ei şi cu pepeni în
formă de inimă pentru Ziua îndrăgostiţilor, sau în formă de păr, de
măr. Pentru surpriza inadecvării formă-aromă, probabil. Neobişnuit,
faţă de mentalitatea europeană e şi comportamentul stradal: şoferii de
autobuz opresc motorul la stop pentru reducerea poluării, iar poliţiştii
rutieri sunt înarmaţi cu pistoale cu vopsea pentru identificarea rapidă
a vehicolelor prinse în culpă. Ce boom ar fi pentru fabricile de vopsea
din România, dacă s-ar prelua şi la noi această modalitate! În schimb
ambulanţele merg cu 40 de kilometri la oră, se opresc la stop şi
mulţumesc de înţelegere cui le dă întâietate, explicând de ce anume
se grăbesc! Dacă ajung la Urgenţă cu pacientul decedat, nu ştiu către
cine îşi mai îndreaptă desăvârşita politeţe. Clădirile turn nu sunt
puţine pe mapamond. Chiar nu ne mai miră sfruntata lor înălţime de
când Dubaiul tot încearcă să atingă cerul. Dar numai în Japonia trece
o autostradă printr-o asemenea clădire-turn. Sărind peste o sută şi
ceva la oră, şoferul nici nu-şi mai dă seama când se schimbă peisajul.
Urmăreşte atent panglica cenuşie. Dacă iese din ea, se trezeşte în
vreun birou unde nu are ce face şi, politicos, cum altfel?, este invitat
să părăsească zona. Pe ce cale, se descurcă el. Curând sau după ani de
serioasă meditaţie.

Şi ce ne-ar mai putea stârni uimirea? Că la locul de muncă, în
tren, în metrou, poţi trage un pui de somn, faptul nefiind
condamnabil: doar efortul susţinut, intens a cauzat căderea în apele
regenerării energiei pierdute. Am văzut, cu ani în urmă, un turist
japonez, înarmat cum se cuvine pentru cucerirea culturii europene în
timp record, un oraş cucerit în fotografii cu tot ce are el în centrul
istoric, vizitat între două avioane, dormind! Unde? Pe o canapea din
Kunsthistorisches Museum. Ochii închişi îi erau îndreptaţi spre o
uriaşă pânză reprezentând defilarea trupelor franceze în faţa lui
Napoleon, ţanţoş înfipt în grandiosul balcon al palatului de la
Schonbrunn. Mirarea adâncă un zâmbet nu mi-a smuls. M-am învârtit
prin vreo două săli vecine, deşi le ştiam pe de rost, şi m-am întors.
Dormea ca un prunc. Cu cel mai senin şi demn chip din lume în acea
clipă. Cu demnitatea datoriei împlinite. Acum, după atâta vreme îl
înţeleg: efortul de înmagazinare ultrarapidă a atâtor imagini l-a
doborât. Şi cum în Japonia se poate dormi în public, de laudă fiind
momentul de binemeritată odihnă, atunci de ce m-am lăsat pradă
uluirii? Din necunoaştere, mama tuturor neînţelegerilor din lume. Şi
iarăşi nu m-am mirat când am citit undeva că, după cursuri, profesorii
şi elevii fac împreună curăţenie în clase şi la cantină. Ceea ce e foarte
folositor. Personajele aceluiaşi Murakami de mai sus, cele din clasa
de mijloc, ori de câte ori au probleme sentimentale, curăţă bec
apartamentul, bucătăria mai ales, spală rufele şi abia apoi îşi permit să
cugete asupra relelor care-i macină sau să asculte muzica preferată.

Dintre diferenţele semnalate, între noi şi ei, un lucru mi-a plăcut
cu deosebire: numeroase ştranduri din staţiuni sau unele băi publice
interzic intrarea tatuaţilor. Bine le fac! Cine ştie ce minuscul microb
sau altceva mai primejdios se poate ascunde în desenele săpate-n
pielea lor mult prea răbdătoare. De gustibus... admiţi, când afli că într-
o Japonie ultramodernă unele fete merg la stomatolog pentru a-şi
strâmba dinţii, foarte atrăgători fiind consideraţi dinţii încălecaţi.
Ceea ce îmi aminteşte de nu ştiu care trib african în care fetelor li se
înfăşura în jurul gâtului inele de fier pentru a-l alungi, alungire care
echivala cu un plus de frumuseţe. Sau de chinurile îndurate în evul
mediu, în China, în Japonia, tot de fete, obligate să poarte
încălţăminte de un anume fel pentru ca piciorul să le rămână mic,
micimea aducând se pare un plus de graţie. Mă îndoiesc serios şi nu aş
vrea să văd un astfel de picior chinuit, strâmbat cu bună ştiinţă.

În foarte scurtul tur nipon, amintim, la capitolul „cel mai”, că
Japonia are cea mai mare flotă de pescuit din lume, dar şi KONGO
GUMI, cea mai veche companie din lume, respirândă încă. Fondată
în 578 e.n. , are ca obiect de activitate construcţiile. Temple, fortăreţe,
castele, clădiri care fac astăzi parte din patrimoniul cultural al ţării s-
au ridicat cu angajaţii acestei firme cu funcţionare neîntreruptă. Dar,
în 2006, venerabila companie de construcţii a fost absorbită ca
subsidiară a companieiTakamatsu.

Şi, pentru că, acolo unde natura a fost mai puţin darnică cu
frumuseţile ei în evantai desfăşurate, oamenii o iubesc mai mult,
închinându-se florilor, copacilor, animalelor, nu pot încheia înainte
de a nota un gest de delicateţe extremă a Indiei care, în 1949, a trimis 2
elefanţi Grădinii Zoologice din Tokio, un dar făcut pentru a le ridica
moralul japonezilor după grava înfrângere suferită în cel de-al doilea
război mondial. Amintirea de coşmar a Hiroşimei atenuată de
prezenţa elefanţilor indieni, încă un fapt de explicat pentru a fi înţeles
de un european, considerat sălbatic de un asiatic, atunci când e vorba
de viaţa sufletului. Şi atunci de ce majoritatea tinerilor veniţi să
studieze mai cu seamă muzica în Europa rămân să trăiască aici, multe
orchestre simfonice bucurându-se de profunda lor sensibilitate
artistică, dublată de o rară conştiinciozitate profesională?

Virginia BURDUJA

Am în faţă, lângă ecranul computerului, recenta carte de
poezie a vechiului meu prieten, filozoful Sorin Vieru.
Filozof, dar dovedit, cu anii, poet la fel de substantial si de

valoros. De acest lucru m-a convins mai ales această copleşitoare
culegere de poeme intitulată, melancolic, “

.
Întâlnirea mea cu acest limpede-enigmatic volum de poezie mi-a
declanşat o aventură de lectură dublată de o veritabilă aventură a
cunoaşterii.
M-am lăsat pătruns, la început, de tainica frumuseţe a versurilor,
pornind apoi la descifrarea sau lor, căutându-le
sugestiile, trimiterile, înţelesurile şi filiaţiile lirice. Am început prin a
oscila între perplexitate şi limpezime. Căutam liniile de unire ale
diferitelor poeme. Când nu le găseam, le inventam. Căutam semnele
care trimit în direcţia celor pe care poetul le mărturiseşte, metaforic,
prin echivocuri existenţiale, aluzii şi ambiguităţi expresive.
Citind poemele, mă fermeca şi mă deruta neobişnuitul balans între
zâmbet şi gravitate, între joc şi joacă, între trăire şi reflexivitate.
Poetul îşi contemplă şi îşi judecă viaţa. Dar lărgirea orizontului, face
din această retrospecţie gravă şi totuşi senină, o paradigmă a
omenescului atoatetrăitor. Avem aici un tip de poezie aproape fără
imagini şi fără material perceptiv-senzorial. Elementele care par
concrete sunt doar cărămizi fictive, metaforice, de construcţie după
planul oferit de inefabilul labirint al introspecţiei, al bilanţurilor trăirii
existenţial-spirituale: “

Trăsăturile de excelenţă comune majorităţii acestor poeme sunt
concentrarea expresiei, densitatea în sensuri şi conotaţii, bătaia lungă
a metaforelor, monumentalitatea hieratică a unora dintre imagini.
Un fel de grijă existenţială străbate versurile, păstrând mereu raportul
bine cumpănit, şi totuşi dramatic, între trăire şi gândire, între curgerea
vieţii şi stabilitatea gândului, între raţional şi iraţional. Poate că
supra-tema întregului volum de poeme s-ar putea defini prin jocul
dintre raţiunea vieţii şi viaţa raţiunii. Optiunea pentru raţiune, in
defavoarea trăirii haotic-mistuitoare pare afirmată ferm si categoric,
dar cu conştiinţa pierderii a ceva:

Ultima Thule” (Editura
"Humanitas" - 2015)

destăinuirea

Dezastre venind să ne macere, / Bocind
incleştaţi pe morminte - / Rădăcinile sunt in prefacere, / Mânaţi
suntem inainte./ Şi iată şi vidmele maştere,/ Şi iată şi iasmele hâde - /
Ci pururea firii renaştere / Chiar peste urne: râde.”

« Nu-mi voi schimba lumina în
căldură, / Nici clarul sufletesc în foc anost./ O, amintiri! Sub
friguroasa zgură / Mijeşte diamantul ce a fost. »

Poeticul între lumină şi căldură
scrisoare din Tel AvivZoltan TERNER

Ecouri ale lumii actuale, hiper-reale, vin şi ele sub forma unor imagini
hiperbolizate aproape apocaliptic:

Folosind o limbă cu elemente neaoş-arhaizante, poetul ne trimite si
spre câte un tablou amintind de timpuri apuse, dar cu noime încă vii:
„

Poetul nu practică descriptivul vizual, nu se opreşte la micile
percepţii, invocă segmente ample ale existenţei. Il interesează
esenţele, nu coaja, nu cromatica. Nu aparenţele, nu vizualul, ci
simbolicul,alegoricul, originalul. Primează onticul, ceea ce nu
ceeace Metaforele sale au, de regulă, conotaţii largi, ample
orizonturi de cuprindere. Nu lipsesc, însă, notele unui vag şi neliniştit
trăirism, sugerând drama vieţuirii şi a cunoaşterii: “

Poetul se întreabă în limbajul unor grăitoare
metafore ce mai înseamnă micile, fragilele noastre trăiri, pe lângă
vastitatea lumii fizice. Un extraordinar poem intitulat simplu
“ uneşte apolonicul cu dionisiacul, împăcând într-un anume
fel, filozofia, religia şi poezia:

La fel de pur-muzical-abstractizant şi în acelaşi timp narativ-
imagistic e transfigurată, “temuta veste” a îmbătrânirii:

Câte un poem trimite la condiţia tragică a existenţei umane, cea în care
până şi bucuria e îmbibată de tragism:

“Când iese soarele din nouri /
Trece o aripă gigantică de avion / Şi pământul huruie,/ Parcă s-au
aprins obrajii unei fiinţe mari / Care s-a întors pe spate / Dornică de
mângâieri.”

Bisericuţele de pe răzoare, / devălmăşia de cruci se scufundă / într-
un cimitir mai vast.”

este
pare.

Câte păsări / nu
şi-au luat zborul din palma mea! /../ Pâclă şi fum, / cocori pierind / în
ceaţa ochilor…”

Psalm”
“Când atomii lin horesc / Psalmul lor

dumnezeiesc / Şi când ochii enigmatici / Din tocmiri de matematici /
Izbucnesc cu flăcări mute: / Cu cimbale , cu lăute, / Şi cu nai, cu harfe
mari, / Suntem magi si lăutari / Pentru Rostul între rosturi / Ce
rosteşte pe-de-rosturi, Pentru mugur între muguri, / desfăcutul să te
bucuri.”

„Al nostru
chip a prins luciri de fildeş, / În părul tău scad linii de eben. /
Sentenţioşi ne-am şi retras în pilde /Şi bem răcoarea ceasului peren.
(…) Aceasta să fi fost temuta veste / A unei bătrâneţi, nu peste mult?/
Ce dulce ning în şoapte de poveste / Bătăile cu bulgări de demult!”
(Temuta veste)

“E o tristeţe mare peste lume,
/Ea vine chiar din cupa bucuriei, / Chiar din prea plinu-i se revarsă. /
E bucuria chiar, gemând setoasă./…/ Cât vom trăi vom murmura
anume / Refuzul dârz, tăria de-a pricepe / Acel sfârşit ce la priveghi
începe / Şi culminează-n ţipătul agonic / Văzut - şi totuşi altfel

totdeauna.”

« E timp să ne deschidem
ca o floare, / E timp să bem adâncul din tării, / E timp pentru furtuni
mântuitoare / Chiar cât un fulger de vom mai trăi. »

pustiu

: „Economisiţi căldură sufletească, / îmi şi
ţiuie urechea a pustiu, / mă încălzesc numai anii-lumină / ce scriu o
Cartă de aur: / deverul, adeverirea şi celelalte, / tot alişverişul
duhovnicesc.”

Flăcări -
sfeşnic în cămări, / flăcări pe fundal de zări. / Flăcări de comori
afunde, / flăcări absolvind în unde. / Doamne, mă binecuvântă! /
Amorţit lumina cântă, / sângele în foc se zvântă.

„Abia acum vădesc augustul frupt / Al veghilor din
anotimpul dus / Şi cercul împlinirii se închide: / Vreau din livada mea
să vă înfrupt, / Din pomul ei sălbăticit, presus, / Cu daurite mere
hesperide.”

Ultima Thule”

Poetul lasă loc şi câte unei chemări la trăirea miracolului existenţial pe
care, totuşi, ne este dat să-l experimentăm :

Apare, pe alocuri, în aceste spaţii poetice pure, cristalin transparente,
şi câte un nobil şi metaforizat memento mori, adresându-ne o chemare
la moderaţie potrivită limitelor condiţiei umane. E repetat afirmată
afilierea la raţiune şi repudierea afectelor mărunte supuse hazardului,
cele care aduc , cele care ţin de zădărniciile omeneşti. Declară
aderenţa la lumina cunoaşterii universale, de acolo venind şi căldura,
chiar şi cea duhovnicească

Oarecum contrastant, răzbate şi câte o undă de decepţionism, o
tonalitate bacoviană transpusă în alt registru stilistic, mai patetic.
Câteodată reflexivitatea se preschimbă într-o prea-omenească şi
destins-orală spovedanie şi rugăminte de îngăduinţă. E imposibil de
găsit o cheie comună potrivită pentru întregul arhipelag liric alcătuind
această lume de poeme. Aproape fiecare poem îşi cere propriul său
cod. S-ar putea spune că nesfârşita diversitate a trăirilor existenţiale
pe care le înmănunchează aceste poeme şi care solicită, la lectură,
trăirile noastre până la combustie totală, ar putea fi considerată însăşi
materia întregului volum. Poate către asta duc şi versurile: “

Întreaga carte aş asemui-o cu un anumit soi de filocalie lumească. Din
ea nu lipseşte nici cuvenitul crez poetic în limbaj şi spirit şi ton de
testament:

La lectura unora dintre poeme, nu poţi să nu faci asociaţie cu
modalitatea aparent simplă şi subtil-abstractizată a artei poetice a lui
Rilke. E semn că poemele din această carte se situează cel puţin în
imediata vecinătate a marei lirici universale.
Mărturisesc că abia acum, cu “ am avut adevărata
revelaţie a poetului Sorin Vieru. Îi citisem poemele anterioare, dar
abia în acestea am realizat deplina dimensiune a talentului său liric.
Prilej fericit pentru a-l aşeza pe bunul meu prieten de o viaţă, Sorel
Vieru, şi pe lista cea scurtă a afinităţilor mele elective în materie de
poezie majoră.
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Primo

show

Ham talent!

Miau talent Chiţ talent

Vocii României show

Scapino Nottara

Nottara Arcub

Vax populi

hiper-
marketuri

: la mulţi ani!
Apoi, v-aţi uitat de Revelion la tv? Umor cam strepezit, cîntece de
serviciu...noroc cu Loredana că a făcut un minunat! (trec
peste micile ei glumiţe triviale, dintre melodii).
Iar umorul festiv căzut pe mîna lui Nae şi-a colegei Fătu...aferim!
Noroc cu retrospectivele...Şi cu comediile cinematografice.

*
Există o emisiune cu titlu teribil de inteligent: Un
calambur mai subtil, n-am întîlnit! Şi-n fond, ce, numai românii
să aibă talent?
Propun şi variante: !, ori ! Că or să observe
cei de la protecţia animalelor discriminarea...

*
Aţi văzut finala ? Bine făcut, ul, dar
discutabilă premierea, zău aşa! Păi unul din cei doi cîntăreţi de
culoare era mai bun decît cîştigătoarea. Sigur, e Vocea României,
nu a Africii, dar dacă-i primeşti în competiţie, respectă-le
talentul, bre!

*
Îmi place grozav Diana Cavaliotti: e una dintre puţinele actriţe
de-ale noastre şi frumoasă, şi talentată. Bună şi ca prezentatoare.
Urmăriţi emisiunea ei!

*
Am revăzut , preluare de la , difuzat pentru a
zecea oară. Spectacol inspirat, cu momente de umor nebun,
nedemodabil!
M-a întristat apariţia lui George Alexandru, plecat dintre noi în
prima zi a anului, la numai 58 de ani. Era un actor şi-un om
minunat. Am avut şansa să lucrez un spectacol cu el, în 1987.
Păcat!
Şi că tot vorbim de : am văzut recent că nici la sala
nu mai poate juca, fiind şi aceasta închisă, tot pe motive de risc.
Ptiu! Ghinionul naibii! N-aş vrea să fiu în pielea directoarei...

*
Că tot suntem la teatru: am urmărit cu plăcere o piesă de Naghiu,
cu o distribuţie bine alcătuită şi cu Diaconu, plus Condurache, de
zile mari. Text impecabil, regie perfectă (Silviu Jicman). După
atîtea rateuri, teatrul tv se reabilitează cu omontare mai veche.

*
Anul începe şi cu proteste: după agresiunile sexuale ale
sinistraţilor din noaptea de Revelion, germanii cer revizuirea
atitudinii faţă cei primiţi în ţara lor cu prea mare entuziasm.
Merkel e încolţită. Delicată situaţie!
Şi-n România sunt proteste faţă de copiii care au fost luaţi din
sînul familiei, de autorităţile norvegiene. Ba chiar şi alte ţări s-au
solidarizat cu noi. Om muri şi om vedea...

*
O statistică arată că pînă acum, au fost scrise după gratii patru
sute de lucrări „ştiinţifice”.Aceste volume (din care probabil, 5%
sunt pasabile) nu ar fi contat în eliberarea deţinuţilor fără acceptul
unor profesori universitari. Ba lui Becali i-au dat referinţe şi
PreafericitulTeodosie, ori analistul Dan Pavel!
La cît de prost stau cu banii, puteau apela şi la mine fo doi-trei...
Pe de altă parte, invidiez inspiraţia şi puterea de muncă a
deţinuţilor: un scriitor profesionist termină o carte pe an.
„Scriitorii” aflaţi în detenţie, şi cîte una la trei luni! Hm!
Şi mă mai miră un fapt: la o carte terminată ţi se scade o lună din
pedeapsă. Deci, dacă ai o condamnare de cinci ani (dn care faci
doar trei), trebuie să termini treizeci de volume! Aici, Dan
Voiculescu îl poate întrece pe Iorga!

*
O ştire tv ne arată imagini de la Revelionul lăutarilor petrecut, ca-
n fiecare an, la Tg. Jiu. Toţi guriştii au avut grijă să sublinieze
faptul că ei de Revelion muncesc, nu ca noi. Onorariile, bănuiesc,
acoperă efortul. Şi-n plus, masa este moca. Deci, compasiunea
noastră se surdinizează cu invidie.

*
Rădoi n-are voie să antreneze, dar i s-a comunicat că poate juca.
Bună glumă!

*
Una dintre zecile de reclame tîmpite întreabă: ”Tu ce faci de
răceala asta?” Ce poate face un om răcit? Stă în casă, bea ceai, ia
medicamente şi-nchide televizorul, de ciudă că nu poate
răspunde.

*
Emisiunea nu-ncetează să ne uimească: recent, am
descoperit indivizi care nu ştiau care este prima zi a săptămînii!
Ptiu!
Cîteodată îţi vine să crezi că-i regizată...şi repondenţii iau cîte 10
lei de răspuns stupid. Ăia care spun „nu ştiu!”, pesemne primesc
numai 5...

*
Îngrijorarea legată de prosperitatea compatrioţilor s-a mai
domolit cînd am aflat că, de Sărbători, românii au lăsat în

...un miliard de euro.
Verosimil: numai eu am cheltuit vreo optzeci!

Î
n ianuarie 2012, după mai multe
ierni blânde, care păreau nişte
toamne mai lungi, dinspre nordul

polar s-au abătut deodată deasupra Scythiei
Minor, valurile interminabile ale zăpezilor
siberiene, viscolite-n prelungi ecouri de
crivăţul sălbatic, despre care scrisese
odinioară, cu înaripată fervoare mitologică
şi cu firească teroare fiziologică, chiar
poetul , în vremea
îndureratului său exil, la marginea
întregului pământ locuit - ,
după expresia sa.

Şi totuşi, la acel 15 Ianuarie, împreună
cu vreo trei elevi care urmau să plece, în
martie, la Concursul Naţional „Mihai
Eminescu”, de la Botoşani, am coborât,
după obicei , pe faleza Poarta Furtunilor,
dintre Cazinou şi Farul Genovez, unde
veghează de vreo optzeci de ani, spre
iluminare şi-aduceri aminte, statuia-n
bronz a , cel dintâi şi
cel mai de seamă far românesc, de la Marea
cea Mare. Numai că de data aceasta până şi
marea încremenise-înspre maluri, iar, în
nopţile bântuite de crivăţ, uriaşele blocuri
de gheaţă, înghesuite sub ţărmuri, se
frământau răscolite, în beznă şi făceau atâta
scrâşnet şi-atâta vacarm, încât noaptea cu
greu se mai putea adormi în cartierele din
Peninsulă.

Aşadar, cu câteva garoafe omagiale-n
palme, coborâserăm, ţinându-ne de
garduri,pe faleza Eminescului, unde-am
descoperit însă, mai ales, peisajul exilului
ovidian, din , cu marea sticlind

iubirilor gingaşe

ultima terra

Luceafărului mărilor

Tristia

marmoreu până la orizont , unde
evanescentele tentacule ale ultimelor valuri
îngheţaseră-n zbor după ce-şi etalaseră
dantelăriile inefabile-ale salturilor lor
lichide pe ţărmuri, ţesute-n ample broderii
translucide, pe balustradele falezei de sud.

Bustul poetului, poleit în platină
siderală privea la fel de atent mişcătoarele
cărări ale depărtărilor marine, pe când
s t a t o r n i c a s a m u z ă i m a g i n a r ă ,
înveşmântată-n volutele de-argint glaciar,
ale togii sale romane, părea să-i murmure-n
metru antic:

…
În timp ce pe treapta de sub tălpile ei,

alte trei flori albastre, înmărmurite şi ele de
ger ne-au dat caldă mărturie despre cei care,
trezindu-se mai devreme, îşi căutaseră deja
sufletul lor astral pe treptele monumentului
de la marginea mării.

Noi însă, la întoarcere, ne-am abătut cu
semnificativă premeditare, şi prin Piaţa
Ovidiu, unde l-am regăsit

de bronz, pe celălalt
poet tutelar al oraşului de la Pontul Euxin,
înmărmurit şi el în platoşa sa de-argint
înlăcrimat, de sub Steaua Singurătăţii.
Aceeaşi, se pare, din moment ce distanţa
urbană care-i desparte, ca să-i apropie-n
eternitate pe cei doi Poeţi de Bronz, nu
depăşeşte câteva sute de metri. Întrucât cele
două milenii pe care timpul le-a aşezat între
ei, ni se par, aici, la marginea eternităţii,
numai două secunde.

Nu credeam să-învăţ a muri
vreodată; / Pururi tânăr, înfăşurat în manta-
mi, / Ochii mei nălţam visători la steaua /
Singurătăţii

pururi tânăr,
înfăşurat în manta-i

STELLA MARIS
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor

Ioan Florin STANCIU cronicu a de la Mareţ
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MISOGINISM ANTIC

- ziua de naştere a lui
Eminescu, dar şi Ziua Culturii Naţionale,
sărbătorită la Ateneul bucureştean printr-un
spectacol de muzică tradiţională şi poezie
sub tit lul „La porţ ile cerului”.

la cine credeţi? La
preaînţeleptul tragedian Sofocle care
considera că „Tăcerea e podoaba femeilor”.
Şi pe noi ne sâcâie logoreea/limbuţia
nestrunită, dar nici nu ne topim de plăcere
auzind cum tace graţios şi dulce o prea
Frumoasă, ruptă din soare de-ar fi. Şi tot
Sofocle crud insistă în strâmba-i judecată,
afirmând că „Viaţa unui bărbat valorează mai
mult decât viaţa a o mie de femei” ! Asta
pentru că nu a apucat el să converseze cu
măreţele Elisabete ale istoriei, după ce au
fost ale Angliei sau Rusiei, cu Doamna de
Fier, cu Angela Merkel. Care, din păcate,
tulburată, în ultima vreme, de aerul tare al
piscului pe care a ajuns, nesocoteşte
primejdiile iscate de forfoteala refugiaţilor,
mutanţilor sau cine or mai fi că nimeni nu
mai stă să-i afle când bombele explodate le
însoţeşte trecerea printre noi.

ROTUNDĂ, A XXV-A EDIŢIE A
FESTIVALULUI LITERAR „MIHAI
EMINESCU,

Ucronia eminesciană. Eseu despre timp şi
imagine în „Memento mori”,

Iraclie şi
Ciprian Porumbescu II

Intratextualitatea în

din 13-14 ianuarie. Cu
peregrinări la Suceava, Gura-Humorului,
Călineşti-Cuparencu, Putna. Cu emoţii,
prieteni într-ale scrisului de departe şi de
aproape, lansări de carte (cele două volume
premiate, alături de Christian Crăciun -

Editura Eikon,
Cluj-Napoca 2015; Leca Morariu

, , Ediţie îngrijită de
Vasile Vasile, Editura Lidana, Suceava 2015).
Muzică şi poezie, statui, coroane tricolore,
discursuri, fotografii. Un juriu exigent şi
competent (Theodor Codreanu, Vasile
Spiridon, Adrian Dinu Rachieru, Mircea A.
Diaconu, Cristian Livescu) şi două meritate
premii: Virginia Blaga -

-

MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ DIN
IAŞI

. (Cr.V.)

este primul muzeu de acest gen înfiinţat
în Principatele Române. Oficial, a fost
inaugurat în 4 februarie 1834, în fosta Casă
Roset, la iniţiativa unui grup restrâns de
membri ai Societăţii de Medici şi Naturalişti
din Iaşi. Care, în 1840, a cumpărat pentru
muzeu casa vornicului Costachi Sturdza de
pe uliţa Hagioaiei, astăzi Bulevardul
Independenţei. Construită la sfârşitul sec. 18,
în stil neoclasic, casa a rămas unul din
puţinele monumente arhitectonice ale Iaşului
cu o structură a parterului de bolţi pe arce.
Reamintim că tot aici, într-una din săli,
numită deAlecsandri „de la elefant”, deputaţi
din Partida Naţională, au hotărât, în noaptea
de 3/5 ianuarie 1859, alegerea colonelului
Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei,
un prim pas către înfăptuirea Unirii celor
două ţări româneşti. Imaginea reprezintă
clădirea Muzeului de Istorie Naturală, aflat în
anul 2016, în

. Orice alt comentariu este de
prisos

tr-un avansat stadiu de
degradare

Ilustrăm prezentul număr cu reproduceri
după CATHERINE CHAULOUX . Născută
la Nantes în 1957, cu toate că este un pictor
autodidact, C.C. reprezintă marea artă
contemporană, lucrările sale fiind prezente
în galeriile franceze şi cele din străinătate.
Influenţată de renaşterea italiană şi
flamandă, e pasionată de fantastic, dar şi de
suprarealism, îngemănat cu un realism
magic. Tablourile sale, în penetrante
tonalităţi coloristice, degajând un optimism
zâmbitor, impresionează foarte plăcut
privitorul. O fantezie debordantă însoţeşte
lungul şir al portretelor sale cu femei
fascinate de actul lecturii, trubaduri feminini,
dar şi femei călători - pe o panteră dotată cu
roţi, pe un peşte avion, în nacela unui balon
de care e legat un uriaş ceas, cu oameni ai
circului, dar şi oameni obişnuiţi, biciclişti
sau poştaşi, toţi purtând aura imaginarului
benefic.(V.B.)

Şi, ca-n orice gară, în Depou se
dezleagă soarta locomotivei trecute
pe linia moartă. E un exemplar

vechi, la maxim rodată. Kilometrajul e
realmente dat peste cap, iar bordul te
întâmpină asemeni unei gazete de perete, cu
straturi diverse, prinse în imaginare pioneze.
Fotografii vechi, rute închise, dări de seamă,
accidente şi manevrări de alarmă, vreo
reclamă, reparaţii efectuate, piese schimbate,
înscrisuri cu experienţe pozitive sau altele
rămase la stadiul de tentative.

Lucrarea
încheie aşadar virtuos galeria Emoţiilor.
Emană fluctuant un câmp energetic
echilibrat. De parcă în spatele ei s-ar ascunde
un personaj ce-a admis să fie scanat. Emoţia

Corneliei Brustureanu

Emo ii. i-un peronţ Ş
Raluca SOFIAN-OLTEANU

(urmare din pagina 16)

Tăcerii e un dat. Poate nu îndeajuns explorat.
Rânduri şi rânduri de fire ţesute linear devin
tot atâtea confesiuni în sistem binar. Ţesătura
aceasta aparent simplist redată e o bucată
netrucată de viaţă.

Şi viaţa e un fir, nu-i aşa? Şi dacă l-am
realist ţese ne-ar da tot aşa, un indicator uşor
amar, acoperit cu porţiuni întinse învinse de
rutină, eschivate în acelaşi ton, monoton, ceva
secvenţe gri, arse sau prăfuite foarte şi din loc
în loc câte un strop de efervescentă culoare,
aferentă trăirilor rare. Sau lor, Emoţiilor
primordiale. Că ajungi sau nu la destinaţie,
ţine trenurile sub observaţie. Nu zăbovi o
veşnicie în sala de aşteptare. Merită
încercate... Ce te faci dacă mâine trag la

, toate?depou

opera lui Mihai Eminescu
Din misterele

literaturii române. Ediţia princeps Eminescu

, Ed. Junimea, Iaşi
2015; Nicolae Georgescu -

,
Editura Bibliotheca, Târgovişte 2015. O
căsuţă-muzeu a Eminovicilor, pitită pe nişte
coclauri la Călineşti-Cuparencu. Tot aici, ca şi
la Putna, copii cu sufletul înflorit, pentru care
Poezia înseamnă firescul şi frumosul de
fiecare zi. Mormântul lui Ion Cozmei şi
viscolul potrivnic, stingând toate lumânările.
Mănăstirea Putna, decupată parcă din timpul
profan, paşii Poetului pe zăpadă, paşii noştri
închipuind linii de forţă între biserică, statuie
şi mormântul Maicii Benedicta. Şi bene-
diceri, agrăieli de vorbe cu rost şi şart (şi
Christian Crăciun, neiertând nimic din ce
trebuia neiertat), şi iar emoţii, mai mari ca-n
alte dăţi, ale omului care organizează
evenimente culturale de marcă ale Sucevei:

Carmen Veronica Steiciuc. Şi, peste toate şi
toţi, Poetul, undeva în , caSus de Sus paseri ce
z b o a r ă / p e s t e n e m ă r g i n i r e a
timpului…(M.G.)
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