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cronica

unt  bucuros cã pot spune cã s-
au împlinit 50 de ani de la 
ctitorirea revistei „Cronica” (12 S

februarie 1966). Se cuvine sã-i amintesc pe 
cei împreunã cu care am produs acest 

eveniment cultural cu urmãri frumoase pânã astãzi. Iatã-i: Val 
Gheorghiu, Al. Andriescu, N. Barbu, Constantin Ciopraga, 
Nadina Cordun, Mihai Drãgan, Mircea Radu Iacoban, Aurel 
Leon, Corneliu Sturzu, Corneliu ªtefanache.

Tuturor celor de faþã ºi viitori, sãnãtate!

12 februarie 2016

„Cronica veche” nu-i, dacã recitim cum se cuvine revistele 
mari ale scrisului românesc,  chiar aºa de „veche”. În aceste 
vremuri ale fãrâmiþãrii valorilor, în care cele-ce-au-fost ameninþã 
sã fie sufocate de imaginile tot mai agresive ale prezentului 
anticultural, „vechi” poate însemna „recuperator”. Poate sã ne 
amintescã de anii frumoºi ai culturii române în care revistele 
culturale realizau relaþii importante între cei care scriau ºi cei care 
voiau sã înþeleagã. A avea 50 de ani înseamnã a avea o longevitate 
ferice. A trãi prin oameni care au ºtiut sã dea sens valorilor 
culturale. Speranþelor noastre. 

Dinspre  revista”Orizont”, LA MULÞI ANI!!! 

AU DEBUTAT în CRONICA (selectiv) POEZIE 1966: Steliana Delia Beiu, Daniela Caurea,Adrian Copacinschi, Mihail Harea, Ion 
Hurjui, Daniel Lascu, Yvonne Lupaºcu (cu o prezentare a lui Horia Zilieru), Aura Muºat, Ion Omescu, Constantin Puºcuþã (Octavian Voicu), 
Dan Rotaru, Victor Teiºanu, Aurel Turcuº/ 1967: Aurel Brumã, Vasile Constantinescu, Raveca Pãºtinaru. 1968:  Paul Balahur, Nicolae 
Ionel, Vasile Mihãescu (cu o prezentare a lui Corneliu Sturzu), Gheorghe Gavrilã Pop, Mihai Ursachi, 1969: Smaranda Georgescu, 
Constantin Popa, Gabriel Stãnescu, Victor Teiºanu. 1970: Nicolae Manea, Dan Teodorescu. 1972: Marina Ionescu, Tamara Pintilie. 1973: 
Mihai Leoveanu, Elena ªtefoi, Ion Enache. 1974: Doina Mihaela Sava. 1975: Mariana Codruþ. 1976: Adi Cristi. 1977: Catrinel Stamate. 
1978: Dan Tudor Chelaru (cu o prezentare a lui Mihai Drãgan). 1981: Ronald Gasparic, Dan Giosu, Iancu Grama, Zenovia Mãriuþã, Mihai 
Þiclãu (Marinicã Popescu). 1983: Mihail Gãlãþanu (cu recomandarea lui Emil Brumaru), Bianca Marcovici. 1984: Irina Andone (cu o 
prezentare a lui N. Turtureanu). 1985: Ada Popovici. 1987: Gabriela Cohuþ (cu  o prezentare a lui  Ion Þãranu). 1988: Dumitru Brãdãþan. 
1989: F.M. Grãdinaru. 1990: Sandu Mãlin Tacu. 1991: Cristina Cârstea (cu o prezentare a lui Ion Holban), 1996: Anca Ciobanu (cu o 
prezentare a lui N. Turtureanu). PROZÃ 1966: Vicenþiu Donose, Constantin Huºanu, Mircea Ionescu (cu o prezentare a lui Mihai Drãgan), 
Ioana Orlea. 1967: Titu Constantin, Ion Petru Culianu (cu o prezentare a lui Mircea Radu Iacoban), Constantin Nicoarã. 1968: Adia Ropalã. 
1969: Val Condurache, D.C. Cubleºan. 1973: Crina Dumitriu. 1981: Aurel Anderei (cu o prezentare a lui  ªt. Oprea). 1984: Dina Hrenciuc.  
1985: Alina Mungiu (cu o prezentare a lui  ªt. Oprea). 1987: Corneliu Bichineþ. DRAMATURGIE 1966: Nelu Ionescu. ISTORIE ªI 
CRITICÃ LITERARÃ 1968: Magda Ursache. 1970: Marina Ionescu. 1975: Virginia Burduja. 1986: Codrin Liviu Cuþitaru. 
PUBLICISTICÃ 1970: Grigore Ilisei. 1974: Constantin Ostap, Aurel Gheorghiu. FILOSOFIE 1968: Mihai Pãstrãguº.(Extras din 
cercetarea bibliograficã realizatã la Biblioteca Centralã Universitarã Iaºi.)

Cornel UNGUREANU,
Redactor-ºef adjunct, revista “Orizont”

 face parte din redacþia unei 
reviste, care în vremea de 
odinioarã apãrea sãptãmânal, iar A

de vreo cinci ani lunar, cum este Cronica veche, înseamnã a avea 
talanþii necesari zãmislirii ºi continuitãþii. Legat de acestea, 
academicianul Anghel Saligny spunea cã în implementarea unui 
proiect ce are elementele ºi ingredientele necesare conceperii ºi 
durabilitãþii, pânã la a-l vedea  în mers, pregãtirea fabricaþiei 
înseamnã 50% din realizare.

Cronica din secolul trecut a fost o revistã cu o bunã dinamicã 
editorialã. În afara celor douã pagini, ºinuite ideologic, celelalte 
erau rodul voinþei ºi harului redactorilor. La sãrbãtorirea Cronicii  
cu numãrul 1000 am fost invitat cu un text nu prea mare! Am 
publicat atunci o poezie de care nici azi nu mã dezic. Când poetul 
Mihai Ursachi a rãmas în America, am scris un text - rod al mâhnirii 
mele. Aceastã poezie, cu anagramarea numelui Mihai Ursachi - 
Himia Casuhir, împreunã cu altele douã, trebuiau sã aparã în revistã. 
Dupã ce-am fãcut ºi corectura lor în ºpalt, cineva din redacþie, cu 
ochii bleu-jandarm, a descoperit cine este de fapt Himia Casuhir. 
Întreg  grupajul mi-a fost scos. Urmarea: doi ani nu am mai publicat 
nici un cuvânt în revistã.

Ieºirea în lume a „Cronicii vechi” a avut ca þintã continuitatea 
unei importante publicaþii în cadrul vieþii culturale, în care calitatea 
textelor primeazã. Îmi  place sã cred  cã, de cele mai multe ori, 
standardul acesta ºi-a atins cotele. 

Scriitorii au posibilitãþi diferite, au puncte tari diferite, 
slãbiciuni diferite, preferinþe diferite, pãcate diferite cu care trebuie 
sã se lupte; educaþia lor, maturitatea lor, darurile lor spirituale, 
relaþia lor în ºi pentru cuvânt, intelectul lor, înþelegerea lor sunt toate 
cât se poate de diferite. Dacã privim lucrurile din acest punct de 
vedere, nici nu mai e de mirare cã suntem atât de divizaþi! Oamenii 
sunt fiinþe complexe, cu emoþii ºi sentimente, iar scriitorii nu fac 
excepþie de la aceastã regulã. De aceea, ºi la „Cronica veche”, nu 
întotdeauna, în interiorul spaþiului redacþional, formator ºi lucrativ, 
lucrurile au fost în roz. Între colegii noºtri au existat ºi cred cã vor 
mai exista contradicþii, disensiuni, disjuncþiuni ºi ºarjãri, dar, pânã 
în prezent, indiferent de temperatura scânteilor, nimeni nu a cerut 
vreun challenge. Consider cã, în cadrul cronicarilor de acum, existã 
un fel de vehicul invizibil ce transmite undele unui câmp empatic.

Unitatea ºi diversitatea în conþinut ºi idee sunt talerele care 
reprezintã cheia echilibrului. Unitatea înseamnã a fi prezent 
esteticul în textele ce obþin B.T.-ul ºi diversitate în stil ºi diferite 
modalitãþi de abordare. Trãncãneala prea mare, fãrã vreun grãunte 
de vocaþie în ceea ce publicãm, este neproductivã ºi duce la 
paliditate.

Unii cronicari ai vremurilor cronice s-au încumetat, uneori, 
pentru a-ºi onora/salva scrisul, sã meargã desculþi  pe culoarele 
politicii pline de sticlã pisatã... Cicatricile se mai vãd ºi astãzi.

În orice vremuri, ofertele sunt diverse. Important e ce alegem 

criitor la Cronicã încã din 
vremurile în care revista era nouã, 
profesorul Adrian Neculau avea S

talentul de a împleti idei pure cu observaþii 
psihosociologice pertinente, analiza unor 

evenimente din actualitate cu evocãri ale unor fapte ºi personaje din 
alte vremi, subiectivitatea metaforicã cu obiectivitatea cristalinã. 
Printre judecãþile psihologului din agora îºi fãceau loc povestirile 
unui scriitor incontestabil; printre meditaþiile asupra unor idei de 
sorginte filosoficã îºi gãseau loc notele pe marginea unor cãrþi sau 
cele provocate de paºii fãcuþi pe alte meleaguri. A scris despre 
captivitatea individului în plasa psihosocialã, noile forme de 
propagandã, destinul universitãþii, abuzurile puterii, abjecþia 
turnãtorilor ºi activitatea securitãþii, nedrepãþile suferite de 
deþinuþii politici, servitutea voluntarã, soarta þãranului român, 
ruºine, prostie, violenþã ºi culpabilitate. A scris cu durere ºi maximã 
luciditate despre cataclismul comunismului, despre modul în care 
aceastã boalã a istoriei româneºti a nimicit destine individuale ºi a 
deteriorat pe termen lung organismul social a þãrii. Filosofia de 
viaþã a profesorului era centratã pe ideea cã educaþia ºi cartea sunt 
singurele leacuri pentru bolile spirituale ale unei naþii. Prin natura 
subiectelor, cât ºi prin mãiestria scriiturii, - amble izvorâte din 
aceeaºi filosofie - articolele sale au reprezentat mulþi ani un pilon 
esenþial în arhitectura Cronicii. 

Pentru profesorul Adrian Neculau, scrisul era o religie: a scrie 
înseamnã a aduce la luminã, a da semnificaþii faptelor brute, a pune 
în evidenþã conexiuni relevante, a spori cantitatea de bine ºi frumos 
din lume, a construi poteci între oameni. Astãzi, când cei mai mulþi 
dintre intelectuali scriu mai mult decât citesc, rezultatul fiind un 
scris de necitit, când universitãþile au fost invadate de mutanþi 
ariviºti, cu CV-uri impresionante, dar cu probleme de coerenþã în 
exprimare, o astfel de religie pare de neînþeles. A scrie doar pentru a 
avea dosar bun reprezintã nu doar expresia unui egoism spiritual 
împins la extrem, o formã de autism, ci ºi o deturnare a rostului 
originar al scrisului. Profesorul Neculau credea cã scrisul trebuie sã 
deschidã lumea ºi sã uneascã oamenii; avea oroare de cei ce fac 
lumea opacã prin cuvintele lor, de proaspeþii intelectuali cu pantofi 
ascuþiþi ºi idei tocite. Expresia cea mai pregnantã a acestei religii, 
pe care a profesat-o întreaga viaþã, a fost continua cãutare ºi 
îndrumare a tinerilor cãtre cercetarea autenticã ºi scris. Lucru vizbil 
mai ales în activitatea sa academicã. A format grupuri de 
cercetãtori, a organizat cu tinerii evenimente ºtiinþifice 
internaþionale, a editat un raft de volume colective. În calitate de 
scriitor la Cronicã, profesorul Neculau a cãutat mereu colaboratori, 
unul dintre cei provocaþi de profesor sã scrie fiind ºi eu. Îmi place sã 
cred cã puþinele mele contribuþii publicate în paginile Cronicii 
vechi sunt compatibile cu principiile în care profesorul a crezut 
mereu.

Poteci între oameni

Gerard STAN

Carmen MIHALACHE, 
Director al revistei „Ateneu”

a  aceastã dublã aniversare, noi, cei de la ATENEU, 
suntem aproape cu gândul ºi cu inima de „Cronica 
veche”, o revistã de care ne leagã trainice sentimente L

confraterne. Ivitã la puþin timp dupã Ateneu, urmându-i 
exemplul luminos, dupã cum îºi amintea Nicolae Turtureanu, 
actualul ei director, în salutul pe care ni l-a trimis în vara anului 
2014, la semicentenar, revista ieºeanã avea sã devinã o 
importantã publicaþie cultural-literarã, care a promovat constant 
bunul -gust, valoarea. Cronica strãveche, cum îi place s-o 
numeascã directorul ei, are blazon. O citim cu interes ºi plãcere, 
apreciindu-i substanþa textelor, vivacitatea stilisticã, 
propensiunea spre modernitate, eleganþa aspectului grafic. 
Acum, la frumoasa, rotunda aniversare, îi dorim surorii noastre 
de la Iaºi sã-ºi onoreze în continuare tradiþia, sã-ºi sporeascã 
prestigiul. Multã inspiraþie, La mulþi ani, cu numere bune ºi 
foarte bune, cu cititori fideli! 

„...a da sens valorilor culturale”

Mircea Radu IACOBAN

u 50 de ani în urmã, la 12 februarie 
1966, apãrea primul numãr al 
revistei sãptãmânale ieºene C

„Cronica”. Foarte greu, dacã nu chiar imposibil de evaluat acum, 
când realitatea publicisticã româneascã este atât de spectaculos-
efemer-diversã, efectul real al dificilei naºteri gazetãreºti de 
odinioarã. În toatã provincia româneascã mai exista un singur 
sãptãmânal, „Tribuna”, la Cluj. În fosta capitalã moldavã pâlpâia 
cât de cât mensualul format carte „Iaºul literar” (care-l debutase 
cândva ºi pe Labiº), rãmas tot mai departe de aºteptãrile unei 
realitãþi literare animate ºi, în bunã mãsurã, promiþãtoare -ca sã nu 
mai vorbim ºi despre creativitatea universitarã, cronic lipsitã de 
larga respiraþie a unui organ de presã cu difuzare naþionalã 
(„Cronica” se tipãrea în 12.000 de exemplare). ªi încã o aniversare: 
acum cinci ani, tot la 12 februarie, se nãºtea „Cronica veche”. Fapt 
unic în þarã, în redacþia revistei continuatoare, „Cronica veche”, 
lucreazã câþiva dintre scriitorii care au înfiinþat revista princeps în 
1966: subsemnatul (atunci, secretar general de redacþie), ªtefan 
Oprea (atunci, ºef al secþiei Arte), sau din deceniile urmãtoare, 
Nicolae Turtureanu (publicist comentator, ºef al secþiei Literare), 
Virginia Burduja (corector, reporter).
Dintre colaboratorii care s-au afirmat în paginile revistei 
„Cronica”, poetul Nicolae Panaite avea sã devinã redactor-ºef al 
„Cronicii vechi”. ªi existã numeroºi autori care au semnat constant 
în paginile revistei din 1966 ºi pânã acum! Vreme de 50 de ani! Încã 
de la primele numere, revista„Cronica” -singura publicaþie, timp 
de peste un sfert de veac, cu apariþie sãptãmânalã din Moldova -s-a 
constituit realmente într-un brand al Iaºului cultural, artistic ºi 
ºtiinþific, aici publicând nume prestigioase ale spiritualitãþii 
noastre, de-ar fi sã-i amintim doar pe Mircea Eliade, Constantin 
Noica („Cronica” a izbutit sã-i redea publicisticii româneºti dupã 
decenii de interdicþie), Ioan Petru Culianu, Adrian Marino, Petre 
Botezatu, Vasile Pavelcu, Petru Comarnescu, D.I. Suchianu, Marin 
Preda, Gheorghe Ivãnescu, Cezar Ivãnescu, Ioanid Romanescu, 
Mihai Ursachi, Const. Ciopraga, Al. Husar, acad. Alexandru Zub 
(care deþine ºi acum o rubricã permanentã) ºi mulþi alþii.
Aici au debutat aproape 100 de autori, un numãr impresionant 
dintre cei lansaþi în spaþiul public de „Cronica” devenind nume de 
referinþã în domeniul literaturii, al artei, al ºtiinþelor umaniste, al 
ºtiinþelor exacte. De-a lungul anilor, revista ºi-a propus sã 
urmãreascã ºi sã comenteze consecvent nu doar valorile ºi 
evoluþiile proprii Iaºului literar-artistic-ºtiinþific ºi judeþelor 
Moldovei, ci ºi ansamblul tuturor celor reprezentative pentru 
patrimoniul naþional ºi universal. Pentru condiþia revistei din acea 
perioadã mi se par revelatorii cuvintele acad. Alexandru Zub: 
„<Cronica> a fost o probã de modul în care se poate face culturã în 
vremuri neprielnice”.
Apãrutã în februarie 2011, la iniþiativa ºi prin strãdania foºtilor 
redactori, „Cronica veche” ºi-a propus un continuum publicistic-
editorial, utilizând aceleaºi semne grafice, de la frontispiciu la 
format, paginaþie ºi titulatura rubricilor, pânã la organizarea 
sumarului, în bunã mãsurã fidelã construcþiei revistei dintâi. Þinta 
noii-vechi publicaþii a rãmas acordarea necesarului spaþiu de 
exprimare întregului spectru cultural, oricãror varii orientãri 
artistice, fãrã discriminãri ºi parti-pris-uri. La ora actualã, „Cronica 
veche” este una dintre puþinele reviste culturale din România aflatã 
nu numai pe internet, ci ºi în vânzare liberã la chioºcurile de presã 
din Iaºi ºi din þarã. Menþionez cã, de la început ºi în prezent, 

rez revistei ieºene sã aibã parte de aici înainte de cel 
puþin toþi atâþia ani câþi împlineºte astãzi. Orice 
numãr în plus reprezintã o victorie asupra U

efemeritãþii. Ca fost colaborator permanent al „Cronicii 
(vechi)”, sunt fericit sã constat cã timpul pare a fi stat pe loc. Mã 
simt ca acum, Dumnezeule!, câteva decenii. 

18 februarie 2016 

Nicolae MANOLESCU,
Preºedintele Uniunii Scriitorilor din România

Continuitate solidarã

„Cronica veche” nu a avut ºi nu are nici o persoanã salariatã 
(funcþiile care apar în caseta redacþionalã sunt simbolice), nu a 
acordat onorarii autorilor publicaþi, totul fiind izbutit pe bazã de 
voluntariat, de participare benevolã la un act cultural pe care îl 
dorim pe mãsura tradiþiei ieºene ºi a potenþialului cultural actual. 
La ceas dublu aniversar, în pagina de faþã s-au adunat, cum se vede, 
întâi de toate cele bune; vor fi fost ºi destule pe care, cu siguranþã, 
azi le-am face altfel; important rãmâne sentimentul continuitãþii 
solidare, într-o construcþie culturalã ieºeanã devenitã 
semicentenarã. Altfel, nostalgii. Pãi, nu? Când am construit, în 
tipografia cu litere de plumb, cel dintâi numãr al „Cronicii”, aveam 
26 de ani...

pentru a nu genera disconfort ºi a nu trãi toxic. Calitatea este un vis, 
este o opþiune, indiferent de îndeletnicire.

Pe cine avem voie sã iubim? Avem voie sã iubim pe cine vrem 
noi! Alegerea este a noastrã. Liber-arbitrul ne aparþine astãzi parcã 
mai mult ca oricând. Hotãrâtor pentru cronicarii de acum este sã 
facem din vocaþie revistã dar ºi din revistã vocaþie. „Scrisul tãu sã 
fie ca rãºina ce curge din brad: viaþã revãrsatã” spunea Nicolae 
Iorga. Întru totul subscriu!

Sentimente confraterne
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Angela TRAIAN

Tinereþe fãrã bãtrâneþe 
ºi viaþã… viaþã…viaþã…

nul de graþie 1966. A apãrut revista Cronica. 
Evenimentul se întâmpla dupã o lungã aºteptare, 
omniprezentã ºi imperativã: necesitatea existenþei A

unei astfel de publicaþii la Iaºi. Eram foarte tânãrã, abia 
terminasem liceul, dar simþeam frustrarea care plutea în aer, 
amplificatã ºi de discuþiile aprinse la care asistam, în ºedinþele 
Cenaclului „Ion Creangã”. Nu era tocmai uºor sã citeºti, 
sãptãmânal, în Luceafãrul ºi Gazeta literarã (devenitã, în 1968, 
seria nouã a României literare) grupaje de versuri ale unor poeþi 
tineri, zeci de comentarii la primele lor cãrþi ºi sã constaþi cã, 
printre aceºtia, cu rare excepþii, nu se prea gãseau ieºeni. Era 
perioada în care Editura pentru Literaturã lansase colecþia 
„Luceafãrul”, aruncând pe piaþã, aproape lunar, cãrþi ale autorilor 
tineri, de la Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Gabriela Melinescu, 
Sânziana Pop, pânã la Ioana Diaconescu, Ioana Bantaº, Petru 
Popescu ºi mulþi alþii. Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Adrian 
Pãunescu se aflau în prima linie a scriitorilor care deschideau 
drumul cãtre interesul publicului larg. În acest galop extraordinar, 
apãrea din când în când ºi câte un ieºean. La editura mai sus 
menþionatã au vãzut lumina tiparului volume semnate de Dan 
Laurenþiu (Poziþia aºtrilor, 1967), Adi Cusin (A fi, 1968), Ion 
Chiriac (Ce se numeºte toamnã, 1968), Elena Cãtãlina Prangati 
(Miza pe luminã, 1969), iar la Editura Tineretului, Ioanid 
Romanescu (Presiunea luminii,1968). Odatã cu apariþia Cronicii 
ºi a celorlalte publicaþii zonale cu profil similar (Ateneu, Astra, 
Tomis, Ramuri, Argeº...) „centrul” s-a mai decongestionat, 
schimbul de idei, de autori (publicaþi, comentaþi, debutaþi, 
contestaþi) a început sã funcþioneze, conturându-se, astfel, un 
peisaj literar viu, alert. Cu alte cuvinte, normal.

Treptat, revista a reuºit sã se impunã în peisajul cultural ieºean 
ºi nu numai. Corpul redacþional reunea oameni receptivi, deschiºi 
la nou, care au reuºit sã atragã colaboratori de prestigiu ºi sã 
fenteze, subtil-elegant, anumite obstrucþionãri aberante. 
Profesionalismul ºi echilibrul cu care abordau o paletã bogatã de 
provocãri (social-politice-culturale) au constituit un atu 
important. Multe personalitãþi au gravitat în jurul revistei, dându-i 
prestanþã, adãugându-i carate.

Acum, când se împlinesc 50 de ani de la înfiinþarea revistei, 
poate n-ar fi chiar nepotrivit sã repunem pe tapet problema 
realizãrii unei  monografii, care sã-i defineascã locul ºi rolul pe 
care l-a jucat într-o perioadã nu tocmai uºoarã. Sã ne amintim cã, 
la numai cinci ani de la apariþie, au cãzut peste noi, românii, 
celebrele teze din iulie 1971. S-a vorbit atunci de restalinizarea 
culturii. Dacã pânã în 1980 s-a mai putut respira cât de cât, odatã 
cu deceniul al optulea situaþia a devenit sufocantã. În ciuda 
declaraþiilor oficiale care propovãduiau abolirea cenzurii, 
libertatea de exprimare, promovarea valorilor în toate domeniile, 
lucrurile stãtea exact pe dos. E suficient sã ne amintim cum cultul 
personalitãþii ºi (auto)cenzura atinseserã cote halucinante. 
Perioada postdecembristã a instaurat degringoladã ºi haos. Unii 
au pãrãsit redacþia, alþii au fost daþi afarã. Pur ºi simplu. Cei care-
au rãmas s-au chinuit ei ce s-au chinuit ºi, dupã cum mergea vorba 
în gura târgului, au reuºit sã transforme revista într-o publicaþie 
fãrã greutate ºi fãrã impact. O monografie a revistei ar putea arãta, 
în detaliu, chinurile (re)naºterii ei, relaþia complexã pe care a 
avut-o cu vremurile în miºcare. Poate cã dintre tinerii cercetãtori  
va rãsãri, pânã la urmã, acel chemat sã se implice într-un astfel de 
proiect.  Existã la Biblioteca ”Gh. Asachi” o bibliografie a 
revistei, pe 30 de ani (1966-1996), care ar putea servi ca punct de 
plecare în acest sens. 

Anul de graþie 2011. Dupã o perioadã confuzã, difuzã, 
obtuzã, revista a renãscut din propria cenuºã. Cum a fost posibil? 
Cu prilejul împlinirii a 45 de ani de existenþã, un grup de scriitori 
(cronicari vechi ºi noi), redactori ºi colaboratori, au avut ideea 
editãrii unui numãr festiv. În acel moment nimeni nu se gândea cã 
„aventura” ar putea sã dureze. Se pare însã cã acel prim exemplar 
al seriei noi (Cronica veche) a avut puteri miraculoase, dând, fãrã 
echivoc, un impuls pentru continuitate. Iatã-ne, aºadar, plini de 
uimire cã acest lucru se întâmplã, la aniversarea a cinci ani de 
când Cronica veche ne însoþeºte, lunã de lunã.  Actualii redactori 
au ºtiut cum sã „planteze” revista în noul context, în aºa fel încât 
sã nu parã o grefã artificialã, inaderentã. Despre avatarurile 

“Cronicar” 
un deceniu

Liviu LEONTE

- Aþi fost redactor sef 10 ani la revista "Cronica". Cum aþi 
“gândit”,  în acest rãstimp, revista? 

(...) Acomodarea a fost grea la început, stilul de munca diferit 
de cel universitar, apoi am descoperit frumuseþi nebãnuite, 
pulsaþia care nu se vede din afarã. M-am legat foarte mult de 
“Cronica” ºi nici acum nu mã pot despãrþi de ea. Nu cred ca aº 
putea scrie cronica literarã la o altã revistã, atunci când sunt silit 
sa renunþ în favoarea unor preocupãri mai “serioase” , mã simt 
frustrat. Pentru mine perioada cea mai fastã a fost cea a profilului 
cultural al revistei, în care literatura avea o pondere deloc 
neglijabilã. E drept, ajunsesem la un moment dat la 16 pagini. Îmi 
sunt încã proaspete dezbaterile organizate pe teme culturale ºi 
literare, despre romanul contemporan, criticã, realism ºi atâtea 
altele. Astfel de discuþii permit o superioarã coagulare a spiritului 
redacþional, care îºi propune mai subliniat punctul sãu de vedere, 
nu adunã întâmplãtor niºte semnãturi. Profilul complex al 
“Cronicii” sãptãmânal politic-social-cultural, impune, cu 
accente diferind de la o etapã la alta, determinate nu de opþiunile 
redacþionale, sublinierea unora sau altora dintre preocupãri. 
Problema unor politologi cu stiluri personale e departe de a fi 
rezolvatã pe plan naþional. În Iaºi existã prestigioºi oameni de 
ºtiinþã a cãror prezenþã publicisticã, alãturi de cea de la catedrã, 
este de dorit. Se întâmplã un fapt curios. Mai dezinvolt se 
manifestã în scris oameni de ºtiinþã exactã, cum sunt acad. 
Cristofor Simionescu, profesorii I. Curievici, unii economiºti 
chiar, decât reprezentanþi ai altor discipline, “mai culturale”. 
Lecþia unor profesori ca Ernest Stere, Vasile Pavelcu, Petre 
Botezatu nu a fost prea bine însuºitã. A gãsi cuvinte pentru a te 
adresa marelui public e o probã a competenþei profesionale 
dublate de un orizont ce depãºeºte liniile strictei specializãri. 
(Dintr-un interviu apãrut în revista "Dialog", 1981)

(...)- Pentru un numãr de ani v-aþi îndepãrtat de Universitate, 
evident fãrã a surpa punþile de legãturã cu aceasta ºi aþi condus 
revista "Cronica". Ce au reprezentat aceºti ani pentru dvs., dar ºi 
pentru hebdomadarul ieºean?

- Au fost ani foarte fierbinþi. Nu aº fi bãnuit cã am sã mã leg 
atât de mult de revistã, de oamenii care lucreazã acolo, mai ales 
cã gândul meu era sã-mi îmbunãtãþesc poziþia universitarã, 
întârziatã la acea datã. Dupã vreun an nu ºtiam altceva în afarã de 
revistã. Cred cã cea mai bunã perioadã am avut-o când 
predomina profilul cultural, când am putut avea mai multã 
iniþiativã ºi întreg colectivul redacþional îºi traducea în viaþã 

O publicaþie nãscutã dintr-o frustrare a vechii echipe 
redacþionale de la revista Cronica, de aici ºi denumirea de 
Cronica veche, ºi-a argumentat vigoarea prin cadenþa 
apariþiei neabãtute lunã de lunã, timp de un lustru, cum îi 
plãcea lui G. Cãlinescu sã spunã. 
Cooptarea în vechea echipã a lui Nicolae Panaite a fost ºi 
rãmîne un evident cîºtig managerial, dar ºi relaþional, fiind o 
veritabilã punte între generaþii.
Urãm mulþi lustri, cît mai mulþi iluºtri Cronicii vechi.

Cassian Maria SPIRIDON,
Redactor-ºef al revistei Convorbiri literare

Un lustru pentru 
Cronica veche

Nicolae BUSUIOC

Cu accent pe
 demersul cultural

inci ani de la apariþia revistei CRONICA veche, o 
revistã nouã, când au trecut? Ce sã mai spunem de 
cei cincizeci ai CRONICII de începuturi? Parcã mai C

ieri poetul Nicolae Turtureanu punea la cale scoaterea unei 
publicaþii despre care nici el nu-ºi imagina cum o sã arate. În 
toþi aceºti ani am fost onorat cu rubrica permanentã Aperto 
libro, între atâtea informaþii de actualitate, articole ºi studii de 
valoare sub remarcabile semnãturi. Revista a devenit un fel de 
oglindã (speculum) a Iaºului cultural care restituie pe mãsurã 
ce „trãdeazã” atât imaginile urbei într-o continuã dinamicã, cât 
ºi vocile reprezentative ale Cetãþii. Întâlnim în paginile ei (cu o 
graficã demnã de invidiat) o diversitate de idei ºi probleme care 
ar trebui sã stea în atenþia celor responsabili cu destinul 
oraºului nostru pentru ca accentul sã cadã pe demersul cultural, 
pe comunicarea radiarã, cu deschideri în toate unghiurile. Mie 
mi se pare cã viziunea ºi direcþiile revistei de azi simbolizeazã 
dacã nu o întoarcere la stilul vechilor saloane literare, cel puþin 
o preluare decantatã a limbajului degajat, eminamente firesc, 
atât de caracteristic odinioarã interlocutorilor de pominã, de la 
„Viaþa româneascã”, în perioada ei ieºeanã. 

Felicitãri colectivului redacþional, la mulþi ani ºi buni 
frumoasei reviste!

   cronica    veche50
 1966-2011-2016

cronica

Nicolae PRELIPCEANU,
Redactor-ºef al revistei Viaþa Româneascã

Am auzit eu bine, sau Cronica împlineºte 50 de ani? ªi, cum se 
mai întâmplã în þara asta, va fi - pun pariu - sãrbãtoritã de douã 
cronici ieºene. Dar asta nu poate fi decât de bine. 
Iaºiul a dat de multã vreme (pentru noi, pentru alþii de scurtã 
vreme) reviste care au fondat cultura acestei þãri. Mã gândesc 
la Convorbirile literare ale lui Titu Maiorescu ºi la Viaþa 
Româneascã a lui Garabet Ibrãileanu, pe care o continuãm, cu 
puterile noastre, la Bucureºti, unde e mutatã de mai multã 
vreme.
Cronica ieºeanã a apãrut deci acum 50 de ani. Maturã azi, 
aceastã revistã a dat literaturii române nume ºi materie pentru 
a nu se pierde. Mã bucur sã-i regãsesc pe unii la noua revistã 
Cronica; în ciuda faptului cã-ºi zice veche, eu o consider 
mereu nouã, aºa cum a fost ºi altãdatã, atunci când ne 
întorceam ochii spre revistele literare cu speranþã ºi 
consideraþie. 
Îi doresc Cronicii Vechi sã fie tot mai nouã ºi sã nu se uite spre 
epitetul ornant din titlu, care e cochetãrie curatã. ªi sã nu se 
predea nici peste alþi 50 de ani care, în fond, la scara istoriei, 
nici nu sunt o veºnicie; numai lipsa unei reviste care a fost ar 
pãrea o veºnicie, prezenþa ei e o eternã contemporaneitate.

„creºterii” ei s-ar putea scrie mult ºi bine. Am sã rezum cu  o scurtã 
relatare a lui Nicolae Turtureanu, care, în 1996, la sãrbãtorirea a 30 
de ani de la apariþia revistei, a fost luat peste picior:  „ªi ce faceþi, 
sãrbãtoriþi ºi pe cei 25 de ani din vremea comunismului, sau pe ãia 
îi aruncaþi la gunoi?” Rãspunsul prompt al poetului valoreazã cât 
un program: „Reþinem ce-a fost bun, iar restul îl aruncãm”.  Tot 
aºa vom proceda ºi acum - a mai spus el în 2011, când s-a lansat la 
apã primul numãr al revistei Cronica veche. 

Cã drumul nu a fost uºor, e lesne de înþeles. Dacã ar fi sã ne 
referim numai la bani, mai bine zis la absenþa lor, ºi încã ar fi 
suficient. Cum sã atragi redactori tineri ºi un numãr  mai mare de 
colaboratori când le spui cã munca lor nu va fi plãtitã? ªi totuºi, 
între cei care au încercat, unii au ºi  rãmas. Sunt tineri cultivaþi, 
talentaþi, susþinuþi de o determinare  superioarã. Una peste alta, se 
vede cu ochiul liber cã, din februarie 2011 ºi pânã astãzi, vechii 
cronicari au mai întinerit cu cinci ani, iar tinerii s-au mai 
maturizat, lucru care se detecteazã imediat în fiecare nou text pe 
care-l publicã.

Acum, la ceas aniversar, nu-mi rãmâne decât sã urez tuturor 
celor care s-au apropiat de  revistã ºi s-au implicat în construcþia ei 
Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã…viaþã…viaþã…La Mulþi Ani!

propriile idei. Am rãsfoit recent  câteva numere din acel timp ºi 
mi s-au pãrut bune, chiar foarte bune. S-ar putea sã greºesc, 
fiecare pãrinte îºi crede copilul plin de calitãþi. Accentuarea 
profilului social-politic ridicã problema calitãþii  publicistice a 
materialelor. Nu am competenþa sã judec  capacitatea 
profesionalã a politologilor. filozofilor, sociologilor, 
economiºtilor º.a. m.d., cu siguranþã însã foarte puþini scriu în 
presã, mã refer la întreaga noastrã presã,  lucruri care sã afirme 
niºte idei personale în veºmânt specific publicisticii. Un articol 
de revistã nu e un articol de curs. Despre toate acestea îmi voi 
spune pãrerile dupã ce va mai trece timp. (Apãrut în 
"Convorbiri literare" ºi în volumul "Portrete în timp", 
editura "Junimea", 1990, sub semnãtura lui Grigore Ilisei)

- Cu ce aþi rãmas din aceastã experienþã “cronicãreascã”? 
Pentru dvs. Cronica a fost o ispitã, o provocare sau o povarã? 
Când aþi plecat de la revistã, v-aþi simþit eliberat sau frustrat?

- Am fost marcat în sens pozitiv, cu toate neplãcerile 
inerente, de aceastã experienþã, am cunoscut din interior o 
lume,” probleme” erau ºi la universitate, care în 1990 s-au 
acutizat, ieºind la suprafaþã. Dupã "Cronica" m-am simþit ºi 
eliberat ºi frustrat, în sensul cã totdeauna când am schimbat locul 
am parcurs o perioadã de acomodare, renunþi la un stil de lucru, îl 
schimbi cu altul, care indiferent dacã l-ai cunoscut în trecut te 
obligã la habitudini uitate. Astãzi când intru în Universitate vãd 
chipuri necunoscute pânã ajung acolo unde sunt cei ºtiuþi, la 
scriitori gãsesc mai uºor cunoscuþi ºi prieteni. Ce a însemnat 
"Cronica" pentru mine? Pe parcurs a devenit ºi o provocare, dar 
am înþeles-o ca pe o datorie. Cu riscul de a folosi cuvinte mari, o 
datorie pentru cultura românã care trebuia sã continuie în 
condiþiile impuse de conjuncturã. (Din "Cronica veche", nr. 1, 
2011, interviu de Nicolae Turtureanu)

Un salut colegial

O revistã de culturã din Iaºi marcheazã în aceste zile o dublã 
sãrbãtoare: 50 de ani de existenþã a revistei Cronica ºi 5 ani 
de existenþã a publicaþiei noi, care, din anul 2011, sub 
numele Cronica veche, o continuã pe cea dintâi, în spirit. 
Orice revistã bunã care reuºeºte sã supravieþuiascã, 
învingând nenumãratele dificultãþi de tot felul, trebuie sã 
însemne un prilej de bucurie nu doar pentru redactorii sãi, ci 
ºi, mai cu seamã, pentru cei cãrora li se adreseazã, pentru 
cititori. Fiindcã o revistã bunã, e cazul acestei reviste 
Cronica veche a anului 2016, reprezintã pânã la urmã o zonã 
care, smulsã confuziei valorice atât de prezente în aceste 
vremuri, e pusã sã asculte de acea bunã ordine intelectualã, 
pe care toþi ne-o dorim.
Or, cu atât mai mult se cuvine sã lãudãm o publicaþie care, 
dispãrând la un moment dat, gãseºte totuºi resurse sã se 
reinventeze, iatã, se dã de trei ori peste cap ºi învie, îºi 
continuã parcursul, prin elanul, prin credinþa într-o idee 
arãtate de redactorii ei dintru început ºi de astãzi. 
La aniversarã, un salut colegial noii reviste Cronica veche ºi 
urarea La mulþi ani, fãrã obstacole ºi fãrã accidente!

Gabriel CHIFU,
Director executiv  al revistei „România literarã”

Liviu LEONTE



4     cronica veche

Aproape, de departe

Aurel BRUMÃ

    CRONICA   VECHE

Liviu Ioan STOICIU

Cronicãrind împreunã…

ând apare o revistã nouã, ºtiu cã am de a face cu 
scriitori cu personalitãþi accentuate - ei o fondeazã, ei 
o gestioneazã în timp (sãptãmânal, lunar, trimestrial C

sau semestrial; gãsind editori, sponsori). Întâi, noua revistã îmi 
atrage atenþia prin ºefii ei, directori ºi / sau redactori-ºefi, mai 
apoi prin „conþinutul” sau aspectul grafic ºi tipografic, sau prin 
colaboratorii lor ºi rubricile de excepþie. Astfel, m-am bucurat 
sã-i vãd ieºiþi la bãtaie, pe frontul revistelor de culturã, pe poeþii 
care poartã numele sfântului cel darnic, Nicolae: Turtureanu ºi 
Panaite, sensibilitãþi aparte, generoase, unul director, altul 
redactor-ºef la Cronica Veche. Le-am fost solidar de la 
început… Au trecut cinci ani, revista lunarã are un mers regulat 
din februarie 2011, de invidiat, o citesc pe internet - poezie, 
prozã, interviu, eseuri originale, comentarii critice. În mare, 
pãstreazã structura vechii reviste ieºene Cronica (ajunsã la 50 de 
ani de apariþie), slujitoare a culturii de expresie româneascã: o 
cronicã a literelor ºi a artelor contemporane, inclusiv cu 
semnãturi venite de dinainte de Revoluþie. Altfel, Cronica Veche 
e „o revistã nouã”, moderatã, sobrã (membrii USR au avantaj). 
Încurajator: vom „cronicãri” ºi-n acest an împreunã, scria N. 
Turtureanu în februarie 2012 - în vremuri atât de schimbãtoare, e 
o virtute rarã sã te þii de cuvânt, nu? Succes pe mai departe! 
Rãmân un cititor fidel. 

31 ianuarie 2016. BV
incizeci de ani, un teritoriu cât deºertul dacã n-ar fi 
situat în dulcissima noastrã climã balcano-ponticã, 
edulcorat  bãsescianã, acum sub klausa C

interculturalismului muribund de tot (mai puþin pentru ãia care se 
ling pe bot din resturile de proiecte încã insuficient fezandate 
european). Aº sta confortabil la marginea acestei jumãtãþi de 
secol, întindere uºor vãluritã aniversar, dacã aº avea nada 
potrivitã, scule, cârlige ºi, exact pe ideea asta, vãd cã ceva trage, 
pluta sticlei se zbate ºi, victorios, mã scot pe mine însumi ca 
posibil trofeu. În '66 eram cu doar douã trese de heidelbergian 
cuzist, sergent care va sã zicã, fugãrit de tempeste poetice prin 
„nocturnele” lui Nic Turtureanu, pe la cenaclurile bahice ale 
siamezilor  Stelian Baboi&Virgil Cuþitaru, la mansarda palatinã 
a lui Liviu Rusu ºi, ceva mai sclivisit, la cel condus de  
universalistul Ion Constantinescu.  În faþã, la distanþe fizice 
convenabile uneori ºi la câte un schimb de replici, ocupanþii tot 
mai în clar ai unor locuri binemeritate saltului din tranºeele 
literare ale momentului (Mihai Ursachi, Adi Cusin, Cristian 
Simionescu, Vicenþiu Donose º.a.).  Abia în '67 am îndrãznit sã 
intru pe culoarul Cronicii ca donator de manuscripte personale. 
Lãtrat de condica de prezenþã, am cârnit la dreapta, la stânga, 
uimit de supremaþia devorantã a birourilor  din gâtlejul  cãrora 
victimele surâdeau la lume anesteziate, posibil, de patima 
scrisului. Circumspect, poetul Dan Laurenþiu a aterizat foile 
primite deasupra teancului  cu ceilalþi, eu însumi devenind un 
celãlalt pânã la decizia completului de judecatã ºi enunþul public 
al debutului.  „Fugi. Ce mai stai?” Asta a fost prima Fugã „Opus 
C”. Câteva luni am devenit cel mai înfocat cititor al Cronicii, 
gagist la Continental sau în bufetul de la parterul redacþiei unde, 
în ciuda concurenþei cu „Iaºul literar”,  prieteniile loiale îi 
adunau pe apolinicul Horia Zilieru, Cyrano  alias George 
Lesnea, mesianicul Mihai Florin Petrescu, bonomul taciturn 
Nicolae Barbu, arar Ioanid Romanescu ºi toatã floarea cea 
vestitã a literaturii ieºene.  

A doua fugã de la Cronica a fost recul la prima.  Se cocea de-o 
revistã studenþeascã („Alma Mater”) ideea pãrând a puí cu avans 
într-un supliment la revistã, „Gaudeamus”. ªtiu cã am încurcat 
douã-trei zile traseele de prim-plan ale greilor de acolo, în special 
M.R.I. ºi, parcã, profesorul Al.Andriescu, Corneliu ªtefanache ºi 
parcã a fost - parcã n-a fost, chestia asta cu redactarea, cu 
cuadraþii alimentându-mi cu supramãsurã teama pierderii 
închipuitei libertãþi.  Am cârnit-o spre teatru, douã premiere, o 
amiciþie galopantã cu cerebralul Constantin Dinulescu, cu Madi 
Spãtãrelu (ilustraþia muzicalã la „Mona Lisa”) ºi în '69, dupã stat, 
mã trezesc sub semnul indubitabil al unei jumãtãþi de birou 
redacþional la Cronica. Jumate eu, jumate el, Alexandru Pascu. ªi 
cum sertarele erau doar pe o parte, a fost a treia Fugã. Unde? Nu 
mai conteazã. Dupã o lunã de lipit fotografii în buricul târgului, 
atent supravegheat de fostul meºter turnãtor Zilberman (e o vacã 
nu-i un cal), vigilent la orice irosire de pap pe altceva decât 
epopeea tot mai glorioasã a mersului înainte ºi neabãtut, dupã o 
noapte lungã cât o chenzinã, eram dus cu onorurile cuvenite 
eroului (tipi  recalculaþi dupã expiere) la Gara Mare.  Boemul 
Ghiþã Lupu (Dumnezeu sã-l ierte) ºi Carmen Vãraru (eroina din 
Cetatea) au fluturat oarece ca sã se vadã cã se vãd. 

ªi cum de ciumã se mai scapã, de Cronica ba, un dom 
redactor de-acolo ºi prietin de secole, (hai cã nu ghiciþi cine-i 
N.T.!) m-a livrat radioului ieºean, o rãzbunare sadicã pe mai 
mulþi ani (35) ºi mai multe virgule pe care nu întotdeauna le-am 
pus la locul potrivit. „Ia-l domnule, cã ãsta vorbeºte ºi când 
respirã!”  Acelaºi N.T., ajuns sculã mare la înnoita Cronicã 

Fugile cronice

veche, m-a aºteptat la cotitura capãtului de linie, ca asistat social, 
ºi m-a condamnat la voluntariat  în interes public pentru 
urmãtoarele câteva decenii. N-am ispãºit decât cinci din care se 
reduce timpul de 30 zile ori 12 cãrþi în cinci ani, conform 
normelor guvernamentale, de unde ºi concluzia personalã cã, 
spre deosebire de ceilalþi ºi celelalte victime în exerciþiu 
redacþional eu aniversez doar patru ani din cinci. Anul rãmas ºi 
ceilalþi la mulþi ani îi donez cu dragoste prietenoasã minunaþilor 
bãrbaþi ºi dragelor de ele Virginia, Mihaela, Raluca, truditori 
donquijoteºti la existenþa acestei aventuri a spiritului mereu 
tânãr ºi reîntinerit,  Cronica.  În final, cã am scris prea multe 
litere ºi operaþiile costã mai mult decât o nuntã sau o 
înmormântare, un bonus pentru toþi cititorii: numerele 
câºtigãtoare la 6 din 49 din aceastã sãptãmânã, 50 - 35 - 5 - 70! 
Cine nu joacã, nu pierde!

n anul 2016, revista „Cronica”, împlineºte jumãtate de 
secol de la înfiinþare, iar “Cronica veche” 5 ani de la 
prima apariþie. Acest moment aniversar ºi sãrbãtoresc Î

ne îndeamnã sã retrezim memoria noastrã afectivã ºi sã 
remarcãm rolul major pe care aceastã publicaþie l-a avut, între 
altele, în consolidarea unor nuclee literare în judeþele 
Moldovei. Privind în urmã, putem afirma cu recunoºtinþã cã 
mulþi dintre scriitorii din judeþul Neamþ, afirmaþi în ultimele 
decenii, au debutat ori s-au numãrat printre colaboratorii 
statornici ai revistei ieºene, care, în anii ei de glorie, favoriza 
vizibil „provincia” ºi „ariile laterale”, în cãutare de noutate 
creativã ºi de nume noi pentru literaturã ºi viaþa artisticã - 
plasticã, teatralã, muzicalã. „Cronica” s-a impus ºi a rãmas o 
ºcoalã de publicisticã ºi de promovare a talentelor tinere ºi a 
valorilor certe ale artei. Rãsfoite astãzi, paginile de colecþie 
ale revistei stau mãrturie despre dorinþa ei de a se impune în 
timp drept o „cronicã vie” a sensibilitãþii de ieri ºi de azi, orice 
istorie culturalã neputând face abstracþie de acest fond imens 
de comentariu ºi informaþie. Revirimentul din ultimii cinci ani 
ai revistei au readus-o în linia întâi a vieþii publice, 
actualizându-i trãsãturile iniþiale: spirit critic, echilibru, 
dinamica ideilor, sobrietate, profesionalism. Ca multe dintre 
revistele de tradiþie ºi de autoritate de la noi, rezistã ca reper de 
contrast faþã de moda agresivitãþii ºi prostului gust ce animã 
mass-media sau infofagia virtualã.

Îi urãm „Cronicii vechi” o existenþã lungã ºi bogatã în 
fapte de folos culturii naþionale, care are nevoie astãzi, mai 
mult decât oricând, de continuitate ºi de fidelitate faþã de 
identitatea sufletului românesc.

Cristian LIVESCU, 
Director editor

Raluca NACLAD, 
Redactor-ºef 

Revista de literaturã ºi arte „Antiteze”,Piatra Neamþ

u dor de înnoire mereu, pe cât zice-se cã ar fi veche, o 
cronicã apare fãrã oprire de vreo câþiva ani încoace. 
Printre surate, nenumãrate, darã nu îndeajuns ca sã C

astâmpere cea sete din tiparniþe de care încã aceste vremi se 
învrednicesc, ºi-a pus în gând sã ducã mai departe zãlog de tainã 
pus pe stindard în urmã cu jumate de veac în câmpul cronicãresc 
cultural. ªi iatã-ne ajunºi la cincinal.

Pare de mirare, dar nu chiar aºa nepotrivit, cum sã se poatã 
împleti, laolaltã, oameni din fire ºi stofã aºa de felurite. La o 
sloavã ºi voroavã se adunã, împreunã, fãrã pricinã ori prilej de 
supãrare, sã îºi þinã hangul precum îi nãravul la fieºtecare. ªi 
musai când pun lumea la cale sã se întreacã în povestit pânã la 
târziu ceas de taifas.

Iarã  aripa mai tânãrã, chiar dacã aºa tânãrã nu prea ar mai fi, 
cât de zglobie ºi zurlie pare, dacã nu s-ar lua în seamã ºi lucrurile 
fãcute cu sârg, ai crede cã nu are mare cãutare. Când colo, e sarea 
ºi piperul la orice lucrare. Nu cã partea cea conservatoare, de 
reguli ºi tipare vreau sã zic, nu ºi în cele de mãiestrie înaltã, nu s-
ar întrece la veselie ºi ºolticãrie, cã altfel nu s-ar prinde în horã, 
laolaltã, pentru nimic. Numa' când e vorba sã iasã numãrul, apãi 
nu mai e loc de ºagã ºi pun cu toþii umãrul cu zor sã o scoatã la 
capãt degrabã. Toate cu socotealã ºi la timpul lor, dupã 
rânduialã.

Zice o vorbã înþeleaptã cã cine se aseamãnã se adunã. Aiastã 
adunare mi-a fost pe plac ºi din ziua în care m-a primit cu pâine ºi 
cu sare întru omenie am ºtiut cã tot cu zel de strãdanie o sã mã þie. 
Cã nici acuma, de departe, pe cât de aproape aº vrea sã fiu, nu am 
pregetat sã mã înfãþoºez ºi eu cu bucurie ºi un hrisov drept 
mãrturie în paginile noi, cu slova cea tipãritã ºi meºteºugitã, care 
o rãzbate iarã la luminã, sã ne þinã dimpreunã, lunã de lunã. Fie 
ca a mea caldã îmbrãþiºare ºi urare sã ajungã în dar, la ãst ceas 
aniversar.
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Dumitru Augustin DOMAN,
 Redactor-ºef la revista „Argeº”

Cronica veche împlineºte acum vârsta de grãdiniþã de cinci 
ani? Ori Cronica nouã împlineºte tot zilele astea 50? Ce e 
vechi ºi ce e nou în aceastã poveste? Înþeleptul Ecleziast zicea: 
„Dacã este vreun lucru despre care sã se spunã Iatã ceva nou! 
acesta a fost în vremurile strãvechi, de dinaintea noastrã”.  
Pãstrând proporþiile de timp, ca de la eternitate la ani, Cronica 
nouã de astãzi (adicã veche) este de dinaintea noastrã, adicã 
din anii 60-90. Echipa veche este echipa nouã sau, cum sã zic, 
echipa cea nouã este într-o oarecare mãsurã cea veche ºi 
viguroasã. Dar, ce e vechi ºi ce e nouã, ne întrebãm ºi socotim 
în zadar. Nu asta conteazã, ci faptul cã vorbim aici de cinci ani, 
pe de o parte, ºi de un jubileu, pe de alta; 50 de ani, vezi bine! 
Ceea ce conteazã e cã „revista nouã” Cronica veche este o 
publicaþie de þinutã, gazetã culturalã completã, plinã de miez, 
deloc o culegere pur ºi simplu de articole, de texte, fie ele ºi 
geniale, ci are o structurã  bine articulatã, un proiect editorial 
de luat în seamã. Dar, cum cuvântul din poveste înainte mult 
mai este, vorba humuleºteanului, e momentul sã vã spunem La 
mulþi ani cu împliniri mãreþe! de pe Argeº în jos, de la surata 
voastrã care ºi ea va împlini în iunie 50 de ani; aproape maturã, 
ca sã nu-i spunem babã.
Dragi cronicari, dacã împliniþi 50 de ani, sã fiþi veºnici tineri! 
Dacã împliniþi cinci ani, sã creºteþi frumos ºi la fel de inspiraþi!

Trecut-au anii...

Florin FAIFER

ra, pe cât mi-aduc aminte, sfârºit de iarnã. De iarnã, 
dragã-Doamne, adevãratã, ca în pastelurile lui 
Alecsandri. Era o plãcere sã calci prin troienele E

pufoase, iar seara, sub lumina lunii, sã auzi cum scârþâie zãpada 
sub încãlþãrile care îºi regãseau rostul. Aerul proaspãt te îmbia 
sã-l respiri. Acum, când cutreier cu mintea în vremea aceea, am 
sentimentul ciudat cã episoadele acelui anotimp precum ºi cele 
ce vor urma rãspândeau iradieri simbolice. Iarna, dar mai ales 
primãvara îºi ofereau spiritului reflexiv semantica lor. 

Anotimpurile, cu al lor veºmânt... O schimbare era pe cale sã 
se petreacã, o schimbare de climat care, dupã atâþia ani cenuºii, 
ne readucea pe chip surâsul. 

Aºa gândeam atunci... Cu multe candori, dar poate ºi cu 
nãdejdi îndreptãþite. În teatre, repertoriile se reîmprospãtau, 
oferta de filme a Vestului era în creºtere, cãrþi bune apãreau ºi 
lectura lor nu se mai fãcea, ca într-o vreme, pe furiº. Vedeau, cum 
se spune, lumina tiparului publicaþii care îmbogãþeau, care 
colorau peisajul. Reviste cu un aer european, pe hârtie velinã, cu 
paginaþii ademenitoare. Periodice care, înrãdãcinate în prezent, 
aruncau punþi spre trecut ºi cãutau sã întrezãreascã în viitor. 

Printre acestea, din 1966, „Cronica” ieºeanã. „Cronica” 
veche, pe atunci cât se poate de nouã. Peste câþiva ani, în 1971, o 
nouã serie a „Convorbirilor literare” continua cumva „Iaºul 
literar”. Oricum, ºi una ºi alta - ºi altele care vor ieºi la ivealã - nu 
duceau lipsã de colaboratori. În Iaºul cultural aveai de unde 
alege. Lume bunã... În þinutã de protocol sau mai slobozi în 
purtãri, cronicarii aºteptau sã-ºi spunã cuvântul. 

ªi erau, din Iaºi ºi de prin þarã, semnãturi procopsite, nu le fie 
de deochi! Nume în preajma debutului, nume bãtând la porþile 
consacrãrii, nume aureolate de prestigiu. 

Cu aceastã „Cronicã”, în pofida unor avataruri, ce au marcat 
o epocã, am legat, cum se spunea într-un film celebru, o lungã ºi 
frumoasã prietenie. Puteam sã scriu fãrã multe crispãri aproape 
despre orice. Mã amuza sã strecor aluzii care nu ºtiu dacã erau pe 
placul cenzurii. Poate cã se fãcea cã nu le vede. Am fost, în orice 
caz, destul de liber sã mã manifest. E adevãrat cã în finalul unui 
articol m-am pomenit cã mã smeresc dinaintea geniului 
Carpaþilor. Nu era, pe cuvânt de onoare, scrisul meu. A fost o 
„colaborare” a redacþiei, care, în atmosfera tot mai 
constrângãtoare, era aproape de neevitat. 

Altfel, repet, nu am suportat mai ºtiu eu ce ingerinþe, pãcat ar 
fi sã zic. Relaþii bune, de confort, am avut cu cei ce s-au perindat 
la conducerea hebdomadarului - Constantin Ciopraga, ªtefan 
Oprea, Liviu Leonte, Ion Þãranu, Ioan Holban, Valeriu Stancu, 
Nicolae Turtureanu, Nicolae Panaite. Dincolo de orgoliile 
mãcinãtoare, în ciuda unor certuri care numai bine nu au fãcut, 
crizele s-au stins ºi de unde - de neunde au licãrit ºi nu rareori 
scânteiazã alte ºi alte resurse de regenerare.

Încât, „Cronica veche” merge mai departe... 

ªcoala de publicisticã
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

Pe muchie de Osana

u, eu ºi-o cafea. Licoarea e realã, 
eu doar cred cã da, în timp ce tu 
continui sã te joci, aºa cum ºtiu T

cã ai fãcut de când m-ai iniþiat. Facem din 
când în când, benevol, schimb de consistenþã ºi rol. Uneori mã 
laºi sã te þin în mâini, sã te privesc printre paragrafe, direct, sã 
dau pagina încet, sã-þi adulmec aroma de tipar ºi sã cred în 
concret. Alteori dimpotrivã, tu eºti cea supradimensionatã. Te 
materializezi în jurul meu ca o hologramã. Mã (ab)sorbi ºi-mi 
clãdeºti firesc, din litere, casã. Eºti fantasma mea Cronicã, de pe 
strada Veche. Mã-ntorc la tine iar ºi iar. Cu sete, iraþional chiar. 
În cartierul tãu s-au insinuat între timp clãdiri alese. Populate 
pânã la refuz ºi adulate, de norod, prin pieþe. Le descos cu ochi 
idolatri ºi tresar orbit, ca de strãlucirea unui halou neavenit. Fug 
haotic pe scãri pânã la ultimul cat. O, da!, e adevãrat. Panorama e 
fãrã egal. ªi totusi de ce, mistuitã de tandreþe, tot pe tine te vreau, 
tot þie îþi dau, în ºoaptã, bineþe?

Am ca-ntotdeauna o poveste în plus, o emoþie în minus ºi-o 
dependenþã grea, vizavi de reacþia ta. Îþi nãvãlesc doar în living 
de vreo cinci ani. Mai ºtii, ne-a fãcut ceremonios cunoºtiinþã un 
teatrolog galant. Era (acum ºtiu) pe vremea când mã minþeam cã 
ºtiu ce e estetica golului cu-adevãrat. În fine, un detaliu 
insignifiant. Ce n-am apucat sã-þi spun e cã te ºtiam. Nu ne 
conversasem în tete à tete, nu bãtusem cochet la poarta ta, dar 
admirasem cred afiºul, prin care anunþai cã þi-e dor sã mai faci, la 
bal, câþiva paºi ºi apetitul viu, pentru chiriaºi. Culþi, faimoºi, 
rodaþi ºi potenþial bogaþi. Eu te-am curtat un timp, timid ºi 
vinovat. Îþi trimiteam e drept, semnale abil flancate, cu aluzii 
plastice, mai mult sau mai puþin convenþionale. ªi într-o zi mi-ai 
mãrturisit c-am putea, cã n-ar fi o idee tocmai rea, sã ne mutãm 
împreunã, cumva. Am savurat chemarea, þi-o spun franc. 

Odatã trasferatã, pândeam seratele de modã veche pe care le 
dãdeai. Era o plãcere pe care nu mi-o refuzam. Coboram rar din 
camera mea, dar îþi studiam locatarii cu ºi de dupã perdea. În 
capul mesei, cu maniere fals-severe, se aºeza poetul cu ochi ºi 
versuri maree, ce ºtie a cuprinde o lume sub cheie. Lângã un (stil 
roccoco) ºifonier, un domn cu fler, pipã ºi -n replici piper, iar 
vizavi, penumbra aduce un chip reflexiv, ce poate traduce, clipa-
n metaforã-dulce. Pe divan, cu profilul devoalat parþial, de 
lumina abajurului roial, prezenþa aceea mereu subtilã ºi caldã, 
traversând prin gânduri meridiane, fãrã canoane, dar cu escale, 
prin mai pline de miez, trecãtori temporale. Se impune apoi (aºa 
cum tu mi-ai reproºat, cã eu nu am instinctul nativ sã o fac) 
femeia-cãpitan. Struneºte radical cronici literare ºi-un regiment 
muzical. E rândul timidului hâtru evadat voit în poveste, pentru 
cã doar acolo se mai, sincer, zâmbeºte. Cã finanþele ºi poemele 
nu sunt principii contrare o dovedeºte domnul bine, aflat mereu 
pe picior de plecare. ªi ar mai fi în fine, doi ocupanþi: o poetesã 
cãlãtoare, iubitoare de festivaluri ºi soare, precum ºi un boem 
consumator subtil, de arte scenice cu (pi)stil. Toþi se simþeau în 
largul lor. Eu, precum bãnuieºti deja---temporar obiect de decor.

Sã evadez din camuflaj ºi dormitor n-a fost aºadar uºor. ªtii, 
mã gândesc cã se prea poate ca mezinul sã aibã întotdeauna parte 
de transfer de încredere, în rate. Metodele lui sunt considerate 
naive, ºi încã nu pe deplin articulate. Îþi aºteptam girul cu 
voluptate. Erai intimidantã cât încape ºi totuºi te simþeam... 
ombilical aproape. Câteodatã mã îmbrãþiºai din senin, alteori mã 
scuturai de propriu-mi venin ºi de câte-o romanþã deprimantã, 
îmbibatã-n vin. Nu ºtiu nici acum dacã, sau prin ce, te-am 
cucerit. Dacã a fost vreun gest smintit, vreun acord sufletesc, 
empatie pe roate, vreo rãstãlmãcitã carte sau toate acele 
prelegeri luuungi, deconspirate agale, pe arte vizuale. Domeniul 
spumos în care m-ai lãsat sã redecorez serios. M-am bucurat de 
fiecare expoziþie în parte. Þi le-am expus în living pe simeze 
imaginare. Le-am filtrat kinestezic aproape pe toate: moderne, 
clasice, abstracte, spectaculoase sau demodate, colective, 
personale, prãfuite sau coloristic revendicate, pline de miez, 
golite de sens, cuceritoare, din galerii frizante sau doar încropite 
fumoare. Dupã, vãzându-te prinsã, þi-am narat când melancolic, 
când haios dar afectat, episoade elene ºi alte cãlãtorii cu semne, 
pe care le ratezi în jurnal, din lene.

Treptat, livingul tãu s-a aglomerat. Aveam la rându-mi 
proprii invitaþi ºi permisiunea ta amabilã de-a consacra 
dilematica drept axis mundi, improvizat. Idei în evantai. O 
experienþã de la care n-aº putea uºor abdica. E incredibil câte ne-
am spus sub umbrela asta, nu-i aºa? La câte se poate un om 
gândi, câte opinii se nasc, câte autocenzuri se desfac, câte bariere 
se ridicã sau, dimpotrivã cad. Cât de greu e sã defineºti Fericirea, 
ce e o Cumpanã, ce înþelegi prin Frici poate, dacã-s ele negative 
sau dimpotrivã, tentante, de ce sunt Atentate, despre "n" faþete 
ale Artei preferate, la ce se reduce o Prietenie, de ce sã scrii de 
mânã, de ce cade, peste Copilãrie, o foºnitoare melancolie, ce e 
dragostea transpusã-n comercial sau Supradoza de senzaþional. 
Ce faci din Curiozitate, care-i scorul la Vacanþe ºi restanþe, 
Tabuuri fundamentale, inventate, legale, ce faci la Rãscruce, 
dacã pui sau nu pui cruce. ªi alte câte-n lunã ºi stele subiecte 
aþâþãtoare de dileme. Le-au dezbãtut pe toate, figuri publice 
consacrate dar ºi prezenþe (conform coeficientului nu absolut 
onest de succes) mai puþin epatante. ªi dacã-n cazul primelor 
aºteptãrile erau în genere, optim bifate, epistolele celor din a 
doua categorie, le-am aºteptat uneori cu înfrigurare. Pentru cã 

ele mi-au produs surprizele acelea aºteptate, m-au împlinit 
emoþional, m-au reconectat la verticalitate. ªi pentru cã, dincolo 
de subiectele ancorate în sine, s-au þesut ºi destrãmat caractere. 
Am învãþat cã, dincolo de tiparele temperamentale, nu existã cu 
adevãrat scheme portretistice inefabile, ci doar himere. 
Rezumate fabulistice, cu impact ºi cerere.

Livingul tãu, cu mir bine uns, te rog, nu-l þine ascuns. Mai 
sunt încã multe de spus ºi nu se întrevede nici un apus. Cinci ani 
nu-mi sunt de ajuns.
Eu, tu ºi-o cafea. Ea gustatã, tu realã, eu vie. Dulce nebunie!

n urmã cu vreo patru ani mi-am fãcut ºi eu, aºa ca tot omul, 
cont pe Facebook. N-a  fost ideea mea, ci a unui prieten 
informatician care mi-a povestit entuziast cum pe Î

"feisbuc" pot gãsi tot felul de lucruri propice  ariei de interes 
personal. Pe mine mã interesa pictura, deci voiam sã cunosc 
pictori, critici de artã ºi alte chipuri din sfera culturalã. Aºadar, 
împins de la spate, am început prin a-mi posta tablourile pe 
pagina imaculatã. Dupã familiarizare, a început sã-mi placã la 
nebunie treaba asta. Nu era zi pe care s-o consider împlinitã dacã 
nu intram pe feisbuc, o turã mãcar. Practic, pe nesimþite m-am 
...mutat. Devenisem dependent, clar. Dacã la început mã 
mulþumeam cu niscaiva postãri, comentarii ºi ciupituri, dupã o 
vreme, am tras discret cu ochiul la vecini ºi am observat cã 
feisbuciºtii profesioniºti erau campioni la postarea pozelor cu 
cãþei ºi cu pisici. Eu rãmãsesem la stadiul de amator, postând 
numai imagini ºi rareori un gândiºor. Cum nici nu aveam pisicã la 
data aceea m-am simþit frustrat. ªansele egale, unde erau? 

Gioni, cãþelul meu, mã putea  salva. Am luat aparatul foto pe 
umãr ºi-am coborât în curte hotãrât sã dau lovitura. Când m-a 
vãzut a simþit, ºtiu exact!, cã va fi o zi mare, marea lui ºansã de a 
socializa. E drept, prin intermediar. Sãrea ca nebunul când pe 
colibã, când pe gard, pentru impresie ºi impact. Am realizat 
urgent cã Gioni are talent din nãscare, ba mai mult, are în unele 
miºcãri ale cozii, deloc arbitrare, tresãriri de geniu, clare. Am 
deschis portiþa gata de filmare, însã bietul Gioni, avid de 
libertate, a tulit-o ca din puºcã ºi n-a mai fost chip sã-l zãreºti 
pânã la apusul de soare. S-a întors acasã lihnit ºi fãrã chef, astfel 
încât ºi eu m-am dezumflat complet.

ªi cum o tristeþe nu vine niciodatã singurã, au prins a mã 
nãpãdi în cascadã toate amintirile din copilãrie. Între ele, un 
episod de pe vremea cand aveam vreo ºase, poate ºapte ani. La 
ceas de prãºit porumb. Personaj principal - Bunica. Se fãcea, în 
amintirea mea, cã ºi-a ascuþit bine sapa ºi a început sã prãºeascã, 
cu râvnã, pânã a dat de ceva. S-a auzit un zgomot ascuþit ca ºi cum 
ai lovi o bucatã de metal. Când s-a uitat mai bine, ce sã vezi, din 
pãmânt bunica a cules o grenadã. Cât se poate de realã. Eu, curios 
din fire i-am cerut-o sã mã joc, la care bunica mi-a spus pe loc, cã 
obiectul e într-atât de periculos de pot sã ºi mor. Dar eu nu ºi nu, 
cã doar n-oi fi aºa þap sã-mi dau cu ea în cap. Într-un final, pentru a 
pricepe, bunica mi-a povestit pe îndelete cum stã treaba, cum a 
fost în rãzboi, cum sãreau schijele de la grenade pe lângã ea ºi ce 
lucru de mare spaimã era. Când am auzit, am întrebat-o cum se 
face de a scãpat, iar ea, mi-a spus cã, vãzând cum cad grenadele 
ca merele când scuturi pomul, deodatã s-a enervat la culme, a 
ridicat sapa în sus ºi când a strigat o datã din toate puterile la 
nemþii ãia din tranºeul de pe deal, acþiunea s-a oprit, de ziceai cã 
rãzbelul s-a încheiat pe neaºteptate. Ce le-a  strigat? Bãi 
nemþãlãilor, nu vi-i oleacã de ruºine obrazului sã aruncaþi cu 
grenade în grãdina omului, la nimerealã? Voi nu vedeþi cã mã 
chinui a prãºi pãpuºoiul nãpãdit de buruianã?

La ce v-am spus toate astea? Pentru cã aºa s-a-ntâmplat, de 
am ajuns în paginile Cronicii Vechi iniþial. E povestea pe care a 
vãzut-o Raluca, de m-a contactat pentru propunerea de a publica. 
Nu-mi mai încãpeam în piele la gândul cã bunica mea va deveni 
celebrã, chiar ºi aºa, decoratã post-mortem cumva. La gândul cã 
toatã lumea va afla cum la noi în sat nemþii au fost învinºi, nu tu cu 
tun, nu tu cu mitraliere, ci cu sapa. Iar la capãtul sapei era ea. 
Bunica mea, Trandafira. La multi ani, Cronica Veche ºi la multe 
alte poveºti fãrã pereche! 

Mereu povestea...

David CROITOR

Ion CORNEA

Ca un fagure de miere

radierea Absolutului, în sublima sa hierofanie novatoare 
ºi fremãtoare de ordine, asupra înfiinþatei lumi 
existenþiale, a condus prin autarkeia/ autosuficienþã, la I

macularea esenþelor înlãuntrul formelor. În lumea trofic-
entropicã a corpurilor, plantele transfigureazã splendoarea 
luminii în umbre; ierbivorele întunericesc ºi fiarele fac scalda 
beznei. Efecte: fagul australian dãinuie umbre de 13 500 de ani, 
þestoasa vietnamezã posedã un certificat regal de naºtere datat cu 
620 de ani în urmã, iar americanii s-au lãudat cu un câine chior, 
ºtirb ºi chel care împlinise 32 de ani. La izvor, se naºte lumina 
purã a nevãzutelor lui Dumnezeu, la vãrsare, extincþia în lumina 
lucifericã a vãzutelor.

În Biblie, Marele Preot le cuvânta preoþilor: nu daþi 
mãrgãritarele voastre la porci! Cine erau porcii? Într-o sferã 

imaginând ierarhic poporul, ei ocupau ecuatorul. Erau proºti, 
mulþi ºi materialiºti-luciferici. Deasupra lor tronau morþii, 
adormiþii (vezi îndemnul ,,morþii sã-ºi îngroape morþii …). Peste 
morþi erau viii, înviaþii, enoriaºii privind cerul preoþilor. Sub 
nivelul porcilor erau pozate categoriile indezirabile: câinii ºi 
demonii. Ce sunt mãrgãritarele? Duh Sfânt prelevat din Chivotul 
Legii pentru a fi ,,circumscris” prin iniþiere preoþilor din cutia 
Templului. Aici apare însã pericolul hermetismului de a se 
metamorfoza în orfism prin diseminare din nivel în nivel, în 
lipsa unui control strict al cheilor cutiilor. Aici intervine Hilel, 
care stabileºte metodele de educaþie, de trecere prin vãmile 
sufletelor, vãzând cã ideile nu pãtrund în inimi, ci rãmân 
,,cocoþate” pe ele. La douã metode foloseºte Legea Talionului: la 
bine cu bine, pentru inima fertilã a viilor ºi la rãu cu rãu, pentru 
inima încremenitã a porcilor. La a treia metodã aplicã Legea 
Urii, pentru inimile pietrificate ºi rebele ale câinilor ºi 
demonilor.

Prin rezonanþã, excelenta POiETICA sano-luminicã a 
logosului nutreºte piramida codurilor ºi limbajelor. Cele 
religios-spirituale procesate teologic; artistic-filozofice, 
analogice; tehnico-ºtiinþifice, logice; ºi la grãmadã formele 
vulgare i-logice, sub-logice sau supersterilizante, pixelizate, 
zerograde, sigetice. Mi-ar place sã vã aflu pãrerea despre limba-
francã Toki pona, care are un vocabular de 123 de cuvinte ºi se 
poate învãþa chiar într-o zi.

Genurile, ca instrumente, se regãsesc în varii moduri de 
exprimare spaþio-temporalã, ziaristica fiind cea mai vie, 
fierbinte ºi autenticã formã de manifestare. În artele plastice, 
crochiul ocupã acelaºi loc, evidenþiind optim potenþialul ºi tipul 
de sensibilitate al creatorului precum ºi forþa lui de impact. 
Artistul adevãrat face legãtura între zei ºi muritori, mãsura 
talentului fiind datã de combinaþia întru viaþã a transpiraþiei 
(exerciþii), inspiraþie (relaþia cu Muza) ºi revelaþie (contingentã 
cu Dumnezeu). 

Astãzi este la modã talentul fãcut (99 % transpiraþie ºi 1% 
inspiraþie) faþã de talentul nãscut (99% revelaþie…) ºi sunt bine 
recompensaþi ºi vizibili artiºtii de gaºcã, care fac legãtura între 
muritori, mediu de afaceri ºi conducãtori cu opere de unicã 
folosinþã.

În acest orizont de aºteptãri, felicit hãrnicia ºi talentul 
redactorilor ºi colaboratorilor revistei Cronica Veche, care, 
asemenea albinelor, au cules parfumul nemuritor ºi polenul 
efemer al florilor culturii dãruind  miere limbii române timp de 
50 de ani.Traducerea din limba Pix-eliens  în sublima limbã 
românã a fost realizatã de subsemnatul, cu ajutorul lui Dan 
Alexe, care în Dacopatia aratã cã X din cuvântul Pix = pixel, 
XXX = porci ºi Zero = Absolutul. Îi mulþumesc ºi lui Matei 
Viºniec, pentru conceptul de Om pubelã, de unicã folosinþã.

Când te apropii de 59 de ani, ca mine, ºtii cã o jumãtate de 
veac trece repede. Proaspãt elev la Liceul Internat Costache 
Negruzzi, am descoperit revista Cronica în 1972, graþie unor 
colegi care o citeau regulat. Am cãpãtat acces la o lume a 
culturii de care mã simþeam atras, dar de care pregãtirea 
pentru Institutul Politehnic, studiile acolo, stagiul militar ºi 
cariera de inginer aveau sã mã îndepãrteze oarecum. Dar nu 
de tot ºi nu mereu. Revistele culturale, mai ales cele ieºene, 
profesioniste ori studenþeºti, m-au ajutat sã rãmân la curent 
cu multe din ideile ºi operele care contau.
M-am consolat la maturitate cu revenirea, de aceastã datã ca 
manager, în domeniul culturii. Am ajuns astfel sã-i cunosc 
mai bine pe creatorii de culturã, mulþi dintre ei redactori ºi 
colaboratori la Cronica veche. Cu modestele mele posibilitãþi 
personale ºi instituþionale, dar din tot sufletul, am încercat sã 
le fiu de folos.
Le urez tuturor drum bun spre centenar! Fiecare spre 
centenarul sãu ºi, împreunã cu ceilalþi, spre centenarul 
revistei.

Drum bun spre centenar!

Virgil BÃBÎI,
Director Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Iaºi

Picturã de Val GHEORGHIU
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Bogdan ULMU

În trena amiciþiei...

n jurul vîrstei de 21-22 de ani, 
bucureºtean fiind, încercam sã citesc 
toate revistele culturale ale þãrii. Î

Culmea, aproape reuºeam! Aºa am descoperit ºi Cronica 
ieºeanã.

Într-o zi, ªtefan Oprea, cu care mã-ntîlneam pe la 
festivalurile teatrale, îmi cere ceva pentru revistã: þin minte cã i-
am dat un articol despre simbolul cehovian. A ºi apãrut.

La începutul lui 1988, am venit în Iaºi, din motive conjugale: 
mi-amintesc cã am mai publicat cîte ceva, dar nu des. Însã îmi 
plãcea atmosfera din redacþie. ªi mi-amintesc partidele de ºah.

Dupã 90, am þinut, cîteva luni, ºi-o rubricuþã: De-ale gurii. A 
fost un prilej sã revin în redacþie ºi sã mã-ntîlnesc cu mulþi literaþi 
moldavi.

Dupã o vreme, am fost solicitat sã scriu ºi la Cronica lui 
Valeriu Stancu. Am þinut aici douã rubrici: una de film (aveam o 
paginã, împreunã cu Pavel Azap, pe care-l adusesem dela Cluj), 
apoi o revistã a presei, pe care o supraintitulasem Revuista 
revistelor: era o paginã de revistã foarte gustatã, deºi cronofagã.

Mai trec cîþiva ani ºi amicul Turtureanã mã solicitã sã vin la 
Cronica veche. Ceea ce am ºi fãcut. Mã bucur cã sunt lîngã 
cronicari vechi ºi noi: de învechit nu m-am învechit, dar nici 
speranþe sã mã înnoiesc nu am. 

Oricum, merg înainte, cît s-o mai putea, în trena amiciþiei & 
gazetãriei literare...

Carmen VERICEANU

 Tranziþii

rumul de la „Cronica” princeps 
la „Cronica veche” nu a fost 
s i m p l u ,  a  d e p i n s  d e  D

transformãrile societãþii noastre, de o tranziþie care pare cã nu se 
mai terminã, luminiþa realei ºi solidei democraþii de la capãtul 
tunelului, pe care toþi ne-o dorim viu aprinsã, îndepãrtându-se tot 
mai mult.

O revistã de culturã în comunism nu putea supravieþui fãrã 
concesii fãcute puterii ºi, cu trecerea timpului, compromisul era 
tot mai evident, fapt constatat de mine direct, fiind, între 1970 ºi 
1993, secretar de redacþie la „Cronica”. Dar chiar în aceste 
condiþii ostile, mai cu seamã în primii ani ai existenþei ei, revista 
a reuºit sã publice nume de notorietate: N. Steinhardt, Const. 
Noica, Adrian Marino,  Petru Comarnescu, N. Carandino, Ion 
Omescu, Matei Cãlinescu, Nicolae Balotã etc., alãturi de ieºenii 
Al. Zub, Al. Cãlinescu, Mihai Ursachi, Vasile Pavelcu, Petre 
Botezatu ºi atâþia alþii.

ªi ieri, dar  ºi azi, cultura nu s-a numãrat printre preferinþele 
vremelnicilor conducãtori ai acestei þãri. E cu atât mai demn de 
admirat colectivul  actual al revistei „Cronica veche” pentru 
perseverenþa ºi dãruirea cu care reuºeºte, lunã dupã lunã, an dupã 
an, sã ne dãruiascã aceastã revistã, apãrutã prin muncã voluntarã. 
Generaþii diferite, personalitãþi uneori contradictorii, în opþiuni 
ºi ideologii, au reuºit sã gãseascã un spirit mobilizator comun. 
Poate nefericitul eºec al Iaºului în competiþia pentru mult 
râvnitul titlu de Capitalã Europeanã a Culturii, ca ºi modestia 
FILIT-ului din 2015, nu s-ar fi petrecut dacã orgoliile venite din 
stânga sau cele venite din dreapta nu s-ar fi confruntat sau, pur ºi 
simplu, nu ar fi existat. Fie ca exemplul acestei reviste sã fie de 
bun augur! La mulþi ani , „Cronica veche”!

Alexandru DOBRESCU

A fost odatã...

n telefon târziu îmi aminteºte cã 
zilele acestea se împlineºte o 
jumãtate de veac de la apariþia U

noii serii a revistei Cronica, întâia publicaþie la care am lucrat 
dupã terminarea facultãþii. Am relatat cu alt prilej cum am intrat în 
redacþie ºi n-are sens sã reiau povestea. La vremea aceea, în 1970, 
sãptãmânalul ieºean, ieºit pe piaþã cu patru ani înainte, se bucura 
de o bunã reputaþie în lumea culturalã, graþie semnãturilor pe care 
reuºise sã le adune în paginile sale, ale scriitorilor din ultimele 
generaþii, dar mai cu seamã ale câtorva pânã deunãzi interziºi de 
cenzurã, precum Constantin Noica, N. Steinhardt sau Adrian 
Marino. Era o revistã vie, citibilã ºi cititã, cu poziþii bine conturate 
ºi bine argumentate, explicit polemicã, semn cã prima echipã de 
conducere avea o idee clarã despre rostul ei. ªi mai avea o calitate 
Cronica de atunci: era cu adevãrat interesatã de pãrerile cititorilor 
ºi nu ezita, dacã se dovedeau judicioase, sã þinã seama de ele. De 
aceea se organizau tot felul de întâlniri cu cititorii de diverse 
categorii, inclusiv cu studenþii. Astãzi, când publicaþiile culturale 
ºi literare, pe zi ce trece tot mai puþine, sunt doar oglinzile fidele 
ale unor redactori ºefi ori ale grupurilor ce îi susþin, deosebindu-se 
una de alta prin titluri, nu ºi prin conþinutul de o mediocritate fãrã 
cusur, când analizele ºi comentariile critice se scriu pe tocmealã 
sau pe ochi frumoºi, de a ajuns biata scarã a valorilor sã-i vinã tot 
sângele la cap de atâta stat cu josul în sus, când faptele aculturale 
ºi, mai ales, anticulturale sunt tratate în cor drept izbânzi fãrã egal 
ale spiritului creator, iar rarele izbânzi autentice sunt ignorate 
sistematic, modul de a fi al Cronicii din deceniul al ºaptelea al 
secolului trecut nu e doar vetust, anacronic, incorect politic, dar 
de-a dreptul primejdios.

N-am rãmas decât aproape un an în redacþia Cronicii, deoarece 
m-a chemat Corneliu ªtefanache sã iau parte la reînvierea 
Convorbirilor literare. Dar în rãstimpul cât au durat formalitãþile 
de transfer, am apucat sã public câteva cronici, articole, 
comentarii, dar - înainte de orice altceva - am învãþat o seamã de 
lucruri, de mare folos mai târziu, din «bucãtãria» unui periodic de 
culturã. Pentru asta îi rãmân veºnic îndatorat fermecãtorului domn 
Valer Mitru, care stãtea de dimineaþã pânã seara în tipografie, 
«certându-se» cu linotipiºtii ºi zeþarii pentru orice greºealã de 
corecturã, orice chenar strâmb ºi orice scamã. 

ªi-mi mai amintesc ceva: cum formalitãþile birocratice erau la 
fel de complicate ºi acum patruzeci ºi cinci de ani ca ºi azi, ºi cum 
decizia de transfer întârzia sã soseascã, noul redactor ºef al 
Cronicii, abia revenit de la un lectorat în strãinãtate, mã întreba, 
aproape cu exasperare, în fiecare zi: «Ce faci, domnule? Când 
pleci?», încât ajunsesem sã mã simt ca un musafir nepoftit la un 
festin.

Sigur, vechea Cronicã n-avea cum sã renascã în zilele noastre 
sub titulatura Cronica veche, chiar dacã o parte din colaboratorii 
de altãdatã mai scriu încã, iar paginaþia aminteºte uneori de prima 
înfãþiºare a revistei. Ca tot ce e viu, ºi revistele au ceasurile lor 
faste ºi deceniile lor de anevoioasã vieþuire. Pentru ca sã mai fie ce 
a fost, ar trebui sã aparã o echipã redacþionalã mãcar la fel de 
entuziastã ca aceea de acum cincizeci de ani, deopotrivã de 
încrezãtoare în puterile tãmãduitoare ale culturii. ªi ar mai trebui 
sã existe o ambianþã potrivitã, vreau sã zic propice faptelor 
culturale, ºi un public îndeajuns de educat pentru a le primi în 
cunoºtinþã de cauzã. Condiþii imposibil de reunit în ceasul de faþã. 
Poate doar printr-un miracol. Or, cum avertizase ºi Grigore 
Alexandrescu cu atât de mulþi ani în urmã, «minuni în vremea 
noastrã nu vãz a se mai face».

Mãdãlina BECKER 

ronica a fost a doua mea casã ºi,în acelaºi timp,primul 
meu loc de muncã,nu numai oficial,din '88 pînã în '90, cînd 
m-am mutat la Convorbiri, ci de pe la vreo 10 ani. Cînd am C

început sã-mi petrec o mare parte din vacanþe acolo, ajutînd-o pe 
mama la citit ºi corectat periile. (Mai existã aºa ceva?)
Imaginea primei mele vizite în redacþie e oarecum difuzã,dar în 
acelaºi timp foarte vie, deºi cred cã aveam doar trei ani. O camerã 
luminoasã, o farfurie cu prãjituri ºi mulþi oameni. Puþinã vreme 
dupã aceea, o searã foarte precipitatã, cînd colegul Calmuschi, sau 
poate numai soþia lui, venise sã vorbeascã urgent cu pãrinþii, dupã 
care a dispãrut. Prezenþa lui veselã ºi, cred, un pic neconformistã, 
ne-a lipsit ºi mie ºi lui Codrin, fratele meu.
Tipografia era peste drum de redacþie, iar rege peste toþi era 
domnul Mitru, vara iarna în costum ºi “marfelandrul” lui verde, de 
dimineaþa pînã seara, ºi în fiecare zi, în tipografie. Svelt, cu pãrul 
alb fluturîndu-i în jurul feþei, mereu zîmbitor, mereu bucurîndu-se 
sã ne vadã, pe mine ºi pe Codrin, ne-a fost un al doilea bunic pe 
care l-am pierdut mult prea devreme. Din cînd în cînd apãrea seara 
pe la noi, pe la ºapte-opt, încãrcat cu diverse fineþuri de la 
Continental. Nea Mitru - cum îi spuneau toþi - era un cavaler 
romantic din timpuri îndepãrtate, ºi, o datã pe an, lãsa flori la 
poarta unei case din Bacãu, unde locuia iubirea vieþii lui. Nu se 
însurase ºi n-avea copii. Fãcuse jurnalism  dinainte de rãzboi, ºi 
ºtia poveºti (politice) foarte picante. Ziarist pînã în vîrful 
degetelor, i-a spus mamei odatã, cã, în meseria asta, ai “sclipirea” 

sau nu. ªi felul intens în care trãia aceastã meserie m-a marcat 
pînã azi.   
Domnul Leonte, redactor ºef ºi profesor universitar, care o saluta 
cu “Sãrut mîna” ºi pe femeia de servici, ºi de la care ºtiu sã admiþi 
ºi sã întrebi cînd nu înþelegi ceva. Doamna Carmen, de la care am 
învãþat, urmãrind-o ani de zile în acþiune, cum sã pui un text în 
paginã, o fotografie, sau sã alegi un tip de literã. Domnul Vasiliu, 
colegul de mai tîrziu al mamei, aplecat conºtiincios asupra 
articolelor lui sportive de la Flacãra, cu diversele reþete de bucate 
ºi carnea de care fãcea rost. Domnul Balahur, cu relaþiile lui ºi care 
nu prea ºtiu ce fãcea. Domnul Pascu, mereu pus pe poante, 
domnul Oprea, sever ºi critic de film, domnul Turtureanu, poet ºi 
purtãtor de barbã, pe vremea aceea fapt neobiºnuit ºi intimidant. 
Doamna Gacea ºi blonda Adina, stãpîne peste manuscrise, salarii, 
resurse de cafea ºi stîlpi de rezistenþã în haos ºi derutã. Domnul 
Þãranu,un alt redactor ºef, care a îndrãznit ºi a avut ideea sã mã 
angajeze pentru corecturã peste noapte, cînd a fãcut mama 
hepatitã, deºi nu eram nici mãcar studentã pe vremea aceea, dar 
numai pentru cã ºtia ce pot. Colaboratori diverºi, critici, 
muzicieni, pictori, colorînd birourile redacþiei ºi care, la zile 
onomastice, în stare “magnetizatã”, vorbeau în citate sau versuri. 
Critica sãptamînalã a lui Valeriu Gherghel, proaspãtã ºi sprinþarã, 
ºi pe care o lãsam la urmã, ca pe un desert. Toþi tipografii care m-
au vãzut crescînd, ºi de la care ºtiu cît meºteºug ºi simþ artistic 
necesitã o paginã în plumb. Vizitele spontane la Convorbiri, 
domnul Iacoban, domnul Zilieru, Emil.
O lume plinã de culori ºi nuanþe contradictorii într-un timp pãgîn. 
Puterea cuvîntului scris. Etica jurnalisticã. O posibilitate de a avea 
voie sã fii diferit.  

Alexandru CÃLINESCU

u mai ºtiu când am semnat primele texte în Cronica 
(debutasem în Iaºul literar ºi devenisem, încã din Nstudenþie, un colaborator apropiat al revistei). Îmi 

amintesc însã de douã articole apãrute în 1970 (dacã nu mã înºealã 
memoria, chiar pe prima paginã) ºi la care am avut ecouri 
favorabile: unul era un portret al lui François Mauriac, la moartea 
scriitorului, celãlalt consemna - entuziast, fireºte - intrarea lui 
Eugen Ionesco la Academia Francezã. Nu mult dupã aceea, 
redactorul-ºef, profesorul Liviu Leonte, mi-a propus sã þin o 
rubricã sãptãmânalã. Era un gest de generozitate (ºi de curaj) din 
partea domniei-sale, sã facã asemenea propunere unui tânãr care 
încã nu debutase editorial. Rubrica aceea s-a numit „Caiete” (n-am 
fãcut, dupã cum se vede, un prea mare efort de imaginaþie…) ºi a 
fost pentru mine un foarte util laborator, pentru cã scriam despre 
cãrþi  de criticã ºi teorie literarã,  francezã dar nu numai, cu 
deosebire din zona poeticii prozei (de acolo mi s-au tras, din partea 
unor confraþi din urbe, suavele acuzaþii de „cosmopolitism” sau de 
„ploconire în faþa ultimei mode de la Paris”). 

Am abandonat „Caietele” când am simþit cã devin redundant ºi 
obositor cu glosele mele teoretice ºi dupã mai multã vreme, cãtre 
mijlocul anilor '80, i-am spus lui Nicu Turtureanu (continuasem, 
fireºte, sã colaborez la revistã) cã aº vrea sã þin cronica 
sãptãmânalã. Nu cred cã greºesc dacã afirm cã Nicu (el rãspundea 
de partea literarã) a primit propunerea mea cu oarecare scepticism. 
Realitatea este cã, aºa cum aveam sã constat ulterior, în decizia mea 
intra o bunã dozã de iraþional. Ca sã folosesc un cliºeu oribil, de 
care abuzeazã toþi semidocþii, pentru mine era o „provocare”. Fapt 
este cã am reuºit sã þin cronica sãptãmânalã, pânã la finele lui 
martie 1989, când … dar asta e altã poveste. Am avut avantajul cã 
Nicolae Turtureanu e un om cu un gust literar sigur, aºa încât n-am 
avut probleme cu alegerea cãrþilor ºi nici cu judecãþile de valoare. 

Nefiind prea ordonat din fire recunosc cã nu o datã lucram „în 
asalt”. Stãteam de multe ori noaptea târziu, pânã pe la 3-4, ca sã 
termin cronica, mi se întâmpla sã-l sun pe ªtefan Oprea ºi sã cer un 
rãgaz, cu promisiunea solemnã cã aduc textul la termenul limitã, 
când ultimele materiale plecau la tipografie. Eram tânãr ºi-mi 
permiteam luxul sã stau noaptea ºi sã fumez þigarã de la þigarã. Un 
„lux” care, din pãcate, n-a rãmas fãrã urmãri…

Experienþa de la Cronica mi-a servit mai târziu, când am avut 
alte rubrici sãptãmânale, la Dilema ºi la Ziarul de Iaºi. Iar pentru 
ziar am ales ca zi de apariþie a textului meu vinerea, probabil 
fiindcã eram deja „programat” pentru acea zi de pe vremea 
Cronicii. Iar Dilema, oricum, apãrea ºi ea la sfârºitul sãptãmânii…

Altfel, vorba ceea: aveam, n-aveam treabã, la …trecute fix 
treceam pe la redacþia revistei, mai ales când veneam acasã de la 
Universitate. ªi am avut nu rareori norocul sã nimeresc la o micã 
agapã colegialã, care uneori se prelungea în blocul de alãturi, în 
apartamentul profesorului Leonte…

Dar cele douã rubrici pe care le-am þinut pãlesc în faþa 
prestaþiilor mele din paginile de umor tipãrite de Anul Nou (o 
tradiþie care, din pãcate, s-a pierdut); de contribuþiile mele 
umoristice îºi amintesc, înainte de orice, „cronicarii”, ceea ce mã 
flateazã, întrucât îmi place sã mi se recunoascã simþul umorului.

Cronica a fost o revistã bunã, de care am fost ataºat. O continuã 
astãzi, curajos, Cronica veche. În condiþiile în care presa culturalã 
traverseazã o gravã crizã, devotamentul celor care scot Cronica 
veche meritã toatã admiraþia.

De la o rubricã 
la alta

Mã consider un norocos, chiar un privilegiat, acum, la 
aproape 100 de ani de la UNIRE (în zori de RE-UNIRE!), 
înfãptuire realizatã ºi graþie existenþei/ rezistenþei presei 
noastre culturale („Dacia literarã”, „România literarã”, 
„Convorbiri  l i terare”,  „Contemporanul”,  „Viaþa 
Româneascã”, sã zicem, printre multe altele).

Ce m-aº fi fãcut dacã mama mea Elisabeta m-ar fi nãscut în 
vremea cronicarilor Ureche, Costin, Neculce, fãrã bibliotecã 
în... bojdeucã, fãrã presã culturalã pe... noptierã?

Mulþumesc bunului Dumnezeu cã nu ne-au dovedit ateii 
„culturali”, cã am avut ºansa de a mã ilumina (în lumina lunii, 
„vatrã de jãratic”, vorba lui Eminescu) ºi cu paginile revistei 
CRONICA (de ieri ºi de astãzi), publicaþie stimulativã, în care, 
uneori, am fost publicat, la vedere sau mai discret (cu parodii, 
texte ludice, din an în an, cu pseudonime precum L.V. 
Delapogor, Junimist, Luca Bârlãdeanu etc.).

E o bucurie curatã, primãvãraticã, scriptoriceascã, 
îmbrãþiºarea colegialã a cronicarilor, la aniversarã.

Lucian VASILIU, 
Revista „Scriptor”

Privilegii

Puterea 
cuvântului scris

Dupã ani de zile de scris numai în englezã sau germanã, ºi având 
în vedere timpul scurt, îmi cer scuze pentru o exprimare poate 
greoaie sau o sintaxã defectuoasã. (#Twitter@madalina_becker)
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cronicaIon ŢĂRANU

Şi eu am fost
la timona Cronicii...

Timp de zece ani mi-am împletit viaţa cu cea a colegilor
de la Cronica: noiembrie 1979 - noiembrie 1989. A
fost cea mai afurisită epocă din existenţa revistei.

Atenţionările pentru sporirea purităţii ideologice rostite „de la
tribuna centrală” în întreg deceniul al nouălea ofereau motive
celor însărcinaţi cu vigilenţa, care ne „îndrumau” de la nivelul
forurilor ieşene să ascută controlul „cu patru ochi” asupra
publicaţiei. Două foruri cu rol de cenzură verificau şpalturile.
Titulatura de adoptată
nefericit la ctitorirea revistei, îndrituia forul de conducere politică
şi Comitetul de cultură - ca editor oficial - să-şi aroge rolul de
cenzori. Uneori ni s-au impus să fie scoase din corpul revistei
pagini pe care fusese aplicat sigiliul BT (bun de tipar), chiar în
ziua programată pentru imprimare.Ar părea de prisos a preciza că
materialele incriminate purtau semnătura unor profesionişti de
marcă sau scriitori cu renume naţional. (Păstrez pînă acum o
pagină în şpalt, respinsă, dintr-un fragment de roman al lui
Augustin Buzura). Asemenea decizii veneau după ce în prealabil
atît redactorii revistei cît şi cei trei din conducerea operativă
cîntăreau textele spre a fi evitate avertismentele de tipul „Iarăşi o
lipsă de orientare. Cutare material, afară!” Rar se nimerea ca în
ziua de luni, după ce duminica citea revista în întregime, şeful
compartimentului propagandă pe judeţ să nu mă convoace la
„interviu”. Obţinuse un doctorat onorabil în economia socialistă,
preda un curs la Institutul agronomic şi avea mari aşteptări în
carieră. Îmi închipui că se temea ca nu cumva stoparea ascensiunii
politice să i se tragă tocmai de la existenţa în răspunderea sa
săptămînală a Cronicii. În final eram întrebat: Intelectualii ieşeni
au sau nu au conştiinţa că revista reprezintă o mare şansă pentru ei
de a-şi afirma adeziunea faţă de politica de independenţă
economică şi statală a României? Eu ce opinie aveam? Nu puteam
să-i spun altceva decît că Iaşul nu ar putea conta ca pol naţional de
cultură fără o revistă săptămînală. Cronica trebuie să fie, şi este -
noi aşa o vedeam - un focar de emisiune a ideilor de viitor. Noi, ca
inşi, sîntem trecători. Ideile, dacă sînt de viitor, transgresează
gîndirea limitată, viabilă azi şi obtuză mîine.

Ce mult mi-aş fi dorit ca replica mea să sune aievea aşa de
ferm, măcar o dată! Dar în afară că aprobam necesitatea de a fiinţa
un săptămînal la Iaşi, nimic. Să nu-i sară inima, căci ştiam că
suferea cu inima, bietul. Totuşi, uneori descriam la ce tiraje
paupere apăreau revistele cu profil identic din alte centre. Cînd,
odată, i-am semnalat că revista Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste (CCES), „Contemporanul”, care putea să apară în
20.000 de exemplare, a ajuns a se tipări în 3000 de exemplare a
rămas interzis.Acerut să vadă dacă indicaţiile sale se regăseau pe
acelaşi caiet pe care-mi consemnam recomandările lui. Notam
corect întotdeauna ce exigenţe impunea revistei forul politic.
Veneam la redacţie.

ă ă ă
Şi noi, echipa, continuam să gîndim

împreună o revistă pe care o aşteptau 7500 de cititori săptămînal.
(Tirajul maxim aprobat de CCES). Deci, dacă e să vorbim drept,
pentru acel timp, tirajul Cronicii apărea impunător în peisajul
revistelor de cultură. Cronica avea un public atît de semnificativ
fiindcă cititorii ştiau bine că... binemerită. (Fireşte, ignorînd cele
două pagini de la început, birul pe care toate publicaţiile din
România îl plăteau Epocii). Găseau punctele de vedere ale
cronicarilor consacraţi ai revistei: Liviu Leonte, Al. Călinescu şi
Ioan Holban (acesta „căftănit” en titre chiar din decembrie 1979
de către noul redactor-şef; şi chiar am avut „mînă bună”!) Căutau
cititorii, şi chiar găseau la locul lor, eseuri remarcabile, publicate
în serial, ale unor personalităţi precum C. Noica, Cristofor
Simionescu, Solomon Marcus, N. A. Ursu, Al. Zub, Nicolae
Manolescu, Vasile Nechita, Arcadie Percek. Descopereau şi
perspectivele unui critic despre literatura din Republica Moldova,
devenit mai apoi membru al Academiei României şi al celei din
Chişinău, Mihai Cimpoi. Luau cunoştinţă în premieră de creaţiile
îndrăzneţe ale barzilor moldoveni Liviu Damian, Grigore Vieru,
Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Valeriu Matei. O însemnată
categorie de cititori era interesată de serialul

, graţie şi genericului provocator.
Evocarea azi a numelor cîtorva dintre protagoniştii intervievaţi
sub acest generic poate da măsura orientării revistei către
personalităţile cu un prestigiu durabil şi în actualul mileniu: Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, economistul Costin Murgescu, filologul
Gh. Ivănescu, istoricii Leonid Boicu, Gh. Platon, Gh. Buzatu,
matematicianul Viorel Barbu, prof. dr. George Popa ş.a. Între
altele, amatorii de senzaţional negru îşi sporeau neliniştea şi
aveau subiect de conversaţie mult timp citind şi recitind rubrica

, a regretatuluiAl.Pascu.
Şi tot dacă e să vorbim drept, echipa Cronicii a trăit şi zile faste

sub bolţile palatului din alte vremuri al primăriei din Iaşi. De
pildă, cînd se programau numerele tematice, la anumite intervale.
Ori cînd se acordau , manifestare iniţiată
în acea perioadă, ca şi , onorate de nume
sonore din Iaşi şi din Bucureşti. Cea mai vie amintire o păstrez
despre entuziasmul întregii redacţii cînd s-a organizat lansarea
numărului 1000 de la apariţia revistei. S-a nimerit - parcă
premonitoriu - ca evenimentul să se petreacă în anul 1989.Abia la
a treia consfătuire s-a adoptat tematica numărului. Ideea l-a vizitat
pe Vasile Constantinescu (fie-i vie amintirea!) Era o temă cu o

săptămînal politic-social-cultural,

Oameni şi idei
pentru mileniul următor

La limita umanului

Premiile revistei Cronica
Dezbaterile Cronicii

.
„Să nu disperăm”, ziceam.

Transmiteam mot à mot stereotipiile (de care
îmi vine s cred c uneori nu era convins nici m car emitentul)

greutate covîrşitoare în acea vreme:
. Încă de la început de an s-au făcut demersuri spre a se

obţine aprobarea CCES pentru suplimentarea paginilor, întrucît
am invocat că ne planificam un număr festiv. Telefoane şi scrisori
cu invitaţii adresate unor personalităţi din ţară şi din toată
Moldova. Ce mai nume au publicat în Cronica 1000! Fiind
considerat festiv, întreg numărul a apărut necenzurat. Ar fi de
ajuns să fie citit şi azi un răspuns exponenţial semnat deAl. Zub în
acel număr. Răspuns tipărit integral. Un grupaj de poeme, defel
„festiv”, a apărut în Cronica 1000, semnat de Şt.Augustin Doinaş.
Încîntat de nivelul companionilor şi al materialelor din acel
număr, poetul mi-a adresat o entuziastă scrisoare. (Vreodată acea
dactilogramă emoţionant de apreciativă va vedea probabil lumina
tiparului). La agapa organizată de redacţie pentru sărbătorirea lui
„1000” au fost invitaţi şi ctitorii trăitori încă în Iaşi, căci unii
migraseră la Bucureşti iar alţii pe meleaguri încifrate minţii
omeneşti. Corneliu Ştefanache, întîiul factotum la geneza revistei,
a spus atunci: „Eu nu ştiu dacă aş avea atîta putere şi iscusinţă să
fac ce faceţi voi azi ca să menţineţi revista aşa cum este”.

Pare de necrezut, dar cu toate schimbările din România de azi,
o altă cenzură opresează revistele. O ştim cu toţii care este. Să nu
disperăm.

Fie ca mereu să existe oameni de iniţiativă şi curaj, cum sînt
cei care astăzi se află la timona !

La mulţi şi la mai buni ani, !

Literatura şi aspiraţiile
tinerilor

Cronicii Vechi
Cronica Veche

Dumitru CONSTANTIN-DULCAN

O dezbatere găzduită de Cronica,
la 1981...

Î
n aprilie 1981 apărea în Editura Militară

o carte a noastră care avea să producă multe
valuri în apele care se credeau a fi până atunci relativ

liniştite ale ideologiei timpului. Volumul a suscitat numeroase
discuţii şi interes atât la nivelul lumii culturale cât şi la cel al lumii
politice, inclusiv al reprezentanţilor Bisericii. Cu toţii voiau să
descifreze sintagma de . Era doar o metaforă
sau exprima o realitate? Cerberii ideologiei o voiau a fi doar o
metaforă, cei ai Bisericii voiau să o vadă ca pe o realitate.

Deşi a fost tipărită în două tiraje de 10.000 de exemplare,
solicitările au fost aşa de mari, încât volumul a circulat, după o
rapidă epuizare din librării, în numeroase copii xeroxate.

„Luna de miere” a acestei cărţi a durat din primăvară până în
toamnă. Speriată de organizarea Sindicatelor Libere din Polonia,
pentru a nu se extinde şi la noi, conducerea politică s-a mobilizat
să prevină orice manifestare de liberalism. Ştim şi din memoriile
lui Soljeniţân că atunci când economia socialistă stagnează,
pentru a se evita orice proteste, se înscenau procese politice
prezentate de media cât mai zgomotos şi terifiant. Lecţiile oferite
de Stalin funcţionau, în acest sens, şi la noi, fără ezitare. Populaţia
trebuia înspăimântată pentru ca stăpânirea să aibă linişte. Aşa a
apărut ideea de a folosi ca pretext nişte banale cursuri de ceea ce a
fost numită , aprobate strict legal de
stăpâna Cabinetului nr. 2. Erau, pur şi simplu, nişte cursuri în care
se preda o tehnică de relaxare, una din multele descrise în toate
cărţile de psihologie.

Văzând scandalul care s-a iscat în jurul acestor cursuri, cea
care a dat aprobarea, a negat cu vehemenţă acordul său, aşa cum
proceda de altfel în toate situaţiile similare, după cum scrie Silviu
Curticeanu, şeful Cabinetului nr. 1, în memoriile sale.

Oamenii care au fost acuzaţi, în stilul propagandei stupide a
vremii de toate relele posibile, inclusiv de trădare a „partidului” s-
au apărat şi cu , în care într-un capitol erau
descrise mai multe tehnici de relaxare. Acela a fost momentul de
punere la index a acestei cărţi.

Revenind la timpul dinaintea acestor evenimente nefaste,
a avut, după cum spuneam, un ecou imens la

majoritatea categoriilor de cititori. S-au organizat numeroase
întâlniri cu autorul şi s-au scris numeroase cronici favorabile în
presa timpului.

Cea mai amplă abordare şi la obiect, cu o rară competenţă, a
aparţinut lui Vasile Constantinescu şi a fost publicată în revista

Din iniţiativa scriitorului Ion Ţăranu a avut loc o dezbatere a
cărţii mele şi la Iaşi, eveniment la care au participat numeroase
personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, precum Acad. P.
Jitariu, Prof. P. Brânzei, Prof. Al. Husar, Prof. T. Ghideanu, Vasile
Constantinescu, I. Ţăranu ş.a. Discuţiile asupra tematicii abordate
în au fost dintre cele mai interesante şi, s-ar
putea spune, foarte aprinse. S-a subliniat originalitatea
conţinutului, temeritatea dovedită de autor folosind metafore ce
riscau să fie interpretate tendenţios în climatul ideologic al
vremii. Argumentele aduse însă de participanţi, ca şi de autor, în
susţinerea ideilor abordate, au trasat cadrul ştiinţific corect în care
trebuia interpretată această carte, a cărei valoare a fost atestată
ulterior prin acordarea Premiului pentru filozofie „Vasile Conta”,
de cătreAcademia Română (1992) şi Premiul „Constantin Noica”
alAcademiei Oamenilor de Ştiinţă (2011).

Aduc mulţumirile mele peste timp, acelor oameni oneşti, de
mare curaj, manifestat în numele adevărului, ca şi revistei
Cronica, gazdă binevoitoare a opiniilor exprimate la adresa cărţii
mele

Inteligenţa
materiei,

Inteligenţa materiei

Inteligenţa materiei

Cronica.

Inteligenţa materiei

Inteligenţa materiei.

inteligenţa materiei

Meditaţia Transcendentală

„Specialitatea mea nu e măsurarea timpului, dar ştiu ca pentru o
revistă culturală nu e vreo diferenţă între cinci şi 50 de ani de
existenţă.
Ceea ce parea o întîlnire aniversară de la terminarea facultăţii s-a
transformat într-o iniţiativa durabilă si demnă. Cu siguranţă,
colectivul de redacţie merită cîteva medalii pentru străduinţă.
Îi doresc revistei Cronica Veche să păşească mereu lin, fără
baston.”

Cătălin MIHULEAC

Mereu lin, fără baston

Omagiile noastre, la aniversare, unui popor de cronicari,
vechi şi noi, care au sporit cu harul, dăruirea, răbdarea şi efortul
lor relieful dar şi substanţa literaturii române. Fiecare revistă
legitimează şi dă identitate literaturii şi culturii veacului său.
Fără reviste o literatură ar fi ca un cîmp lăsat de izbelişte, pe
care ar creşte doar „vegetaţie spontană”, nesemnificativă.
Revista Cronica şi-a făcut datoria în jumătatea sa de veac,
confraţii noştri, cei care s-au risipit în cele cîteva mii de apariţii
ale revistei, sînt ei înşişi substanţa bună a literaturii române, sînt
parte înADN-ul culturii naţionale.

Deşi am mai publicat pe ici, colo versuri, în anii şcolarităţii,
mi-a plăcut să spun că debutul meu într-o revistă literară a fost
în (revista) Cronica, cu un grupaj, în anul 1975 parcă. La fel, în
primul număr de după revoluţie al revistei Cronica, din
decembrie 1989, am avut o pagină de versuri cu supratitlul:
„Poezii interzise de cenzură”.

La mulţi ani, „cronicarilor” de ieri şi de azi!
La mulţi ani literaturii române care ne îngăduie!

Adrian Alui GHEORGHE
Director al revistei , Piatra Neamţ“Conta”

Ioan HOLBAN

Eram mai tineri, mai frumoşi, mai ales eu şi mai
”nebuni”, mai ales ei, colegii mei din redacţia
nouăzecistă a revistei ”Cronica”, care mi-au făcut

supriza şi cinstea de a-mi propune, apoi, de a mă vota redactor-şef.
Şi peste cine, ”şef”? Ştefan Oprea, Nicolae Turtureanu, Vasile
Constantinescu,Al.Pascu, Paul Balahur, adică, tocmai cei care m-
au primit între colaboratorii cu rubrică permanentă (de cronică
literară) în 1978 cînd, proaspăt absolvent de la Literele ieşene, voi
fi intrat în ”cîmpul muncii”. Lasă că debutul meu la Cronica s-a
produs, într-un scenariu pus la cale de poetul punctului de sprijin,
al nocturnelor şi, mai cu seamă, al poeziilor din secolul trecut, la
revista clujeană ”Tribuna”, cu un text despre Val Gheorghiu, într-
un schimb de publicaţii, cum se făcea altădată. Contaminat de
”nebunia” tovarăşilor mei, am adus în redacţia Cronicii cîţiva
ficţionari de forţă ai Iaşilor de atunci: Daniel Dimitriu, Cătălin
Ciolca, Florin Cîntec, George Pruteanu, mai tînărul Marius
Chelaru şi, încă mai apoi, şi mai tînărul Sorin Lupaşcu, dar nu în
chip de judoka, ci de specialist în top-uri muzicale.

Erau mare zarvă şi haloimăs pe piaţa liberă a presei, cu o
mulţime de difuzori care decontau vînzările cînd le rămînea cîte
un bănuţ după ce-şi vor fi băut porţiile zilnice la ”Continental”;
revista de cultură, cu zi de apariţie în fiecare vineri a săptămînii,
tipărită cu rugăminţi de zeţarii pe care îi ştiau bine redactorii mai
sus amintiţi (ce noroc, pe atunci!), a trebuit, din raţiuni
economice, susţinută altfel. Şi atunci am inventat ”Apostrof”,
prima revistă postceauşistă de benzi desenate, de la noi; după ceva
vreme, Marta Petreu m-a sunat de la Cluj să-i dau voie să
folosească acelaşi nume pentru revista sa literară: sigur că
răspunsul a fost ”da”,nu aveam încă pretenţii de autorlîk, de
OSIM şi bine am făcut, că uite ce revistă minunată a tipărit.
”Apostrof-ul” nostru, de altfel, a sucombat după vreun an, cînd
piaţa a primit, în sfîrşit, celebra revistă franţuzească ”PIF”cu
benzi desenate (cum să concurezi cu ”PIF”, tipar, desene, culori
etc.?). A murit ”Apostrof”, am conceput, harnici şi inventivi cum
încă mai eram, ”Play-Back”, revistă de muzică tînără. A veni
Sorin Lupaşcu şi a tot făcut top-uri muzicale (rock, hard, disco,
cîte şi mai cîte…) şi am recîştigat tarabele difuzorilor de presă
pînă cînd, acolo, au venit ”Billboard” şi altele care ne-au rejectat
Play-Back-ul nostru (tipar, poze, culori, informaţii, decolteuri,
tanga etc.). Apoi, am făcut o editură şi am tipărit, între multe
altele, două titluri de mare succes comercial: monografia
Cimitirului Eternitatea (tot morţii, săracii!) şi primul album al
Iaşului vechi şi nou (tiparul în Transnistria, în miros de praf de
puşcă, că pe aici încă nu erau ”utilaje” tipografice bune).

Şi toate acestea s-au întîmplat în noua tinereţe a bătrînei
Cronica, cu Nicolae, Fănică,Vasile, Sandu… Doi dintre ei, primii,
se află şi astăzi în cea mai tînără tinereţe a Cronicii; lor şi celorlalţi
de la vechea Cronică nouă, le dau întîlnire la centenar, la vîrsta
patriarhului.

Tinereţea Cronicii
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Mihaela GRĂDINARIU

Armuri şi steaguri
pentru Cronicari

Greu, tare greu la rotunde aniversări cu întrebări şi
mirări. La cea de acum, te uiţi cu uimire, peste umăr,
la „Cronici” ochioase fără număr. Le mîngâi cu

mâna, cu inima, cu amintiri şi priviri. Te sprijini de timp ca de
trunchiul nesfârşit al unui copac, îţi apeşi fruntea de scoarţa
aspră şi posacă. Melancolie ascunsă bine între bucuria foii
acoperite cu semne şi vise, şi teama descoperirii unui nou drum.
Nu a unei cărări oarecare, rătăcită şi frântă în propria căutare, ci
a drumului celui adevărat, e drept, îndelung căutat, şi găsit, ca
toate minunile, mai târziu…

M-am întrebat adesea în ultimii patru ani (da, pentru mine
doar patru…): cum s-a făcut de-am ajuns taman la „Cronica
Veche” ? Dincolo de istoria personală, în care se împletesc
recomandarea unui om încrezător în destinul meu literar,
Mircea Ciubotaru, cu nevoia unei „cron(i)cărese” în redacţie,
care să despice firele în patru şi să le urzească înapoi în 40 de iţe,
ce curaj i-o fi trebuit Directorului (Nicolae Turtureanu ot Jijia)
să găzduiască, dintru început, un nume total necunoscut ?

Dar ceilalţi combatanţi din redacţie, unii din ei ştiuţi doar ca
titulari de articole prin cele dicţionare literare, cum au privit pe-
un nou-venit ce i-a interogat fără perdea: „da cum te cheamă pe
mata ?” ? Ehehei, povestea-i poveste: înainte (nădăjduim că)
mult mai este !

Multe cărţi de citit şi de iubit. Şi mai multe păreri de rău că
nu se poate scrie despre toate. Belşug de întâlniri cronicăreşti în
jurul mesei de lucru (rotundă în definiţie, dar scoţând câteodată
colţi ascuţiţi…), străjuiţi de tablouri fermecate, cărţi rare,
albume de artă, obiecte cu parfumul altui veac, între zidurile
primitoare ale Galeriei Dana. Şi motanul Spartacus, personaj
important, trăgând cu urechea la cum se face o revistă şi dându-
ne sfaturi pre limba lui pisicească… Şi fumul leneş de pipă şi
ţigări, trăgându-ne tandru spre mai sus, verticală de idei, de
spirit, de vise, pe măsură ce trasul în piept de nefumătoare ar
putea ajuta la schimbarea sensului verticalei...

Uneori contradicţii, inevitabile războaie ale spadelor alese şi
ascuţite, amintiri captivante de acum 50 de ani sau de mai
încoace, trofee de preţ din vitrinele unui timp adesea potrivnic, o
(deja) depărtată vreme, care ameninţă să se fărâmiţeze în uitare,
să se pulverizeze nu se ştie unde, ca şi cum n-ar fi fost. Doar
Povestea le salvează şi ne salvează, că de n-ar fi, nu s-ar povesti
sau, mai curând, de nu s-ar povesti, nu ar fi…

Dar câte şi mai câte momente ciudate şi ardente ! Cum ar fi
să te trezeşti, la prima ta lansare de carte, într-un sat sucevean
pierdut printre dealuri şi maluri, printre ploi şi emoţii cât pentru
doi, cu aproape toată redacţia de la Iaşi în dar, fără să-ţi sufle o
vorbă măcar ?

Sau cum ar fi să citeşti cronici împărăteşti şi directoriale
(alături de cele cântărite în aur cu Dramul) la cărţile de poezie,
neîmpărţită şi nesmintită bucurie ? Sau cum, în ce chip, să scrii
despre , care se zbate fără hodină, între ţărmul

şi cel , adăpostind fiarele mereu nesătule ale
iubirii ? Sau ce etichete să mai lipeşti, în sărbători cronicăreşti
şi-n zbor, alături de cea (alergică) de director ? Corector (de
texte, paratexte şi contexte), dictator (de rime fine şi suspine),
uimitor stihuitor, ceas deşteptător (al celor care întârzie, ca
mine, să trimită la timp pagini buclucaşe), cotropitor (de Bolta
Rece şi alte galerii cu viţă domesticită şi cactuşi înfloriţi peste
noapte), devorator (de frumos), incurabil visător, declamând şi
declarând:

Sau să devii peste noapte ilustru personaj de Iacoban,
fiinţă de hârtie şi de alean, demonstrând că nu, nu trăim doar o
singură dată, ci ori de câte ori cartea în mână e luată ? Oricum,
dacă MRI (la braţ cu Don Fănică) începe cu poveşti pădureşti,
pescăreşti au vânătoreşti, e lucru dovedit: nu poţi să-l opreşti…
Şi aşteptăm, cu inima cât o nucă uscată, un volum de-amintiri
despre „Cronica” toată…

Ori argintată de Poezia-Promoroacă (înglobând aici şi
drumurile- , şi bornele de , şi alte popasuri de
cărţi înspre ), determinată să urci, mereu, un fără de
capăt personal şi să-ţi doreşti să fii de-a pururi în
Patria de scris şi de stele, la braţ cu sensibilitatea extremă a lui
Aurel Brumă, care suferă şi arde intens pentru toate înnegurările
lumii:

Sau să însetezi, paradoxal, după izvorâtă de Nicolae
Panaite, omul care pune amprenta lucrului gospodăreşte făcut
peste toate, cu certe înzestrări de călăuză (nu i se cunoaşte, însă,
vreo muză…) printre valori şi performanţe, printre ceremonii
discrete de cuvânt şi dansuri iniţiatice de gând, în care

Arca lui Nicolae
Precedent Penultim

Dar numai tu ştii să-ţi citeşti destinul / în ochiul unde
înfloreşte crinul…

Jurnal

mărturisiri Noime
sus de sus

Deal Azilantă

Atâta scriu, prietene, şi-n rana / acestui Univers cu
Ceasul Ars / îmi cer hodina unei noi metanii / la sfertul de
icoană din pervaz…

Seceta

Ca nişte
zbaturi de plumb / cuvintele îmi mânuiesc sângele, Câte un vers,
ca o spadă / niciodată folosită, / dar ascuţită excesiv…

Ori să te molipseşti de efervescenţa şi neoboseala lui Ştefan
Oprea, pe care ai sta o mie şi una de zile să-l asculţi, cu urechea
ciulită şi cu ochi miraţi, despre lumea mirifică a teatrului şi
filmului, despre ieşiri la rampă, în reflectoarele necruţătoare ale
privirilor, şi căruia nu poţi decât să-i dăruieşti aplauze prelungite
pentru o voinţă ieşită din comun, pentru verticalitate şi
sinceritate, pentru exigenţă şi iubire de ceilalţi…

Sau tăcând, ascultând şi învăţând de la Doamna Lulu (zisă şi
Virginia Burduja…) o lecţie esenţială a răbdării, a dragostei
eterne de scris şi de citit, lecţie venită la pachet cu abia-acum
devoalate şi subtile ameninţări poeticeşti:

Ori călătorind în lumea poveştilor adevărate, dimpreună cu
Prinţesa Raluca (Sofian), prezentă peste tot, de nici nu mai ştii
cum poate să se împartă între atâtea şi-atâtea pagini de artă… Un
spaţiu de rezonanţă pentru tot ce înseamnă frumos şi adevărat:
imagine cuminte sau în frenetică mişcare, text cu textură şi
nervură, idei agresive învelite-n armură, peisagii (umane sau de
alt soi) călătoare, care ne invită musai la mirare…

Greu, tare greu la aniversări… Nici cuvintele nu te mai
ascultă, rup toate lanţurile, toate foile de hârtie, lăsând în loc,
copleşitoare, bucuria împreună-zidirii cu ceilalţi. Cetate
nebiruită încă, asediată din multe părţi de războinice non-valori
actuale, rezistă prin dăruirea Oamenilor săi. La
mulţi ani, la cât mai multe bătălii câştigate!

Cronica Veche

VOI PLECA/ voi pleca
într-o clipă anume/ în spatele uşilor închise voi pleca/ ( salut,
sartre, nu te mai iubesc)/ voi plânge atunci/ cu lacrimi uitate/
vieţi netrăite/ cărţi necitite/ versuri nescrise/ simfonii
neascultate/ oraşe neîntâlnite/ apusuri şi dimineţi/ ascunse-n
golfuri albastre/ feeric luminate de gândurile mele/ într-o clipă
anume// când voi pleca…

Nicolae CREŢU

Virginia BURDUJA

La aniversări doar parfumate roze aduc licăr de
bucurie, legate de o glumeaţă urare poate, aşa că am
spus „nu” frisonantelor nostalgii sau rebelelor

amintiri ce mă ispiteau din alb de pagină. Să încep cu începutul:
după un an de şomaj, în trei zile numai, în urma intervenţiei
fostei mele diriginte, minunata doamnă Muşinschi, am devenit
corector la „Cronica”. Mai precis, din 16 octombrie 1966 până în
mai 1992, când am părăsit de furioasă bunăvoie corabia
zburătăcită deja în furtuni cauzatoare de pripite dispariţii operate
în schema „vechilor” cronicari. Se dorea o schimbare, de
structură, de opinie etc., cu adevărat sau la mijloc au fost doar
calcule financiare, nu despre asta vorbim acum. Oricum,
orgolita cronicizată bântuia nestingherit locul, aşa că o retragere
mi s-a părut cea mai cinstită soluţie. Recapitulând, în cei 26 de
ani petrecuţi la „Cronica” am corectat, săptămânal, semne, un
ocean de semne tipografice revărsate peste ochi şi peste gândul
cuminţit, supus de-un punct, de-o virgulă, de-o aldină, de-o
verzală, mii şi mii până-seri târzii, rânduite în litere, cuvinte,
pagini. Adesea luam primele „perii” acasă, sâmbăta, pentru a le
citi duminica, asistată/ ajutată de Mădălina şi Codrin, cei doi
copii ai mei, proaspăt alfabetizaţi. M-a contaminat morbul
creator? M-a vizitat vreo idee, cumva, prin ani? Singura
valorificată, rezistând în timp, a fost cea devenită anualul
concurs de creaţie literar-artistică „Autori:copiii!”. Conceput şi
realizat, şi cu ajutorul unor ambasade, la nivel internaţional,
aducea întotdeauna adieri de binevenită, şi curată, prospeţime în
paginile revistei, care îşi sporea astfel tirajul, dar îşi creştea şi
viitorii cititori. În rest, în afară de modeste colaborări, nu mă pot
lăuda decât cu încăpăţânata dorinţă de a câştiga şi stăpâni
cuvinte care să-mi coloreze imaginea lumii de mine văzută,
înţeleasă.

Când nu prea ştiam ce să continui sau ce să încep, mă
hotărâsem doar să public romanul „Aripi de cenuşă”, terminat în
urmă cu 15 ani, poetul Nicolae Turtureanu, la început de 2011,
m-a invitat să public amintiri în noua „Cronică veche” care
aniversa cei 45 de ani împliniţi de draga noastră „Cronica”. Am
scris, am sărbătorit cu drag, am întâlnit oamenii cărţilor şi am
rămas la „Cronica veche”, unde, în toţi aceşti 5 ani care au trecut,
am făcut în sfârşit ceea ce mi-am dorit o viaţă: jurnalism cultural.
Folosind structuri „prăfuite” sau acordându-le celor actuale
întru neplictisul cititorului? Numai acesta poate judeca.
Dimpreună cu tinerii noştri colegi, la care nu obosim să
apreciem talentul şi curajul zicerii neocolite.

Din perspectiva mea însă, a unuia dintre realizatorii
„Cronicii vechi”, făptuirea fiecărui număr a fost şi rămâne o
bucurie. Pigmentată de momente senin stresante în care trebuie
să alegem ce materiale amânăm pentru numărul următor, care
sunt autorii care au răspuns chemării noastre şi nu pot fi
„amputaţi”, cu nici un cuvânt măcar, pentru a încăpea în paginile
cu o suprafaţă tipăribilă totuşi limitată. În sfârşit, cine s-ar putea
supăra şi cine nu pe draga noastră revistă.Aflată prea adesea sub
semnul incertitudinii lui „Avem sau nu avem bani pentru tipar?”

La multe numere, să ţi se sărbătorească centenarul ”Cronica
veche!” Când vei fi citită tot pe suport de hârtie, de colecţionari
desigur.

La o dublă
„aniversară”

Se împlinesc, iată, zece luştri de la apariţia „Cronicii”
(1966), cum se rotunjeşte şi, deocamdată, un prim
lustru de la primul număr al „Cronicii vechi”.

Eram în primii ani de după absolvire, asistent la Catedra de
Literatură română, condusă de Profesorul Constantin Ciopraga,
când „Iaşului literar” i s-a adăugat, ca revistă de cultură,
„Cronica”, cu birourile redacţiei în Palatul Culturii. Am încă în
memorie imaginea echipei redacţionale, cu Alexandru
Andriescu, Nicolae Barbu, Ştefan Oprea, Mircea Radu Iacoban,
Nicolae Turtureanu, Dan Laurenţiu, Aurel Leon, Val Gheorghiu,
mai târziu Liviu Leonte, Ion Ţăranu... un săptămânal la care, ca şi
la lunarul „Iaşul literar” / apoi „Convorbiri literare”, am
colaborat, preţuind rolul jucat de revistă în dezbaterea de idei, în
stimularea forţelor creatoare nu numai din cetatea Iaşilor, între
care să-i amintesc acum şi aici doar pe poeţii Emil Brumaru,
Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Horia
Zilieru,Aura Muşat, sau critici, în afară de numele deja amintite,
ca Alexandru Husar (cel graţie căruia poeme inedite ale lui
Lucian Blaga apăruseră şi la Iaşi), Ion Sârbu, Ioan
Constantinescu, Florin Faifer, Mihai Drăgan, IonApetroaie...

Cât despre „Cronica veche”, ea regrupează redacţional şi
veterani ca Ştefan Oprea, Mircea Radu Iacoban, Nicu
Turtureanu, Virginia Burduja, Mircea Ciubotaru, Florin Faifer,
dar şi forţe mature ca, de pildă, poetul Nicolae Panaite, încă mai
tinere: Mihaela Grădinariu, titulara cronicii literare, şi chiar
debutanţi, până mai ieri studenţii noştri.Aşa că vocabula „veche”
din numele mensualului de azi, dincolo de rostul distinctiv, înclin
eu să cred că mai curând îi subliniază tinereţea, prospeţimea,
vigoarea.

La Mulţi şi rodnici luştri viitori, ieşenei „Cronica
veche”!

Cronica veche? Vorbim practic despre o revistă care a
reprezentat viaţa culturală ieşeană vreme de multe
decenii. Într-o lume a relativismului iresponsabil este o

publicaţie care îşi menţine prestanţa, în care există
responsabilitate pentru articole şi în care ideea de dialog
primează. De la prima pagină mi-a făcut impresia unei publicaţii
eliberată de constrângeri politice sau ideologice şi străină de
orice fel de partizanate sau interese de grup. S-a impus în timp ca
o revistă cu identitate şi idei efervescente, dispusă mereu să îşi
actualizeze conţinutul în raport cu noile perspective, traversată
de un spirit aparte şi de o legătură caldă între scriitor şi
public.Anchete inedite, „Actualităţi”, „Cronica limbii”,
„Cronica literelor”, „Cronica artelor” sau „Cronica meridiane” -
sunt doar câteva dintre încântătoarele şi interesantele repere
lunare cu care revista şi-a delectat publicul de-a lungul timpului.
Nu pot trece cu vederea nici expresivitatea ilustraţiilor, aşa încât
impresia mea generală asupra revistei este aidoma celei pe care
o ai în faţa unei bijuterii micuţe, sclipitoare şi fin cizelată. Un real
câştig intelectual şi informativ pentru toţi! Urez revistei viaţă
lungă şi mulţi cititori! La MulţiAni, Cronica veche!

Simona PREDA

Licăr de bucurie

Un spirit aparte
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În ceea ce mă priveşte, am „cronicărit” 27 de ani la revista
. Este cert că mi-a devenit consanguină. Şi nu doar

mie. Cînd, în februarie 2011, tot la ceas aniversar, mi s-a
năzărit să înfiinţez o , am fost uimit cît de
repede şi cu cîtă bucurie s-au strîns-unit de pe unde se
risipiseră. Faptul că în redacţia lucrează cîţiva dintre
scriitorii care au „moşit” apariţia dintîi, sau i-au fost
r edac to r i / co l abo ra to r i în decen i i l e u rmă toar e , a
reprezentat/reprezintă liantul necesar pentru mai tinerii noştri
colegi, într-o ambianţă literară diversă, provocatoare, cîteodată
perversă. E un clişeu şi-o dulce amăgire să spui despre... Cutare că
trăieşte o nouă tinereţe ş.a.m.d. - tot tacîmul. Şi totuşi...

princeps

Cronică veche/nouă
cronicarii,

Cronicii vechi
Cronicii

Decanul de vîrstă şi de longevitate la revistă (a 30 de
ani), are aceeaşi fervoare şi aceeaşi
plăcere a lucrului bine (şi la timp) făcut. În 5 ani şi 60 de noi

, a fost întotdeauna primul care şi-a pus, la patru ace,
.Avînd timp totodată: să scrie şi să-şi editeze cîteva

opuri care dau samă de altitudinea omului de teatru (şi film), a
dramaturgului, a prozatorului şi (adevărată revelaţie) a poetului ce
este; să participe la mai toate reuniunile teatrale de anvergură, din
ţară; să fie încununat cu Premiul UNITER pentru întreaga
activitate, şi cu alte onorante premii şi distincţii; să-şi descarce
tolba cu poveşti vînătoreşti/pescăreşti/scriitoriceşti, la întîlnirile
noastre redacţionale, care astfel au devenit un fel de

; să recite (din Eminescu îndeosebi) şi să te incite cu diverse
replici, din dramaturgi din toate epocile (Caragiale, cu precădere),
pe care mai că-i ştie pe de rost; să se dedea unor nevinovate (?)
jocuri, care-i menţin verva şi-i perpetuează tinereţea spiritului. Şi
altele încă.

LULU, pe numele ei adevărat , se
ascunde uneori sub pseudonimul Ca să se ştie.
Şaptezecistă de viitor. Corector de vocaţie, a trebuit să vină o
revoluţie, ca s-o scoată din răbdări şi din cămăruţa 2/3, de la vechea

, spre a o propulsa în lumea afacerilor diaristice.
a editat, în fascinanţii ani '90, o revistă de cultură mondenă,

, (pe) care a dus-o la sapă de lemn. Monument de
discreţie şi eleganţă orală şi scrisă, a publicat un roman cu
neverosimile îndrăzneli erotice. La şedinţele noastre este
singura care-şi ia funcţia în serios: înarmată cu bloc-notes şi pix,
(bine) dispusă şi disponibilă, din chiar prima clipă a revederii, să
noteze genialele idei care ne bîntuie, întru devenirea viitorului
număr de revistă, anunţă, solemn: După vreo oră,
foaia e tot imaculată, iar vocea ei din (şi aoleu) abia de mai
răzbate printre baionete, florete, scene şi scenete, care de care mai
înţepătoare, mai strălucitoare, mai mîngîietoare:

Ăsta fiind şi laitmotivul reuniunii.
Despre tocmai am produs, în numărul

precedent al revistei, o încercare de portret, provocată de recenta
apariţie a volumului său de poeme, Nu mai reiau ceea ce
aproximam despre poet, dar mă autocitez (cred că am
scrierilor proprii, nu?) în ceea ce-l priveşte pe om. Şi ziceam acolo,
între altele,

Uneori, exaltările, ca şi răbufnirile
omului de pe Stavnic trec dincolo de cota de atenţie, ca Dunărea la
Calafat. Două cumpene am avut cu el, (cum zice
Arghezi? ): odată (prin anii '80), cînd
am vrut să-i strecor, în Cronica , o poezie în care, în
acrostih, inscripţionase numele , proaspăt rămas în
USA ( , dar cineva vigilent a dat în vileag
conspiraţia lirică; a doua: la Sf. Nicolae, din 2010, cînd, invitînd eu
(la Bolta rece), cîţiva foşti cronicari, colaboratori ai Cronicii şi
prieteni , i-am zădărît, mai întîi, cu ... whiskyul casei şi
cu editarea unui număr aniversar, în proximul februarie, cînd se-
mplineau 45 de ani de la apariţia Cronicii străbune... Mai pe urmă,
spiritele încingîndu-se (la vinul casei) le-am propus să edităm chiar
o Cronică , ideea fiind întîmpinată cu euforia specifică unei

cronicărit
optzecistul Ştefan Oprea,

Cronici vechi
paginile de artă

han al lui don
Fănică

Doamna Virginia Burduja
Aurora Dabija.

Cronică Doamna
LULU
Doamna T

de lucru

Gata! Scriu!
off

Şi eu ce scriu
aici?!?

Nicolae Panaite

Secetă.
copyright-ul

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.

din timpuri
Şi de-am venit din timpuri...)

străveche
Mihai Ursachi

Unchiul Sam Amazonian)

mai de suflet

nouă

Mircea Radu Iacoban MeReI
MîRîI. cronicarii

cronice
definitiv

Cr.v. De ce am revenit?
Pur şi simplu din drag de „Cronica”.

Trăim o
singură dată - )

O istorie secretă a întîlnirilor de la „Cronica veche”

don Fănică
cronice se

termină-n coadă de peşte

scepticul Divagări, amintiri, bârfe - greu de
adus discuţia către sumarul numărului 10; întâlnire de lucru
deturnată...; ... de unde şi regretul că s-au pierdut în neant atâtea
ceasuri de cozerie veselă şi, foarte ades, inteligentă.

nu ştiu cum se face, dar iar a ieşit unnumăr bun...

, intrat în gura lumii ca . Uneori,
Unul dintre primi (ca mieii).Actitorit vreo nouă

aşezăminte literar-artistice, care aşteaptă să-i scrie numele pe
frontispiciu. Mai au de-aşteptat. Adept tardiv al austerităţii
gastronomico-bahice. Pîcîitor de pipă (a păcii?). Boli: -
inclusiv şahul şi tablele (practicate empiric). S-a retras , de
trei ori, de la , şi tot de-atîtea ori a revenit.

În tot ce scrie (teatru, proză,
reportaj, comentariu, jurnal, tabletă) se bazează pe document, pe
care îl ficţionează artistic. Într-un jurnal cu titlu prăpăstios (

s-ar părea că autorul nu-i convins de viaţa de-apoi
a insinuat , în
care unele consemnări pot fi chiar adevărate. Mare iubitor
(nostalgic) de vechi locomotive şi gări, călător infatigabil (cu
precădere în bucovinene ţinuturi), vânător şi pescar fabulos - la
întrecere cu Oprea. Când se-apucă dumnealor a-şi
povesti isprăvile, la întîlnirile noastre , aceste reuniuni

sau în pană de raţă sălbatică. Nu-şi ating,
adică, înaltul scop pentru care au fost convocate. Ajuns acasă,

dezmorţeşte tastatura:

Şi aşa mai
departe. Acelaşi (sau altul?) peste câteva zile (la apariţia revistei)
notează:

(urmare din pag.1)

Nicolae TURTUREANU
onomastici. Iar la întrebarea încuietoare: ,
omul de pe Stavnic a sărit ca ars:
Cealaltă jumătate asumîndu-şi-o patronul Galeriilor de artă ,
don Mihai Pascal. De-atunci, multe s-au schimbat, însă Nicolae
Păr-Negru a rămas la datorie, deschizînd punguţa, deschizînd uşi şi
ferestre, pe la mici, mijlocii şi mari curţi împărăteşti, de unde, dacă
nu curge, pică. Şi e mereu La o adică.

Vizibilitatea poetesei a fost sporită de
asumarea (sînt vreo patru anişori...) condiţiei de , în
care îşi răsfrînge (doctorală a) , avînd totodată
disponibilitatea de a se plia canonului publicisticii culturale.
Desigur, mai ales între noi, vechii-noi cronicari, nu lipsesc attach-
urile şi aproponturile... Făcute, evident, din dragoste... Nicolae
Panaite, veghetor la a taxat-o, admirativ, drept

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

La 70 de ani ca şi bătuţi pe muche, etalează
profilul unui scriitor (aproape) împlinit. O vocaţie pluriformă l-a
făcut să gliseze în mai toate genurile şi speciile creaţiei, fără, însă, a
se risipi.Amestec farmaceutic de ironie, umor şi gravitate a rostirii,
A(i)urel şi-a transferat comunicativitatea şi-n cărţile sale, fie
acestea de poezie, de proză, de reportaj, de interviuri. Deşi
contemporane cu noi, persoanele şi personajele care populează
cărţile lui vorbesc ca din , sadoveniana. Fîntînarul
umblă cu un beţişor de alun şi caută izvorul miraculos al graiului. E
o vorbire aforistică, parabolică, dincolo de ternul consumator al
clipei cea repede, . Şi zice el undeva, într-o carte -

- că
. Eu, neluînd în samă avertismentul, i le-am numărat, totuşi,

spre a constata că, la cele şapte decenii aproape împlinite,Aurel are:
pană de prozator, pană de poet, pană de dramaturg, pană de
automobil cîteodată şi, conform vîrstei, pană de vultur pleşuv.
Fiecare de dimensiuni diferite dar, toate la un loc, armonios
încrustate.

În urmă cu vreo zece ani, scriind despre
punctam în finalul acelei încercări de portret faptul că, pe unde
trece, bucureşteanul ieşenizat (caz cu totul ieşit din comun)
lasă/trebuie să lase... . Prestaţia lui publicistică şi literar-
umoristică îmi era relativ cunoscută şi, probabil, bănuia că, dinspre
partea asta, nu mă mai aştept de la dumnealui la niscaiva surprize.
Poate de aceea, la o reuniune a ”Cronicii vechi” - unde l-am
ademenit între timp - mi-a strecurat, discret, un sfert de carte, o
plachetuţă lirică, intitulată, năucitor, . În ceea ce mă
priveşte, ştiam că nu trebuie să umblăm cu jumătăţi de măsură, dar
cu sfertul?! Uimirea mea s-a tot dilatat, pe măsură ce, căutînd acel

ulmuzian şi, deopotrivă, urmuzian, am constatat că,
deşi sunt destul de multe (dar niciodată suficiente), părţile nu
compun întotdeauna întregul, care să te facă pe deplin fericit. Şi-
am mai văzut cum se poate glumi cu lucruri grave, iubirea - se ştie -
fiind un lucru foarte mare... Insinuări pehlivăneşti alternează cu
trimiteri savante la iubiri celebre (teatru, film, literatură)...
Oximoronul, intertextualismul, jocurile de cuvinte, devierile de
sens, limbajul familiar dau măsura unei intimităţi suficientă sieşi,
dar şi a unor bucurii ori deziluzii (amoroase) ce se cer clamate...
Peste toate pluteşte însă aripa timpului ireversibil. Bogdan Ulmu
mă convinge - dacă nu eram - că ironiştii sunt fiinţe tragice, în
optimismul lor.

Într-o , descoperită, pare-se, chiar în chilia
în care fost-a mazilit Alexandru Lăpuşneanu,

zice c-ar fi identificabil un personaj care nu-i
uşă de biserică, însă tot e ceva/cineva. În ceea ce mă priveşte, nu pot

Cine plăteşte editarea?
Eu pun jumătate din sumă!

Dana

Cronica veche nouă.
Mihaela Grădinariu.

cronicăreasă
ştiinţa literaturii

Intersecţii, un Labiş
cu fustă

cronicăresele

Flori de măr

Dana.
Aurel Brumă

Creanga de aur

ce ni s-a dat
aripilor de îngeri nu trebuie să le numeri

penele

ludicul Bogdan Ulmu,

ulme

Sfert de femeie

sfert de femeie

Cronică de la Rîşca
cronicăreasa

Bisericii de cuvinte

Atins
de aripă de înger

Între cei pînă aici şi cei care vor urma (am folosit
/folosesc decupaje din c mai vechi sau mai noi),

este singura despre care nu mi-am
încercat pana turtureană. Din două motive: 1. încă nu şi-a adunat
numele pe-o carte; 2. este inclasabilă şi de necuprins într-o ramă
stînjenitoare fantaziei ei neţărmuite. Cronicile sale plastice (şi de
orice natură) par (ca şi la Promoroacă)
Magie - este cuvîntul ce le poate defini. îmi spunea
(în secret!) că Poate. Însă, sigur,
este o atipică - şi repede trebuie să i se confere acest
titlu, chiar dacă, aflînd, va da un pic la şoricei... Cînd, prin
decembrie trecut, am invitat-o (ca şi pe ceilalţi cronicari

) să-şi invent(ari)eze faptele de arme literar-artistice, din anul
recent încleiat, mi-a răspuns, cu sinceritatea necruţătoare - care o
defineşte şi, uneori, o păgubeşte:

Nu s-ar putea ceva mai repede?

schiţaţi
ron(i)căneli

Raluca (Sofian-Olteanu)

atinse de aripă de înger.
Doamna LULU

Raluca este poetă, fără s-o ştie.
cronicăreasă

vechi şi
noi

Nu am premii şi onoruri de declarat şi ghici ce?, nici pe anul
ăsta nu-mi propun asta! Inafara preţuirii muncii depuse în sine, nu
ţin să fac o gaură în cerul literaturii. Sunt ce sunt: intermediar de
anchetă, obsesiv observator plastic, teatrolog de ocazie, fotograf
eseist şi recenzist modest (dar din fericire din ce în ce mai căutat -
poate de aici să sară iepurele premiat, mai ştii?

Nu am publicat!!! Deşi aş avea ce. Şi, fără falsă modestie, scriu
mai profund decît multe macaroane pe care le-am înghiţit pe post de
volume de literatură. Ce ştiu e că o voi face cînd voi simţi asta.
Presiunile colaterale nu aduc un plus de imaginaţie. Iar coada
măturii, biroul şi copilul, oricît de romantic ar suna, nu prea sînt
subiecte de poezie sau de roman. Deşi există imboldul şi poate
talantul, nu am timpul necesar de-a mă fructifica. Nu momentan.
Imi îngădui să mă alint cu gîndul că, la pragul a 60 de ani, voi
ascunde şi eu cu orgoliu un vraf de diplome în sertar.

decît aminti vorba veche şi-nţeleaptă: orice asemănare cu persoane
reale este întîmplătoare...

Pentru cunoscători, e un melanj ataşant de dulceaţă de
trandafiri (nezaharisită) şi ţepi ascuţiţi de cuvinte, cu sânge mereu
proaspăt în vârf. Supravieţuitor al nisipurilor mişcătoare, al
vitregiilor vremilor, al războaielor de tot felul: cu sine însuşi, cu
lumea care nu-l mai încape, cu muzele capricioase care-l bântuie,
cu voie sau fără de voie. Sculptor de fum, iubitor de ciori şi de
culori, de nori şi viori, de cafea, lulea, baclava, chisea, sarma,
chiftea, ciulama, zarnacadea şi basma. Cartograf de sentimente,
cuceritor al spaţiilor albe, pentru care Hic sunt leones se traduce,
întotdeuna şi inevitabil, prin Aici sunt leoaice… de îmblânzit!
(I)responsabil şi mânios în câte o bucată a lunii, când

stă să se ridice copăcel în picioare; dacă vreţi să-i faceţi o
bucurie, spuneţi-i atunci, cu reverenţa de rigoare, Domnule
Director!

Cronica
Veche

Cristina HERMEZIU

O prietenă stabilită în Franţa, româncă fără complexe şi
europeană fără rest, vorbitoare eminentă de cîteva -
multe - limbi străine, om de afaceri şi profesor de

germană la universităţi de elită ale Parisului (HEC, Ecole
Polytechnique etc) m-a dus să văd spectacolul de teatru-dans
„Nelken” de Pina Bausch. Mi-am adus aminte, lîngă sutele de prea
puţini norocoşi, de ce oamenilor li s-a dat drumul cîndva, la început
de tot, într-o grădină.

Mitica poveste a „Garoafelor” („Nelken”, în germană) a revenit
doar pentru cîteva reprezenţii la Théâtre du Châtelet din Paris, după
mai bine de 30 de ani de la creaţia sa, în anii 80, la Tanztheater din
Wuppertal.

Cum intri în sala de teatru o imagine-şoc îţi taie răsuflarea.
Scena e acoperită în întregime de 8000 de fire de garoafe roz. Cu
tulpini zvelte, în picioare. 22 de dansatori-actori vor începe apoi pe
acest covor crud şi feeric o comedie umană dansantă, o suită de
sketche-uri absurde, de tablouri violente şi de gaguri poetice.
Despre oameni. Despre ce-şi fac oamenii unii altora şi despre
singurul lucru pe care îl aşteapă unii de la alţii în răstimpul care le e
dat ca să străbată preeria, cîmpul vieţii lor.

Înainte de a-i face să danseze, coregrafa Pina Bausch (1940-
2009), cea care a pulverizat dansul convenţional creînd forma
spectaculoasă şi pură de dans-teatru, îşi întreba dansatorii din ce e
făcută viaţa lor. Ce li s-a întîmplat, de ce au plîns cînd au plîns, de ce
n-au mîngîiat cînd au avut ocazia, în ce fel au iubit cînd au iubit, ce
vise li s-au rătăcit pe drum. Creaţia, povestea venea apoi cu acel
surplus uluitor de fluenţă a mişcărilor, pe care harta limpede a
trăirilor o imprimă pe corpul conştient şi liber.

Garoafele au fost călcate în picioare. De o mamă care-şi ceartă
copilul iar trupul acestuia are un zvîcnet-reflex, nu încetează să-i tot
sară în braţe. De un bărbat care, sfîşietor de singur în mijlocul
nesfîrşitului cîmp de garoafe, dublează în limbajul semnelor „The
Man I love...” de Gerschwinn. De o femeie iubită care fuge de cel
care vrea să o sufoce cu iubirea lui. De oameni care se cocoaţă,
impertinenţi, pe umerii altor oameni. De oameni care se urcă,
disperaţi, pe umerii semenilor lor. De fiinţe care îngrijesc florile
(sau tot ce dă pămîntul) şi care mănîncă pămîntul, într-o panică
absolută, cînd li se cere...paşaportul. De cîini lup în carne şi oase, de
vameşi, de paznicii unui lagăr de concentrare.

„Nelken” de Pina Bausch e un spectacol care n-a îmbătrînit
deloc. 30 de ani mai tîrziu e la fel de violent politic şi la fel de uman
tulburător.

Cu trupul lor androgin, înveşmântat neglijent în rochii de
mătase descheiate la spate, cei 22 de dansatori-actori, bărbaţi şi
femei deopotrivă, par nişte semne dintr-un cîntec melancolic şi
absurd, pe care omenirea nu-l mai poate descifra decît dacă
(re)învaţă limbajul bazic al semnelor.

Ce altceva spune această mecanică desăvărşită a trupurilor care
se leagănă în acelaşi ritm, exasperant de asemenea, uluitor de
precise împreună?

Ce altceva spune invitaţia din final, adresată sutelor de
spectatori, de a exersa împreună cu actorii o coregrafie uitată:
deschiderea braţului stîng, deschiderea braţului drept, închiderea
lor în cruce?

Încercaţi. E caligrafia unei îmbrăţişări.
Deşi prietena mea are abonament la Théâtre du Châtelet, a stat

pe telefon o zi întreagă pentru a prinde locuri la spectacolul Pinei
Bausch, la care s-a stat şi în picioare. Acest elitism ermetic e, în
lumea de azi, un păcat de moarte. Da, păcat. „Nelken” de Pina
Bausch e o metaforă care ar trebui proiectată în buclă în pieţele
publice, pe tablele din şcoli, pe ecranele televizoarelor, în loc de
publicitate, pe tabletele de servicu ale politicienilor lumii, pe ipad-
urile inteligente ale celor privilegiaţi, pe peretele gol al celor
despuiaţi.

Lăsaţi stăpîni peste o grădină, oamenii lasă în urmă flori culcate
la pămînt. „Numai că iubirea se reînvaţă”, caligrafiază cu trupurile
noastre Pina Bausch.

Permiteţi-mi, aşadar, să reaşez acest text în chip de îmbrăţişare:
La mulţi ani, !Cronica veche

Caligrafia unei
îmbr riăţişă
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CRONICA VECHE

Florin BICAN

„Cică nişte cronicari…“

Cică nişte cronicari
s-au rugat de calamari
să le dea niscai cerneală
ca să ţină socoteală,
cu-n deget proptit în tâmplă,
de toate câte se-ntâmplă -
căci, cu călimara goală,
nu le pot trece pe coală.
Dar le-a spus un calamar:
„Serviţi-vă de tipar!“
Şi-uite că aşa se face
că, de zeci de ani încoace,
cronicile lor apar,
regulat, de sub tipar,
ca să poa' să le citească
naţiunea românească.
Iar în mare şi-n acvarii,
pe coordonate varii,
le citesc şi calamarii…

Darie LĂZĂRESCU

Punctul de fugă

Există, în arta plastică, un termen absolut vital pentru
realizarea unui peisaj: Linii, venite
de nu se ştie unde, se adună acolo, sub un orizont

prietenos care invită la armonie şi frăţietate. Cărări iscate din
gros-plan, plopi străjuind un drum al nimănui, case
pierzându-şi dimensiunea reală pe măsură ce se depărtează către
acel enigmatic

La Iaşi, cu mult timp în urmă, - însă nu suficient încât să
devină istorie - se adunaseră, într-o etapă mai fragedă a vieţii
noastre, şi case, şi oameni şi plopi. Nu ştiu ce forţă binevoitoare
făcea să ne intersectăm - cam în aceleaşi locuri unde nu
nimic; unde nu trebuia să stai la coadă; unde nu ţi se băga nimeni
în faţă... Vechea redacţie a CRONICII era, mi-aduc aminte, în
câteva cămăruţe, undeva în centrul oraşului...Acolo i-am aflat pe
Mihai Ursachi, pe Virgil Cuţitaru, pe Nicolae Turtureanu: scriau
răvaşe literare către noi, tinerii şi trimbulinzii...

După ce terminau cu ocupaţiunea lor de bază, o dădeau în
alta: şahul... La CRONICA am chibiţat partide de şah
spectaculoase... Între cine şi cine? Fireşte - între Ioanid
Romanescu şi ceilalţi...

La CRONICA am publicat traducerile mele din Antonin
Artaud; fragmentele din a lui Scott Fitzgerald...

punctul de fugă.

fără soţ

punct de fugă...

se dădea

Blândeţea nopţii

Pr. Eugen TĂNĂSESCU

Aniversarea împlineşte chemarea

Ce sunt aniversările, în fond? Momente de bucurie, ar
spune mulţi. Dar, care este sursa acestei bucurii?
Faptul că a mai trecut un an? Sau că cei dragi şi

apropiaţi îşi aduc aminte de tine? Ori, poate, în lumea asta
“strâmtă şi rece“ un bun prilej de afirmare, de atragere a atenţiei
asupra ta?

Permiteţi-mi să cred că nimic din cele de mai sus nu justifică,
în mod real, bucuria unei aniversări. Nu, pentru ca bucuria să fie
desăvârşită, sursa ei trebuie să fie mai presus de cotidian. Chiar
de mundan. Eu cred că sursa bucuriei nu poate fi decât chemarea.
Înţeleasă ca menire, ţel, misiune.

Hristos îşi cheamă primii ucenici cu cuvintele:
Cred că orice publicaţie

culturală se înscrie acestei chemări sfinte. Şi se împlineşte
asemenea vieţii deApostol: rezistenţă, efort, martiraj.

Împlinirea chemării se face prin... aniversare. Fiecare an ce
trece nu este doar un ciclu cronologic, ci o măsură a împlinirii
chemării, un jalon al drumului ales, o măsură a

la care suntem fiecare chemaţi, în diferite feluri.
Şi, pentru că fiecare aniversare vine şi cu o urare, iată ce

doresc eu, cu mulţumire pentru găzduire, , de
aici, de la ţărm pescăresc de mare:
La cât mai multe şi suflete înnobilate!

Veniţi după
Mine şi vă voi face pescari de oameni!

pescuirii de
oameni

Cronicii vechi/noi

pescuiri minunate

Adrian NECULAU

Cronica
o istorie de grup

veche,

Psihologul, profesorul, coriveranul meu jijian,
regretatul Adrian Neculau ni s-a alăturat de la început,
întru făurirea noii , stimulându-ne cu

prezenţa şi efervescenţa sa, întotdeauna de bun augur. În vara
anului 2011, psihologul ne-a făcut surpriza de a publica în

(unde avea o rubrică, susţinută până în ultima clipă a
vieţii) un text în care intram, fără ştirea noastră, în istorie... Îl
reproduc, parţial, aici, ca omagiu şi recunoştinţă. ( .)

Cronici vechi

N.T

Cronica

Cronica

hunic
Cronică

Ziarul
de Iaşi

(...) Revista s-a lansat, la Iaşi, în februarie 1966,
într-un moment de relativă destindere a regimului de atunci. In
februarie, anul acesta,(2011,n.n.) un grup de foşti redactori şi
colaboratori s-au gândit să refacă revista aceea de care şi-au
legat viaţa şi să lanseze o nouă revistă, „Cronica Veche”,
sperând ca proiectul să-şi afle un loc şi un rost în noul context. La
început a fost un joc, social şi cultural, a unor tineri de vârsta a
treia, care aveau ceva timp şi s-au gândit să-l dăruiască
comunităţii care i-a acceptat cândva. Voiau „o revistă vie,
dinamică, mult mai aproape de viaţa spirituală ieşeană şi de
orizontul de aşteptare al cititorului de astăzi”, după cum scria în
articolul-program poetul-manager Nicolae Turtureanu, care a
iniţiat proiectul şi a însufleţit grupul. Ce-i anima? Ne-o spune
acelaşi scriitor-jurnalist şi acum director de revistă, cum cred ca
n-a gândit vreodată să ajungă: „Decenii la rând, „ ” a
fost o revistă de referinţă, deseori curajoasă, polemică, în
condiţiile cenzurii şi ale canoanelor ideologice impuse de
partidul (vorba lui Luca Piţu). Este adevărat că aceeaşi
„ ” a făcut şi numeroase concesii, îndeosebi în anii '80,
când chingile ideologice şi politice se strânseseră dincolo de
limita suportabilului. Cu toate acestea, chiar şi atunci a existat o
structură de rezistenţă, o osatură care o menţinea pe linia de
plutire”. Echipa aceasta nouă-veche s-a adunat de câteva ori,
într-un cadru generos, la Galeriile Dana şi membrii săi au putut,
prin discuţii (cuvântul are un rol psihoterapeutic formidabil), să
se regasescă, să se re-descopere. Au evocat zilele de glorie, n-au
omis nici eşecurile (dar le-au trecut în contul altora - regimul,
cenzura), şi-au rezolvat micile şi vechile idiosincrazii şi au
purces la drum: au recenzat posibilii colaboratori, au croit
planuri, au apelat şi la câţiva tineri, ca să mai scadă media de
vârstă şi să ridice coeficientul de (post)modernitate şi au lansat,
pentru ei şi alţi nostalgici ai Iasului, primul număr. Era acolo, în
acel moment al lansării, atata tinereţe combativă şi încărcătură
emoţională de te mirai cum de nu arătau cu toţii tineri. Au venit şi
tipografii de atunci, public interesat, s-a dat un film făcut cândva
la un moment bilanţier, spectacolul terapeutic a îmbărbătat
spiritele şi a motivat grupul să ia lucrurile în serios.

Cu fecare număr, membrii acestui grup de iniţiativă (care fac
totul benevol, din preaplinul inimilor lor largi şi adesea betejite)
au tot căutat, s-au tot ajustat la noul context, au incercat să
găsescă un nou profil pe care să-l altoiască pe cel vechi, după ce
au ieşit în lume. Revista e acum la chioşcuri, nu numai în Iaşi, o
citesc şi alti confraţi din ţară, a zburat şi peste graniţe. La a doua
tinereţe, Turtureanu se frământă, caută colaboratori noi, mi-a
trasat şi mie sarcina să contactez două doamne mult citite şi
apreciate (nu spun acum numele lor, din superstiţie), înfăţişarea

Gellu DORIAN,
“Hyperion”Redactor şef al revistei-

50 i 5ş

N-am fost un preferat al revistei „Cronica”, nici pînă
în 1989, nici după, nici în cea care împlineşte acum
50 de ani de la apariţie, nici în cea care îşi pune în

raft primul lustru de existenţă.
Înainte, cînd doream să public ceva în „Cronica”, mi se

răspundea la „Poşta redacţiei” - destul de rar şi cu rezerve şi
amînări. Prin anii '75, un grup de trei prieteni am izbutit să
păcălim „poştaşul” cu pseudonimul şi am publicat,
astfel, primul poem în „Cronica”. Nu trimiteam prea des poeme
acolo. Magistrul Mihai Ursachi mă îndemna să-i trimit texte.
Nu cred că i-am trimis vreodată. Celelalte grupaje se pierdeau
prin redacţie. De cîte ori intram în redacţia din sediul de pe
Vasile Alecsandri găseam cam aceiaşi oameni la o masă jucînd
şah. Eram privit ca intrus, poate, ca oaspete mai puţin, dar cu
siguranţă ca pretendent la un mic spaţiu în paginile revistei,
ceea ce, evident, merita o mai îndelungă aşteptare.
După debutul editorial cu o carte la Editura Junimea, în 1986,
mi s-au deschis mai generos coloanele revistei. Apoi, după
1990 şi mai generos. Iar acum, la „Cronica veche”, o revistă
elegantă, renăscută din cenuşa fostei reviste „Cronica”, nu m-
am înghesuit cîtuşi de puţin să public, deşi am primit invitaţii de
la diverşi redactori ai revistei. (Unii mi-au spus că nu sunt chiar
bine venit acolo!). Pe toţi redactorii ei i-am respectat şi-i
respect. Sunt oameni ai cuvîntului scris. Pe poetul Nicolae
Turtureanu, botoşănean şi el ca şi mine, îl citeam şi-l citesc cu o
plăcere deosebită. Talentul lui curat îl apropie preferinţelor
mele poetice. Pe Ştefan Oprea îl preţuiesc şi-i respect ţinuta de
intelectual coborît din marea clasă a oamenilor de cultură din
Dulcele Tîrg. Pe Nicolae Panaite îl ştiu şi-i preţuiesc poezia. Iar
cînd am prilejul le citesc revista pe care o fac cu o pasiune la
care foarte mulţi au renunţat, plictisiţi de tot şi de toate. Lor,
cronicari vechi şi noi, la ceas aniversar, de jubileu şi prim
lustru, le doresc putere de muncă, viaţă lungă, chef de a
continua ceea ce nu vor să lase în drum cum s-a întîmplat cu
surata revistă, a cărei existenţă nu mai poate fi zărită din păcate,
lăsînd (sau nu) loc acestei noi reviste, „Cronica veche”, care
întregeşte cu eleganţă numărul revistelor culturale din Iaşi.

Trei Ierarhi
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CRONICA mi-a găzduit câteva texte pe care eu le numeam
poezii... Însă cel mai preţios lucru pe care l-am câştigat a fost
prietenia binevoitoare a şahiştilor sus- amintiţi. Eram săraci, dar
ce mai conta? Boema noastră, al cărei parfum încă îl păstrăm în
suflet, începuse să semene cu a altor doi ieşeni celebri, din alt
veac, încât astăzi regret că n-am reuşit s-o eternizez.Ar fi devenit
ea, poate, stare perpetuă, aer bun de respirat, preumblare fără
scop şi fără noimă prin Iaşilor de odinioară...

Însă CRONICA a reuşit să supravieţuiască...Cea VECHE?
Cea NOUĂ? Există, neîndoielnic, o continuitate dătătoare de
speranţe. N-a îmbătrânit mai deloc...Poate doar eu să fi albit
puţin...Eu şi Nicolae Turtureanu, la care privesc din când în când
şi mă minunez: domnule, există totuşi supravieţuitori!

M-a găsit, nu ştiu prin ce minune, tânăra talentată şi sufletistă
Raluca Sofian, care s-a uitat fix la mine şi mi-a zis:

Să recunoaştem: revista asta arată al naibii de bine!
CRONICA: Şi noi, alături de ea. Cât s-

o mai putea...

rătăcăniile

mai mişti ? ai
mai scris ceva? dă-mi, dar!

vivat, crescat, floreat!

revistei parcă s-a consolidat şi acum chiar convinge.
Uneori e reconforant să primeşti un feed-back de

încurajare. Si, iată, îmi vine de peste ocean un asemenea mesaj.
S-ar părea, mi se spune, ca aţi găsit o nişă. Unii s-au săturat de
reviste teziste, ideologizate, încrîncenate, combative, de stânga
sau de dreapta, vor să se întoarcă la o anumită normalitate. Au
nevoie de un respiro. Marile magazine culturale de aici (de
acolo!) sunt scrise într-un stil relaxat, informativ, destins, evită
aerul militantist. Le scriu oameni cu experienţă, cunoscatori ai
domeniului lor, care nu au nevoie să se afirme în reviste de acest
tip. Nu se apelează la tineri dornici de a-şi face nume, care
scriu cu dicţionarul pe masă şi se simt datori să atace, ci la
nume consacrate. Angajamentul acestora e ludic, stilul lor e
permisiv, cuvântul de ordine e relaxarea. Impărtaşesc ce ştiu şi-
şi fac şi lor un serviciu, ajutând pe alţii să înţeleagă ce ştiu ei.(...)

Şedinţă de redacţie la galeria “Dana”: Virginia Burduja, Raluca Sofian-Olteanu, Aurel Brumă, Nicolae Turtureanu
(de la stânga la dreapta)

Dragii noştri cronicari
Cu (sau fără?) de şalvari,
Scriitori cu mare har
De din vale de Cotnar,
Bravi urmaşi de logofeţi
(Astăzi chiar mai scribăleţi)
Azi, la ceas aniversar
Să ridicăm un pahar
(Fiecare cu ce are:
Cupe, căni, glăji ori pocale)
Să vă urăm LA MULŢI ANI
Din al Unirii Focşani,
Din Panciu şi Odobeşti:
Cronicuţă! Să trăieşti!
Şi mereu să... te-nvecheşti!
Că de la Ştefan se ştie
Vinul are tărie!vechi

Redacţia Pro Saeculum
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Alexandru ZUB

De la Cronica la Cronica veche 
e la mijlocul anilor 60 din secolul trecut, lumea 
româneascã traversa o scurtã etapã (aproape un 
deceniu) de relaxare ideologicã, în împrejurãri care, P

de atunci, au fost puse ºi repuse mereu în discuþie. La motivele 
interne ale destinderii, se adaugã cele exogene, venind anume 
din afara spaþiului românesc ºi chiar a sistemului comunist, 
dominat de sovietici. Tratative la nivel înalt (Geneva 1955, 
Paris 1960) au înlesnit acea destindere, pe care unii au numit-o 
„dezgheþ” (Ilya Ehrenburg), intuind parcã nota neverosimilã a 
etapei poststaliniste. Regimul „democrat-popular” din 
România a folosit acel moment pentru a-ºi adjudeca unele 
înlesniri în relaþiile cu Uniunea Sovieticã ºi partenerii din 
Pactul de la Varºovia. Declaraþia din Aprilie 1964 marcheazã, 
nu numai simbolic, noua etapã a dictaturii comuniste. În acel 
context, au putut avea loc unele iniþiative menite a stimula 
munca intelectualã, aºa cum se putea închipui acesta în epocã.

La 12 februarie 1966, apãrea la Iaºi revista Cronica, având 
ca subtitlu „sãptãmânal politic, social, cultural”, iar în mai 
1970 Convorbiri literare, ca serie nouã a revistei Iaºul literar, 
însã resuscitând anume titlul ºi într-o mãsurã spiritul 
organului junimist. De ambele reviste se leagã o parte 
semnificativã din demersurile publicistice ale subsemnatului. 
În primul caz, debutul colaborãrii mele a avut loc la 6 mai 
1967, nu mai ºtiu din a cui iniþiativã, însã coincident cu 
aniversarea a nouã decenii de la proclamarea independenþei 
noastre, prin abolirea suzeranitãþii otomane, fapt pe care statul 
român þinea sã-l reaminteascã acum, ca un moment istoric 
demn de respect ºi de atenþie paideicã. 

Lucram, pe atunci, încã în echipa de specialitate a 
Bibliotecii Centrale Universitare, elaborând instrumente de 
lucru legate de mari istorici români, precum M. 
Kogãlniceanu, A.D. Xenopol, V. Pârvan, pentru care am ºi 
fãcut apoi sã aparã masive biobibliografii, cu strãdanii 
considerabile de extensie documentarã ºi de sistematizare 
tematicã. Atunci, în primãvara anului 1967, am socotit 

1Al. Constantin, Mãrturii despre Rãzboiul Independenþei, în Cronica, II, 
18 (6 mai 1967), p. 10.

2Apud Alexandru Zub, Chemarea istoriei. Un an de rãspântie în 
România postcomunistã, Iaºi, Junimea, 1997, p. 18 (ed. II, 2015, p. 15).

oportun sã valorific unele 
Mãrturii despre Rãzboiul 
Independenþe i ,  p lasând  
evenimentul pe linia lungii ºi 
complexei crize orientale, de 
care se lega (dupã expresia lui 
N .  B ã l c e s c u )  „ m e r s u l  
revoluþiei române”. Erau 
mãrturii fãcute de strãini, pe 
linie diplomaticã sau militarã, 
cu o realã simpatie pentru 
ostaºii români, priviþi la 
început cu destul scepticism, 
datã fiind lipsa îndelungã a 
experienþei rãzboinice. S-ar 
putea spune cã „victoriile de la 
Griviþa, Rahova ºi Smârdan au 
fost în acelaºi timp victorii împotriva falselor impresii 
acreditate în Europa pe seama poporului român”, conchideam 
finalmente, semnând textul cu un pseudonim, Al. Constantin, 

1în care implicam discret prenumele tatãlui meu . Nu mai ºtiu 
cine mi-a sugerat o asemenea soluþie, curentã în epocã, dar îmi 
amintesc de stãruinþa cu care un tânãr redactor, Eugen Iacob, 
mi-a solicitat manuscrisul, ca ºi impresia bunã pe care acel 
text i l-a produs unui confrate, Stelian Dumistrãcel, filolog de 
aleasã þinutã, sensibil ºi la preocupãrile mele intelectuale. Nu a 
mai fost nevoie sã repet procedeul, iar colaborarea mea la 
revistã a continuat fãrã sincope, culminând, pe cât îmi dau 
seama, cu eseurile publicate peste un deceniu, unele relativ 
ample ºi destul de „tehnice”.

Schimbarea de regim, în fatidicul Decembrie, n-a 
însemnat pentru mine ºi o modificare de atitudine în raport cu 
revista Cronica, nici cu alte publicaþii ieºene: Convorbiri 
literare, Dialog, Opinia studenþeascã. În Cronica, sub titlul 
Chemarea istoriei, chemarea vieþii, am ºi fãcut sã se 

tipãreascã, în ediþia specialã din 24 decembrie 1989 (sic!), un 
mic eseu de fixare a momentului, text din care poate fi reþinutã 
chiar fraza iniþialã: „A sunat ceasul ºi o întreagã þarã s-a trezit 
ca dintr-un lung coºmar. A deschis ochii atunci când puþini 
mai sperau în salvare, iar cei mulþi aºteptau sã se întâmple o 
minune. Minunea s-a petrecut, ea se mai petrece încã sub 
ochii noºtri ºi poartã numele martirilor de la Timiºoara, cei 
dintâi care au avut curajul sã strige în faþa tiraniei: Vom muri ºi 
vom fi liberi! Fãrã sã ºtie, poate, ei repetau un strigãt pe care 
strãmoºii lor n-au ezitat, în alte vremi, sã-l arunce ca o sfidare 
în faþa despotismului, a injustiþiei, a minciunii înrobitoare. O 
legãturã tainicã, pecetluitã cu sânge inocent, se refãcea astfel 
sub ochii miraþi ai lumii. Era angajamentul demnitãþii 
regãsite, era voinþa de a se opune pânã la capãt rãului, acelui 
rãu care, nutrit din toate aluviunile istoriei, luase un nume ºi 

2pecetluia definitiv o epocã” . Deficitul moral, criza multiplã, 
meliorismul ca soluþie de redresare, „simetriile” ºi dilemele 
tranziþiei, sub zodia pluralismului, istorie ºi anamnezã, iatã 
unele teme puse în discuþie în primul an de regim 
postcomunist. Colaborãri mai sporadice au avut loc ºi în anii 
urmãtori, în pofida fluctuaþiilor de echipã în redacþii, inclusiv 
a celei din 1997, odatã cu noua serie.

Dupã anul XLV, câþiva dintre vechii cronicari (Mircea 
Radu Iacoban, ªtefan Oprea, Nicolae Turtureanu) s-au reunit 
pentru a chivernisi Cronica veche, cu un subtitlu explicativ, 
ludic, „o nouã revistã”, ºi beneficiind anume de aportul unor 
condeieri din noile generaþii, redactor-ºef fiind poetul Nicolae 
Panaite. M-am alãturat acestei echipe, socotind cã ea 
continuã, în ce a avut mai bun, spiritul manifest în vechea 
Cronicã, sporind anume cromatica peisajului cultural din 
partea locului. N-am lipsit, pânã acum, la nici unul din 
numerele apãrute în cinci ani de continuitate beneficã ºi de 
remarcabile stãruinþe.

e strãzile sau în locuinþele oraºelor americane mor uciºi 
de gloanþe, în fiecare zi, aproximativ 100 de oameni. 
Dintre aceºtia, circa 35 sunt sinucigaºi. Majoritatea P

sunt veteranii de rãzboi, disperaþi, deprimaþi, fãrã mijloace de trai, 
lipsiþi de educaþie, drogaþi, abandonaþi de instituþiile ce ar trebui 
sã-i ajute sã supravieþuiascã. În rãzboiul vietnamez americanii au 
pierdut, în zece ani,  55.000 soldaþi.  În Marea Britanie, anul 
trecut, au murit 26 de cetãþeni împuºcaþi. În Statele Unite, peste 
36.000! În prezent, societateta americanã se gãseºte într-un impas 
moral incomparabil cu restul lumii occidentale. 

Ei bine, am simþit nevoia sã vã ºochez, doamnelor ºi domnilor, 
cu acest început, din dorinþa de a vã face curioºi ºi, sper, atenþi la 
cele ce urmeazã. Panait Istrati, în Spovedania unui învins, 
mãrturiseºte cu tristeþe  dezamãgirea pe care a trãit-o vizitând 
Uniunea Sovieticã. Tot ce a crezut, sau mai bine zis, tot ce ºi-a 
imaginat despre Socialismul Sovietic s-a dovedit a fi neadevãrat. 
Este trist cã la rândul meu, ºi eu brãilean, mã simt obligat sã 
mãrturisesc cât de decepþionat sunt de prãbuºirea moralã a 
Americii! 

Prevalent în viaþa americanului de rând este goana dupã bani. 
Nu mã refer la oamenii ce trebuie sã munceascã cât mai mult cu 
putinþã pentru a supravieþui. Este vorba despre acei ce trãiesc doar 
pentru agonisirea cât mai multor “obiecte”, cei ce confirmã cã 
iubirea pentru...“Les Choses” este caracteristicã societãþii de 
“larg consum”. În filosofia existenþialistã, începând cu Nietzsche, 
continuând cu Heidegger ºi mai târziu Sartre, se  demonstreazã cã 
omenirea, în mare majoritate, este preocupatã doar de nevoi 
materiale, nefiind interesatã de semnificaþia Existenþei,  sau de 
limitele acesteia. Existenþa, cât ºi Timpul  ce-i este destinat, nu fac 
parte din preocupãrile omului simplu deoarece acesta nu simte 
nevoia de a-ºi imagina viitorul  inevitabil al Inexistenþei sale. 
Aºadar, omul de rând, ce trãieºte doar pentru a supravieþui fizic, 
este lipsit de spaimele ºi angoasele ce-i cauzeazã gânditorului 
marile întrebãri despre începutul ºi sfârºitul vieþii. În consecinþã, 
“omului de pe stradã”, care circulã între distanþe finite, cu 
preocupãri limitate, într-un ritm previzibil ºi egal, neavând de 
suferit chinurile îndoielilor, îi  este accesibilã cunoaºterea pãcii, a 
acelui bien etre necesar existenþei. Bineînþeles cã aceste 
caracteristici se pot atribui tuturor oamenilor simpli, indiferent de 
þãrile sau societãþile cãrora le aparþin. Persoanelor mai puþin 
educate, viaþa le pare a fi generoasã, iar lipsa grijilor existenþiale 
explicã motivul pentru care ei, în general, sunt mai fericiþi decât 
cei ce “hamletizeazã” asupra marilor întrebãri despre începutul 
sau sfârºitul umanitãþii ºi ale Universului. Americanului 
“cumsecade”, cel ce munceºte zilnic pentru un salariu 

George FOCA-RODI

„PRAGA, CAPITALA BELGIEI”

scrisoare din New York

mediu,viaþa îi este extrem de simplã, iar satisfacþiile ce rezultã din 
efortul sãu de supravieþuire îi sunt suficiente. Bãrbat sau femeie, 
fãrã deosebire, vine acasã dupã ziua de lucru, mãnâncã ceva în 
grabã ºi  începe sã se rãsfeþe la televizor cu show-uri sau seriale 
mediocre, în care nu se întâmplã nimic important în afara 
reclamelor ce-l vor convinge sã cumpere câteva obiecte de care nu 
are nevoie.  Aceastã rutinã zilnicã este întreruptã de venirea 
weekendului, când, începând de vineri dupã amiazã, debuteazã 
“goana dupã obiecte” prin Mall-uri. Duminica este rezervatã 
bisericii, unde americanul drept-credincios se duce cu familia sã 
se roage Domnului, mulþumind Creatorului  pentru bunãtatea Sa 
fãrã egal! Americanii, ca toþi oamenii, doresc sã fie fericiþi iar 
percepþia fericirii, în majoritatea cazurilor, se datoreºte unei 
situaþii materiale satisfãcãtoare. 

Ceea ce îl diferenþiazã pe american de ceilalþi aparþinãtori ai 
clasei de mijloc este lipsa sa de culturã. Dacã europenii, în general, 
sunt mai bine informaþi în privinþe politice sau economice ºi 
sociale decât americanii, asta decurge din  faptul cã au o educaþie 
superioarã. Absolvenþii liceelor americane nu ºtiu istorie, 
geografie, literaturã, ºi ceea ce este extrem de grav, matematicã. 
Elevii nu învaþã sã gândeascã. Ei folosesc computerele, care le 
rezolvã toate problemele fãrã sã necesite analiza ºi gimnastica 
minþii, atât de importante progresului uman. De fapt, acest 
fenomen se petrece în toate þãrile industrializate. Care e 
deosebirea dintre elevii ºcolilor americane ºi cei europeni, 
japonezi, indieni, chinezi sau coreeni? Este programul ºcolar, 
mult mai variat ºi mai bogat în aceste þãri cu care americanii se aflã 
în competiþie economicã. Studenþii japonezi, indieni, chinezi, aflã 
despre tradiþiile istorice ale Europei,  sunt obligaþi sã cunoascã 
arta ºi literatura þãrilor vestice. Cu toatã simplificarea informaticã 
datoratã computerelor, în þãrile respective studenþii trebuie sã 
absolve cursuri de culturã generalã. În Statele Unite, elevii 
terminã liceul fãrã sã cunoascã istorie, literaturã, artã, geografie ºi, 
cum spuneam, chiar matematicã. Am avut ocazia sã discut cu 
studenþi americani din diferite universitãþi ºi am fost ºocat sã 
descopãr cã, în anumite domenii, sunt total needucaþi. Nimeni nu 
ºtia despre Moliere, Racine, Corneille, Stendhal,Voltaire. Nici 
unul dintre studenþi nu ºtia mai nimic despre Shelley, Byron,Yates, 
Oscar Wilde, ºi chiar dacã numele Shakespeare le era cunoscut, 
nu-i citiserã piesele. James Joyce ºi cei ce l-au urmat, creatorii 
absurdului, le sunt total necunoscuþi.Tolstoi, Dostoievski, Puºkin, 
Lermontov, sunt nume de care n-au auzit niciodatã. Goethe sau 
Schiller la fel. Muzica clasicã le este indiferentã. La întrebãri 
legate de geografie, rãspunsurile au fost ºocante: Nicaragua se aflã 
în Indonezia, Congo în America de Sud, capitala Elveþiei este... 

Praga, Helsinki se aflã în Georgia º.a.m.d. 
Care este conexiunea dintre lipsa de culturã ºi cele ce se petrec 

în prezent în societatea americanã? Care este cauza deteriorãrii 
morale a Americii? Pot? stabilite relaþii între lipsa de educaþie ºi 
comportamentul omului de rând? Ei bine, rãspunsul pe care îl am 
este afirmativ: un DA rãspicat! Violenþa filmelor sau a serialelor 
televizate, pornografia, stupiditatea dialogurilor între 
protagoniºti ce folosesc cele mai grosolane ºi triviale expresii 
verbale, toate însumate cauzeazã scãderea rapidã a nivelului 
cultural al populaþiei. Când priveºti zilnic la televizor felul în 
care-l poþi elimina pe cel ce þi se opune, prin folosirea 
revolverului, nu trece mult ºi þi se trezeºte tentaþia de a-l folosi. 
Amendamentul al doilea al Constituþiei americane prevede cã 
orice cetãþean al Statelor Unite are dreptul de a fi proprietar al unei  
arme de foc. În America se gãsesc în prezent trei sute de milioane 
de revolvere, mitraliere, ºi fel de fel de arme folosite în mii de 
conflicte militare. Preºedintele Obama încearcã sã schimbe 
aceastã situaþie dar nu reuºeºte datoritã Congresului controlat de 
partidul republican ce în prezent a devenit “reacþionar”.Uciderea 
copiilor în ºcoli sau  pe strãzi este înflorãtoare. În Mall-uri, la 
cinematografe, în locuri de muncã, oameni nevinovaþi sunt 
împuºcaþi de cãtre vreun dement sau revanºard. 

De curând, crimele comise de fanatici musulmani au  adãugat 
acestei situaþii o nouã dimensiune, ce face viaþa cetãþeanului 
american ºi mai tensionatã. ªi mai grav este ce fac evangheliºtii  
din sudul Statelor Unite, care îndoctrineazã 90 de milioane de 
oameni cu idei religioase ridicole. Evoluþia ar fi egalã 
Comunismului!!! Aceastã sentinþã a fost promovatã de un celebru 
evanghelist pe posturile de televiziune. Fiul sãu este Ted Cruz, 
unul dintre candidaþii republicani la preºedinþie. La rândul  sãu, 
Cruz promoveazã tot felul de idei ce aparþin... Evului Mediu. În 
anumite state din sudul Americii nu se predã Teoria Evoluþiei! 
Motivul? Contrazice credinþa bazatã pe dovezile „de necontestat” 
ale Vechiului Testament. Anumiþi adventiºti ºtiu precis, în urma 
unor calcule bazate pe adevãrurile Bibliei, cã pãmântul a fost 
creat în urmã cu 6.452 de ani, 3 luni,12 zile, 5 ore ºi 11 minute. 
Schimbarea climei datoritã hidrocarburilor din atmosferã este “o 
idee mincinoasã”, ce promoveazã ura împotriva companiilor 
petroliere atât de “generoase cu salariaþii lor.”!!! 

Îmi exprim speranþa cã noi, românii, nu vom  imita ce este rãu 
sau imoral în viaþa americanilor.Trebuie sã ne reamintim cã 
America promoveazã libertatea individului, dreptul la 
exprimarea ideilor politice, respectul pentru drepturile omului. 
De la americani ar trebui sã învãþãm valoarea spiritului 
competitiv în afaceri, dorinþa de inovaþie tehnicã ºi mai ales 
generozitatea caracteristicã acestui popor simplu ºi primitor. Nu 
trebuie însã sã uitãm niciodatã cã suntem europeni ºi cã aparþinem 
celui mai extraordinar continent al lumii. Este datoria noastrã sã 
ne facem ascultaþi în concertul mondial al ideilor ºi creaþiilor 
culturale ce ne vor promova ºi vor augmenta repectul pe care îl 
sperãm din partea partenerilor noºtri europeni.

(note de parcurs)
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Oricum aş vâsli pe Bahlui la galera documentării
pentru povestea toanelor sale hidrometrice, tot la
Podul Roş ajung, acolo unde am mai acostat o dată, în

episodul V al acestor Mistere onomastice fără mister. Deşi
curentul „Cronicii Vechi” mă trage acum la vale, trebuie să mai
zăbovesc la o tacla etimologică nu mai mult decât urzicătoare,
fiindcă o polemică istorică adevărată nu poate duce nici la
succesul râvnit de publicist şi nici la decesul prostiei omeneşti,
minunat pusă în valoare de corabia nebunilor, care este
internetul. Aici, fiecare pre limba sa piere, fie o limbă ca un
fagure de miere, fie o limbă de pământ sau o limbă de moarte.
Alte limbi, aceeaşi piesă / presă...

Argumentam odinioară cum că nu e niciun mister la Podul
Roş, ca de altfel în nicio denumire fie de loc, fie de om (precum
Copăul cel vestit), fie de fiară cu chipul de călău şi manta roşie ale
lui Gavril Buzatu. Când toponimele încep să fie explicate de
răspândaci, discuţiile emană doar aburul închipuirii, născocesc
himere plăsmuite din asocieri libertine de cuvinte şi etalează
neştiinţa în starea ei naturelă. De altfel, ştiinţa nici nu mai este la
modă, de când... locaţia ei s-a mutat în doctoratele de la
Academia de Poliţie, militantă sub deviza ( ar fi
într-o latinească depăşită, gata de a fi izgonită până şi din şcoala
gimnazială), în bibliotecile puşcăriilor şi laboratoarele secrete ale
Beciului Domnesc. Nu mai e în această mutaţie genetică nici
lucrarea diavolului, alungată de rugile athonite ale lui nea Gigi
Becaliotu, ci doar lucrătura ADN-ului infracţional, vaccinat
ineficient de DNA-ul instituţional. Se vede că nu a mulţumit
explicaţia noastră, simplă şi banală ca o scândură uscată la soare,
că podul cu gâlceavă era roş din pricina umilei „văpsele de oloi”
cu care fuseseră zugrăvite parmaclâcurile sale (poruncă rusească
aproape sigură, executată cu muncă şi bani moldoveneşti în
timpul războiului muscalilor cu turcii din anii 1768-1774).
Hodonimul apare într-un document din 1777. După ce am şters
de la faţa locului sângele scurs de pe securea călăului imaginar,
descăpăţânător de boieri şi / sau tâlhari, am alungat pe boiangiii şi
pe măcelarii poluatori de pe malul Bahluiului, de lângă pod, şi am
scos din funcţia lor simbolică perdelele roşii ale presupuselor
case de perdiţie visate de pigallianul Gheorghe Dimachi pe uliţa
Podul Roş, trimiţând pe clienţii interesaţi pe străzile Fetiţelor,
Blondelor, Brunetelor şi Plăcerilor, cauza nu e închisă, cum poate
cred naivii iubitori de informaţii exacte. Internetul pune în
lumină inestimabila creativitate a conlocuitorilor de pe noua
planetă a maimuţelor evoluate, gata de a pune stăpânire pe glob,
fără să plătească gloabă pentru uzurparea raţiunii. Ce mai,
românii e deştepţi şi are talent! La spectacolulTVcu ei!

Aşadar, în comentariul său doct la ediţia online a unei gazete
ieşene (ZdI, sâmbătă, 9 ianuarie 2016), un internaut cu
prenumele Adolf denunţa infamia documentară, bună doar
pentru pionierii din şcoala primară, scrie Domnia (numai a) sa,
dezlegând el cu adevărat misterul toponimului. Imaginativul
tastator ştie că uliţele principale ale Iaşului erau podite şi, ca
urmare, (nu , care nu există) înseamnă „strada din
capul oraşului”, fiindcă acolo erau adunaţi negustorii evrei în
secolul al XVIII-lea, iar în limba lor înseamnă „cap”,
„început”. Nu se poate umple cu ceva consistent hăul de
ignoranţă a simpaticului comentator şi nici clinti din
încremenirea în... proiectul său evreiesc, deci numai pentru
cititorii inteligenţi ai acestei reviste are rost să precizez că: forma

a adjectivului este concurentă, cu zeci de atestări, care
nu pot fi reproduse aici; înainte de 1777, când apare numele,
desemnând un pod de peste Bahlui, nu exista o uliţă podită
numită ; ea se numea Uliţa Gospod cea mare care
merge la Podul Roş, în 1778; în 1834, viitoarea Strada Palatului
(1877) se numea , ca şi uliţa care cobora de la biserica
Sf. Lazăr (cf. planul din 1843 al lui Carol Mihalic de Hodocin), cu
care se unea la Podul Roş, continuând peste Bahlui, spre bariera
de la Nicolina. Apoi, nu existau înainte de şi nici mulţi ani după
1777 evrei pe uliţa cu numele inventat . Cunoscutul
recensământ rusesc, publicat sub titlul

, Chişinău, 1975, cuprinde şi populaţia Iaşilor,
recenzată nominal, în iunie 1774. Îi găsim aici pe toţi jidovii, cu
locuinţele lor de pe străzile de atunci ale capitalei: 12 pe Uliţa
Mare (azi, b-dul Ştefan cel Mare), 10 în Mahalaua Bărboiul, 44 în
Mahalaua Rusească (str. Ghica-Vodă), 16 în Mahalaua Podul
Vechi (str. Costachi Negri), opt în Târgul Făinii (capătul de jos al
str. Sărăria - Târgul Cucului), patru în Mahalaua Cărvăsăriei
(localizată nesigur), 43 în Mahalaua Hagioaei (b-dul
Independenţei), unul în Mahalaua Măjile (str. Ion C. Brătianu),
şase în Mahalaua Strâmbă (str. Sf. Sava) şi Sârbească (str.
Lăpuşneanu), şapte în Mahalaua Feredeile (str. Petru Movilă),
şapte în Mahalaua Broşteni (zona din spatele Universităţii
Politehnice „Gh. Asachi”), unul în Mahalaua Frecău (str.
Smârdan) şi Trepizănească (zona bisericii Barnovschi), doi în
Rufeni, doi în Mahalaua Căcaina (b-dul Tudor Vladimirescu),
opt în cele trei Muntenimi, de Gios, de Mijloc şi de Sus (zona
Copoului, dincolo de b-dul Independenţei) şi... atât. Nici picior
sau dugheană de evreu în... capul târgului de la Podul Rosh, din
cei doar 171 câţi trăiau atunci în Iaşi. Imigraţia lor masivă s-a
produs după 1800, căci în anul 1821 erau deja înregistraţi 1050 de
jidovi hrisovoliţi. Dar aceste date precise sunt aproape inutile în
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Podul Lung

Podul Rosh
Moldova în epoca

feudalizmului

demonstraţia toponimică, pentru că numitul fără identitateAdolf
propune o imposibilitate lingvistică: a aduna într-o sintagmă
două cuvinte din limbi diferite, rom. + idiş , e ca şi cum
un pod de peste Sena s-ar numi , dacă ar locui
acolo o comunitate rusească pariziană. Ca să nu mai spun (dar de
ce să nu spun?) că evreii ieşeni vor fi avut denumirile lor, în idiş,
pentru diferite locuri, dar niciuna nu apare în documente şi nici nu
putea să apară, fiindcă o comunitate majoritară nu preia denumiri
din limba unor minoritari. Nu există niciun toponim evreiesc în
oraşele din Moldova. Acest ultim argument este echivalent cu
funia care lipseşte pentru a trage clopotul. Nu-i aşa, Mitică (sau
Adolf, după caz)?

Nici nu cred că un domn Cristian, incitat de ingeniozitatea
scenariului adolfian, a dormit bine în noaptea iguanelor
etimologice, punând şi el la cale o altă explicaţie, asta chiar
memorabilă, fără egal între toate celelalte fantasmagorii: este
convins şi acest băsnuitor că acea stradă a fost podită, dar nu cu
scânduri sau dulapi, ci cu buşteni de pin roşu, aduşi din Rusia şi
aşezaţi perpendicular. La umezeala ploilor, buştenii se colorau
intens în roşu şi denumirea a fost gata: . Se vede că noul
istoric al Iaşilor este un silvicultor pasionat şi un harnic lucrător la
o firmă de import-export de lemn şi cherestea. Recunosc, eu nu
ştiam de trenurile sau de camioanele grele care aduceau din Rusia
la Iaşi, înainte de 1777, buştenii exotici, numai buni de tăvălit
prin catranul protector şi prin glodurile bahluviene. Dar dacă în
basmele naţionale podurile de aur erau un bun lesne consumabil
de imaginarul colectiv, de ce nu ar fi existat în realitate şi nişte
buşteni fie şi de pin rusesc roşu. Mare scofală! Şi atunci, ce
valoare de întrebuinţare mai pot avea banalele documente din
arhivele ieşene de unde aflăm că, de pildă, la 1820 şi mai înainte,
în 17 sate din ţinutul Vaslui se făceau podele pentru podurile din
capitală şi pentru poditul străzilor, îndeletnicire importantă a
locuitorilor birnici până în anul 1833, când a început „şoseluirea”
străzilor cu piatră spartă.Tot atunci, 20 de locuitori din Coropceni
erau podarii în slujbă la Eşi (Arhivele Naţionale Iaşi (ANI), fond

, condica 5/1820, catagrafie a ţinutului Vaslui,
în curs de tipărire), cei care veneau în oraş pentru a repara
stricăciunile podurilor, podeţelor şi uliţelor podite. Dacă pentru
internauţi cioara vopsită e mai reală decât zugrăveala podurilor,
tot numai pentru cititorii acestui serial mai dau câteva informaţii
vindecătoare de orice metodologică neîndoială carte-ziară, după
formula: vs. . Mărturisesc vina
de a fi fost cam eliptic atunci când doar am pomenit de acel dosar
ce cuprinde

(de la
Sculeni la Focşani, străbătut de armatele ruseşti în timpul
războiului ruso-turc şi apoi al ocupaţiei principatelor române din
anii 1828-1834), dosar de la ANI, fond , dos.
657/1832. Detaliile afacerii sunt mai convingătoare decât orice
enunţ. Aflăm, aşadar, că atunci au fost zugrăvite parmaclâcurile
podului de peste Bahlui şi două poduri de peste apa Micolinii,
după indicaţiile porucicului Singurov (viitorul polcovnic /
colonel Nikolai Singurov, rămas în Moldova după retragerea
ruşilor în 1836 şi cunoscut ca inginer şi arhitect al Iaşilor, cu
numele său legat de Obeliscul cu Lei din grădina Copou). Se
consemnează acolo şi preţurile: 6 lei zugrăvitul pentru lungimea
de un stânjen şi 15 lei oca de boia (f. 1 r., 23 r., 28 r.-29 r.). Era o
practică foarte veche şi impregnarea cu catran a pilonilor şi
lemnăriei de brad a podurilor, pentru sporirea rezistenţei la apă.
De exemplu, în anul 1873, primăria Iaşi dispunea gudronarea
podurilor şi vopsirea în trei rânduri a parapetelor şi tuturor
pieselor dependente cu o culoare de oloi (ANI, fond

, dos. 101/1872, f. 215 r., şi 31/1876, f. 34 r.). Acelaşi
tratament era impus la Podul din Ipsilante (cel refăcut peste
Bahlui), în 1927 ( , dos. 58/1929, f. 8 r.). Cu cinci fantezii
etimologice, gata să devină „legende” ieşene bune de prostit
norodul turistic în viitoarea Capitală europeană culturală, după
cum propunea, înainte de eşecul glorios al proiectului (desigur,
pentru finanţarea „cercetării” lor), un consilier municipal din
partidul domnului DD, Podul Roş este campion absolut,
învingând cu multe puncte grele basmele (in)culte despre Târgul
Cucului şi Casa călăului de la Manta Roşie.

Luna viitoare, scot din desagă noutăţi despre Podul Verde de
la Copou. Nu rataţi Misterul, nici nu ştiţi ce pierdeţi.

pod rosh
Le Pont Krasnyj

Podul Roş

Vistieria Moldovei

citesc, deci ştiu fabulez, deci exist

Acta banilor cheltuiţi pentru zugrăvitul
parmaclâcurilor de pe la poduri pe drumul oştenesc

Vistieria Moldovei

Primăria
Iaşi

Ibidem

Aten ie:
se vorbe te!
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cronica limbii

La rezistenta (şi Dumnezeu s-o ţină!) rubrică „Cronica
limbii” din primii ani ai revistei pe care o sărbătorim
acum, mi-am intitulat un articol „Medalii aur”

(continuând cu precizarea „dacă nu chiar … au obţinut
sportivii români la…”): un comentariu la vorbirea apăsat
muntenească (şic?) a unui jurnalist tv din sporturi (Cristian Ţ.).
După cum, aceluiaşi, apoi, nu i-am putut trece cu vederea faptul
că, prin transmisiile lui din fotbal, de prin anii '70, a contribuit la
instituirea, în discursul public, a monstruoasei accentuari pe
din finala , la numele de familie româneşti ce au la bază
desemnarea unor ocupaţii (ca ), după regula numelor
de profil fonetic turcesc: , , şi
altele. Astfel că, mai târziu, nu am putut suporta sonorul
transmisiilor meciurilor de fotbal în care juca un talentat (dar
imposibil pentru mine) !

Eram sub influenţa tezelor privind „impunerea şi
consolidarea normelor supradialectale” din cursul de istoria
limbii române literare din facultate; aşadar abaterile din
limbajul publicistic luau, pentru mine, caracterul unor sfidări
impardonabile, dar şi corigibile! Mersul lucrurilor îmi justifică
prima atitudine, dar mi-a anulat speranţele. Căci, desigur, nu
intervenţii ale lingviştilor au făcut ca publiciştii din audio să
păstreze, totuşi, accentuarea corectă pentru numele
cosmonautului nostru, Dumitru (şi în alte câteva
cazuri, de oficiali; nu am aflat mecanismul!). Iar pronunţia
muntenească, otova, pentru antroponime creaţii pe teren
românesc, de tipul (de la ), după preluări
originare din greacă ( , ) sau de inspiraţie
turcească (cum sunt cele date anterior) a început să se
generalizeze în ultimul timp. De exemplu, pe diferite canale tv,
este în prim plan, acum, cazul unui român din Norvegia, numit
aproape curent , căruia, am aflat că, la Iaslovăţ -
Suceava, de unde este de loc, i se zice[a] !

Iar dintre alte poziţii ale rostirii din limba română
„exemplară” (Coşeriu) ameninţate prin moda dâmboviţeană s-
ar putea afla şi rostirea dură a unor consoane, după care devine

, de tipul , , chiar cu sincoparea vocalei prin aglutinarea
prepoziţiilor la cuvântul următor. Astfel de pronunţii dialectale
lenevoase, de bucureştean jemanfişist, individualizează, de
exemplu, profilul sonor al vorbirii luiAndrei Pleşu. Chiar dintr-
o emisiune din ciclul „50 de minute de cultură”, intitulată,
culmea, „Cum vorbim” (!), am extras exemple cum sunt „
obicei” „ stradă”, „instituţiile care le-a adus cu sine”, „cât

mult”; vezi şi „ patrie”, sau un adverb: „mai agresivă
” etc. Care, la interlocutorul său, Gabriel Liiceanu, se

asortează cu „bucăţica asta poveste”, „o păţanie care tu
mi-ai povestit-o”, „m-a făcut să mă tăvălesc jos râs” etc.,
respectiv „şi eu am trecut printr-o experienţă ”, „ca
Buda trist”. Putem auzi şi un „muiat” („stătea în ”, „am eu

”), culmea reprezentând-o însă transpunerea cuvintelor cu
sunetele incriminate în unui text propriu: „străbătute
mii ace”, „aluneca între meseni genunchi”, „şezutul
călcâie”, „ca fecioara pajişte” etc.

La ceas de bilanţ, ne putem întreba ce am câştigat. Dacă este
vorba de cultivarea limbii, credem în limbi „funcţionale”, atunci
când arbitri contemporani de tip „Probus Tonans” combat, fără
viziune exegetică şi har, anglicismele din tehnolecte. Dar, în
materie de abateri de fonetică şi chiar de gramatică, ştim că, în
ceea ce-i priveşte pe privilegiaţi (căci semidocţii nu contează),
ne confruntăm şi cu registre de opţiune, întru carismă! Aşa că,
nu ni-l mai imaginăm pe lingvist ca pe un vânător de greşeli, cu
puşca la îndemână, care ocheşte şi, apoi, ţinta, ciuruită de alice
şi îndesată în tolba victoriilor, dispare din uz. Lingvistului nu-i
rămâne decât să depună o mărturie şi să conteze pe
receptivitatea vorbitorului dotat, care, în funcţie de situaţia şi
contractul de comunicare, poate alege şi performa.

Probabil că nu ne pândeşte, în scris, un pericol al
„muntenizării”, ca să ajungem la turnuri după tiparul
Alexandrescu („Culcat p-aste ruine...”) sau chiar Odobescu
(„Un scriitor trebuie să fie discret şi cititorul îi ţine
seamă...”). Dar, oricum, nu putem rămâne nepăsători când
prestaţia privilegiaţilor s-ar pune la adăpostul scuzei potrivit
căreia „Quod licet Jovi non licet bovi”. Dictonul cunoaşte şi
varianta, de viziune educativă, „Quod licet non licet ”.
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Traian D. LAZ RĂ

IULIA HAŞDEU
ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ

Gen literar socotit minor, scrisorile (epistolele)
cunosc, în ultima vreme, un reviriment deosebit în
atenţia istoricilor literari şi a editorilor.

Volumul Iulia Haşdeu. ,
traducere, ediţie şi prefaţă Jenica Tabacu, apărut la Editura
Vestala, Bucureşti în 2015, se numără printre materializările
notabile ale domeniului. Cartea cuprinde 186 epistole ale Iuliei
către tatăl său şi o addenda cu 10 scrisori, una adresată de Iulia
mamei şi nouă trimise de soţie lui B.P. Haşdeu. Este un cumul
suficient pentru aprecierea artei epistolare a Iuliei Haşdeu căci,
după cum scrie I. Oprişan, „prin dimensiunile dialogului purtat
cu tatăl său, prin sinceritatea şi bogăţia informaţiilor
consemnate, prin calitatea scriiturii şi deschiderea culturală de
orizont a abordărilor ... corespondenţa Iuliei Haşdeu reprezintă
unul dintre cele mai interesante fonduri - dacă
nu chiar cel mai interesant - din spaţiul nostru
literar”.

Anvergura interpretativă a acestei
corespondenţe este amplă şi variată. Meritul
doamnei Jenica Tabacu este acela „că deschide
printr-o bună transpunere românească a
textelor franceze, accesul publicului larg şi
chiar al cercetătorilor spre integralitatea
corespondenţei Iuliei Haşdeu adresată marelui
savant B. P. Haşdeu”.

Întradevăr, corespondenţa pune la
dispoziţia cititorilor şi cercetătorilor o mare
varietate de informaţii, „dezvăluie elemente
biografice ale Haşdeilor (mamă, tată, fiică),
precum şi evenimente sociale, culturale,
politice, care s-au petrecut atât pe malurile
Dâmboviţei, cât şi pe cele ale Senei”, după cum
precizează JenicaTabacu în prefaţă.

Volumul cuprinzând corespondenţa Iuliei
Haşdeu poate fi citit şi folosit pentru redactarea
unui studiu de caz: cum s-a adaptat o adolescentă din România
secolului al XIX-lea la exigenţele civilizaţiei franceze, ca aspect
al integrării europene.

Mi-au reţinut atenţia şi m-au interesat, prin actualitatea lor,
informaţiile privind adaptarea Iuliei la civilizaţia franceză. Timp
de 7 ani, din septembrie 1881 până în mai 1888, o tânără, formată
în spiritul tradiţiilor româneşti, a trăit în mediul cultural francez,
a dorit - pentru că acesta era rostul şederii Iuliei acolo - să-şi
însuşească cultura franceză, s-a integrat civilizaţiei europene,
căreia Franţa îi era purtător de steag, în acel timp.

Impactul civilizaţiei europene asupra celor două Iulii, mamă
şi fiică, s-a manifestat iniţial prin ... şocul preţurilor şi alteritatea
obiceiurilor. În gara din Viena, doamna Haşdeu a dat hamalului,
„din exces de bunătate”, socotind deci că e generoasă, un florin,
drept plată pentru căratul bagajelor. A fost surprinsă, când
hamalul „l-a aruncat îndărăt zicând că taxa lui este doi fiorini”.
(p.33) Astfel, mama şi fiica au aflat că plata serviciilor, în ţările
central şi vest europene, nu era lăsată pe seama generozităţii
beneficiarului, ci era reglementată prin tarife consistente. În
„Viena este o hoţie grozavă”, scria Iulia referinduse la preţul
diferitelor servicii şi produse. Au constatat în curând, că nici la
Paris nu era altfel. Îmbrăcămintea era scumpă. Şi nu doar ea.
„Fiind aici mobila foarte scumpă, scria ea tatălui, expediază, te
rog, îndată o jumătate de garnitură din salon: o canapea, două
fotoliuiri şi şase scaune”! (p.37) Sau: „Când vei veni, nu uita de a
aduce o perină mai măricică, aici fiind foarte scumpe”. (p.43)

Se pare că, la 1881-1882, tabieturile cotidiene ale femeilor
din înalta societate bucureşteană nu se deosebeau de cele ale
pariziencelor, ceea ce a înlesnit integrarea Iuliilor în civilizaţia
franceză. Deosebiri existau în modul de tratare a servitorilor
casei. Cei din România erau mai ascultători, mai supuşi, cei din
Franţa, mai emancipaţi. Cei din România erau buni la toate
treburile casei, cei din Franţa erau specializaţi: bonă,
spălătoreasă, brutăreasă. Corespondenţa redă un lung şir de
neînţelegeri şi conflicte între Iulii şi bone. Prima bonă „era aşa
de proastă, aşa de insolentă şi aşa de murdară”, încât doamna
Haşdeu a concediat-o. Numai că bona „nu voia să plece cu nici
un preţ, având scris pe frunte măreaţa deviză <Liberte,egalite,
fraternite>”.(p.40) Uneori doamnei Haşdeu îi era teamă de
represalii din partea bonelor concediate. (p.55). După câţiva ani,
mentalitatea stăpânelor s-a democratizat şi neînţelegerile cu
bonele au dispărut. (p.275)

Mama şi fiica au fost nevoite să se adapteze şi la obiceiul
francez de închiriere a unei locuinţe. Cu acest prilej, au constatat
că: „Aci este aşa în contract, ca să intrăm în casă cu un mobilier a
cărui valoare să fie egală cu chiria casei; căci aşa e obiceiul aci”.
(p.37)

Renunţarea la unele obiceiuri alimentare şi adoptarea
gastronomiei franceze, în pofida reputaţiei sale de fineţe, nu s-a
făcut fără eforturi. În primii ani ai şederii în Franţa, Iulia cerea
tatălui, cu prilejul sărbătorilor ortodoxe, să-i aducă ori să-i
trimită din ţară: halva, rahat lokum, caviar, măsline.
(pp.40,69,71)

Epistole către tatăl său, B.P.Haşdeu

Înscrierea Iuliei într-o şcoală din Paris, a pus faţă în faţă,
obiceiul românesc al aranjamentelor, cu cel francez al respectării
legii. Haşdeu voia ca fiica lui să studieze la un liceu de băieţi,
unde programa şcolară şi corpul didactic asigurau o mai bună
pregătire pentru cel mai pretenţios tip de bacalaureat, cel
ştiinţific. „În primele zile am alergat încoace şi-ncolo, fiind foarte
mult ajutate de domnul Petrică, pentru a mă băga la un liceu de
băieţi, sau la Louis-le-Grand, sau la St. Louis”. S-a apelat la
sprijinul agentului (reprezentantului diplomatic al) României la
Paris, „căruia i-am arătat atestatele mele de studii; el însă a zis că
este mai sigur că nu mă va primi la liceu de băieţi, cazul
prezintându-se pentru prima oară şi nefiind deloc obiceiul în
Franţa. Dl. Petrică a fost însărcinat să meargă apoi la dl. Jidel,
directorul liceului Louis-le-Grand, acesta i-a răspuns net că nu

poate cu nici un preţ şi ne-a recomandat liceul
Sevigne, colegiu de fete”. (pp.34-35)

Direcţia principală de integrare a Iuliei în
civilizaţia franceză a fost legată de activitatea
şcolară. Ca elevă şi-a însuşit disciplinele şi a
respectat normele sistemului de învăţământ
francez, iar rezultatele obţinute probează
excelenta ei integrare. Prin şcoală, Iulia s-a
integrat şi în societatea franceză. Iulia era
vizitată şi făcea vizite colegelor. Îşi petreceau
timpul împreună şi în afara şcolii: la serate şi
baluri mascate, la expoziţii şi teatru, la
plimbările în împrejurimile Parisului etc.

Relaţiile şcolare stabilite cu profesorii şi
colegele s-au extins treptat în afară
cuprinzând în aria lor şi familiile. Un semn al
acestor relaţii strânse îl constituie invitaţiile
reciproce la ceremonii familiale precum ziua
onomastică (de naştere) a Iuliei, căsătoriile
surorilor colegelor etc.

Integrarea în societatea franceză a fost
înlesnită de buna conduită şi reputaţia de elevă eminentă a Iuliei.
Contactul existent iniţial la nivelul elevelor, urca la cel al
părinţilor şi profesorilor. Iulia scria tatălui: „Mama a făcut
cunoştinţă cu dna Vincent, care are o fată la liceul Sévigné şi care
este soţia inspectorului tuturor şcolilor din Franţa, membru în
consiliul Superior al Instrucţiunei publice. Familia este foarte
cumsăcade, au venit de mai multe ori la noi”(p.49); directoarea
liceului Sévigné , „dra Salomon vrea să mă cunoască îndeaproape
... Mi-a zis că va veni, întruna din aceste zile, să o vadă pe mama şi
să vorbească cu mine”(p.105); „dra Marchef, numită inspectoare
a tuturor şcolilor din Franţa,fostă profesoară la colegiul Sévigné,
ne invită să petrecem o zi şi să cinăm cu ei. Toate acestea au
scopul de a mă atrage la şcoala Monceau - pe care o conduce dra
Marchef” (p.113).

Într-o vreme în care rolul bărbatului era dominant, iar
activităţile persoanelor aparţinând celor două sexe se desfăşurau,
încă, separat, prezenţa tranzitorie la Paris şi prestigiul lui B.P.
Haşdeu a facilitat integrarea celor două Iulii în societatea
franceză. B.P. Haşdeu a stabilit relaţii apropiate cu profesorii
Iuliei şi cu părinţii colegelor, unuia îi trimitea ziarul Columna lui
Traian, altora Revista Nouă sau Istoria critică a românilor. Când
Iulia a ajuns studentă la facultatea de Litere de la Sorbona,
prestigiul tatălui, cunoscut în cercurile culturale franceze, o
impunea atenţiei colegilor şi profesorilor. Iulia scria:„La Şcoala
de Înalte Studii, prof. Gaston Paris se sprijinea deseori pe
autoritatea d-tale, în lecţiile sale, adăugând, de exemplu, la o
anume ipoteză despre o derivaţie: <Şi este şi părerea dlui Hasdeu,
din Bucureşti>”. (p.314)

În facultate, tânăra, inteligenta şi fermecătoarea Iulia, care
venea la cursuri însoţită de mama ei, .
„Colegii mei au - pentru mama şi pentru mine - tot respectul şi
toate consideraţiile posibile: totdeauna grăbiţi să ne servească la
nevoie, sunt unii mai gentili şi mai amabili decât alţii. Cât mă
priveşte, eu primesc omagiile lor cu toată demnitatea de care sunt
capabilă, dar sunt, totuşi, bună colegă, permiţându-le să-şi
înmoaie pana în călimara mea, când le-au uitat pe ale lor acasă, şi
vreau să vorbesc cu ei, când mă întreabă, cu o sinceră cordialitate.
În ce o priveşte pe mama este încântată de politeţea tinerilor
francezi, de discreţia şi de respectul lor faţă de bătrânele
doamne”.(p.314)

Semn concludent al integrării Iuliei în civilizaţia franceză
este faptul că, în 1887, corespondenţa ei cuprinde relatări şi
referiri mai frecvente şi mai consistente la viaţa cultural- politică
din Franţa. În primii ani, asemenea ştiri lipseau, ori priveau doar
evenimentele în care era implicată: vizitarea expoziţiei artiştilor
contemporani (p.53), menţionată fugitiv. Dintre evenimentele
social-politice, doar cele care o afectau direct sunt pomenite
(revolta muncitorilor, p.69). Modul detaliat, în care comunică
tatălui ei informaţii privind campania electorală prezidenţială din
Franţa anului 1887, atestă interesul ei faţă de eveniment.

Maturizarea Iuliei odată cu vârsta şi studiile îi permite să aibă
opinii personale, să adopte poziţii independente în diferite
probleme ale vieţii culturale din ţară şi din Franţa. Dovadă a

a atras simpatia băieţilor

însuşirii valorilor şi vederilor civilizaţiei occidentale este faptul
că exprimă opinii critice în legătură cu unele aspecte ale culturii
româneşti. Despre una dintre nuvelele lui Vlahuţă, ea scria:
„Eroul lui Vlahuţă, Radu Munteanu, îmi face impresia unui
Werther mai uzat, mai dislocat, mai meschin. Un puşti tânăr, de
18 ani, care moare dezgustat de viaţă pentru că a fost respins la
bacalaureat, din vina lui! Găsesc asta infantil şi prostesc şi, cu
atât mai mult, periculos pentru o tânără literatură ca a noastră, ai
cărei eroi ar trebui să fie nişte feciori curajoşi, plini de ardoare, de
antren şi de viaţă”. (p.368) Faptul nu denotă o îndepărtare de
cultura naţională şi de valorile ei căci, la moartea lui Petre
Ispirescu, Iulia îşi exprima nemulţumirea că „înmormântarea lui
a avut loc în tăcere şi obscuritate” deşi era (a fost) „un om cu
adevărat demn de toate elogiile, care şi-a servit ţara, cu
conştiinciozitate şi fără reclamă, şi pe care îl admir şi-l onorez”.
(p.370)

Unele dintre acţiunile Iuliei atestă că îşi asuma rolul de
intermediar al contactelor dintre culturile română şi franceză. Îşi
încuraja tatăl să cunoască personal pe unii dintre actorii de teatru
francezi aflaţi în turneu la Bucureşti. Iar profesorul ei de canto a
inclus în repertoriul său concertistic trei melodii din folclorul
muzical românesc, „pe care le găseşte fermecătoare”. (p.373)

Cazul integrării Iuliei Haşdeu în civilizaţia franceză nu este
singular. Existau numeroşi alţi elevi şi studenţi români în Franţa,
unii fiind menţionaţi în corespondenţa Iuliei. Artiştii români
expuneau la Salonul de pictură din Paris. (pp.84,120)Intelectuali
de diferite specializări, mai ales jurişti, îşi dădeau doctoratul în
Franţa. Presa română ajungea în Franţa, iar unele lucrări
ştiinţifice româneşti traduse erau prezente în librăriile franceze.

Nu doar românii se integrau în societatea franceză. Şi atunci,
ca şi acum, se desfăşura un proces de întrepătrundere a
civilizaţiilor europene. Că el avea şi are şi astăzi, precumpănitor,
un sens Est-Vest, e o problemă-dezbatere ce depăşeşte cadrul
acestui articol.

Existau şi francezi care se integrau civilizaţiei româneşti.
Corespondenţa Iuliei Haşdeu menţionează cazul lui Carol
Davila, de origine francez, prin mamă, venit în România la 1853,
unde a avut o carieră de succes şi contribuţii notabile la
modernizarea României, primind cetăţenia română. (p.126) Un
alt caz este cel al lui Frédéric Damé, profesor de franceză în
Bucureşti şi publicist important. (p.55) A contribuit la
pătrunderea culturii româneşti în Franţa prin traducerea, între
altele, a cărţii lui B.P. Haşdeu, De
asemenea,Auguste Emile Picot, secretarul domnitorului Carol I,
între anii 1866-1868. Acesta a scris lucrări ştiinţifice despre
istoria românilor şi a înfiinţat prima catedră de limba română în
Occident, la Paris, în 1875. Existau, în afara acestora, alţi mici
intelectuali şi specialişti în diverse domenii, al căror nume nu a
fost consemnat.

Volumul atestă că actuala întrepătrundere a civilizaţiilor
română şi franceză (occidentală) are un trecut. Ea a evoluat
fluctuant, din motive ce ţin de climatul general european.Atunci,
ca şi acum, factorii ce întreţin şi stimulează întrepătrunderea,
integrarea, ţin de interesul ambelor părţi: România are nevoie de
capital şi tehnologie, iar Occidentul de forţă de muncă, piaţă de
desfacere şi materii prime.

Întrucât nu dorim ca demersul nostru să fie exhaustiv, lăsăm
cititorilor plăcerea de a descoperi şi alte aspecte ale adaptării
Iuliei Haşdeu la civilizaţia franceză. Ne întrebăm, în ce măsură
asemenea experienţe individuale au fost şi pot fi valorificate
pentru procesul de integrare europeană, în care este antrenată
astăzi, întreaga comunitate (naţiune) română? Se va adeveri
aserţiunea lui Herder că omul nu învaţă nimic din istorie?
Presupunem că nu, în cazul în care vom citi această carte drept

, în legătură cu
integrarea europeană.

Istoria critică a românilor.

Învăţăturile Iuliei Haşdeu către compatrioţi
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abera iiţMircea Radu IACOBAN

La câte bazaconii s-au scris despre Eminescu, se mai
adaugă una: poetul de la Ipoteşti a fost... evreu!
Noutatea o aflăm din nr. 402/2016 al „Expres

magazin”, săptămânal care apare în Israel, la Tel Aviv - numai că
revista nu susţine ipoteza, cum, poate, ne-am fi aşteptat, ci,
argumentat şi cu decenţă, o respinge. Numele autorului
speculaţiilor taxate drept „elucubraţii cu privire la originea lui
Eminescu, român sadea” este trecut cu eleganţă sub tăcere; ni se
spune doar că posedă „slabe cunoştinţe în bibliografia la temă,
inclusiv creaţia eminesciană”, nefiind altceva decât un
„semănător de scandal şi confuzii”. Din contra-argumentele
aşezate în pagină de Arnold Helman deducem aşa zisele
argumente ale autorului marii descoperiri de istorie literară: fac
parte din aceeaşi categorie de speculaţii potrivit cărora Eminescu
ar fi fost, cum scria Călinescu, „turc, albanez, persan, suedez, rus,
rutean, sârb, polon, armean.” Cum se vede, lista naţionalităţilor
menţionate în „Istoria literaturii...” nu cuprinde şi evreii, de unde
surpriza recentei „revelaţii”. Se ştie că pe marginea originii etnice
a poetului născut la Botoşani s-a fabulat insistent în epocă, chiar
prietenul său, Slavici, atribuindu-i ba descendenţă turcă (datorită
unui posibil radical „emin” în numele de familie), ba albaneză, ba
chiar... persană. Leca Morariu propunea o relaţionare cu numele
polonez Eminowicz (au existat, la Lvov, doi poeţi dintr-o familie
Eminowicz). Profesorul Tomaschek îl voia armean, cu
ascendenţă tot în zona Lvov, unde ar fi trăit un negustor Murad
Eminowicz, iar un oarecare Fundescu susţinea originea bulgară.
Alţii l-au declarat suedez (Nicoleanu, în „Fântâna Blanduziei”):
Eminescu ar fi fost o îndepărtată rubedenie a unui ofiţer din
armata de cavalerie a lui Carol XII, stabilit la Suceava după
bătălia de la Poltava. Călinescu aşază originile poetului şi într-o
zonă slavă: „După mamă, Eminescu pare, indiscutabil, rus.” În
fine, i s-au mai atribuit origini germane, rutene, cazace - numai
româneşti nu! Cercetători de mai târziu, în speţă D. Vatamaniuc,
au identificat numele Iminovici ca fiind comun în zona
transilvană a Blajului, de unde strămoşii poetului ar fi emigrat în
Bucovina (după cum şi strămoşii lui Creangă au venit în Moldova
de peste munţi). În satul Călineşti-Cuparencu sunt Eminovici
menţionaţi în scripte de pe la la 1730! Sumedenia de ipoteze,
multe fanteziste, le spulberă însuşi Eminescu:

Dar să vedem care-s
argumentele bănuitei tăieri împrejur (care, în paranteză fie spus,
s-ar fi menţionat în raportul autopsiei). Tot numele de familie e în
primul rând vinovat, sufixul „ovici ” fiind, zice-se, obişnuit mai
ales la evrei. Dl. Holman respinge convingător supoziţia, văzând
o influenţă slavă în acel „ovici” din onomastica evreiască. Îl
susţinem, amintind o sursă documentară aflată la îndemâna oricui
- - care,
aflată pe internet, atestă că locul întâi în onomastica Serbiei îl
deţine patronimicul Iovanovici, iar în Muntenegru, Popovici. Vor
fi având aceste naţii origini evreeşti? Al doilea „argument”:
radicalul „emin” ar proveni din ebraicul
„amen”. De unde şi până unde? Nu a
funcţionat şi nu funcţionează nici o lege
lingvistică în stare să justifice o astfel de
evoluţie! Derivarea este la fel de fantezistă
ca şi aceea, repede uitată, potrivit căreia
patronimicul ar fi fost, de fapt,
(apropo de orientalul nobiliar „emir”). Cu
astfel de „temeiuri” lingvistice îl putem
declara evreu şi pe Avram Iancu! Şi mai
bizară este a treia supoziţie: tatăl poetului,
Căminarul, ar fi fost „cărturar”. Iar pe atunci
„a fi cărturar era obişnuit la evreii lipsiţi de
pământuri, care-şi asigurau viitorul
învăţând carte, dar foarte rar la creştinii de
rând.” Fiind vorba despre o monumentală
tâmpenie cu tentă rasistă, nici n-o mai
comentăm. Cum n-ar trebui luată în seamă
nici enormitatea potrivit căreia bătrânul
Eminovici vorbea nemţeşte, ceea ce nu-şi
„permiteau” decât fiii de boieri şcoliţi în
străinătate, ori evreii khazari, vorbitori de
idiş. Şi bunicul meu, Haralambie Iacoban,
ţăran-ţăran din satul bucovinean Comăneşti,
o rupea pe nemţeşte. Înseamnă că el - deci şi
eu - suntem evrei?Adevărat, ceva carte ştiu,
iar personajul biblic Iacob, de la care vine
numele Iacoban, a fost unul dintre cei trei
mari strămoşi ai Israelului. Păi, nu? Lăsând
gluma: din toată această aiuristică poveste
rămâne de reţinut atitudinea corectă a
revistei israeliene, care respinge argumentat
şi convingător o speculaţie altfel, poate,
măgulitoare. Numai că istoria literară nu se
nutreşte din fantasme!

Pe vremea când găinile lui Cristoiu
năşteau pui vii, am citit în „Evenimentul
zilei”, dar şi în „Ziua”, o tulburătoare veste
potrivit căreia Eminescu a avut o fiică,
Valeria, născută de (cine altcineva?)

„Ne ţinem grapă de
părinţi, ce neam de neamul lor au fost români (...) scriitorul
acestor rânduri e însuşi neam de ţărani...”

Harta celor mai răspândite nume de familie în Europa

Emirescu

Veronica Micle, în taină, la mănăstirea Văratec. Nu i s-au găsit
urmele (dar nici vreun certificat de naştere a fetei, vreun înscris în
condicile bisericii) fiindcă „i-a fost sălbatic devastat cavoul de
comunişti”, care „au încercat din răsputeri să şteargă orice urmă” a
misterioasei fiice din flori, inexplicabil ignorată de eminescologi.
Articolul cu pricina era datorat tânărului gazetar ieşean, C.D. care,
pare-se, nu s-a avut prea bine cu şcoala. Combătea însă
vehement, dispus să treacă în contul „comuniştilor”
până şi eclipsele de lună - aşa era „trendul” pe
atunci. Ce motiv să fi existat pentru a „şterge
orice urmă”, când tot ce-i legat de vieţuirea lui
Eminescu românii din orice orânduire au
păstrat şi păstrează cu adevărată
religiozitate? În anul de graţie 2015, altă
bombă de presă: Eminescu ar fi avut şi un
fiu „natural” - după cum scrie o gazetă din
Botoşani. Cum se vede, poetul nu-i lăsat cu
nici un chip să-şi doarmă „somnul lin”!
Parangheliei cu asasinarea în urma unui
complot patronat de - absurd! - Maiorescu i
se adaugă alte enormităţi, datorate unor
pescuitori în ape tulburi dornici să fie luaţi în
seamă şi-atât. Dacă ipoteza complotului asasin o
susţin şi câţiva condeieri cu oarece state de serviciu
în eminescologie, poveştile cu copiii din flori sunt
lansate de iluştri anonimi. Cel relativ recent, de sorgine
botoşăneană, îl semnează Cosmin Zamfirache (?); fiind evocat şi
numele unui scriitor (?) de care, sincer, n-am auzit, Cristian Petru
Bălan: neîndoielnic, Eminescu este iarăşi tată! Geaba au trudit un
veac şi mai bine eminescologii autentici, care au studiat rând cu
rând tot ce s-a scris în fila documentului şi-n pagina tipărită, spre a
reconstitui în amănunt biografia poetului naţional, iată că
Zamfirache pune cu nonşalanţă în circulaţie alte bizare zvonuri şi
aproximaţii, că de, e dreptul oricui să-şi dea cu părerea şi să emită
ipoteze. Iar Eminescu n-are cum să se mai apere, aşa că
elucubraţiile apar nestingherite una după cealaltă. La mare nevoie,
pot fi interpretate şi ca un semn de preţuire, prezenţa poetului
păstrându-se astfel mai vie în conştiinţa naţiei, numai că decât
contribuţii-petardă de istorie literară, mai bine lipsă! Autorii
descoperirilor de senzaţie simt nevoia să-şi ia ca aliaţi autorităţi în
domeniu:

Care specialişti, când au spus, unde? Aş, nimeni, nicăieri!
Pentru a face plauzibilă naşterea secretă de laVăratec, gazetarul ce
semna în „Evenimentul zilei” şi-l aduce în sprijin pe
eminescologul Mihai Drăgan, iar

in corpore. De unde şi până unde, care istorici, când au
confirmat? Nici unul, niciodată! Mihai Drăgan a murit de mult şi
nimeni nu l-a auzit vreodată pe îngrijitorul Colecţiei
„Eminesciana” pomenind de asemenea parascovenie. În fapt,
Veronica Micle chiar a avut o fiică Valeria, numai că tată era
legiuitul soţ Ştefan Micle. Să-i fi dat acelaşi prenume unei alte

„Specialiştii spun că Eminescu nu şi-a lăsat de izbelişte
fiul”.

„istoricii ieşeni şi lingviştii
confirmă”

fete, de astă dată „din flori”, precum i-a botezat Andruţă
Ceauşescu, la beţie, pe cei doi Nicolae? Valeria a fost un personaj
cunoscut în epocă: a studiat Conservatorul la Bucureşti şi a cântat
la Paris, în compania Elenei Teodorini. Incultura enciclopedică a
gazetarului este evidentă: dacă punea mâna pe carte, afla lesne
toate aceste amănunte... Tot gazetele ne aduc încă o târzie
„noutate”: Veronica a mai fost însărcinată cu Eminescu, dar copilul
s-a născut mort (unde, când?) Va să zică, o femeie atât de bine
cunoscută şi de prezentă în „lumea bună” a Iaşilor a purtat două
sarcini secrete până la soroc fără să afle nimeni? Cine s-o creadă?
Cât despre feciorul ce i l-ar fi născut poetului Ileana, fiica
morarului din Cucorăni (sat învecinat Ipoteştilor), nu stă în
picioare barem unul dintre argumentele menite să credibilizeze
basna. Copilul a fost botezat de Harieta („Hanrieta” - crede
eminescologul improvizat că o chema pe sora poetului) cu numele

Mihai. Ei, şi ce-i cu asta? Cică întreţinerea băiatului s-ar fi
aflat în sarcina Căminarului Eminovici, „printr-o

înţelegere secretă între cele două părţi”. Aşa de
secretă, că n-a văzut-o nimeni, niciodată! Mai

credibile se doresc amănuntele ce ar atesta o
fizionomie asemănătoare cu aceea a bănuitului
tată: „semăna destul de bine la ochi, la frunte şi la
buze cu poetul”. Cu astfel de dovezi îl putem
include printre descendenţii lui Eminescu şi pe
Miron Cozma! Şi încă un semn din aceeaşi
gazetă botoşăneană (preluat şi de „Adevărul”)
din care aflasem că Eminescu a fost de două ori
tată: de această dată, mai vechea noastră

cunoştinţă Cosmin Zamfirache oripilează încă din
titlu: „Eminescu era sadic, alienat de mic,

schizofren şi masochist” . Cam asta a reţinut
gazetarul din lectura primei psiho-biografii din

literatura română, datorată doctorului C. Vlad („Eminescu
din punct de vedere psihanalitic”, 1932). La citirea titlului horor,

un neavizat l-ar include pe C. Vlad în rândul detractorilor agresivi -
un soi de psiho-Grama al veacului XX; de fapt, avem de a face cu
un cercetător onorabil, descoperitorul unor legi biodinamice ale
psihanalizei, întemeietor de reviste ştiinţifice şi al şcolii româneşti
de psihanaliză. Cartea lui C. Vlad este scrisă cu real respect pentru
personalitatea poetului, fraza de încheiere rezumând şi preţuirea, şi
compasiunea autorului: „Groaznic acel piedestal al nemuririi! Nu
e clădit din aur şi argint, ci din sărate şi amare lacrămi cristalizate”
(pag. 232, ed. 1935). Gazetarul botoşănean alege din carte doar
pasajele ce-l prezintă pe Eminescu cât mai dezagreabil cu putinţă;
scoase din context, crează impresia unui personaj de-a dreptul sub-
uman, aproape hidos! unele aserţiuni ale lui C. Vlad pot fi
discutabile - începând cu obstinaţia de a vedea în personajele
eminesciene inadaptate trăirile celui ce le-a creat. Logic, nu s-ar
cuveni să le căutăm şi în eroii împliniţi? Nu cred până la capăt nici
în ideea că tatăl poetului, „vajnic, brutal, muncitor şi real” i-a
modelat pe copii „moi, femenini, plini de reverii şi fantasme”
(p.76). Şi nici în considerarea procesului creativ drept un produs
direct al bolii, ci, cum spune celebrul psihanalist R. May, că
„reprezintă gradul cel mai înalt al sănătăţii afective”. Dincolo de
toate, cartea rămâne o contribuţie meritorie şi-i inacceptabil să se
scrie despre o cercetare cinstită şi, în toate intenţiile, serioasă, sub o
titulatură de serial horor. Est modus in rebus.

Cine-i potoleşte pe „eminescologii” de doi bani?

EMINESCU T TIC, EVREU, SADIC!Ă
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Întreb ri cu i f r r spunsă ş ă ă ă
Î

n Constituţia europeană (aprobată de
Parlament la 12 ianuarie 2005) pare convinsă că
popoarele Europei vor depăşi vechile neînţelegeri şi, din

ce în ce mai unite, vor edifica „destinul lor comun” („un spaţiu
privilegiat de speranţă”), continuând să rămână „mândre de
identitatea lor şi de istoria lor naţională”. Cuvântul „identitate”
mai apare în următorul context referitor la relaţiile dintre
Uniune şi statele membre: „Uniunea respectă egalitatea statelor
membre în faţa Constituţiei, ca şi identitatea lor, inerentă
structurilor lor politice şi constituţionale fundamentale...” (art.
1-5).

Dacă problema identităţii nu e importantă pentru
Constituţia europeană, ea a preocupat şi continuă să preocupe
conştiinţe autentice: „Nu ştiu cine sunt. Dar ştiu că cel care sunt
acum nu este adevăratul eu însumi: acela, dacă s-ar releva, mi-
ar dărui cu siguranţă plinătatea vieţii, credinţa, nădejdea şi
dragostea” (Horia-Roman Patapievici, ,
Ediţia a II-a, Humanitas, 1996, p. 215). Incertitudinea identitară
este urmată de declaraţii de tip confesiv; autorul se consideră
orgolios, inteligent, ingenios, infidel ( , p. 240, 289, 309).
Conştiinţă vie, necruţătoare şi exasperată, în , domnul
Patapievici îşi propune definirea identităţii propriului popor cu
care se află într-o relaţie „dificilă şi dureroasă” (Ediţia a II-a
adăugită, Humanitas, 1996, p. 291), după ce şi-a precizat
propria carte de identitate: „sunt alb, român, creştin ortodox şi
heterosexual; sunt mîndru că aparţin unei culturi şi civilizaţii
fundate în valorile creştine, cum se întâmplă să fie cea
europeană; [...]

, dar că nu suntem şi nici nu trebuie să fim egali decît în faţa
legii şi a lui Dumnezeu” ( , p. 128; sublinerea ne aparţine).
Într-un interviu acordat lui Dan C. Mihăilescu adaugă: “sunt un
european de factură liberală, practicând igiena judecăţii estetice
şi susţinând principiul elitei” ( ., p. 281). În ţara „măcinată
de ură de sine”, sesizează „comportamentul aberant al elitelor”
care „vânează întotdeauna un scaun orientat de vânturile
puterii”, dar au totuşi „ipocrizia să aspire la disidenţă”. Suferă şi
el de ruşinea de a fi român ( , p. 36, 45, 48) şi şi-o
mărturiseşte în acele scrisori adresate lui Alexandru Paleologu
care au scandalizat. Ştie că au fost oameni care au murit sau au
supravieţuit închisorilor comuniste, dar şi oameni care au
strigat „Moarte intelectualilor!”. Înţelege şi ne ajută să susţinem
la rându-ne că „sursa catastrofei este momentul dificil în care s-
a produs bolşevizarea ţării” ( , p. 79), când procesul trecerii
sufletului rural-neolitic de la trupul sătesc la cel statal era
tocmai în curs de desfăşurare”. Naţionalismul românesc este
analizat ca un „naţionalism al omogenizării” culturale,
lingvistice şi etnice, „insensibil la legătura dintre demnitatea
naţională şi afirmarea libertăţilor individuale” ( , p. 102). L.
Boia - mai puţin pătimaş - va nuanţa: „Românii au o

[...] trebuiau să se supună pentru a supravieţui.
Absenţa conceptului de onoare (să nu exagerez: raritatea lui) e
preţul plătit pentru supravieţuire” ( ,
ediţia a II-a adăugită, Humanitas, 2013, p. 25).

Clasa politică a României anilor '90 este identificată corect
de domnul Patapievici ca „o ” ce
vizează „refacerea şi a permiselor de putere
ale statului autoritar-poliţienesc” ( , p. 173). Ea se
dovedeşte total neinteresată - ca şi publicul larg - de problema
condamnării reale a trecutului comunist, de transmiterea
memoriei colective, „

” ( , p. 192).Ar trebui să fie un fapt
de netăgăduit şi pentru cei care azi tot refac curriculumul şcolar
şi restrâng orele de istorie.

Să urmăm, ne spune - şi nu o dată - această conştiinţă
contemporană care este domnul Horia-Roman Patapievici,
exemplul evreilor care „s-au solidarizat într-o formă fără
precedent de demnitate a memoriei colective, în timp ce ceilalţi
supravieţuitori au luat exterminarea ca pe ceva referindu-se la
unul sau mai mulţi oameni - şi au uitat” ( , p. 194). În

domnul Gabriel Liiceanu ne
aminteşte că „Prestigiul de salon al comunismului a
supravieţuit sistematic crimelor sale istorice. Ceea ce noi am
trăit ca realitate, iar ei [intelectualii de stânga din Europa de
Vest] ca răsfăţ ideologic nu are măsură comună”. Şi totuşi - se
întreabă domnia sa, retoric - „E atât de mult să pretind un
tratament simetric [ca în cazul nazismului, fascismului]?” „Să
nu-şi fi câştigat 45 de ani de vieţi mutilate dreptul la
nici o lacrimă? De când există riscul ca o suferinţă să-şi piardă
aura de suferinţă pentru că există o alta? De unde refuzul
orgolios al coabitării în suferinţă?” ( Pleşu, Liiceanu,
Patapievici, , Humanitas, 2014, p.
79, 77). Există azi o „cortină de fier a memoriei”, care ascunde
„imensul coeficient de violenţă fizică” şi teroare legitimate de
marxism, dar nu şi de sau , în ciuda
derapajelor făcute în numele acestor texte călăuzitoare,
derapaje datorate „smintelii omeneşti” (Andrei Pleşu,

, p. 28).

Preambul,

Zbor în bătaia săgeţii
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Mihaela MÎR UŢ

Răspunsul domnului Pleşu la perseverenţa cu care marxiştii
continuă să-şi propage doctrina bestial resentimentară este
defetist: „Nu e nimic de făcut” ( , p. 32). Să ne amintim că în
'88, moralistul pleda pentru „forţa de a locui în mijlocul
ostilităţii, suspendând-o şi asimilând-o în loc de a o evita umil”,
„suveran în sinea sa” pentru a afla „încet-încet, ceva despre
ordinea universală” (A. Pleşu, , Cartea
Românească, 1988, p. 28, 29). Totuşi, atunci când tinerii
participanţi de la Şcoala de Vară de la Sighet îşi exprimă dorinţa
de a face ceva pentru ţară pentru că „suntem o ţară disperată şi,
din această cauză, permisivă faţă de ideologii de orice tip,
Andrei Pleşu recunoaşte această vulnerabilitate, dar, aducând
în discuţie nu o suspectează că ar
fi „o sursă de rele”, cum i s-a părut că aude „din când în când”.

Încet-încet, de la o carte la alta, domnul Patapievici îmi
confirmă ceva despre ordinea lumii. Omul recent a cărui viaţă
„nu mai este intrinsec limitată de absolut nimic” aderă la
ipocrizia egalitaristă (deşi e lipsit de empatie), aderă la
consumism, aderă la mode efemere, mereu sub semnul lui
Proteu, mereu grăbit, în pas cu timpul care în exces distruge.
Singura sa valoare este competitivitatea, iar programul său
cultural implică exterminarea sistematică a tuturor resturilor de
tradiţie clasică. Însetat de ideologie, ateu agresiv, „omul recent”
are drept crez egalitatea culturilor minoritare cu marile culturi.
Dispariţia referinţelor verticale (în sus: fidelităţi şi credinţe, în
jos: înrădăcinări) justifică definiţia sa identitară: „Omul recent
reprezintă acel tip de om care, pierzînd simultan atât Cerul cât şi
Pămîntul, a reuşit să-şi privatizeze integral nu doar strămoşii
utili, ci şi virtuţile convenabile - tipul de om care nu poate
concepe cu adevărat decât idealul interesului propriu” (

, Humanitas, 2001, p. 324). El este adeptul unei noi forme
de totalitarism statal: corectitudinea politică, constrângere
intelectuală de tip ideologic leninist, impusă prin terorismul
unei minorităţi vocale „conştiente şi militante”, care
controlează şi se grupează în ONG-uri. Cu toate
acestea, „ ” este „ultimul mare
refugiu al omului care şi-a pierdut ireversibil atît
Cerul (raportul de transcendenţă), cît şi Pămîntul
(înrădăcinarea)” ( ., p. 326).

Aderarea României la Uniunea Europeană aducea în
discuţie noi repere de identitate. Constituţia şi-a precizat
simbolurile: drapelul Uniunii reprezintă douăsprezece stele de
aur în cerc pe un fond albastru, imnul este „Oda bucuriei” din
Simfonia a IX-a de Beethoven, iar deviza e „Unită în
diversitate” (art. 1-8). Fondul albastru aminteşte de culoarea
mantiei Fecioarei Maria (la catolici) şi are o „importanţă
semnificaţie metafizică”; „atrage omul către infinit şi trezeşte
în el o sete de supranatural” (Kandinsky). Simbol al forţelor
spiritului, steaua cu cinci braţe îl reprezintă pe „omul
regenerat”, strălucitor asemeni luminii, „în mijlocul tenebrelor
lumii profane”. Faptul că sunt douăsprezece stele aminteşte de
lumea perfectă a noului Ierusalim: „Şi avea zid mare şi înalt şi
avea douăsprezece porţi, iar la porţi doisprezece îngeri şi nume
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ideologia political corectness
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mass media

provizoriu

ibid

cultul idolatru al identităţii

scrise deasupra, care sunt numele celor douăsprezece seminţii
ale fiilor lui Israel”. „Şi cetatea nu are trebuinţă de soare, nici de
lună, ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o şi
făclia ei este Mielul” ( , cap. 21.12, 13, ,
Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe
Române, 1968, p. 1391).

Ce-a mai rămas din magia acestor imagini simbolice?
Creştinismul nu mai apare azi între referinţele identitare ale
Uniunii Europene, care refuză să-şi recunoască rădăcinile.
Aluzia la „patrimoniul spiritual şi moral al Europei” rămâne
extrem de vagă, iar în practică excluderea creştinismului este o
realitate: „Contracultura anilor '60 a ajuns azi la putere [...], iar
această contracultură este radical anticreştină”. „În sferele
superioare ale puterii europene, afirmarea deschisă a
creştinismului ruinează cariere şi rupe solidarităţi...” (Horia-
Roman Patapievici, , Humanitas,
2015, p. 113).

Nu este vorba despre neutralitate ci despre intoleranţă,
despre contestare. Înstrăinată de propriile valori, Europa este
„prima civilizaţie incapabilă să reproducă tipul uman care a
fondat-o” ( ., p. 34).Agnostici ca Malraux şiAlbert Camus -

Şi atunci de ce
sunt invocaţi pentru curajul de a-şi fi susţinut credinţa
religioasă doar Blaise şi Jacqueline Pascal? Urmează însă dubla
întrebare pe care şi-o pune autorul însuşi: „oare cultura noastră
relativistă, hedonistă şi postmodernă mai poate naşte asemenea
caractere? Iar dacă totuşi apar, le mai poate oare ?”
( , p. 124).

Mai mult decât atât, domnul Patapievici ne întăreşte în
convingerea că „marele secret al civilizaţiei apare ca fiind
existenţa naturală în mentalul colectiv al unei societăţi, a unor
mediatori «instituţional-morali», a unor «frâne» capabile să
tempereze interior avântul destructiv al agresorilor, [...] să
stimuleze capacitatea de reacţie şi rezistenţă a celor care se
opun agresiunii” ( ., p. 212).

Pentru mine Dan Puric este un asemenea reper pentru că a
înţeles că „Marea deturnare de la umanismul teocentric la cel
antropocentric [...] a adus cu sine nesocotirea valorilor
transcedentale” ( , Ed. Platytera, 2008, p. 155),
pentru că a înţeles rostul recuperării memoriei, pentru că a
afirmat că „spaima difuză de «corectitudinile politice», [...] i-a
creat românului o cumplită . Iar frica de sine a fost
dirijată în aşa fel încât ea să devină mai mult: ”
( , p. 129). Tot el a sesizat deosebirea între poporul lui
Eminescu şi populaţia lui Caragiale. Ne-a întrebat retoric:
„Credeţi dumneavoastră că, dacă cei care au murit la Canal sau
la Cotul Donului îşi legitimau propria identitate la dimensiunea
caragialiană, mai exista poporul român?” (

, 2009, p. 351). , ce suportă răul „în
constanta sa evoluţie spre şi mai rău”, i-a opus , „o
moşire creştină în care aştepţi ca binele să se nască de la sine
[...] darul cel mai de preţ pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să nu ne
depărtăm unii de alţii şi să fim dimpreună” ( , p.
96).

Oare greşea Horia Bernea atunci când vedea în artist „o
sursă de identitate pentru el şi ceilalţi”?Atunci când susţinea că
artistul „trebuie să ajute şi să incite pe ceilalţi să comunice cu
propriile lor rădăcini, un rol care este esenţialmente legat pentru
noi de tradiţia ortodoxă [...]”, „...artistul trebuie să participe la
sensul sacrificiului ce a mîntuit lumea, el trebuie să «se
salveze»” (interviu cu Horia Bernea, septembrie 1997, citat în

, Ed. Rost, 2015, p. 204)?
Poate actorul genial Dan Puric n-a citit tratatele de teologie

pe care le-a citit filosoful Andrei Pleşu, dar a cunoscut înalte
conştiinţe ale monahismului românesc (Iustin Pârvu, Arsenie
Papacioc, Paisie Olaru, părinteleAtanasie, părintele Neofit). S-
a închinat în cimitirele din Aiud, Gherla, Piteşti, Sighet, Târgu
Ocna, Jilava. I-a smuls pe supravieţuitorii închisorilor
comuniste unui anonimat nedrept. A înţeles nevoia oamenilor
de sacru. Dar, mai ales, a avut curajul de a lua atitudine
împotriva marilor compromisuri. A înţeles că România e un
„poligon de tragere” ( , p. 107), că există
„specialişti în scandaluri artificiale” ( ., p. 112).

Ca o simplă cititoare ce sunt, n-am să citez din nedreptul act
de acuzare al domnului Pleşu, ci din cartea închinată
parabolelor lui Iisus: „Judecătorul trăieşte închis în cercul
idiosincrasiilor sale, îşi confirmă, la nesfârşit, proasta
dispoziţie: nu are neutralitatea de primă instanţă a reflecţiei
analitice, ci o neutralitate umorală constantă, devenită fel de a
fi, . [...] Deviza lui este «nici-nici»” (Andrei Pleşu,

, Humanitas, 2012, p.
108).

De ce? Să ne amintim sloganul Alianţei Civice: „Nu putem
reuşi decât împreună”.

Apocalipsa in Biblia

Partea nevăzută decide totul

ibid

admite
ibid.

ibid
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Fii demn

Despre Omul
Frumos

Suflet românesc

Corectitudinea politică: „religia” marxistă a Noii Ordini
Mondiale

Cine suntem
ibid

pasivitate
Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste

citaţi în carte - s-au declarat împotriva nihilismului pe care-l
întrevedeam deja. Prin urmare faimoasa formulă nu e apocrifă:
„Le XXIe sičcle sera religieux ou ne sera pas”.

frică de sine
ruşinea de sine!

Toleranţei
îngăduinţa
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Poeme în româneşte de Valeriu MARDARE

Adânceai
pic tura de ploaieă

Un picur de ploaie
sărutul tău.

Se pleca soarele
adânc
îndepărtat
pe a ta pernă.

Δ, precum dou boabe de
strugure-n albastru

ă

...La început a fost „CRONICA”. Neoelenismul (din Iaşi)
s-a făcut vizibil, ulterior, în această revistă. „CRONICA”
(veche şi nouă) împlineşte 50 de ani, în timp ce învăţământul
universitar neogrecesc (că altul nu exista pe atunci) din Iaşi a
depăşit şi el deja 42 de ani.

Autorul acestor rânduri era copil când mergea deja la
chioşcul de ziare ca să-şi ia „CRONICA” („...e dintre cele mai
bune reviste de cultură din ţară!...” - auzea el în juru-i). În
acele vremuri, ca admirator al celor care lucrau (sau colaborau)
acolo, şi destul de mult după aceea, el n-a avut nici în clin, nici
în mânecă cu (neo)elenismul - deşi în clasa a V-a îşi scria
primul poem cu tentă elenă ( : „Zeus lumina a
ascuns / Printre neguri; / Tu, Prometeu, suflet aprins, /Ai vrut s-
o furi. / Cu mare greu ai reuşit / Şi-ai fost de Zeus pedepsit. / * *
* / Mă-ntreb acum, în noaptea neagră / De ce ţi-e lumea aşa de
dragă...” Mă rog! - stângăcii care, până la urmă, te marchează
pe viaţă!

Miracolul elen s-a produs cu adevărat atunci când, cu
tenacitate şi aproape cu fanatism, el (subsemnatul, chiar şi cu
pseudonim) a ajuns student la Litere (pe atunci i se zicea

). Iar entuziasmul ardent pe care îl avea pentru
specialităţile pe care le urma în facultate începea să se îndrepte
veriginos către limba şi cultura neogreacă. Acest miracol i-
a permis, cu timpul (mai precis, după Revoluţie), să-i cunoască
personal pe unii dintre cei pe care îi admira în calitate de (foarte
tânăr) cititor al „CRONICII”, dintre care câţiva îşi continuă şi
acum, cu aceeaşi vervă, cariera de ziditori ai acestei publicaţii.

Punctul de plecare al neoelenistului (dacă mi se permite
această autointitulare) care vi se adresează mai jos l-a
constituit inaugurarea paginii greceşti „SPIRITUL ELEN -
SINTEZE EUROPENE”. Perceput ulterior ca o permanentă
„fereastră către Elada”, evenimentul acesta n-ar fi fost posibil
fără iniţiativa celui care, de asemenea, a lansat la Universitatea
„AL. I. CUZA” din Iaşi cursul de greacă modernă, la
Seminarul de Neogreacă (sau de Studii Neogreceşti). Vorbim,
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Ţie, Prometeu...

CRONIC VECHE,
CRONIC NOU -

„SPIRIT ELEN” I „NOI
SINTEZE”
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(sau - cum să vorbeşti (acum) simultan
despre două iubiri)1

1Iubirile la care se face aluzie vizează, pe de o parte, revista care tocmai
împlineşte jubiliara jumătate de secol, iar pe de altă parte - pasiunea care s-a
născut, încetul cu încetul, pentru cultura (neo)greacă

desigur, despre Andreas RADOS, un nume care, deşi anii au
trecut şi s-au tot adunat, continuă să se facă auzit, cu
încăpăţânare chiar, reprezentând în continuare un focar - chiar
şi un bastion - al elenismului cultural. Literaţii greci (mai ales
poeţi şi dramaturgi) pe care i-a tradus s-au numărat cu zecile, la
care se adaugă alte (sute de) personalităţi, tot elene, despre care
a scris sau la care s-a referit în operele sale de până acum, cărora
li se alătură, tot ca un produs al spiritului, sute de studenţi care i-
au urmat cu consecvenţă şi pasiune cursurile, deşi acestea erau
neobligatorii (altfel spus, facultative). Realitatea acelor
vremuri apare foarte bine ilustrată în primul volum al cărţii

(sperăm să apară şi al doilea volum, într-un viitor nu prea
îndepărtat). De altfel, meritele acestui „alfa şi omega” al
elenismului ieşean au apărut mai vizibile peste hotare, poate
şi mai intens, în Grecia şi Cipru. Premiile şi distincţiile cu care a
fost onorat până acum grăiesc de la sine despre ecourile pe care
le-a lăsat prin activitatea sa, ca o amprentă greu de şters, asupra
vieţii spirituale de pe plaiurile noastre. (Printre altele, i s-au
acordat Premiul şi medalia „Valoarea culturală” clasa I, acordat
de Uniunea Literaţilor Greci (1984) şi

pentru popularizarea literaturii române în Grecia şi
a literaturii greceşti în România). Nu este întâmplător faptul că
datorită lui, în România au văzut în tălmăcire românească
lumina tiparului, în reviste sau volume, operele unor
personalităţi literare greceşti de referinţă precum Dyonissios
Solomos, Kostis Palamas, Kostas Varnalis, Yorgos Seferis,
Odysseas Elytis, Anghelos Sykelianos, Iannis Ritsos,
Menelaos Ludemis, Rita Boumi-Pappa, Nikos Pappas,
Manolis Anagnostakis, Gheorghios Vafopoulos, Takis
Varvitsiotis, Anestis Evanghelou, Melissanthi, Kostas
Papagheorghiou, Iannis Kondos, Iakovos Kabanellis, Nikos
Karouzos, Lia Hatzopoulou-Karavia, Kostas Sterghiopoulos,
Nikos Anoghis, Nasos Vaghenas, Hristos Mavris, Kostas
Mondis, Kyriakos Haralambidis ş.a.

Revenind la momentul acesta aniversar al revistei
„CRONICA (VECHE)”, pagina „grecească” din interiorul ei a
scos la iveală şi ea, în mare măsură, tentaţia pe care o prezintă
limba şi cultura în viaţa spirituală a unei ţări. În prelungirea
ideii stănesciene despre patria , oferim, în final, optica
asemănătoare descoperită într-un poem grecesc: „Şi rămâne /
limba / singura / patrie / veşnică.” (Prodromos Markoglou,

).

Spiritul elen - Sinteze europene la revista „CRONICA”

Limba (V.M.)

şi

Premiul revistei ieşene
„Cronica”

ca limbă

Două boabe de strugure-n albastru ochii tăi
fac semn

caprifoi
mirt

Marea.

- Sunt peste tot culorile,
la prima bătaie din palme

la suprafaţa degetelor
la nepotrivita ameţeală a sufletului...

- Şi ce dacă-s pretutindeni culorile?

- Şi ce dacă s-a ascuns tăcerea în mătăsoasa-i gogoaşă,
Şi roşul ţi-a udat imaculatul şorţ?

- Şi ce dacă inexpresivul chip, ameţit de miresme
şi cu intermitenţa culorilor s-a înveşmântat a dragostei mască?

- Sunt peste tot culori,
în feluritele nuanţe ale ochilor tăi

în auriii heliotropi, pe jumătate aplecaţi
în nebănuita, felurita parte a dragostei.

Diversitatea culorilor
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Comentând interpretarea uneia dintre lucrările
incluse de Raluca Ştirbăţ în recitalul susţinut pe
scena Filarmonicii din Iaşi la 7 aprilie 2000

(Sonata în si minor de Franz Liszt), remarcam:

Sunt elemente, să le spun aşa, standard în tot ce a realizat
Raluca Ştirbăţ de atunci până în prezent cu prilejul
concertelor, al recitalurilor din România şi din străinătate,
deopotrivă când a vorbit, când a scris despre muzică.
Exigenţele auto-impuse au fost, în mod firesc, şi mai înalte în
cazul înregistrărilor. Pentru că acestea sunt cele mai potrivite
„instrumente de lucru” la analiza traseului parcurs în timp de
un interpret, voi trece în revistă albumele publicate cu câţiva
ani în urmă de casa „Gramola”, pentru a ajunge la
evenimentul recent, tot discografic, edificator pentru anul
muzical 2015, pentru personalitatea Ralucăi Ştirbăţ.

Strategia sa este promovarea creaţiei româneşti în lume.
Bineînţeles, eroul principal se cuvine să fie George Enescu.
Sigur, redactarea lucrării de doctorat a constituit stimulentul
hotărâtor pentru studiul lucrărilor destinate exclusiv
claviaturii de compozitorul român, a tuturor datelor
cunoscute şi inedite despre viaţa, despre epocile istorice,
artistice pe care le-a parcurs. Dar, mai ales în cazul lui Enescu,
publicului şi multor muzicieni profesionişti din lumea largă
trebuie să le fie luminate specificul componistic românesc de
care a fost legat, împrejurările stilistice care l-au nutrit şi l-au
definit ca autor. De aceea, primul cd (2011) a cuprins două
lucrări ce-i poartă semnătura (Suita a II-a în re major opus 10
şi Sonata în fa diez minor opus 24 nr. 1) urmate de compoziţii
tot pentru pian solo rămase de la Constantin Silvestri (Piesa
de concert opus 25 nr. 3, ) şi Paul Constantinescu
(Toccata ) - toate reprezentând vârfuri ale
repertoriului românesc pentru pian din prima jumătate a
secolului XX.

Discul următor ( ,
2013) i-a situat pe George Enescu

şi pe Mihail Jora ( , opus 7) în
climatul stilistic al intervalului de timp 1884-1918, marcat şi
de compozitorii César Franck ( ),
Claude Debussy ( ), Béla Bartók (

).
Sunt convins că lucrarea de doctorat a potenţat rigoarea

profesională a Ralucăi Ştirbăţ, care, oricum, ar fi ascultat cu
atenţie versiunile înregistrate anterior de pianişti cum au fost
Nicolae Caravia, Ion Filionescu sau Maria Fotino. Dacă
interpreţii citaţi au trăit în alte vremuri şi, mai ales, l-au
cunoscut pe Enescu, după şase decenii de la stingerea
compozitorului Raluca Ştirbăţ, este produsul vremii sale, are
ceva diferit de „spus”. E de remarcat armonia netulburată
între pasiunea, admiraţia sa pentru omul, pentru artistul
Enescu, pe care îi cunoaşte în profunzime datorită

Mi-a plăcut fineţea pregătirii trecerilor de la pasajele
lirice la cele tensionate, prefigurarea temelor melodice,
expresivitatea temperată a culminaţiilor sonore, caligrafia
perfectă a fiecărei note, atenţia egală acordată sunetelor
reale şi celor implicite, pe care ascultorul atent trebuie nu
doar să le distingă, ci să le savureze. Există fără dubiu în
cazul Ralucăi Ştirbăţ o maturitate, o şlefuire a procedurilor
de redare a muzicii din partitură, o cunoaştere nouă a
stilurilor dar şi a personalităţii proprii ca interpret, ce
conferă versiunilor incluse în program unitate, armonie,
profunzime .

Baccanale
Joc dobrogean

Go-Between Zwischen Tanz und Traum

Joujoux pour Ma Dame

Prélude, Choral et Fugue
Images, 2e série Şase

cântece româneşti

1

2

(Pièces impromptues opus
18)

Alex VASILIU

1

2
Test de maturitate, Ziarul de Iaşi, nr. 84 (2676), 10 aprilie 2000
“George Enescu - Creaţia pentru pian solo”, 2015, Universitatea de
Arte din Iaşi, coordonator ştiinţific prof.univ.dr.Viorel Munteanu

documentelor studiate şi grija de a readuce pe clape tot ce e
scris în partitură, fără edulcorări paseiste, într-o formă
interpretativă temperat modernă.

Incă de la începutul audiţiei din
, se impune sonoritatea strălucitoare, expresia

marţială, climatul interior învolburat al tânărului Enescu de
numai 22 de ani. Partea a II-a, , îşi păstrează
caracterul tumultuos, Raluca Ştirbăţ ştiind să sublinieze
nuanţele, pentru a lumina melodia cu suişuri declamative şi
meandre melancolice, ornamentată generos cu figuraţii la
mâna stângă.

Nici cunoscuta , partea a III-a, nu afectează relaţia
trainică dintre dinamismul, spiritul solar şi poezia melodiei
enesciene, auditorul simţindu-se părtaş al unei confesiuni
înfiorate.

Rămâne ca jucăuşul, dansantul , să readucă „în
scenă” melodica maiestuoasă, expansivă, intens luminată, în
alternanţă cu momentele delicate, fine. Totul sprijinit pe
tehnica pianistică ireproşabilă, pe înţelegerea caracterului
juvenil al lucrării. Evident, ascultătorul prezent deseori la
recitalurile şi concertele Ralucăi Ştirbăţ, cu înregistrările
rămase în memorie, recunoaşte uşor personalitatea ei artistică
debordantă, forţa de expresie.

După 13 ani, în 1924, Enescu „vorbea” pe parcursul celor
trei părţi ale în limba
post-romantismului, alternând în

secvenţele aproape sumbre, cu cele exaltate,
întredeschizând uneori fereastra spre modernismele armonice
din primul pătrar de veac XX, făcând o aluzie fină la inflexiuni
melodice pe care ascultătorul român le detectează imediat, iar
cel din alte zone etno-culturale poate resimţi noutăţi de
negăsit la congenerii lui Enescu într-ale componisticii.

Ceea ce urmează, e un acuzat modern, în
spirit şi expresie, un scherzo trepidant, agitat, în care eu am
resimţit “imagini” scurte de dans tradiţional românesc. O
scriitură “nervoasă”, apăsată, intens polifonică,
spectaculoasă, ce pretinde interpretului tehnică instrumentală
virtuoză. Raluca Ştirbăţ dovedeşte în toate că această
capodoperă ar merita să intre în repertoriul de bază al
pianiştilor de azi.

Melodia cu care începe seria ,
îl plasează în mod necesar pe Enescu nu atât după César
Franck şi Claude Debussy, cum impune derularea discului, ci
la egalitate valorică. Ascultând
din şi nu poţi decât să ţi-i imaginezi pe
Debussy şi Enescu într-o cameră cu pian şi masă de lucru, sau
pe o , tovărăşie pe care nici un obiectiv
fotografic nu a surprins-o, din păcate. La fel,

imaginată de Debussy, ar putea
să asculte închipuit de Enescu.

(1913-1916) îl aduce uşor în compania lui Erik
Satie cel absent de pe disc, Satie cu lui nu prea
îndepărtate în timp (1888), iar se constituie într-
un inspirat „colaj” de „fotoshop” în care Strauss, Franck,
Debussy şi Enescu ar alcătui un cvartet senzaţional.

Şi ajungem la evenimentul discografic:
în interpretarea

Ralucăi Ştirbăţ, editată în anul 2015 pe un triplu cd la casa
germană . După cele câteva argumente din
anterioarele două albume privind valoarea scriiturii
enesciene, ediţia de acum nu doar marchează împlinirea celor
şase decenii de la stingerea compozitorului ci oferă, la relativ
scurt timp după celelalte discuri, tot ce a scris compozitorul
român pentru claviatură. În numai patru ani, s-a oferit
publicului şi muzicienilor într-o cadenţă temperată, eficientă,
posibilitatea cunoaşterii, asimilării, aprecierii acestor opus-

Toccatei Suita a II-a în re
major opus 10

Sarabanda

Pavană

Bourrée

Sonatei în fa diez minor opus 24 nr 1
Allegro molto moderato e

grave

Presto Vivace

mpromptues opus 18

Cloches a travers les feuilles
Imagini, Mélodie

terasă a audienţelor
Et la lune

descend sur le temple qui fut
Carillon nocturne Mazurk

mélancolique
Gymnopediile

Appassionato

Integrala
lucrărilor pentru pian de George Enescu

Hänssler Classic

Pièces i

uri. Din nou se dovedeşte că talentul, pasiunea, competenţa,
închegarea unei strategii şi, mai ales, continuitatea pot
convinge instituţii importante să contribuie la promovarea
unui compozitor nu îndeajuns de prezent în circuitul valorilor
mondiale. Se poate vorbi şi de un context favorabil, tot mai
mulţi interpreţi străini (dirijori, violonişti, pianişti)
apropiindu-se de muzica lui Enescu. Cele trei discuri publicate
în 2015 pot constitui un model, un punct de plecare pentru alte
iniţiative.

Fiind o integrală, au fost reluate şi
Restul imprimărilor, ordonate cronologic,

oferă imaginea limpede a evoluţiei scriiturii enesciene pentru
pian din 1897 până în 1935. Mă întorc la cuvântul pe care l-am
lăsat cronicii din anul 2000, „maturitate”, şi adaug, nefiindu-
mi teamă de prezenţa pleonasmului, plusul de maturitate de la
un disc la altul, între 2011-2015. Raluca Ştirbăţ lasă
ascultătorului impresia că pianul la care cântă este un
instrument mult mai complex decât îl cunoaşte. Forţa,
masivitatea, strălucirea sunetului trimit uneori cu gândul la
sonoritatea orgii, sau la complexitatea timbrală a orchestrei
simfonice. În concepţia interpretativă, în modul de a elabora
sonorităţile fiecărui opus este evidentă explorarea
îndelungată a universului numit George Enescu. Raluca
Ştirbăţ nu cântă o lucrare a sa pentru că o filarmonică îi oferă
câteodată prilejul să o introducă în program printre altele, sau
pentru că în România se cuvine să cânţi Enescu, iar în
străinătate accepţi solicitările celor care te invită. În felul cum
îşi organizează activitatea profesională, Raluca Ştirbăţ are
perseverenţa de a impune organizatorilor introducerea în
program a unei creaţii de Enescu. Reuşita ei se datorează,
bineînţeles, calităţii fiecărei interpretări oferită publicului şi
studiourilor de înregistrare. De altfel, cronicile publicate în
2015 în presă şi pe diferite site-uri evidenţiază meritele
muzical-artistice ale interpretei.

Trebuie precizat, şi o fac la modul admirativ, că cele trei
ediţii discografice cuprind câte un mini-studiu în care Raluca
Ştirbăţ prezintă, comentează lucrările înregistrate, le aşează pe
fiecare în contextul istoric-stilistic propriu. În privinţa celui
mai recent album, din 2015, premieră este şi publicarea unor
fotografii inedite cu George Enescu, ceea ce sporeşte interesul
pentru triplul cd ce cumulează calităţile de produs artistic şi
muzicologic de prim ordin.

Se cuvine menţionat că

a fost lansată laToronto, la Bucureşti, şi s-a clasat pe primul loc
în campania postului de radio Romania Muzical „Alege discul
de muzică clasică al anului 2015”.

La fel de important pentru cunoaşterea creaţiei lui Enescu
în lume şi a unei „secvenţe” de excepţională cercetare
teoretică românească dedicată compozitorului este recenta
publicare (2015) în limba germană a volumului „Capodopere
enesciene”, inţiativă aparţinând tot Ralucăi Ştirbăţ.Apărută în
condiţii grafice respectând standardele internaţionale,
volumul poate fi considerat o piatră de hotar pentru toţi
cercetătorii şi interpreţii lumii care vor dori să cunoască în
detaliu cele mai reuşite opus-uri semnate de George Enescu.
Stilul muzicologic al lui Pascal Bentoiu, limpede, analitic dar
cu calităţi literare, rar întâlnit în general în literatura de
specialitate, contribuie la lectura de-a dreptul pasionantă,
înlesnind acum şi în viitor cititorilor străini apropierea de
universul enescian.

Pièces impromptues
Suita opus 10 nr.2.

Integrala discografică a lucrărilor
pentru pian de George Enescu în interpretarea Ralucăi Ştirbăţ

Raluca tirb promoveaz
muzica româneasc în lume

Ş ăţ ă
ă



În urmă cu mai bine de patru ani, conducerea Teatrului
Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara izbutea să
încheie un parteneriat cu trupa coregrafului francez de

origine maghiară Pál Frenak.
Rezultatele de la acea vreme au fost remarcabile. Ele nu s-

au concretizat doar prin participarea celebrei companii la una
dintre primele ediţii ale Festivalului European al
Spectacolelor (2011) prin spectacolul , ci şi printr-o
colaborare nemijlocită, al cărei rod a fost spectacolul .

Atunci zece artişti, componenţi ai trupei timişorene, erau
îndemnaţi şi stimulaţi de celebrul coregraf să îşi depăşească
statutul de actori de teatru dramatic, să se metamorfozeze în
ceea ce compatriotul nostru Gigi Căciuleanu numeşte

, să realizeze, alături de László Major, unul dintre
cei mai experimentaţi colaboratori ai lui Pal Frenak, poate nu
neapărat un spectacol de teatru-dans, aşa cum i se spune
îndeobşte, ci, mai curând, o reprezentaţie de
Spectacol a cărui temă principală era O
reprezentaţie al cărui rost era acela de a desluşi ce înseamnă
aventura zămislirii şi apoi a descoperirii propriului corp, de a
vorbi despre certitudinile şi incertitudinile asociate în mod
firesc acestei aventuri, despre clarificările necesare şi
ambiguităţile aşijderea, despre memorie şi jocurile ei, despre
devenirile prin ani, prin secole şi prin milenii a legendei
biblice a luiAdam şi a Evei. Şi nu doar atât.

Iată că la finele anului 2015 Pal Frenak a revenit la
Timişoara, loc unde a regăsit o bună parte dintre artiştii ce au
lucrat sub conducerea sa în urmă cu ceva timp. E vorba despre
Laura Avarvari, Daniela Bostan, Luminiţa Tulgara, Cătălin
Ursu, acestora alăturându-li-se acum Alina Ilea, Mara Opriş,
Colin Buzoianu, Călin Stanciu jr., Raul Lăzărescu şi Ionuţ
Iova. Autorul „textului”, atâta cât e, nu textul rostit ci textul
„intuit” contând cu adevărat, dar şi al scenariului, e acelaşi
Mátyas Várga. Cei deja menţionaţi, dar şi Attila Gergely şi
Levi Norman (ilustraţia muzicală), Attila Hajas (ilustraţia
video), János Marton, Erika Vasas şi Attila Gergely (asistenţi
scenografie) au decis ca de astă dată să ne spună o altfel şi un
alt fel de poveste Una despre vis, despre visul în vis, despre
trezie, despre real şi imaginar, despre realitate şi visare, despre
frontiera dintre vis şi coşmar, despre mituri vechi de când
lumea (acela al androginului) şi mitologii cum le-ar fi spus
Roland Barthes. Mitologii ale anilor '50, rămase, vedem, la fel
de percutante ori de obsesive în 2015 sau 2016.

Ni se „vorbeşte”, fireşte fără cuvinte, despre blonda
Marylin Monroe, fără doar şi poate un „chip-obiect”

Twins
sWitch

dansActori

teatru coregrafic.
identitatea.

.

asemenea celui al Gretei Garbo despre care a scris în
lui Roland Barthes şi feluritele accidente ale

vieţii, despre automobil- pe acelaşi Roland Barthes îl
preocupa în cartea citată, apărută în 1957, „noul Citroen”- şi
despre rock and roll. Fetişuri în absenţa cărora nu mai putea fi
imaginată realitatea acelor ani ai veacului trecut.

O realitate în care lumea visa cu ochii deschişi, se amăgea
ori dorea să se amăgească, crezând sau mimând credinţa că
nimic rău nu i se mai putea întâmpla deoarece tot răul de pe
lumea aceasta se încheiase odată cu sfârşitul celui de-al
Doilea Război Mondial.

Fiecare dintre interpreţi ne spune câte o poveste. Nu
întotdeauna coerentă şi nu obligatoriu dusă până la capăt.
Povestea câte unui crochiu de personaj. Uneori se încheagă
grupuri, alteori povestea istorisită de unul ori un grup de
interpreţi e continuată de un alt „narator” ori de alte personaje.
Frecvent mica istorie se întrerupe brusc, lăsându-ne pe noi a-i
imagina şi construi continuări sau epiloguri. O facem poate
inadecvat şi nepermis crezând, în mod eronat, că am mers la
teatru spre a înţelege, în vreme ce Pal Frenak şi colaboratorii
lor ar fi dorit ca înainte de orice să fi venit că

Vedem pe scenă trupuri contorsionate, executând mişcări
spasmodice. Corpuri, cel mai adesea înveşmântate în costume
ale căror culori de bază sunt albul şi negrul, corpuri parţial
dezgolite, fiindcă, nu-i aşa?, „dansul a dezgolit trupul înaintea
teatrului” decrispând o lume, o

Mitologiile

să simţim.

societate şi, în cele din urmă, o
estetică. Sunt aşa fiindcă, după
cum ne reaminteşte George Banu
(cf.

, Editura Nemira,
Bucureşti, 2014), „nudul e rebel”
şi „face din scenă un loc al
efervescenţei, al afirmării
trupului ca agent perturbator”.

Iar visul e la rându-i rebel,
favorizând revoltele eliberatoare
asupra raţiunii şi descoperirea
energiilor primordiale.

M i ş c ă r i l e a c e s t e a
contorsionate, spasmodice de-a
dreptul, sunt pe neaşteptate şi în
chip repetat înlocuite de dansuri
perfect articulate. Aşa cum o
impune mis t e r io su l , vo i t

Scena modernă- Mitologii şi
miniaturi

Mircea MORARIU
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Visuri, vis ri, co maruriă ş

Iarna teatrului nostru
i senilitatea artistic …ş ă

Tocmai când credeam că am scăpat de Moşi Crăciun,
brazi împodobiţi, „căldură umană”, „oameni
frumoşi” şi alte asemenea găselniţe sezoniere, mă

trezesc în Sala Studio la spectacolul , de
Nadejda Ptuskina, în regia lui Emil Gaju. Bătrânicios şi de o
sensibilitate excesivă, patetică pe alocuri, cu soluţii previzibile
şi riscuri regizorale tinzând către zero, construit pe o
scenografie sufocantă şi obositoare, este un fel de farsă
cu accente de melodramă, de un naturalism gros ce eminamente
devine insuportabil în ultima parte a spectacolului, când apar
personaje deghizate în Moş Crăciun ducând în mâna brazi
artificiali. Dacă mai adăugăm la toate astea şi ecourile unui
rusism adeseori prezent (fie prin numele personajelor, fie prin
beţivăneala şi comportamentul personajului Dina, fie prin
femei care, după ce li se dă o palmă, se simt cu adevărat femei),
suntem în situaţia de a ne întreba în ce secol teatral ne aflăm
aici, la Iaşi.

Pe scurt, fata bătrână Tania vrea să-şi liniştească mama
bolnavă, pe moarte: nu, nu va rămâne singură, viaţa ei e cât se
poate de plină. Primul venit, Igor, este prezentat ca potenţial
soţ; ulterior, dorinţa bătrânei de a avea nepoţi e satisfăcută de
Dina, nepoata de treizeci şi ceva de ani. Încurcăturile ce decurg
de aici, dar şi rezolvările finale, happy-end-ul nopţii de
Revelion şi fericirea bovină a unor personaje patetice pot
provoca indispoziţii majore spectatorilor care aşteaptă şi
altceva de la teatru în afara raţiilor de împlinire domestică. La
fel de bine, însă, spectacolul place unei nişe (destul de largi,
cred) ce se revendică din zona ambiguă a telenovelelor, cititori
de Formula As, consumatori de valeriană, gospodine
dezabuzate, ori dependenţi de horoscoapele Uraniei. Desigur,
un Teatru Naţional trebuie, nu-i aşa?, să li se adreseze şi lor, iar

Iarna dragostei noastre

Iarna…

de „succesul la public” al acestei producţii nu am nici cea mai
mică îndoială.

Dacă acceptăm datele de fond ale spectacolului, găsim,
totuşi, o serie de satisfacţii în special în modul de organizare şi
dezvoltare a relaţiilor dintre personaje şi în jocul actorilor.
Doina Deleanu, una dintre tot mai puţinele actriţe de vocaţie pe
care le mai are Iaşul, face un rol bun, Tania ei fiind un amestec
interesant între vulnerabilitate feminină, sensibilitate, dar şi
artă de a cuceri un bărbat. E fiică devotată, dezvăluie un uriaş
potenţial matern, iar modul în care dezvoltă relaţia cu străinul
Igor este demn de o cauză mai bună. Regret că Doina Deleanu
îşi pierde timpul prin astfel de montări.Adi Carauleanu, în rolul
lui Igor, are momente sclipitoare, carismă, dar şi tendinţa de a se
juca pe sine mai mult decât se impune. Irina Răduţu, în Dina,
vânzătoarea de aprozar, oferă vocalitatea şi stridenţa cerute de
personaj. În fine, Mihaela Arsenescu Werner este aceeaşi din

sau Personal, nu îmi mai
procură nicio satisfacţie să o revăd în rol de bătrânică de treabă,
acoperită cu şaluri călduroase.

Fără istorie şi fără destin, imposibil de jucat în alt anotimp
decât iarna (desigur, fără a se cădea în ridicol!), … de la
Naţionalul ieşean nu-mi va bântui prea mult memoria. Ceea ce
mă nelinişteşte, în schimb, este „înzăpezirea” această tot mai
glacială şi mai adâncă a unui Teatru bătrân, morocănos şi cu
semne de senilitate artistică…

Harold şi Maude Damen Tango.

Iarna

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi -
, de Nadejda Ptuskina. Regia: Emil Gaju.

Scenografia: Alina Dincă Puşcaşu. Distribuţia: Doina
Deleanu, Adi Carauleanu, Mihaela Arsenescu Werner,
Irina Răduţu. Data vizionării: 11 ianuarie 2016.

Iarna
dragostei noastre

alambicatul spaţiu sonor al spectacolului. Un spaţiu în
intimitatea căruia se amestecă sunete şi muzici de toate
felurile. De la la aria lui Ciociosan, de la

al celebrei trupe Bee Gees la ,
marele şlagăr de odinioară al lui Roy Orbison. Aşa cum se
întâmplă în marile aglomerări urbane, în blocurile din
apartamentele de după uşile cărora se aud brusc, calm ori
disperat, dorit ori enervant, cântece şi zgomote felurite. Ori
aşa cum stau lucrurile când cineva se joacă obsesiv pe scala
unui aparat de radio căutând o frecvenţă dorită sau muzica
preferată. Sunetele „încălecându-se” în complementarităţi
bizare sau antagonisme pe veci nerezolvabile. Creând locuri,
fapte, senzaţii, păreri ce nu mai ţin cont de delimitările
tradiţionale, categoric codificate, dintre diurn şi nocturn.

Fireşte, spectacolul nu e perfect. Perfecţi nu sunt în primul
rând interpreţii, existând diferenţe considerabile între
abilităţile lor coregrafice. Dar aşa cum nu cred că Pál Frenak
şi-ar fi dorit să creeze pe scenă o naraţiune perfect articulată ce
ar fi contrazis astfel însăşi esenţa primară a visului, nu
perfecţiunea dansurilor contează. Ci capacitatea lor şi a celor
ce le interpretează de a ne face pe noi, spectatorii, să devenim
asociaţi la visare. Un scop, fără doar şi poate, îndeplinit.

Casta Diva We
should be dancing In Dreams

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Timişoara- PRIN
VIS- Un spectacol de Pál Frenak; Texte de: Mátyas Varga;
Traducerea: Judith Reinhardt; Spaţiu coregrafic şi costume:
Pál Frenak; Scenariu de Mátyas Varga; Ilustraţia muzicală:
Attila Gergely şi Levi Norman; Ilustraţia video: Attila Hajas;
light design: János Marton; Asistenţi coregrafie: Erika Vasas
şi Attila Gergely; Cu: Cătălin Ursu, Alina Ilea, Mara Opriş,
Laura Avarvari, Daniela Bostan, Luminiţa Tulgara, Colin
Buzoianu, Călin Stanciu jr, Raul Lăzărescu, Ionuţ Iova;Data
reprezentaţiei: 16 ianuarie 2016
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Ştefan OPREA

În urmă cu două decenii, când Sergiu Tudose împlinea
60 de ani, scriam că nu-mi venea să cred, pentru că
imaginea, de care nu-l puteam desprinde nici măcar în

faţa evidenţei, era aceea a unui om de o agerime, de o supleţe
fizică şi spirituală care îmi părea a fi însăşi imaginea tinereţii.
Mi se părea atunci că în cei treizeci de ani de când îl ştiam şi de
când îl urmăream pe scena Naţionalului, spectacol de
spectacol (cred că nu am pierdut niciunul şi cred că le-am
comentat pe toate), nimic nu se schimbase pentru mine în
modul de a-l recepta. Impresia excepţională pe care mi-o
lăsase de la început, de actor complex, capabil a aborda toate
registrele dramatice; de intelectual subţire, în continuă
alergare după Fata Morgana a marilor adevăruri; de prieten
afectuos şi sincer, în ciuda aparentei lui ţepoşenii arţăgoase; de
artist mereu nemulţumit de sine şi
neobosit perfecţionist - această
impresie era nealterată în esenţa ei,
era doar nuanţată şi îmbogăţită cu
tot ce ne-a oferit el - mie şi tuturor
iubitorilor de teatru - prin izbânzile
sale scenice. Şi iată-ne astăzi
constatând că au mai trecut două
decenii, iar Sergiu e acum un distins
octogenar, un veteran al teatrului,
un artist desăvârşit în profesia lui,
unul dintre cei mai mari slujitori ai
scenei ieşene din această generaţie
octogenară. El completează seria de
mari actori - de la State Dragomir la
Tudor Călin, de laAurel Ghiţescu la
Ştefan Dăncinescu şi de la Gică
Popovici la Teofil Vâlcu -adevăraţi
stâlpi de susţinere ai Casei lui
Alecsandri.

Am scris întotdeauna cu bucurie
despre izbânzile lui scenice şi,
răsfoindu-mi cărţile în care am
închis aceste segmente de cronică
teatrală, mă văd în situaţia de a nu şti
ce să aleg pentru a-i contura un
profil la această aniversare.
Recitindu-le, observ că actorul se
depăşeşte pe sine cu fiecare rol, ceea
ce ar însemna că Sergiu a avut o evoluţie mereu ascendentă, că
a urcat fără poticniri treptele maturizării artistice, că şi-a
perfecţionat continuu mijloacele de expresie până la
desăvârşirea profesională, până la măiestrie.

Nu cred că aş găsi acum, spre a-l caracteriza, argumente
mai solide decât cele pe care le-am avansat după fiecare
premieră a sa. Scriam, de pildă, în 1968, despre rolul Jamie din

de O'Neill (în regia Soranei
Coroamă): „Sergiu Tudose, asupra talentului căruia am mai
atras atenţia şi cu alte prilejuri, se depăşeşte aici în mod
categoric într-un rol care îi oferă mari posibilităţi
interpretative. Personajul slujit de el are o evoluţie plină de
dramatism şi poezie”. Apoi, în 1976, despre rolul din

de Gombrowicz: „Sergiu Tudose
realizează unul dintre cele mai bune roluri ale carierei sale
(Regele Ignatiu) distilând cu subtilitate sensurile şi găsind
pentru ele expresia scenică cea mai adecvată. Actorul
excelează în ironie şi autopersiflare, dezvoltându-şi acum, mai
mult ca oricând, disponibilităţile de comedie care îi
completează în mod fericit registrul interpretativ”.

Cu regretul că nu mă pot referi decât la câteva dintre
izbânzile lui scenice, amintesc de

Lungul drum al zilei către noapte

Ivona,
principesa Burgundiei

Vânătoarea de raţe

Vampilov (1983), în regia lui Nic. Scarlat, unde Sergiu realiza
o creaţie excepţională care i-a adus Premiul Naţional de
interpretare. Am fost fericit că m-am aflat printre juraţii care
au hotărât această premiere şi că eu i-am adus vestea la Iaşi.
Din argumentele cu care am susţinut atunci propunerea reţin
doar câteva fraze: ”O atât de exactă şi de adâncă înţelegere a
psihologiei unui personaj, o atât de adecvată abordare a lui, cu
mijloace atât de sigure sunt dovezi că Sergiu Tudose a ajuns în
plenitudinea talentului şi a forţelor sale interpretative; joacă
foarte concentrat şi îşi menţine personajul într-o tensiune
permanentă, îi impune un ritm febril care dictează ritmul
spectacolului”.

Unele stagiuni ale scenei ieşene au fost pentru Sergiu
Tudose ocazia de largă desfăşurare a paletei sale

interpretative. În 1986, de
pildă, cel puţin două dintre
roluri au rămas adevărate
repere configurative în
e v o l u ţ i a ş i î n f o r ţ a
creativităţii sale: Oberon din

de
S h a k e s p e a r e ş i R i c ă
Venturiano din

Caragiale. În
Oberon actorul alterna
g ra v i t a t e a cu umo ru l
conţinut, erotismul temperat
c u s u g e s t i i l e d i s c r e t
licenţioase şi atotputernicia
de rege al duhurilor cu
raţiunea pământeanului
cufundat în lectura cărţilor.
R a f i n am e n t u l r o s t i r i i
versurilor, implicarea decisă
î n î n t r e g u n i v e r s u l
spectacolului astfel încât
totul pare a se roti în jurul său,
fac din Oberon-ul lui Sergiu
T u d o s e o p r e z e n ţ ă
remarcabilă, prima care se
reţine după încheierea
spectacolului”.

Dar cine poate uita
rolurile lui Sergiu Tudose din de Alecsandri
(regia Crin Teodorescu, 1968), din de Euripide
(regia Anca Ovanez, 1969), din de Cehov (regia
Cătălina Buzoianu, 1969)? Sub bagheta regizorală a Cătălinei
Buzoianu actorul a jucat multe roluri (în de
V. Alecsandri, 1972, după Dimitrie
Cantemir, 1973, de Shakespeare, 1974 ş.a.)

În deceniul următor, palmaresul său s-a îmbogăţit cu alte
reuşite: Filip al II-lea din de Schiller, Doctorul
Şmil din de Delavrancea, Musiu Şarl din

de Alecsandri, Jacques din
de Shakespeare şi încă altele, pentru a ajunge la capodopera
actoricească din de Cehov (1988) despre care am scris
în cronica de premieră: „O atât de puternică ardere interioară,
un zbucium dramatic atât de tensionat se întâlnesc rareori pe
scenă. Sergiu Tudose ne face favoarea de a ne oferi o
interpretare de maximă modernitate, în care se arată un fin
analist, cu capacitatea de a pătrunde psihologii complexe.
Ivanov al său evoluează de la melodramă la tragedie
parcurgând un traseu cu multe intersecţii, cu hăţişuri şi zone
înceţoşate, spre un deznodământ fatalmente tragic”.

Roluri de adevărată încununare a unei
strălucite cariere artistice i-au revenit în
spectacolele (1996),

(1998) şi
... a

fost pentru Sergiu un adevărat triumf. El
aşteptase şi meritase acest rol şi, în aceeaşi
măsură, rolul îl căutase pe el. În
interpretarea sa, drama personală

ă ă
ţ

umil şi sublim, între slăbiciunile
pământeanului şi măreţia geniului - totul
într-o permanentă tensiune dramatică pe
care ş ă ă

ăş histrionului
tragic care trăieşte deopotrivă teama şi
liniştea supremă a unui destin implicat în
sacrificiul pentru cea mai efemeră dintre

Visul unei nopţi de vară

O noapte
furtunoasă de

Despot Vodă
Troienele

Pescăruşul

Iaşii în carnaval
Istoria ieroglifică

Poveste de iarnă

Don Carlos
Apus de soare

Chiriţa în provincie Cum vă place

Ivanov

Cabala bigoţiolor
Teibele şi demonul ei Quartet

Cabala(2009). Rolul lui Molière din

a lui
Molière ne ap rea în toat profunzimea ei,
personajul evoluând în infinite nuan e între

tie s o p streze mereu la un diapazon
înalt. Molière elaborat scenic de Sergiu
Tudose era îns i imaginea

arte.
În apoi, interpreta excepţional rolul Rabinului,

personaj central în spectacol - un fel de scenarist şi dirijor al
întregii desfăşurări narativ-dramatice, trăind cu intensitate,
participând la acţiune, deşi stătea mereu alături de ea, având
mereu în memoria şi în sufletul său toate cele ce se întâmplau
în scenă şi care erau, de fapt, proiecţii ale propriilor sale
gânduri, sentimente, amintiri. Remarcabilă putere de
dedublare.

În jucau patru veterani ai scenei ieşene, Sergiu
Tudose,Violeta Popescu, MihaelaArsenescu-Werner şi Florin
Mircea, ideea spectacolului fiind chiar aceasta, a artiştilor
ajunşi la vârsta a treia. Piesa lui Ronald Harwood era un text
trist despre singurătate, despre gloria trecută, despre amintiri
şi reîntâlniri în condiţii precare dar afectuoase, despre uitarea
şi ingratitudinea societăţii faţă de nişte artişti care oferiseră,
prin arta lor, momente de bucurie şi înălţare spirituală. Sergiu
Tudose aducea în spectacol o notă aparte faţă de ceilalţi
parteneri: personajul său era aproape tot timpul vesel şi
pişicher, pus mereu pe glume, doritor să-i scoată pe ceilalţi din
starea de apatie în care se aflau. Dar sub această mască a
personajului - căreia îi conferea o expresie plăcută şi dinamică
- păstra sesizabile unde de tristeţe şi nostalgie faţă de ceea ce
însemnase pentru el, ca şi pentru camarazii săi, trecutul şi
gloria scenică. Sergiu Tudose punea pe faţa personajului, cu o
măiestrie care îi este specifică, eterna mască bifronsă a

atât de caracteristică teatrului adevărat. Jocul său în
dublă tonalitate şi în bogate nuanţe era suculent şi spumos în
acelaşi timp, antrenant şi viu colorat, dramatismul conţinut
fiind strecurat cu fină ştiinţă pe sub faldurii unei subţiri
perdele de aparenţe.

Privind înapoi de pe înălţimea octogenară pe care a ajuns,
Sergiu poate spune, cred, că a avut o viaţă frumoasă şi o carieră
împlinită. Excelent familist (Violeta Popescu, soţia sa, a fost şi
ea o remarcabilă actriţă a scenei ieşene, iar Catinca, fiica,
merge cu har ales pe urmele părinţilor), profesor care a format
câteva promoţii de actori (dintre care unii îi sunt acum
parteneri de scenă), cetăţean de frunte al urbei, iubit şi stimat
de toată lumea, înconjurat de prieteni şi colegi, poate privi cu
încredere viitorul.
La mulţi ani !

Teibele...

Quartet

râsu-
plânsului

Chipul i m tile lui Sergiu Tudoseş ăş

Cu Dionisie Vitcu în Istoria ieroglifică

Zilov în Vânătoarea de raţe

Cu Violeta Popescu în de StrindbergTatăl

Sergiu Tudose şi Ştefan Oprea
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Î
n vara şi toamna anului 2002 am fost de mai multe ori la
Fălticeni cu o echipă de filmare de la TVR Iaşi pentru un
documentar de televiziune închinat sculptorului Ion

Irimescu cu prilejul centenarului naşterii sale. Filmasem în mai
multe rânduri în muzeul său de la Fălticeni, în atelierul său din
strada Pangratti de la Bucureşti, în locuinţa sa din Zambaccian,
tot din capitală. În toamna lui 1993, când Ion Irimescu venise la
Iaşi cu coana Jeniţa, soţia sa, ca să primească titlul de Doctor
Honoris Causa alAcademiei deArtă de la Iaşi, al cărei profesor
fusese în anii '40 şi nu a fost avertizat că festivitatea se
amânase, am petrecut, în absenţa gazdelor, împreună aproape o
zi şi i-am luat şi interviu, difuzat apoi la „Oleacă de taifas”. În
martie 1998, alături de Iosif Sava, am realizat o „Serată
muzicală” la Fălticeni, prin care l-am omagiat la cei 95 de ani
de viaţă. Domnia sa n-a putut fi prezent din pricina iernii
amarnice, dar am inserat în spaţiul „Seratei” un amplu film
despre Ion Irimescu, având ca leit-motiv cele scrise despre
dânsul într-o misivă a prietenului cel mai de aproape, Corneliu
Baba.

De această dată mă gândisem să construiesc documentarul
rugându-l pe artist să prezinte lucrările propriului muzeu.
Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Ion Irimescu a
socotit că nu e cazul să spună nimic despre o operă sau alta, el
gândind sănătos, ca orice creator, că arta vorbeşte prin ea
însăşi. Atunci mi s-a părut a fi cel mai potrivit să provoc la o
lungă spovedanie despre cele mai semnificative momente ce
au marcat trecerea sa prin veacul străbătut nu uşor, ci mereu cu
o povară în spate, ca unul dintre modelele sale, dar cu privirea
înainte, săgetând de depărtările, înălţimile şi escaladându-le de
fiecare dată în nălucirea altui orizont şi mai greu accesibil. Pe
lângă secvenţele filmate la Fălticeni, la muzeu, în casa din
preajma acestuia, la Aghira, în satul natal din apropierea
târgului, unde şi-a petrecut primii şapte ani ai vieţii, în casa
boiernaşului Petru Irimescu şi sub veghea afectuoasă a Mariei,
născută Cazaban, la Liceul "Nicu Gane", unde ucenicise, la
biserica şi în cimitirul Oprişeni, am scotocit cutia cu amintiri,
dând la iveală imagini filmate la Bucureşti şi în alte rânduri la
Fălticeni.Veacul său s-a ţesut mai ales din caierul amintirii, tras
cu iscusinţă şi har de Ion Irimescu. Mărturisirea a fost ca sub un
patrahir. Rostită cu o sinceritate tulburătoare. Din aceste
zicere, ce-s desferecări de suflet, s-a configurat o experienţă
unică de viaţă ce-a stat sub semnul muncii neistovite întru
împlinirea destinului.

Toate s-au rânduit anevoios, dar temeinic, în drumul său de
artist, lucru pentru care Ion Irimescu n-a ostenit să
mulţumească proniei cereşti, atât de bună cu dânsul. E ceea ce
tălmăceşte elocvent una dintre secvenţele cu care începe
filmul. Ion Irimescu stă şi priveşte de la fereastra odăii sale
clădirea impunătoare a Muzeului de la Fălticeni şi murmură ca
pentru sine: „Nu-i puţin lucru să poţi privi din casa ta şi să ai în

faţă propriul tău muzeu”. Un alt cadru de final face pandant cu
aceasta şi împlineşte rostirea: „În viaţă trebuie să ai puţin
noroc!”, exclamă sculptorul ca pe o descoperire fundamentală.
Da, într-adevăr, Ion Irimescu n-a fost lipsit de dramul de noroc
fără de care reuşita nu-i posibilă.Acest dram s-a suprapus peste
munţii de muncă şi talent. Secretul ştiut de toată lumea al
succesului. Nu vine chemat, ci pogoară. Te binecuvântează.

E povara pe care ne-o împărtăşea Ion Irimescu, nu cu
emfază, ci cu simplitatea şi buna cuviinţă ce-i erau
caracteristice şi de la înălţimea veacului în vârful căruia
ajunsese.

M-am aflat în ultimii ani de viaţă ai lui Ion Irimescu de
multe ori în preajma sa. Omul, deşi era autorul unei opere
monumentale şi de o puternică originalitate, rămăsese acelaşi
suflet pur, de o simplitate frustă, dăruită de părinţii săi în urmă
cu o sută de ani, când se născuse laArghira, la o zvârlitură de băţ
de Fălticeni. Acest fel de a fi nesofisticat, direct, sincer, mi-a
îngăduit să încerc să-i smulg mărturisiri neaşteptate, care m-au
ajutat să înţeleg mai bine şi poate mai adânc demersul său
artistic. Fiind o dată acasă la Domnia sa mi-a destăinuit ca din
senin un lucru tulburător. „Ştii, mi-a zis, eu nu m-am făcut
pictor pentru faptul că nu deosebesc bine anumite culori”. Câţi
artişti ar fi avut puterea unei asemenea dezvăluiri? Dar leit-
motivul multora dintre zicerile, ce mi-a fost dat să le auz din
gura sa, l-a constituit lecţia înaintaşilor, a maeştrilor săi, despre
care nu ostenea niciodată a vorbi cu respect şi recunoştinţă. E
cunoscut că Ion Irimescu a suferit pe când era elev la liceul
Nicu Gane din Fălticeni, în anii imediat următori primului
război mondial, un accident cumplit, ce a însemnat nu doar o
imensă suferinţă, grele operaţii la Spitalul "Sfântul Spiridon"
din Iaşi, dar şi perspectiva de a nu-şi putea împlini dorinţa de a
deveni artist, sculptor. Un focos de grenadă, căruia i-a dat foc, i-
a explodat în mână şi i-a retezat câteva degete. Doctorii au făcut
minuni. Au folosit şi tehnica transplantului de piele, dar
consecinţele acelei groaznice păţanii n-au putut fi înlăturate în
totalitate. Părea hazardat ca fără o mână întreagă să apuci pe
calea sculpturii.

Ion Irimescu, cum mi-a spus, s-a încumetat, având în faţa
ochilor exemplul luminos al lui Ion Jalea. Rămas fără o mână
(pierdută pe front), acesta a găsit resurse lăuntrice să-şi
împlinească vocaţia, urcând treptele înalte ale sculpturii,
folosind până la virtuozitate singurul braţ rămas sănătos.

Dacă Jalea, prin proba sa de curaj şi tenacitate, l-a ajutat pe
Ion Irimescu să-şi învingă fireştile temeri, Dimitrie Paciurea,
profesorul spre care s-a dus ca o plantă după lumina soarelui, i-
a dăruit repede înţelegerea adevărurilor esenţiale ale artei.
Paciurea i-a pus în mână cheia marii arte şi l-a făcut să priceapă
că nu trebuie să se împiedice în detalii nesemnificative, ci să
caute cărarea dreaptă spre esenţă. L-a învăţat să lase deoparte,
ceea ce nu-i de fel uşor pentru un începător, elementele

colaterale, de prisos, întunecătoare ale mesajului şi să găsească
acele expresii definitorii şi paradigmatice.

În acei zori ai debutului şi învăţăturii a mai fost pentru Ion
Irimescu o intersecţie cu adevărat cardinală. Era student la
BelleArte, la Bucureşti, şi se aplecase asupra unui subiect mult
abordat în sculptură, Adam şi Eva. Cel mai adesea cei doi eroi
biblici fuseseră modelaţi ca nişte făpturi paradisiace. O
întruchipare a perfecţiunii în planul frumosului artistic. Lui Ion
Irimescu îi venise în minte o altă perspectivă, ce i se părea mai
adecvată temei. Era vorba de primii oameni; ceva puternic şi
încă poate nu perfect definit. Îi concepuse strânşi unul de altul,
într-o îmbrăţişare stâncoasă, emanând o forţă primordială. Erau
grosolan şlefuiţi, linia nu cânta, ci striga, mai degrabă. Se găsea
în sala de curs alături de alţi colegi ai săi. Lucra în continuare la
viziunea sa sculpturală când uşa clasei a fost dată în lături de
intrarea intempestivă a dascălului lor, nu cel al clasei, ci Oscar
Han, cunoscut pentru exprimările lui tăioase, necruţătoare. Şi-a
rotit privirile peste toate soclurile şi ş-a oprit asupra lucrării
„Adam şi Eva”. Timidul Ion Irimescu îngheţase. Nu izbutea în
acele secunde tensionate să citească măcar ceva în privirile de
oţel ale profesorului. „Cine a făcut asta?”, a căzut ca un baros
glasul lui Han. „Eu”, a îngăimat aproape mort de frică Ion
Irimescu. „Bravo! Bravo! Frumos!”, a venit dezlegătoare şi
plină de încurajare remarca cu totul neaşteptată a maestrului.
Vorbele acestea i-au dat aripi.Aprins curaj să meargă înainte pe
drumuri nebătătorite.

De toate acestea Ion Irimescu îşi aducea aminte cu pioşenie
şi neuitată recunoştinţă. Şi povestea cu umor, în felul său
fermecător. Ai fi tot stat să-l asculţi ca într-o poveste din "1001
de nopţi" O poveste ce o depăna cu har un înţelept de o sută de
ani.

Te socoteai norocos să-i fi fost aproape. Erai parcă parte a
unui miracol.

Grigore ILISEI

Ceasuri mărturisitoare
cu Ion Irimescu

Obsesia unui tablou…
Lira GRECU

Numai după ce ai citit că sunt francezi care merg
săptămânal la Luvru pentru a admira tabloul preferat,
am înţeles că pornirea mea ţine de afinităţi elective şi

nu de exerciţii cultural - artistice.
Charles Baudelaire afirmă că: „dintre toate efectele produse

de lectură şi de contemplarea operei de artă nu există unul mai
important decât trezirea amintirilor...”

Chiar dacă pare a folosi excesiv hiperbola, mărturisesc că mă
obsedează de bune decenii, „Joc de copii” creaţia lui Dan
Hatmanu.

S-a spus despre eroul lui Zaharia Stancu, despre copilul Darie
din romanul „Desculţ” că a înconjurat lumea „în sandale de aur”.
Despre „Joc de copii” aş putea afirma că a luat „aurul” la toate
olimpiadele” plastice...

Japonezii identifică longevitatea în cocori. Ei dăruiesc
bătrânilor picturi sau gravuri cu cocori, broaşte ţestoase sau
pruni.. Plecând de aici, aş asocia „Joc de copii” cu cocorul.
Ambele simbolizează nemurirea, ambele călătoresc...
Întoarcerea ciclică a cocorului este un simbol al regenerării. Este
şi motivul pentru care, asociat cu prunul, constituie o emblemă a
Primăverii. Primăvara, când pădurea este în tainic delir vegetal,
când florile sunt într-o permanentă nuntă, copiii se joacă de-a
ascunselea, de-a mijoarca.

Afirmaţia potrivit căreia sufletul unui artist trăieşte în operă şi
nu are în afara ei, nicio justificare, se confirmă şi în cazul
Domnului Dan Hatmanu, cel care a umblat prin Paris într-o totală
familiaritate, dar permanent cu „floarea cireşilor” de la Scobinţi
la butoniera sufletului. Pictorul însuşi mărturisea: „pentru mine
centrul lumii este satul Scobinţi”.

A fi din aceeaşi zonă mirifică cu pictorul, a fi de la Bădenii
marelui dascăl Ion I. Onu, din satul component al comunei
Scobinţi, mă îndeamnă să afirm cu specială mândrie: „Sunt din
comuna lui Dan Hatmanu !” Dealtfel, discutând cu prof. dr.
Gheorghe Macarie despre Dan Hatmanu, despre pictură, în
general, acesta mi-a replicat:

„- Ce ierarhizare vrei tu? Hatmanu este Hatmanu!”
Pornind de la cuvântul „trecut”, merg pe cărarea sufletului

până la străvechea cultură Gumelniţa întrebându-mă „ Ce fel de
cer au văzut oamenii aceia care l-au pictat pe ceramica lor?” Ce
mister nedesluşit i-a făcut să picteze spirale cosmice? Răspunsul
vine la fel de grav ca şi întrebarea: „Era un univers prietenos care

le dăruia totul”. Pentru ei, zeii erau buni şi blânzi, asistau la
misterul naşterii ... Poate că ceva din misterele ancestrale a trecut
şi în plastica pictorului... Poate că „Joc de copii” este sublima
mărturie pe care noi o intuim doar. În tablou s-a păstrat inocenţa
pentru că zeii, supăraţi pe oameni, s-au mutat la cer, iar „Joc de
copii” a rămas ca o fereastră magică, ca o poartă de acces către
lumi dispărute, către mitul copilăriei...

Memoria reface vizual acea lume străveche din ceramică cu
altare şi cu pereţi găuriţi pentru ca spiritele să poată intra. Erau
căsuţe pentru zei cu tot ce era necesar, cu scăunele ce păreau
simple jucării de lut, cu măsuţe pe care se presărau seminţe. Poate
că singurii care aveau acces să-i zărească erau copiii, cei prinşi în
vraja jocului... Poate...

Îmi vine să cred că „tableta”epocii de acum este Pădurea,
Grădina, Pajiştea, Toloaca, Universul întreg... Poate că în serile
primăverii, în concertul serafic al acestora, ei, copiii, stăpânesc
lumea, asemenea Zeilor odinioară... Poate.

Faptul că şi astăzi ciobanii din Bucovina „îmblânzesc”
spiritele îmi creează frison metafizic. Sunt mărturii ale oierilor
potrivit cărora aceştia pun la intersecţii de drumuri căsuţe din lemn
cu merinde pentru duhuri; pun pâine, lapte şi brânză pentru „a
îndulci” o lume nevăzută, pentru a-şi ocroti stâna, satul. Îmi place
să cred că la Scobinţi a fost lăsat „ Joc de copii” în locul căsuţelor
din lemn...

Dacă Tartarin nu poate fi înţeles, consideră A.Daudet, decât
descinzând la Tarascon, Domnul Dan Hatmanu nu poate fi
„tălmăcit” în afara Scobinţilor - topos al bogăţiei sale sufleteşti.

Prin „Joc de copii”, pictorul a înveşnicit Scobinţii, a eternizat,
ideea de joc; prin acest tablou pentru a contempla divinitatea.

Făcând o apreciere între pictură şi poezie, subscriu afirmaţiei
potrivit căreia”poezia e la fel de preţioasă pentru om ca şi
respiraţia” (Ion Groşan). Extinzând sensul, sunt sigură că pictorul
va mai „respira” multă vreme, deoarece Dumnezeu „ar fi zis că-i
lasă mai mult pe cei care îşi folosesc mâinile şi sufletul în
acordurile muzicii lui Orfeu”.

La întrebarea „unde merg sufletele oamenilor după moarte?”
răspunsul este simplu, spune poetul: „După ce mor oamenii,
Dumnezeu le depozitează sufletele în poezii”. Parafrazând, voi
spune că Dumnezeu va transforma sufletul lui Dan Hatmanu în
„Joc de copii”, iar eu voi avea şi dincolo obsesia unui tablou...
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F i s e ş i f i ş e d u p ă A f i ş e

Cred că cea mai facilă capcană în care poţi cădea, ca
privitor al unui demers expoziţional, marca Mihai
Chiuaru, e să duci la extrem marja de ludic interes şi

să cauţi un fir epic, cu orice preţ. Un enunţ articulat, cu toate
funcţiile sintactice aferente şi latente, legate bine într-un snop
semidoct. O capcană pe care eu însămi n-am ocolit-o deloc.
Motivat poate, dacă admiţi drept pretext imaginea zugravului de
biserici (unul foarte curtat, excelând în îngeri, bizantine armonii
şi prelungi stihii), şi uitând în schimb de realitatea că, în fapt, un
artist va găsi întotdeauna o cale de a se lăsa dedublat prin însăşi
opera sa.

Astfel încât dacă ar fi să reduci steril, dar obiectiv-echilibrat,
iniţiativa plastică pe care Galeriile Dana o găzduiesc, iată! , la
început de an, ai putea spune că ai descoperit -ul ideal,
reversul cupolei sau preambulul ei, vădit necesar. Haosul din
care decupezi, la un moment dat, cu precizie de chirurg vizionar,
perfecţiunea, conform unor artizanale dogme mit(olog)ice în
vigoare, dar şi anexelor matematice în ton, punctate, prin anii '60
cred, de Edward Lorenz Norton.

Expoziţia te răvăşeşte, înainte de orice, prin voluptosu-i
impact. Sub aspect cromatic, contrastul creat între cerul
întunecat al simezelor şi spectacolul culorii (senzaţia vie de "sub
reflector") e puţin zis captivant. Ai un presentiment vezuvian,
care erupe de îndată ce elementele figurative şi abstracte s-au
intersectat. Prin v(o)alul imaginar de cenuşă vulcanică, distingi
vag, plutind în derivă, dezorientate precum sentimentele tale,
fotografii vechi decupate, obiecte preferenţiale, chipuri stilizate,
guaşă, tempera, mostrele de textil şi un set de simbolistici, ce s-
ar putea întrupa, la o adică, într-un veritabil dicţionar de stil. Sau
truisme cu fitil.

Pe mijloc, trasând un invizibil fir, trei scaune roşii, dispuse în
şir. Interesant... Bănuiam că exact prezenţa lor va fi variabila
capabilă a mă frapa. Dar, asta chiar nu s-a întâmplat. Le-am
privit cu degajarea omului dispus să facă popas, le-am privit cu
uşurare şi apoi curaj. Ele sunt indiciul care, odată ce ai obosit să
hăituieşti, la propriu, enigme, te conjură să descifrezi într-un rit
şi ritm personal, fără să regreţi, seria aparent impenetrabilă a
"capriciilor" captive de pe pereţi.

backstage

Scaunul acela ţi-e perfect familiar. Vine cu o cutie, da, dar şi
cu o atare stare în dar. Cea pe care o ai, bunăoară, când te aşezi
turceşte pe covor, cu un sertar în braţe, la purtător. Îţi sufleci
mânecile, ajustezi convenabil viteza, faci din factorii de stres
preş şi intri hotărât în acel inconfundabil univers de mărunţişuri
ce se cer dereticate. Nu ştii niciodată cât va dura experienţa asta,
peste ce dai, ce amintiri dezgropi dintre hârtii sau ce nasture,
amulete, parfum sau ciobit breloc te vor face să simţi că timpul n-
a mai luat-o, de fapt, niciodată din loc. Nu te aştepţi la legături
intrinseci între obiecte. Te mulţumeşte doar să le (re)descoperi
cu fineţe, ca pe-o bibliotecă miniaturală cu opere complete.
Fiecare obiect încetează să mai fie ce e în fond menit a fi, printr-
un consens universal abil. Devine în schimb gând neclar, poveste
cu mai multe feţe, pasiv trac, senzaţie fugitivă sau orice altceva.

Pictura lui Chiuaru e fix aşa. Iar calitatea asta o face
controversată şi grea. Simpla idee că oricât ai sta să priveşti, să
complici sau să simplifici imagistic, să te complaci în jocul acesta
de-a v-aţi ascuns senzorial, nu vei pleca şi cu triumful orgolios al
unui punct final (în genul, gata!, uite că l-am depistat şi-am prins
ordonat toate firele într-un ghem elegant). Fapt ce e, fie şi doar din
prisma naturii umane, recunoaşteţi, tentant.

Intriga plastică în sine se converteşte (d)intr-un bazar. N-aş
băga mâna în foc că e vorba şi de unul sentimental. E mai mult o
trecere în revistă a lucrurilor (rotunjite, nu dezgolite de esenţa
lor), care l-au/ te-au stimulat spiritual, dar şi organic, la un
moment dat. Lucruri absolut livreşti. Nimic ostentativ sau
exacerbat, deşi le poţi, dacă vrei fireşte, afilia o mie una de
filosofii şi tot pe atâtea sofisticate peceţi. Lucruri de care te
împiedici tactil sau vizual, zilnic, bazic, elementar şi în a căror
firească simplitate n-ai încercat niciodat', sau nu sperai că se poate
să priveşti ca printr-un ochean.

M-am îndrăgostit lulea de lucrarea aleasă a fi în afiş, interfaţă.
O cutie, cu lucrări nefinisate, dar nu lipsite de culoare, o cutie
căreia i s-a anexat, cu nesaţ înfiletat, un albastru braţ. Cel drept
mai exact. E un concept complex desigur, interpretabil din start,
dar eu am ales să văd în el metafora unei cutii toracice, a pieptului
uman, în care se înmagazinează deopotrivă profund şi hilar, ca
într-un malaxor supraevaluat, tot ce ochiul cuprinde, mintea
trădează şi inima simte potenţial. Capricii mari şi capricii mici
într-un final. Iar când nu primesc eticheta asta, e semn că apele
tulburi au fost limpezite cumva. La extrem chiar.
Compartimentate tranşant de la raclă la stindard. Sau de la agapă,
la epitaf.

Trăgând la sorţi versiunea asta, oriunde ai alege să priveşti îti
narezi ţie însăţi poveşti. Mizezi pe raportul familiar dintre trăirile
tale şi obiectul depistat prin pânzele haosului pozitiv colorat,
pentru a imagina definiţii instant. Ca-ntr-un rebus uşor ingrat,
fără o temă predilectă de care să te poţi lega, ca de un colac de
salvare ce te-ar putea conduce spre mal.

E un periplu ofertant, decodat parţial de omniprezenţa câtorva
elemente de uz preferenţial, după cum anticipam. de pildă
sunt în vizunea artistului un pact matricial. Cele întinse te duc cu
gândul la ofrandă, la deschidere sau plăcerea de a furniza. Cele
adânci, inclusiv sticla, contrabalansează prin dorinţa de-a umple,
strânge, păstra, aferentă subiectului uman. Iar cănile devin la
rându-le indicatoare de stare. Din ele sorbi, cu meticulozitate,
spre a suprima carenţe temporare: sevă, gust, pelin, licori bahice,
triumf şi declin şi peste toate, stropul acela de Divinitate, dacă
poţi face conversia imagistică la hristicul pocal cu sfânt dumicat,

Vasele

străjuit aici plastic şi reverberant, de aripile unui înger stilizat.
Cele goale sunt fără doar şi poate arbitrare. Fie notă de final, fie
început în aşteptare. Să le dai un sens e adevărata provocare.

Între , recunoşti clar, păcatului originar, cu toată
savoarea şi forţa lui de-a stârni şi epata. Vine la pachet cu

, ce-a iniţiat principiul ciclicităţii, viaţa duală şi persuasiva
îndoială din ea. El e o apariţie constantă. Mai multe dintre lucrări
şi-l reclamă şi dezbat. În altă ordine de idei, de aceeaşi frecvenţă
ipostatică se bucură şi fructul de . Întreg sau tranşat
(aruncând cumva nada înspre simbolistica sexualităţii feminine)
e prin contrast... antidotul răsărit pe al vieţii fundal. Fructul
balsam sau al îngerilor, cum a fost supranumit cândva, are efect
terapeutic, cicatrizant. Efectul analgezic e, însă, cel premeditat
punctat. Pentru ce fel de răni? Diferă, nu-i aşa?, de la caz la caz.

, reprezentate cel mai adesea dislocate de trup sau
singulare, dezvoltă, cred, o simbolistică socială aparte şi nasc în
spatele imaginii lor conotaţii ample, dacă le priveşti din prisma
vectorilor de mişcare. indică interpretări disparate.
Bănuibilă de profan şi esoterism, distincţia stânga-dreapta devine
fundamentală; e, în felul ei, un buton de alarmă. Braţul drept este
cel care acţionează, comandă, loveşte, decide, reclamă, primeşte.
Braţul stâng creează, consolează, linişteşte. Fără ele nu există
direcţie, gestică, comunicare prin non-verbalizare, ci doar
pironire. Stare vegetativă şi uitare. Retragerea nu e posibilă,
avansul nu e viabil, îmbrăţişarea incomodă, opţiunea greu de
explicitat. Nu poţi primi şi nu poţi da, iar ruga ţi-e văduvită de
gestul arhetipal. De Treime, mai exact.

O metaforă-stare ce e adesea susţinută de apariţia unor torsuri
ce-ţi par, în ciuda esteticii lor atrăgător-convingătoare, doar
carcase goale. Toate acele trupuri fragmentat- reprezentate ar
putea fi subtil asociate unui strigăt de reconectare. Similar

, cu a lor aparent iraţională prelungire. Acel
tub aortic decupat şi decuplat, ataşat de creştet, sau ceafă, ca şi
când ar aştepta să fie (re)conectat la ceva, te urmăreşte pas cu pas.
Ce vrea să reînnoade? Să fie un acord mutual, relaţional, deci
extrovertit, sau ţinteşte o repliere intimă, fără spectatori pe
fundal, într-un plan profund personal?

Privind repetat pânzele de mari dimensiuni, constaţi treptat că
artistul dezvoltă o pasiune vizibilă pentru o serie de elemente cu
caracter dual. de pildă, simbol al evadării, nestilizat şi
des apelat, nu-şi relevă în pictura lui Mihai Chiuaru,
dimensiunea. O întâlneşti fie la capătul unui culoar întunecat, ce
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Fereastra

pare a se extinde în adâncime de îndată ce mimezi apropierea, fie
obstrucţionată cumva.

Uneori, fereastra e interfaţă a unei închisori cu gratii simulate
de pânză şi putredă aţă, alteori oglinda-i clară e pur şi simplu
matifiată. Raportul e uşor straniu şi schimbul de perspectivă
devine de-a dreptul fascinant. Într-o lucrare, de pildă, o siluetă
apare în spatele geamului blurat. Îţi aminteşte de nopţile în care
priveşti din afară înăuntru spre geamul luminat, când, de fapt,
aici eşti plasat în interiorul imobilului. Ce e afară şi ce e înăuntru
devine, nesemnificativ şi ambiguu chiar, asemeni dreptunghiului
mat. e la rându-i un artificiu constant: când erotic
zornăitor, provocator, când asexuat, mascat. La polul opus,

e speranţă, pironire, supliciu, moarte şi înviere, toate într-
un singur motiv de design.

Fără a fi o declaraţie de opimism în nici un caz, te intrigă
constatarea că, în ciuda unei aproape tactile vehemenţe
cromatice, expoziţia nu te poate nici intrista. Sau poate tocmai de
aceea. Jonglezi pe îndelete cu întrebări şi posibile scenarii
efervescente, dar aruncate nici războinic, nici cu sete. Te simţi
stârnit, cum spuneam, încolţit, dar nu pe deplin, agitat dar nu
ireversibil şocat şi pe alocuri, la fix consolat. Dansezi cumva pe
muzica aritmică, specifică omului introvertit, cu pline de
disconfort frici, chiar şi printre amici. Sau, oameni mici. Cel
ascuns în spatele geamului blurat, deşi râvneşte ocazional spre
lume şi se simte întemniţat. Cel care însă nu se vede sau se vrea
graţiat, pentru că asta ar însemna, în fapt, să-şi renege
dimensiunea. Şi, odată cu ea, preţiosu-i haos tonic ce-l definea.

Nudul feminin

crucea
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O povestire despre un dictator comunist, oricare ar fi el,
este relativ simplu de alcătuit. Îi aminteşti obligatoriu
copilăria de cocioabă, marcată de lipsuri materiale şi

afective, şi-ţi apleci urechea la motorul psihologic, marcat de
frustrări care se acumulează, se organizează şi explodează la
timpul cuvenit, transformându-se în sete de revanşă istorică.

În fiecare episod din anii tineri, sapi după o semnificaţie
adâncă. În perioada de temniţă, insişti pe demnitate, pe spiritul
colegial de sacrificiu şi pe setea de instruire intelectuală. Acolo,
după zidurile groase şi reci, calităţile au cunoscut oţelirea în
vederea luptelor următoare. Acolo, au fost schiţate viitoarele
greve şi demonstraţii, singura cale spre o lume mai bună şi mai
dreaptă.

Vine, în sfârşit, clipa când dreptatea triumfă. Proletariatul
învinge, regimul odios este răsturnat, sacrificiul eroilor căzuţi la
datorie este jelit corespunzător. Primele alegeri libere sunt
organizate, într-un entuziasm popular de nedescris.

După ce ai scris şi partea asta, treci la suişul propriu-zis al
personajului tău pe scara puterii, alături de tovarăşii de drum. Prin
voinţa poporului, are loc înscăunarea lor, cu liderul pe locul care i
se cuvine.

Primii ani ai noii orânduiri sunt marcaţi de un vizibil
entuziasm popular şi de o discretă dar consistentă umplere a
puşcăriilor politice. Au loc întreceri socialiste, manifestaţii
însufleţite, dar şi epurări, naţionalizări, confiscări. Alesul
poporului este prezent în fabrici, pe ogoare şi-n general oriunde
proletariatul, ţărănimea şi intelectualii au nevoie de indicaţiile lui
preţioase.

Pe la o bucată de vreme, cultul personalităţii, care la început
pâlpâia ca o brichetă ieftină, se apucă să dogorească. Nu-i nimic
anormal. Poporul, obişnuit de la facerea lumii cu un rege legitimat
ca reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, îşi croieşte un
reprezentant nou, în salopetă de doc.

Liderul comunist e tot mai implicat în societate, până devine
omniprezent. El poate fi întâlnit în ovaţiile izbucnite din piepturile
sincere, în lozincile scandate cu mândrie la manifestaţia de 1 Mai,
în citatele extrase din cuvântările sale, în pasul omagial al
poeziilor şi romanelor care-i slăvesc trecutul de luptă şi prezentul
de muncă. Cu numele lui sunt botezate oraşe, şcoli, combinate
industriale, spitale şi tribunale. Aparatul propagandistic duduie la
foc continuu, fără a mai putea fi temperat. Liderul protestează cu
modestie:

-E prea mult, bre băieţi! Mi-e numele scris şi pe ţevi de oţel, şi
pe creioane, şi pe izmene de bumbac. Vă cer tovărăşeşte să o lăsaţi
mai moale.

I se răspunde că de la popor vin toate, că poporul îl iubeşte
sincer, că nu e nimic condamnabil într-un simţământ curat,
provenit din recunoştinţă şi mândrie naţională. Când discuţia e
mai aprinsă, telefonul zbârnâie. La celălalt capăt al firului este
şeful Serviciului Secret. Conducătorul ascultă, păleşte, se
înroşeşte:

-Cuuummm???? Cineeeee? Câââând? Undeeee? Vin acum!
E informat că uneltirile elementelor duşmănoase sunt gata să

treacă de la vorbă la faptă. Sunt deviaţionişti plătiţi de cercuri
imperialiste, sunt chiar foşti camarazi, cu care-a împărţit pâinea şi
rogojina în temniţă. Vor să-l dea jos şi să preia puterea.

-Să mă dea jos? Eu mă dau singur jos, dacă e nevoie. Numai că
puterea nu e a mea, e a poporului! Putem să-l lăsăm pe popor
singur, la ananghie?

Sângele de luptător i se iuţeşte ca în anii ilegalităţii. Au loc
demascări, epurări, arestări. Procesele sunt publice, acuzatorii
populari strâng pumnul, trădătorii îşi fac autocritica şi cer
clemenţă. E bine pentru ei că-şi uşurează conştiinţa prin
autocritică, dar noua societate nu se poate clădi cu cărămizi
înmuiate de clemenţă. Poporul o fi el cumsecade, dar nu stă la
discuţii cu agenţii imperialismului american şi britanic. „Osânda
cea mai grea pentru trădătorii de neam şi ţară!” se cere în presa
liberă.

Anii trec, şi domnia conducătorului nu pare ameninţată pentru
următoarea sută de ani, în ciuda vocilor care-i demască, la
posturile străine de radio, abuzurile de neimaginat. Îi sunt
pomenite crimele ascunse, averile copleşitoare şi dezmăţurile fără
seamăn, în care se aruncă imediat ce îşi scoate costumul sobru de
comunist şi izmenele care-i poartă numele.

Chipul liderului se întunecă, dar se înseninează repede la loc.
N-are de ce se teme. Moscova îl preţuieşte mai mult ca oricând şi
vede în el un aliat pe care se poate pune bază. Matematica e în
favoarea sa. La o singură critică venită de la posturile otrăvite de
radio, sosesc cinci mii de scrisori de recunoştinţă ale oamenilor
muncii. Uite aici, un vraf întreg.

Şi atunci, venită parcă tot pe ţeava rece a unui post străin de
radio, soseşte cea mai sumbră veste. Ori despre un cancer
împrăştiat clandestin în trupul lui, ori despre contestatarii care, de
data asta cu sprijin subtil de la Kremlin, îl răstoarnă. Conducătorul

ori este zvârlit pe vecie în temniţă, ori moare natural în regim de
urgenţă.

Se declară doliu naţional ori pentru a-l jeli pe dictator, ori
pentru a le jeli pe victimele sale. Iar drapelul primeşte un dupac
peste ceafă, pentru a privi, cu tristeţea cuvenită, la pământul în care
cu toţii ajungem mai devreme sau mai târziu, de preferat mai târziu.

Abia doliul ia sfârşit, că un comitet de criză se înfiinţează. La
microfon, trece un tânăr energic şi capabil, care-şi alimentează
indignarea de pe o foaie de hârtie. Metodele fostului lider sunt
denunţate, cultul personalităţii sale este înfierat. Inşi, care până ieri
tremurau în faţa celui dispărut, îi aruncă la coş portretele şi-i pun pe
foc biografia. Ca nişte coloşi treziţi brusc la viaţă, universităţile şi
combinatele industriale se scutură, lepădându-se de numele său ca
de o piază rea.

Poporul îşi reorientează speranţele spre tânărul energic,
devenit noul lider al partidului unic. Propunerea unui colectiv de
muncitori ca fabrica lor de ciorapi să-i poarte numele, este ferm
respinsă. A doua propunere, venită din partea unei uzine
metalurgice, este însă acceptată. Bine, fie, dar să nu facem din asta
un obicei!

Cultul personalităţii pâlpâie ca o brichetă ieftină. Mai are
nevoie de câţiva ani, până să dogorească.

O povestire despre liderul comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej
nu se încadrează în acest tipar, fiind greu de scris, din cauză că nu se
ştie mai nimic despre viaţa sa. Nu numai despre viaţa personală, ci
despre viaţa sa în general. Cum să-i faci portretul, dacă nu ştii, de
exemplu, câte sarmale extermina la o singură masă? Cum să-i
înţelegi psihologia, dacă nu-i cunoşti norma zilnică de înjurături şi
câte ore dormea pe noapte?

E drept, i-am aflat înălţimea - 1,72 - dar nu m-a prea ajutat,
pentru că nu era un scurtuţ veritabil, de unde poate i s-ar fi tras un
cumul de complexe de inferioritate, ci mai degrabă un ins de
înălţime medie.

Deşi absolvise, nu fără scremete, trei clase, omul cunoştea
valoarea discreţiei bărbăteşti. Îşi apăra magistral secretele, iar eu,
în ciuda unei repulsii generate de latura sa criminală, l-am admirat
pentru asta, comparându-l cu o grămadă întreagă de inşi cu
pretenţii, care n-au arătat vreo grijă pentru butonul de sonor al
intimităţilor.

Mi-a plăcut şi modestia sa. Am cunoscut ştabi comunişti de
rangul doi sau trei, care pufăiau ostentativ Kent, să vadă lumea că
era vorba de Kent, nu de alt soi mai jos de ţigară. Pe când Dej fuma
ţigări Viceroy, pe care le travestea într-un pachet neaoş de Snagov.
Bea cot la cot cu muncitorii, în vizitele sale de lucru, şi nu se
fandosea la pileală. Când nu fuma şi nu bea, în gură ţinea o
scobitoare. Era un obicei moştenit din mahalaua bârlădeană în care
crescuse. Sau poate că-şi închipuia că scobitoarea îi aducea o notă
de mister.

Lui John Kennedy şi Fidel Castro, lui Bill Clinton şi François
Mitterand, lui Silvio Berlusconi şi Traian Băsescu li s-au numit
aventurile amoroase cu precizie algebrică. Pe când, în raza lui Dej
au plutit şi încă plutesc rumori cu aripă de flutur, despre distribuţii
care includeau actriţe celebre, precum Dina Cocea şi Elvira
Godeanu. Nimeni însă nu a fost în stare să spună când o făcea, unde
o făcea, de câte ori şi cum o făcea. Lipsind aceste elemente, până la
urmă nici dacă o făcea nu mai e aşa de sigur.

Să fi fost oare vorba doar de perioada istorică, marcată de aspra
cenzură a informaţiilor?Atunci, de ce cunoaştem amănunte despre
sifilisul ministrului de Finanţe Vasile Luca? De ce i-am aflat
combinaţiile de canapea ale temutului ministru de Interne Teohari
Georgescu, cel care îi scotea pe legionari din puşcărie, dar numai
după ce le tăvălea bine nevestele prin patul său?

Aproape tot ce-am aflat despre Gheorghiu-Dej, din amintirile
celor care-au respirat acelaşi aer cu el, am pus sub semnul
întrebării. Nepoata sa, Draga Gheorghiu, pretindea că purta doar
două modele de costume; ce-i drept, fiecare multiplicat în şase
exemplare. Şi că îşi trimitea la pingelit pantofii, că nu se îndura să-
şi cumpere alţii noi.

Nu cred. Dej era un cochet, iar eu i-am numărat, în fotografiile
din arhive, destule modele de costume, nu doar două, şi toate alese
cu gust. Unele erau deschise la culoare, altele întunecate; la două
rânduri de nasturi ori la unul singur; într-o culoare sau în dungi,
acestea din urmă ca o aluzie la anii săi de puşcărie. Iar pantofii, nu
lipsiţi de fineţe, nu păreau ascunzişul unor lăboanţe necioplite.
Normal, nu exclud posibilitatea să-şi fi şlefuit picioarele la polizor,
pentru a părea mai fine, ceea ce ar trăda o dorinţă perpetuă de
autocizelare...

Se mai spune despre el că s-a înălţat intelectual în temniţă,
învăţând de pe foiţe de ţigară. Mă umflă râsul, pentru că, în
sistemul penitenciar românesc de ieri şi de azi, ţigara, deci şi foiţa
care-i îmbracă tutunul, e aur curat. Cum să-ţi rupi ţigara de la gură,
doar pentru a lua notiţe şi a da extemporale pe ea, mai ales dacă eşti
fumător înveterat ca Dej? Instruindu-se prin metoda foiţei
nicotinice, a învăţat, cică, limba franceză, pe care o parlea fluent,
alături de rusă.Având ca profesori comunişti evrei, şi ei deţinuţi, se
spune c-a învăţat până şi... ivrit.

Serios? Nu cumva şi greaca veche, şi latina, poate şi araba
minimală? Cu tot respectul pentru setea sa de cunoaştere, de ce ar fi
învăţat ivrit, când cu prietenii evrei se putea înţelege în româneşte?
Doar aşa, de dragul de a-şi mai stoarce puţin partea poliglotă a
creierului? Normal, ar fi putut învăţa ivrit ca o formă de
recunoştinţă, pentru că toată viaţa, din Bârladul natal până la

groapă, a avut parte de anturaj iudaic. De pildă, când stătea în
puşcărie iar nevasta l-a părăsit ca ultima penală pentru un jandarm,
fiicele nu i-au fost primite la nicio şcoală. Cu excepţia unei şcoli
evreieşti din Galaţi.

Ar fi putut învăţa ivrit din recunoştinţă. Numai că Dej nu ştia
ce-i aia.

Pe unii evrei şi i-a făcut prieteni, pe alţii duşmani. Pe unii i-a
decorat, pentru alţii a dat ordin să fie omorâţi cu ranga. Când a
socotit că-s prea mulţi, a decis să-i mai rărească. Dar când a văzut
că se răresc din proprie iniţiativă, alegând calea emigrării în Ţara
Sfântă, a denunţat şi pedepsit sionismul. După care, i-a vândut el
peste graniţă, la bucată sau cu ciorchinele.

Acesta era Dej, de profesie dictator. Greu să-i găseşti un capăt,
de unde să-l apuci!?

În pofida deşerturilor întinse din biografie, am izbutit să-i aflu
laturile ascunse. Nu mă întrebaţi cum, nici cu ce preţ calculat în
timp şi nervi, cei doi săculeţi cu aur de care cei ca mine duc lipsă.
Cred că, scriind despre Dej, m-am contaminat de la discreţia lui.

O precizare: ceea ce urmează să vă dezvălui face parte dintr-un
dosar care a stat un timp pe biroul lui Stalin. Şi că Tătucul citea,
uneori amuzându-se, alteori pendulând din cap şi ducând mâna la
pistol. A stat apoi şi pe biroul lui Hruşciov, care s-a inspirat din
conţinut pentru mai multe cugetări în stilu-i personal: înţelepte,
hâtre, cinice şi uşor poetice. Începând cu „Un bun comunist poate
fi ranchiunos, dacă ranchiuna este perfectă ca un obiect de
ceramică leninistă.”

Din informaţiile mele, acest dosar a fost suficient la un
moment dat pentru a forţa mâna Moscovei să-i facă de petrecanie
lui Dej, prin acel cancer devastator, iradiat din laboratoarele
secrete ale Uniunii Sovietice.

Viaţa lui Dej a fost marcată de ura faţă de borş şi de dragostea
pentru lut, ambele sentimente fiind păstrate din copilărie. Toată
viaţa a detestat borşul şi a iubit lutul. Nu era de glumă. La o
petrecere de Partid, i-a turnat lui Ceauşescu o strachină cu borş de
găină în cap, pentru că ăla îl tot îmbia:

-Măcar gustaţi-l, tovarăşe Dej, şi-o să vă lingeţi deştele până la
ziuă!

Dej s-a înroşit la faţă, a strâns maxilarele de-a pârâit, a luat
strachina şi i-a răsturnat-o peste cârlionţi. Ceauşescu a căpătat
instant o notă de june prim, cu bănuţii de grăsime lucindu-i în păr,
de parcă i s-ar fi spart în cap un ou al „Cloştii cu pui de aur”,
celebrele piese de tezaur, recuperate cu greu de la ruşi în 1956.
Aceea a fost cea mai scumpă zeamă de găină din lume, dacă ne
gândim la modul cum Ceauşescu avea să-i facă lui Dej posteritatea
harcea-parcea, ştergându-i urmele din istorie, cu îndemânarea
unei tovarăşe adulterine, care nu vrea să se ştie că amantul i-a
trecut prin pat.

Pe uliţa sa din mahalaua Bârladului - căreia i se dusese vestea
pentru borşul umplut de gospodine - se ştia că Ghiţă al lui Tănase
Gheorghiu tare opărit mai era la fire. Pe uliţa aceea, fiecare muiere
se fudulea cu propriul „brand” de borş, cum am glăsui astăzi.
Fiecare ascundea un secret al dozajului de tărâţe şi de huşte,
pricepându-se să adauge ba o crenguţă de vişin, ba câteva foi de
leuştean, ba cine ştie ce alt secret care lega gustul borşului, în
chiupurile burtoase unde se cocea. Dar ce legătură aveau dracii lui
Ghiţă cu borşul uliţei?

Aveau o legătură, chiar una directă. După ce apa fierbinte se
turna în chiup şi intra în scenă linguroaia de lemn pentru
amestecat, gospodinele trimiteau după Ghiţă. De obicei, câte un
mucos de ovreiaş mergea şi-l prostea:

-Haide repede, Ghiţă, să-ţi deie ţaţa Saveta halviţă!
Era convingător mesagerul, pentru că amărâtul Ghiţă cădea în

plasă mereu, ca un crap fără ţinere de minte. Ajungea la ţaţa
Saveta, aia zicea închide ochii şi întinde mâna... Numai că, în loc
să-i deie halviţa, îl pişca de coaste, îl trăgea de păr, îl împungea cu
acul sau îi ştergea o poacă peste obraz, răcnind ca o apucată:

-Acru borşu'!
Pe Ghiţă îl umfla un plâns de-i săreau peticele cămăşii, în timp

ce gospodinele se înfoiau de mulţumire. De aia îl şi alegeau pe el,
că se înfuria cel mai tare dintre toţi pişorcoşii de pe uliţă. Şi
superstiţia populară tocmai asta pretindea: că pentru a-ţi ieşi
borşul acru, gustos şi înmiresmat, când se punea la umplut era
nevoie să-l faci pe unul să căpieze de draci.

Cu cât Ghiţă era mai plin de vânătăi, cu atât uliţa prospera,
până a ajuns să fie cunoscută drept „Uliţa borşarilor”. Cu vremea,
fiindcă mahalaua era plină de evrei, au început să curgă
propunerile de a se colecta borşul de la producători, pentru a fi
distribuit nu după ureche, ci acolo unde foiau muşteriii.

ŢaţaAnica, mama lui Ghiţă, s-a oţărât întâi la vecine, lăsaţi-mi
copchilu' în pace, că intru cu melesteu' în voi. Dar Leon Goldfarb,
neguţător al cărui ochi bătea dincolo de mahala, i-a plătit tăcerea
cu parale bune, convingând-o că dracii care îl apucau pe băiat prin
pişcare reprezentau un dar al Domnului, nu o slăbiciune. Cum să
steie dracii respectivi închişi în staul, ca nişte cornute de rând,
când, pentru calitatea borşului, ei erau mai importanţi ca huştea ori
tărâţa?

În anii aceia, vânătăile copchilului îi aduceau familiei mai
mult venit decât salariul tatălui, Tănase Gheorghiu. Din vânătăile
lui se hrăneau şi se îmbrăcau cele cinci surori, din vânătăile lui se
ţinea casa. Iar Ghiţă, sărmanul de el, ce era să facă? S-a obişnuit.

Ca să-şi mai zvânte din dureri, Ghiţă a început să se aventureze
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în afara mahalalei. Stătea aproape de bunăvoie la pişcat şi se
aprindea de formă, cât să nu strice borşul, obiectivul economic
numărul unu din zonă. După ce ţaţele strigau din rărunchi „Acru
borşu'!”, el zicea respectuos bună ziua şi o lua de nebun spre cele
coclauri.

Aşa l-a întâlnit pe nea Mihai Bâzdâgă - om cu mustaţă mândră
şi cu un cuptor pentru ceramică la fel de mândru - care l-a adoptat
între ucenicii lui. Băteau dealurile împreună, cu hârleţe, lopeţi şi o
căruţă cu doi cai, să caute lutul cel bun. Cu mustaţa în bătaia
soarelui vântos, meşterul îşi arunca privirea ca un laţ, până stabilea:

-Aici, băieţi, aici!
Solul era belit, hârleţele muşcau tot mai adânc, până dădeau de

lut. Meşterului i se înfoiau mustăţile. Se apleca, îşi scotea căciula în
faţa pământului, prindea lutul în pălmi, îşi umplea cu el nările, îl
pipăia, îl asculta cu degetele şi cu inima. Ca să-i placă, trebuia să fie
untos, să nu aibă prea mult nisip, să se lege.

.
-E bun!, suna verdictul lui, atunci când suna.
Băieţii răsuflau cu uşurare, adunându-se la treabă. Căruţa era

încărcată, în doi timpi şi trei mişcări.
Odată ce lutul era capturat şi adus acasă la meşter, se făcea din el

o ţâţă uriaşă, în groapa îngrijită ca un loc de rugăciune. Ucenicii se
aşezau roată şi luau ţâţa la despăducheat, dându-i la o parte
necurăţenia. La început, erau îndepărtate bucăţile de pământ negru,
ajunse din graba trebii lângă masa galbenă, apoi nefericitele
rădăcini atinse de vârful hârleţului. După care, cu ochii măriţi de o
mie de ori, era căutat calcarul, temuta . De la margine
spre centru, ţâţa de lut era palpată gram cu gram şi bob cu bob, ca la
o examinare pentru depistarea cancerului mamar.

- Nu există duşman mai fariseu al muncii olarului decât piatra
de var!, îi învăţa meşterul. Se ascunde cu viclenie şi trădează. Se
vâră pe sub pielea lutului şi-n sufletul lui, numa' pentru a face praf
oalele, după ce au fost plămădite şi puse la cuptor. Piatra de var este
elementul infiltrat. Este răul ascuns. Este ranchiuna lumii.

!Amers drept la inima lui Ghiţă vorba aiasta.
În inima cuptorului, fărâma calcaroasă făcea prăpăd. Se

oploşea în peretele obiectului pus la ars şi sabota de acolo. Era
parşivă: urzea reacţii chimice contra lutului şi întârzia contractarea
produsă prin pierderea de apă. La urmă, disloca fragmente mai mici
sau mai mari de pe suprafaţa vasului ce se năştea în burta
cuptorului, căci opera calcarului asta era: distrugerea.

Deci cu atât mai mare era plăcerea olarului de a ghici duşmanul
cu buricele deştelor, de a-l demasca, de a-l prinde şi elimina din
lutul catifelat, înainte de a-şi face mendrele! Era o curăţare, o
purificare, o epurare. Lutului i se făcea sfântă dreptate.

După ce le trecea lutul prin mână, băieţii îl luau la şuturi. Îl
întindeau într-un strat uniform şi-l călcau cu ciudă, talpă lângă
talpă, adăugând la nevoie apă, până căpătau o pastă omogenă: nici
lipicioasă, nici sfărâmicioasă. Apoi îi mai administrau o bătută
educativă cu maiul, pentru a-l face să scuipe din el tot aerul, că aerul
e al doilea duşman al ceramicii: dacă rămâne ascuns, nenoroceşte la
ardere obiectele.

Marele moment era aproape. Din clipă în clipă, lutul putea fi
modelat în deplină cuminţenie, fără a se lipi de deşte şi fără a se
crăpa. Era îmblânzit, era convins să asculte. Putea fi lucrat pe loc
sau pus la păstrare în ciubere de lemn răcoroase, ferite de bătaia
curenţilor.

Lui Ghiţă îi plăcea să modeleze gogoloaiele de lut, lucrând
liniştit ca un iaz în luna lui Cuptor. În funcţie de obiectul pe care şi-l
dorea, obţinea la început prin simplă rulare ba nişte colăcei; ba,
folosind un sucitor de felul celui pentru plămădit pâinea, nişte
turtiţe. Apoi scobea, adâncea şi lipea între ele părţile, cu barbotina
pe care o întindea cu pensula, şi tot cu pensula picta pe vase
simboluri neatinse de mii de ani, în care recunoştea când bărbăţia
Soarelui, când fecioria Lunii, când răbdarea Apei, când nerăbdarea
Focului.

Dacă-şi punea mintea, nea Mihai Bâzdâgă scotea un vas la roată
cât ai duhăni o ţigară, dar comenzile de la muşteriii de preţ nu erau
pentru ceea ce se scotea la roată. Ci pentru ceramică de felul
Cucuteni, făurită cu răbdarea mânurilor, prin suprapunerea
colăceilor, uniţi între ei cu barbotina cea cuvioasă. E drept, aşa se
pierdea perfecţiunea impusă de roată, dar autenticitatea câştiga, iar

Să se poată ceti slova
pământului într-însul

piatră de var

Ranchiuna lumii

vasele ieşeau mai mândre şi mai de
preţ, cu o parte din sufletul olarului
înglobat în ele.

Ghiţă le modela captivat, poate
şi pentru că forma unora, bogată în
bazin şi subţire la mijlocel, îi evoca
mult râvnitul trup de muiere. După
ce oalele treceau de ardere, le
mângâia cu dor şoldurile şi acolo, în
jurul cuptorului cu jăratec
neadormit, aşteptând obiectele să se
coacă, a prins el meşteşugul
tovărăşesc al băutului şi fumatului.
Seara, poveştile lui nea Mihai se
combinau cu ţuica din căniţele de lut
şi cu fumul de ţigară:

-De câte ori m-am izbit de-un
hop în viaţă ori m-am trezit la
răscruce, am întrebat lutul, bre
băieţi. El e sincer şi făr' de prihană.
Prin lut, Dumnezeu ne trimite
răvaşe.

Somnul din acele nopţi venea
peste Ghiţă dintr-o lume mai bună şi
mai dreaptă. Visa că stătea cu
Dumnezeu la o ţuică şi o lulea, şi că
Dumnezeu nu purta barbă, cum
credeau toţi, ci doar mustaţa
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Horia ZILIERU

CERCUL
Pe dealul mistic poliMerii iată
cu flaute saline intră-n comă:
-el, tigrul, iar ea pudica palomă,
un gramofon pe fonica fregată

vâslind absurd spre schimnica sodomă.
Mireasma mierii arde şi îmbată
candoarea, inerţia. Carnea beată
o bandajăm cu plăgi dintr-o pleromă

a raiului pierdut. Limbaje mute
mormântul alb îl tălmăcesc severe
opaiţe aseptice să-i mute

cenuşa castităţii, vina, seva.
În umbra-aceleiaşi perechi/ hymere,
ne taie cerul steauaAdamEva.

SLOVE
(memoria i fantezia)ş

1.Vorbind, odată, despre rosturile criticii, un coleg (mai tânăr)
m-a suspectat de bovarism. Astfel, spre a înainta genistic, pe
câmpul minat al lui Adi Cristi, în loc de „cârje ” detectoare iau
drept călăuză stihurile de la pagina 23: „întâmplările de
nepovestit din urechea stângă/ a unui măgar”. Deşi, mi-ar
plăcea mai mult cuvântul asin: mai blând.

2. Primul contact cu cartea unui poet, la începuturile lumii de
plumb tipografic, îţi incită canalele de mizantropie. Dar ce este
mizantropia decât o psihoză? Psihoza de ordin moral?
Nesinceritatea se confundă cu alambicarea: accentele de
civilitate îşi pierd consideraţia judecăţii. Cezura unei îndoieli
exagerate are ceva de confuzie „barocă”. Până la umoarea
neagră nu mai are decât un pas: „o haltă albastră”, cum ar zice
însuşi poetul însoţit acum.

3.În dorinţa de-a spune totul, retezi cu bună ştiinţă, entuziasmul
te înghite… temporar. Sfaturile, ah, sfaturile ! trebuie
dispreţuite. Presupunerile, bâjbăielile nu ies din stadiul
existenţial ca fantome?

4. Iată, o carte frumoasă: , mi-
am zis? Derutantă. Spre a ţi se deschide, îţi trebuie o anumită
stare, o încordare. Pe frontispiciul ei ar putea sta scris: „inima
fiarei/ în spatele armei”.
Cartea nu se vrea mai mult decât „o curte interioară”. Pe-acolo
treci spre fiinţa lucrurilor, cu privirea pironită . Ori c-o
lumânare ori c-un „binoclu fără lentile”. Şi, deodată, vezi
„femeia goală cu boarea cea verde/ în păr şi cu ilicul de aur!”.
Cine e femeia aceea?, te-ntrebi. Poate că însăşi poezia în formă
de mormânt al copilăriei, somn în spaţiul 0/ zero; indiferenţa
răsăritului virginal. Şi-i poţi striga, prin semne surdomute: „Nu
există moarte, exist eu/ eu/ cel care va muri”. În fond, locul
geometric al altei naşteri. Şi tot fiinţa aceea visează, prin
femure, un fum întors pe dos, iernare de lacrimi, iar cuvântul e
ţesut în stiharul de „ateu al târgului”. Nu numai atât: parşivul de
verb e un Rogulski, ca în Zohar, vrea să învie morţii în spaţiul
poetic traversat de criză.Aici se deschide tragicomedia. Verbul
devine - adică , pe turceşte. Şi tot el, verbul, e
biciuit în fantasie, până devine reptilă şi se târăşte în „siluire”
argheziană până se aşază în „scheletele bătrânului cal”.
Mă întreb şi eu, cu un stih dintr-un celebru poem al lui
Nietszche, închinat lui Spinoza, întors pe franţuzeşte: „T´ai-je
deviné ermit?”.
Verbul e cel care încearcă să salveze fiinţa, de la reducerea la
numitorul comun. Şi el chiar are un „dosar personal până la
marginea tipăritului”.

5.Spun că este o carte frumoasă. Şi trebuie s-o raportezi la
momentul acela al poeziei şi la aureola unei generaţii în
formare.
Nu mă îndoiesc că va veni critica adecvată, să evidenţieze, fără
o „pedagogie apăsătoare”, curenţii de înaltă tensiune. Fiindcă
reiau spusele lui G. Călinescu: „Cu dalta şi ciocanul cu care
ciopleşti granitul, nu spargi safirul”.
Noi am vrut doar să întâmpinăm (albă candoare) acest rod
poetic al lui Adi Cristi, dorindu-i aprinderea unui brad, în
această clipă importantă a său.

*Cuvânt ţinut la lansarea cărţii ,
Iaşi, 1983.

*** La Aniversară, îi doresc revistei , trepte
suitoare. Şi-i visez o escală glorioasă la împlinirea unui veac
înstăpânit.

Play back (fiinţa lucrurilor)*

Play back (fiinţa lucrurilor)

Cronica veche

înapoi

deunmeh apostat

scrisului

straşnică din care se nepotise a lu' nea Mihai, şi că Dumnezeu îl
povăţuia, bând ţuică dintr-o căniţă de lut:

-Învaţă să asculţi lutul, nepoate Ghiţă! Întreabă-l, când eşti la
cumpănă, iar el o să-ţi răspunză! Lutul n-o să te trădeze!

Meşterul vindea obiectele unui angrosist, care le plasa mai
departe, în magazinele din Iaşi ori din Bucureşti, pe Lipscani.

Peste ani, când toate firele puterii s-au strâns în mâna lui,
Gheorghiu-Dej l-a adus la Bucureşti pe meşterul Băzdâgă, l-a
instalat într-o căsuţă retrasă şi i-a pus doi ucenici surdomuţi la
dispoziţie, luaţi de la casa de copii.

Nea Mihai şi-a construit un cuptor, a săpat o groapă şi şi-a dus
mai departe meşteşugul. Umbla pe coclauri după lut şi, la fel ca
ieri, mustaţa i se aricea, când îi ghicea vizuina. Trebuia numai să
decreteze că era bun, că i se şi aducea acasă, unde îl despăduchea
de impurităţi şi-l snopea cu maiul, pân' se străşnicea.

Când avea răgaz, Gheorghiu-Dej, părintele drag al poporului,
venea la bătrân şi se puneau amândoi pe făurit obiecte de ceramică.
După ce le rânduiau în cuptor, se aşezau să corcolească focul, bând
ţuici, spunând poveşti de odinioară şi fumând în pace. Oalele lui
Dej erau de o autenticitate apreciată just de înalţii oaspeţi străini,
care le primeau în dar la manifestările oficiale, fără să ştie că însuşi
şeful Partidului şi Statului le plămădea.

Singurul care a pus să se cerceteze provenienţa unui ulcior
primit de la Dej a fost Stalin. Era minunat lucrat, cu nişte zigzaguri
albe şi roşii atât de îmbătătoare, că Tătucul îl umplea mai mult cu
votcă, decât cu apă. Raportul secret despre talentul de olar al
şefului de stat român i-a fost prezentat în amănunt de Beria,
sângerosul cap al serviciului sovietic de informaţii.

Cu nasul său croit pentru marile adulmecări de sânge, Beria a
mai descoperit ceva. Ceva foarte grav, în viziunea Moscovei. Că
ori de câte ori trebuia să ia o decizie capitală pentru Partid, Dej
întreba lutul. Pentru că, pretindea el, lutul nu ştia să mintă.

După ce Ştefan Foriş, fostul lider al Partidului Comunist
Român, a fost arestat, Ghiţă Gheorghiu-Dej a făurit un Foriş mic de
lut. Dacă figurina n-ar fi explodat la coacere, din cauza
impurităţilor imperialiste pe care le conţinea, decizia ca Foriş să fie
omorât cu ranga n-ar mai fi fost luată.

În timp ce Lucreţiu Pătrăşcanu, ministrul Justiţiei, era arestat,
Ghiţă a modelat un Pătrăşcanu fercheş, îngâmfat şi aproape viu, pe
care l-a prăjit în cuptor. Capul figurinei a crăpat; capul lui
Pătrăşcanu avea să crape şi el curând.

Când ministrul de Finanţe, Vasile Luca, a fost la rându-i
priponit, mica statuetă care îl reprezenta s-a fisurat în zeci de
locuri. Spre deosebire de cea a Anei Pauker de la Externe, care a
ieşit de la ardere pizdoasă şi ţâţoasă ca o sirenă a comunismului;
sau de cea a lui Teohari Georgescu, fostul ministru de Interne, care
a fost scos din cuptor impecabil şi cu privirea sus, ca unul care n-
avea ce să-şi reproşeze.

Urmarea? Luca a murit în puşcărie; Pauker şi Georgescu au
scăpat ieftin, cu o lună, respectiv trei ani de detenţie.

Stalin era destul de rablagit şi oscila între mânie şi amuzament
auzind de practicile obscurantiste ale lui Dej, care contraveneau
materialismului ştiinţific, impus de exigenţele comuniste. Ba îi
venea să-l puşte în cap, ba râdea pe înfundate, la băutele cosmice
pe care le organiza, mustrându-l părinteşte, de parcă ar fi fost de
faţă :

-Mare pramatie mai eşti, Gheorghi Aftanasievici, cu crimele
matale ceramice! Când e să le-o dai duşmanilor la buci, mătăluţă
foloseşti un sculoi răscopt!

Hruşciov a moştenit raportul secret, întocmit de Beria la
comanda lui Stalin. După înlăturarea sa de la putere, dosarul a
trecut în sertarele lui Brejnev. În toţi aceşti ani, Dej a fost
supravegheat de ruşi zi de zi, 25 de ore din 24. Şi-abia când s-a
auzit că s-a apucat să-i făurească statueta lui Brejnev, Moscova a
decis să-l iradieze.

După primele simptome ale bolii, Dej a mai apucat să întrebe
lutul în privinţa propriei sorţi. S-a modelat pe sine, dar statueta
care-l reprezenta a ieşit din cuptor împăienjenită cu zeci de fisuri.

Ceea ce a urmat este istorie.

Din volumul în curs de apariţie,
la

Ultima ţigară a lui Fondane,
Cartea românească

Scriitori ieşeni, trecători în timp, prin redacţia sau paginile “Cronicii” (de la stânga la dreapta):
Carmen Vericeanu, Val Gheorghiu, Cornel Sturzu, Al. Andriescu, Ion Ţăranu, Const. Ciopraga,
Liviu Leonte, Ştefan Oprea, Adi Cusin, Vasile Constantinescu, Ion Puha, Mihai Dumitriu, Radu
Negru, Ioan Holban, Andi Andrieş, Daniel Dimitriu, Nicolae Turtureanu, Grigore Ilisei, Paul

Balahur (1981)
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Vasile MIHĂESCU

...ca o paparudă zglobie erai,
Ca o ploaie de vară zumzăind
în frunzele cireşului înţelept,
ca o ursitoare pocnită de Cer
cu un polonic uriaş
drept în creştetul capului, şi câte mai erai!

Stau şi încerc să mă dumiresc
în ce limbă de păsări sau îngeri vorbeşti,
în ce corp te zbengui
până se înroşesc zorile,
şi în ce dracu îţi moi buzele,
Doamne, iartă-mă,
de le simt până la Muntele Athos,
fulguindu-mă, înflorindu-mă...

Şi mai câte erai

Şi eu voi pleca, sus, în munţi,
călare pe bivol,
că, uite, aşa-mi place!

Nu tu rugăciuni sau femei,
nu tu vin sau cărţi.

Ca o haină perfectă îmi vor fi
norii,
stelele,bumbi argintii.

Sigur,
voi fi puţin necăjit
şi puţin, foarte puţin, tăcut...

Pe bivol însă, dumnezeule,
pe bivol,
voi avea senzaţia de nemuritor,
că uite, aşa-mi place!

Aşa-mi place

Iubirea mea, lumina mea..
invizibilă,
eşti peste tot, însoţindu-mă,
iubirea mea, lumina mea,
asemeni
fragilor prin ierburi
şi o urmă de înger prin nori,
iubirea mea, lumina mea....

Peisaj

Misionarii vin cu iepuraşi,
Iisus vânează pe la poli balene,
înoată-n diamante oameni graşi,
azi, flamuri sunt trecutele izmene,

craii de protocol se spală-n vin,
sărutul e tabu aprins cu ziare,
sughiţă popii de atâta chin
cu bani de zile negre-n mădulare,

cerul revarsă-acelaşi grohotiş
prin anotimp şi munţi şi pe oriunde,
ne dăm în cărţi şi-n frunze de măcriş
ca să ne iasă ce ni se ascunde,

şi linşi de universul - o căţea
cu ţâţe stoarse de atâta trudă,
ne prăbuşim de dor în câte-o stea
iar ea zvâcneşte ca o paparudă...

Nerăbdătoare ca o ploaie de vară..

...nerăbdătoare ca o ploaie de vară,
fierbinte rostogolire din înălţimi,
pe pajişti,
ca un animal sălbatic, aerul,
curios,
strecurându-se peste tot...

Susura viaţa ta netrăită
în auzul lui Dumnezeu
ca un pumn de cireşe amare
abia descoperite,
Abia gustate...

E vremea să faci dragoste-n cais

Mai simţi pe spate buzele? În piele
ţi-e dor de nuieluşele fierbinţi
ca palmele stăpânului din stele
când urli de plăcere-n limbi de sfinţi?

Foame de necuprins, spune-mi, îţi este?
Mai porţi aceeaşi tanga, aţă doar?
Visezi un înger cocoţat pe creste
cântând suav cu voce de măgar?

Cu ţâţele mai amăgeşti golanii,
fir-ai să fii a dracului, o zi,
să mi te călăresc, să-ţi sară anii
cu ochi cu tot ca boala din copii?

Şi spune-mi drept, mânca-ţi-aş cununia,
să nu mor prost în pozele de ieri:
e-adevărat că îţi plăteşti chiria
şi că citeşti din cărţi despre plăceri?

Acum, pe bune, de te calcă dorul
un fel de sânge aromat de vis,
tu uită-te pe cer. Zvâcneşte norul.
E vremea să faci dragoste-n cais.

Înmoaie pana şi scrie..

Tot timpul se petrec
lucruri ireale în jur.
Poimâne e răsalaltăieri
cu magiun, turtă dulce şi licurici,
dorinţa e magicianul din inimă
şi zorile sunt răsuflarea fierbinte a
Alfabetului.

Joc de copil
...priveşte cum se joacă
senin, prin biserici, copilul.
Lil, lil, lip
tălpile lui goale
parcă sărută
pereţii, icoanele, podeaua de marmoră.

Cântă, dansează, face cu ochiul
Celui de Sus,
şi drept răspuns,
din turle,
cad petale, şi bomboane, şi evanghelii mici
de turtă dulce.
Iar tu auzi doar
„Acesta este fiul meu iubit”,
în timp ce
lip, lip, lip, lip
ca un fel de ceas
în carnea ta
ninge...

Ca o şopârlă rugăciunea ta

Ca o şopârlă rugăciunea ta
în somn nevinovată se strecoară
„Voi fi mereu a ta, numai a ta
precum în cer aşa la primăvară,

şi ca o pâine dulce de minuni
promisă numai ţie, pe-nserat,
voi pâlpâi ca dorul şi-n tăciuni
să-ţi fie somnul binecuvântat,

şi nu voi fi ispită, ci doar semn,
sclipind, ici-colo-n margini de cuvânt,
ca Duhul Sfânt pe mări de undelemn
precum în cer aşa şi pe pământ”.

Din câte litere
se zămisleşte sărutul aevea?
şi care secundă,
revărsându-se,
e cascada infinitei îmbrăţişări?
Cineva
înmoaie pana în sângele nostru
şi scrie...

Pe cerul inimii tale..
...scriu nebunii cu vârful degetelor
pe cerul inimii tale.
Din când în când
mă mai opresc,
şi mă mir, şi mă bucur,
şi mă ruşinez.
Tu îmi sari în spate şi strigi
„Buhuhu, buhuhu”.
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Mihaela GRĂDINARIU

Remarc în poezia Mihaelei Grădinariu prospeţimea, rafinamentul, savoarea şi
varietatea lexicală constituită din vocabule şi sintagme uitate prin vechi psaltiri şi
cazanii, în glosare regionale sau corpusuri folclorice, resuscitate cu neasemuită
delicateţe şi fără efectul pervers al înserierii stilistice într-un tradiţionalism prăfuit,
cum de regulă li se întîmplă făcătorilor de versuri fără har.

Mircea CIUBOTARU

*
Mă vrei în noaptea ta o bufniţă de zăpadă,

Ca întunericul, apunînd, din nou să mă vadă.

Mă vrei şi poet, mă vrei şi poezie în cufăr.
Pe-acoperişul lumii de neîmblînzire eu sufăr.

Mă vrei înger, bun sau rău, într-o ramă,
Din spatele soarelui moartea la masă ne cheamă.

Mă vrei vrăjmaşă, la mila mîinilor tale.
Moartea, copil obosit, mi se-atîrnă de poale.

Mă vrei ispită, păscută de fulger şi zloată,
Cu ziua de mîine în palma cea udă-secată.

Mă vrei pîine la cină, sărutată pe gură,
Mîinilor tale mă-nfăptui, de apă făptură.

Mă vrei uitare albastră şi vrere.
Degetul tău ars scrie pe piatră: Tăcere...

*
Din nou, în cer se prăbuşesc păduri,
Cu plînset de viori crescute-n piatră,

Ca strună ruptă, seceta o-nduri
Cu fruntea prăvălită-n foc pe vatră,

Ne încuiem dorinţele-n ştiubei,
Tîrîm ca umbre frici fără de număr,

O noapte fără lună mi-o închei
Ca pelerină caldă peste umăr,

În primăvara ploilor tîrzii
Trosnesc gheţari albaştri printre mierle,

În miez de pîine astăzi te învii,
În mijlocul brumat al ocnei grele,

Unul dintr-altul ne-aplecăm să bem,
Cu-acelaşi cer de lemne ude-n cană,

Şi presărăm, cît vise mai avem,
Nevindecată sare dintr-o rană…

Doar gura ta cuminecă un rai,
Eu nu găsesc potire sau intrare,

Iar glasul meu, sub tropote de cai,
Albastru arde-n hlei de lumînare…

*
nu e nevoie

de capcane oraşul
pe aripi de fluture

în părul meu s-a-ncîlcit
un poem degetele tale

citesc de departe umbra
se ridică şi pleacă în

mijlocul pieţei un
curcubeu în alb-negru nimeni

nu vede cum distanţa
naşte un fluture

care nu ştie
să zboare decît

cu o aripă
încă

Aştept

*
dimineaţa venea
pe furiş din poem

în poem la marginea
cărţii Dumnezeu

s-a oprit şi a plîns
degetul meu ars ţinea

soarele-n loc
n-am cîştigat

bătălia aceea moartea
e doar un cuvînt

fără casă
încă

Aştept

*
în fiecare seară

orfevrierul castelului mîngîia cu
degete lungi aurul

acolo îşi
ţinea părinţii ascunşi

acolo
soţia bolnavă
acolo copiii

nenăscuţi unul cîte unul
în fiecare noapte

toţi ieşeau
la plimbare se

adunau pe ziduri înălţau
steaguri zdrenţuite pentru

un ceas aurul
părăsit redevenea

pămînt
în fiecare dimineaţă
podoabele obosite

erau pline
de sînge

noi
desfăşuram tăcerea ca
pe o tapiserie cu prea

multe găuri

*
În mijlocul lumii, în mijlocul braţelor tale,

Gramatici străine îmi toarnă otravă în poale.

Pe jilţul lor efemer, verbele
îşi poartă, semeţe şi lucii, herbele,

În colţul lui, a juca mai pune o mască,
Din mine, a pleca vrea să pască.

Altele, şui, au rămas,
fără vremelnic loc de popas,

Umile treceri spre biblice Bizanţuri,
Cînd timpul se-oglindeşte în lacăte şi lanţuri.
Mai încolo, fără de văluri, substantive rotunde

Încep prin mine-a păşi spre niciunde,
Ca nişte rusalce în ploaie
cîntecul mut îl îndoaie,

Cîntecul orb, cu ochii pe-afară,
Prin trupul anului fulgerat într-o vară,

Acolo unde vorbele toate
M-au legănat să adorm într-o carte
Sau mai bine-n crivatul lui a visa,

Pînă cînd toate poemele vor fi cenuşă deja...
Somn în oglindă,
oglindă în ape,

ochii mei în cuvinte bolnave să scape…
(În flacăra fără putere

Stă ghemuit verbul a cere,

Iar în spatele argintului viu
A iubi îmi ciopleşte, prin somn, un sicriu...)

Din verb în verb,
din moarte-n moarte,

Călcînd pe cioburi de cuvinte sparte...

La marginea lumii, la marginea braţului tău,
Azi, grămătic străin e Dumnezeu,
Care-a uitat sau poate nu mai ştie

Ce păsări a-nviat în poezie…

*
Întinde-mi mîna, striga poemul departe, în zare,

Invită-mă la ultimul dans măcar,
Ultimul gramofon, ultima îmbrăţişare,
Să nu fi fost jocul de-a viaţa-n zadar...

Întinde-mi mîna, rupe-mi rochia de hîrtie,
Pe dedesubt, trupul de-abia se cunoaşte,
Răstignit de-atîtea ori pe-o albă cîmpie,
Litera din literă cu greu se mai naşte...

Întinde-mi mîna, poate acolo, în tremurul cald,
Mai am ascunsă o viaţă, doar una,
La capătul alfabetului, ultimul salt,

Din umărul soarelui, albastră, luna...

Întinde-mi mîna, striga poemu-nchircit în potir,
Pietrele-acestea sînt oasele altor poeme.

Pune-mi pe ochi un bănuţ şi o floare de mir,
Cu mîna ta, a celui ce buna-vestire şi-o teme...

Corul “Flori de m ” (R )ăr îşca, Suceava
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Un nou volum semnat de Mihaela Grădinariu
( Editura Timpul, 2015)
întăreşte, cu asupră de măsură, păreri mai vechi

exprimate despre poezia ei. Poeta, care reuşise să surprindă la
modul cel mai plăcut prin felul în care investea prospeţimi
actuale în sonuri şi imagini ca şi uitate (unele chiar la propriu,
prin texte ce vin din veacurile începuturilor limbii noastre
scrise), arată şi în acest nou volum disponibilităţi
ce nu se întâlnesc la tot pasul pentru structurarea
unui discurs poetic original, ce se constituie atât
ca o interfaţă a unei lumi asimilate poetic, cât şi
ca o sumă de sublimări ale unor trăiri
interiorizate (mascate sau ludic-curajos
a c c e p t a t e , î n s p i r i t u l u n e i p o e t i c i
postmoderniste).Ai putea spune că spre aşa ceva
pare să trimită şi titlul volumului de faţă: acesta,
mai mult sau mai puţin insinuant printre versuri
şi imagini, trimite însă, definitoriu, spre o
mitologie asimilată (într-un volum extrem de
preocupat de crearea unui imaginar mito-poetic
propriu), mitologie din care provine imaginea
fantastică a creaturii zisă şi vasilisc (prinsă, mai
demult, de imaginarul poetic al lui Foarţă),
motiv pentru care sugestii îndepărtate (moartea
frumoasei regine Cleopatra, spre exemplu) se întâlnesc cu
altele, tot vechi, dintr-un spaţiu cultural românesc de graniţă,
ţinând de primele traduceri din greacă şi slavonă într-o limbă
ce îşi căuta limpezimile scrisului.

Textele din acest volum sunt adunate în patru cicluri,
acestea având rotunjimea ordonărilor (

): lipsite de titlu
(în fine, substituind titlul cu primele cuvinte ale respectivului
text), poemele relaţionează la nivelul fiecărui ciclu ordonator,
generând astfel patru supra-poeme. De remarcat interesanta
alternanţă ce se produce între textele ce conţin rostiri în distih,
având independenţa unor sentenţii poetice ad-hoc, şi
rostuirile ample, retorice, acoperind impetuozitatea deja
cunoscută a unui poet de forţă. De altfel, eul poetic se include/
se identifică/ se confundă până dincolo de identitate cu
propriul univers zămislit, rezultând imagini tulburătoare, ca
în acest poem, pe care îl putem considera ordonator, în măsura
în care am vrea să căutăm aşa ceva la nivelul întregului volum;
într-o dezvoltare cu totul originală a antagonicului noapte/ zi
sunt create imaginile ce ţin unitatea cărţii de poezie (cântecul,
iubirea, nunta, moartea, sacrul): „ , striga ziua
din ou, / Ziua dintâi, sau cea înviată din nou,/ Ziua-vulpe, ziua
în pielea şarpelui-om, / Ziua cântând cu degete rupte-n
psalom,/

//

Aspida mireasă,

Cântecul mierlei, Încă
aştept, Zidiţi în poezie, Săptămână bolnavă

Îmblânzeşte-mă

Îmblânzeşte-mă, nu-s decât încă una,/ Din cele ce-şi
încearcă în ochiul tău orb minciuna, / Ia-mă în braţe şi leagă-
nă-mă strâns,/ Ceasurile bat într-o toacă a plâns,/
Îmblânzeşte-mă cu sărutarea din urmă, / Cu iarba amară,
păscută de-a cuvintelor turmă,/ Scoate-mă din straiele de
nuntă şi aruncă/ Peste mine şi tine o noapte prelungă...

Constantin DRAM

TRANSSUBSTAN IERIŢ
Îmblânzeşte-mă

Îmblânzeşte-mă, nu-s decât încă una,/ Capcană de dovedit,
albastră, minciuna,/ Ia-mă, poartă-mă-n spate ca un crâsnic
de sfoară, / Cu ochiuri largi şi rupte, nici un cuvânt să nu
doară./ Îmblânzeşte-mă cu visul, cu privirea şi pasul,/ Cu

biciul de foc încolăcit printre degete
glasul.../ Scoate-mă din cămară, dintre blide
şi taine,/ Şi-nveleşte-ne-n versuri, ale
nunţilor haine...

, striga noaptea în soare, / Noaptea aceea,
născută la întâmplare, / Noaptea-şopârlă, cu armura crăpată în
praf,/ Noaptea plângând pe umărul împăturit sub cearşaf, /

// Şi a fost seară, şi a fost
dimineaţă...Între noi, plânsă, a Domnului
faţă...”

Dincolo de structurări semnificante,
volumul beneficiază de o dezvoltare
organică, pornită de la primul text: de aici se
elaborează, poetic, cadrele unui univers mito-
poetic, în care profanul se insinuează, fără
gând de renunţare, în aria unui sacru atot-
cuprinzător, generos ca în timpurile „ acelea”
(„Sfântul de azi poartă haina lui tata...”),
lăsând cadre de mişcare şi comunicare
neobişnuite, cu amestec de lume, de regnuri,
într-o sumă de imagini dintre care ţâşneşte,

lămuritoare şi tulburătoare, acea imagine generică: „ timp fără
oase”. Se ajunge la o formă de transsubstanţiere cu adevărat
tulburătoare: „trup din trup versuri se rup”, într-o manieră ce
trimite, explicit spre Barbu: „sfânt trup şi hrană sieşi, Hagi
rupea din el”; în conjugări
profane ale unor imagini sacre,
imuabile.

De acest semn iconic de
mare plasticitate („timp fără
oase”) putem porni în căutarea
multor alte semne poetice de
rezonanţă, cu mare generozitate
p r e s ă r a t e d e - a l u n g u l
vo lumu lu i : „bu fn i ţ ă de
zăpadă”, „ghilotină tandră”,
„trupul tău, biserică-n cer”,
„tăceri chiriaşe-n clepsidrele
ude”, „coapsa de păpădie”,
„apusul cu maci”, „pânza
oaselor tale”, ca să enumerăm
doar câ teva . E o mare
deschidere către limbaj ce o
caracterizează pe autoare: se
poate spune că este axată
programatic pe asemenea
preocupări , demonstrând
virtuozităţi şi competenţe cu
adevărat remarcabile. Nu sunt
mulţi autorii capabili să umble

Peste linie
Cu cel de-al cincilea volum de poezie (cărora li se

adaugă câteva „colective”), Robert Şerban se
instalează, uşor-uşor, printre vocile importante ale

contemporaneităţii, căutându-şi un loc distinct în peisajul destul de
pestriţ al literaturii postdecembriste. Recenta plachetă, intitulată
cu şart (Bucureşti, Editura „Cartea românească”,
2015), se integrează „cantosurilor domestice” din ultimii ani
(alături de , de Radu Vancu, , de
Dan Coman sau de de Marius Manta), confirmând că, în
ciuda tuturor experimentelor, universul casnic rămâne purtător de
virtuţi lirice.

Două sunt direcţiile tematice în jurul cărora gravitează textele
din volum: moartea şi familia, cu variaţiuni care ţin de sugestia
principală, potrivit căreia singura şansă a omului de a se opune
trecerii sunt copiii. Din această perspectivă, cartea nu e altceva
decât o manifestare a dragostei paterne care devine, pentru Robert
Şerban, principala raţiune de a fi: „stau cu spatele lipit de peretele
ce mă desparte/ de copiii mei/ răceala din el se culcuşeşte în mine/
dar nu mă mişc/ căci copiii râd şi chicotesc fericiţi dincolo” („Ce se
poate şi ce nu”)

Întregul volum stă, de altfel, sub semnul morţii inevitabile,
căreia Şerban îi opune iubirea, ca unică posibilitate de a exista:
„iată/ a venit şi cea mai bună prietenă a mea/ Frica de Moarte/ n-am
cu ce să o servesc/ dar încerc să-mi ating genunchii cu buzele/ ca să
vadă că n-am uitat de mine/ şi că mă iubesc/ aşa cum scrie la carte”
( ). O spaimă difuză apasă ca o fatalitate asupra întregii
cărţi, în care poemele sunt, aşa cum le defineşte scriitorul însuşi,
„mici observaţii”, adică definiţii lirice ale unor situaţii de viaţă.
Ceea ce reşuşeşte Robert Şerban este să condenseze marile

Puţin sub linie

Sebastian în vis Dicţionarul Mara
Tată şi fiu,

Blindaj

probleme existenţiale sub forma unor succinte răspunsuri, pe care
le îmbracă adesea sub forma agreabilă a ludicului: „nu s-a
schimbat nimic fundamental/ în lumea asta:/ şi copiii de azi
mănâncă mai întâi rahatul din cozonac/ şi apoi cozonacul”.

În faţa unor asemenea constatări, de o naturaleţe năucitoare,
nu-ţi rămâne decât să aderi la formula poetică propusă, amestec de
candoare şi profunzime, aşa cum apare el în cel mai frumos poem
al cărţii, : „sunt mai tânăr decât sunt/ dar
cât de împuţinat voi clipoci în memoria fiului meu/ când el va avea
vârsta mea de azi?/ nici nu va şti cum arăt/ deşi acum mă priveşte
cu ochi mari/ şi mă strigă cu toată inima// fiul meu nu va ţine minte
nimic din tatăl lui de azi/ iar cel care voi fi pe mai departe/ îi voi
apărea ca o umbră ce bâjbâie/ în căutarea unui trup/ care s-o
creadă/ mai tânără”. E multă teamă în versurile lui Robert Şerban,
care presimte cu acuitate depărtarea ca fatalitate: „uneori/ Tudor şi
Crina pleacă de la mine/ unul lângă altul/ fără să mai privească
înapoi/ fără să-mi mai facă vreun semn// simt atunci cum sângele
mi se scurge/ brusc/ prin mâna stângă/ prin mâna dreaptă”
( )

„Impostor” într-ale morţii, Robert Şerban propune, prin
această plachetă, o soluţie lirică subtilă şi, în acelaşi timp,
sensibilă: aceea a regăsirii de sine şi a acceptării condiţiei umane
prin refugiul în sânul propriilor copii. este şi o lecţie
de profunzime despre necesitatea stăpânirii de sine: „cu cât trăieşti
mai mult/ cu atât îţi doreşti mai puţin”. Singura posibilitate este, în
opinia sa, a-ţi imagina că zbori, sustrăgându-te astfel realităţii
aplatizante: „pariul meu/ într-o zi de duminică/ a fost să merg prin
oraş cu şireturile dezlegate/ şi să le spun celor care mi-ar fi atras
atenţia/ că aripi am/ nu şireturi/ şi că nu vreau altceva decât să
zbor” („Aripi de-o zi”)

Pentru toate acestea şi pentru aerul de firesc pe care îl degajă,
este, clar, o carte care te ajută să treci peste linie şi,

mai important, o carte care te poate readuce pe linia de plutire.

Fiul meu, fiul tatălui meu

hemoragia

Puţin sub linie

Puţin sub linie

Adrian JICU

se aude şi acu –
vînt de seară-n limba HU
în nisipuri ridicate încetu –

şi departe mai să tacă
(chiar tăcu parcă în joacă!)
mai apoi se auzi I...

pe nisip precar stabilă
limba HU este-o copilă
cu putere de sibilă

se aude-n depărtări
mai plîngînd mai revoltată
pe sorgintea-i presocrată

limba HU cînd se născu
s-auzi nu se văzu
şi s-aude şi acu –

peste veacuri posthurjui
se va vorbi limba lui –
seara ascultînd vîntu ...

Încotro HU! HU!
în absenţa codrului
limba iar tăcu

Ion HURJUI

LIMBA HU (II)

Şedinţă a “Cronicii vechi” la Galeria “Dana”, ianuarie 2016. În ordine, de la stânga la dreapta:
Spartacus, Raluca Sofian-Olteanu, Aurel Brumă, Nicolae Turtureanu, Mihaela Grădinariu, Mircea

Radu Iacoban, Virginia Burduja, Ştefan Oprea, Nicolae Panaite, Bogdan Ulmu

în sipete de mult nemaiatinse şi să scoată la iveală sonuri
uitate, reaşezând, firesc, lângă altele, cuvintele unei limbi mai
vechi, precum

; alteori, poetul simte nevoia re-inventării, ivind pe
lume, între stihuri-versete, termeni precum sau

, motivaţiile fiind intrinsece şi venind dintr-o percepţie
a unui prea-plin ethos (în sensul de început, din Grecia antică).
E o lume tradusă în propriu-i limbaj poetic: „Jumătate-de-
vorbă-călare-pe-jumătate-de-om./ Viaţa poveştilor
şchioapătă-n rădăcina de pom.// Punem urechea pe mierla din
oase./Aici, cuvintele se scriu pe-acoperişuri de case.”

Toate textele din acest nou volum semnat de poeta tot mai
stăpână pe un univers doar al ei propun o ascensiune către un
„noi” nerostit, cu sugerarea unor lumi ce nu pot fi traduse
textual („alfabet cu litere bolnave”), cu o supra-imagine ce
desparte şi uneşte, în acelaşi timp, sacrul cu profanul („Maica
morţilor deşartă”, cu focalizări pe semne poetice definitorii,
precum:

, cu
acea pulsiune a textului care trimite spre un orfism elegant
asumat, care face ca poemele să transmită, suplimentar,
sugestii ce vin dinspre începuturile muzicii şi ale poeziei,
mereu aceleaşi şi mereu re-înnoite de cămaşa semnelor
poetice.

Atentă la semnificările structurale, Mihaela Grădinariu
„închide”spaţiul mitizat printr-un poem ultim ce poate fi văzut
într-o complementaritate cu primul. Imaginea supra-
semnificantă devine care, „într-un joc
strâmb al vremii”, cu duminici desemantizate, adună,
sublimează ceea ce a fost şi ceea ce ar putea să mai fie,

, într-un final al „închiderii”, alte sugestii, încă
nerostite, ce se vor arcui într-un volum următor.

Un volum ce va avea darul, credem, de a proba, iarăşi,
valenţele unei poete cu adevărat convingătoare, Mihaela
Grădinariu.

aspidă, gromovnic, dajdie, beteag, ispită,
orfevrier

prohodnice
iconiţi

singurătate, mireasă, scriere, alfabet, cuvânt,
bibliotecă, poet, cântec, poem, tu, eu, pasăre, fântână, cer,
castel, lumină, întuneric, timp, moarte, nuntă, mireasă

clopotul îngropat în lut

deschizând
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Cartea Noimelor
Maria TRANDAFIR

Cu orgoliul celui conştient de talentul său, ajutor
providenţial în mânuirea cu uşurinţă a metaforei puse în
slujba unei exprimări ce se vrea simplă, dar care devine,

treptat, înflorată - în funcţie de subiectul abordat - Aurel Brumă îşi
declară apartenenţa, prin noima numelui său, la miracolul unei vieţi
trăite sub semnul obiectivităţii reci şi pure ca roua sau promoroaca,
dar şi al încrederii fierbinţi în datul său de a ,,sculpta idei în cuvinte”.

Cartea la care ne referim nu poate fi încadrată într-o anume
specie literară, datorită manierei originale de a-şi exprima
sentimentele, gândurile, observaţiile. Ar putea fi ,,dicţionar”, având
în vedere ordinea alfabetică în care sunt înregistrate noţiunile, dar se
îndepărtează de acesta prin dezvoltarea secvenţelor narative în care
comentează - uneori pătimaş, alteori cuminte sau nostalgic - idei şi
fapte cunoscute din viaţă, în legătură firească şi justificată cu
noţiunea amintită. Ar fi proză memorialistică, dacă ţinem cont că-şi
aminteşte de oameni pe care i-a cunoscut, pe care îi evocă deosebit
de viu, cu numele lor, cu îndeletnicirile lor, cu simplitatea şi
profunzimea - în acelaşi timp - a gândirii lor, elocventă fiind optica
sa asupra vieţii. Prin caracterul confesiv, tulburător, cu accente
dramatice, s-ar putea încadra în specia jurnalului, dar îi lipseşte
situarea în timp cronologic determinat a însemnărilor (şi relativa
simultaneitate între faptul trăit, reţinut şi notat)

, căreia i se potriveşte dictonul
, oferă mai multe posibilităţi de interpretare. Ca text epic, ce

pune în evidenţă preferinţa sa pentru postmodernism (fragmentarea
şi discontinuitatea discursului epic, hibridizarea, caracterul
nereferenţial), creaţia dezvoltă secvenţe narative nelegate despre
comunicare şi izolare, despre credinţă şi trădare, despre cultură şi
impostură, despre familie, copii, iubire şi libertate, despre iluzii şi
orgolii, despre religie şi sacralitate, despre viaţă şi zădărnicie şi
multe altele. Gândurile mărturisite cu sinceritate trădează un spirit
viu, ancorat în problemele vieţii contemporane, o atitudine pozitiv-
constructivă, când nu dezvăluie o amărăciune descurajată şi
descurajantă, o luciditate aprigă şi o evidentă ironie tăioasă ce
aminteşte de satirele eminesciene. Fragmentul ales pentru
exemplificare este o dovadă a justeţii afirmaţiei:

Cartea Noimelor non multa, sed
multum

Ce urmează?
Controlul mişcării maselor, selecţia, amorfizarea, scoaterea ţării
din om, a mamei din mintea fiului, desfiinţarea rudeniei,
apartenenţei, a nordului ca reper al zborului de păsări (…)
Ciocoiul cel nou scămoşează arcul carpatic prin biografia din ce în
ce mai luminată de moartea mărturisitorilor. Îşi pipăie în răstimpuri
tâmpla, da, mai este acolo, pântecele evoluează, da, conform

proiectului personal şi, cu un
efort suprem, îşi interzice să
râgâie. Încă e interpretabil.
Încă! Capete de aţă, privirile
celorlalţi bobinează situaţia.
Cine cu cine tangou, cine cu
cine, lambada. Şi brusc înţeleg
că, împleticiţi în noroiul
propriilor neputinţe, au uitat
drumul spre cer.

spune
minciuna fără să gândească

Ridică-
te, Gheorghe, ridică-te, Ioane

îşi preschimbă biografiile, mişcându-se din locul
matern spre interese şi alte geografii

inspectori, observatori cu patalamale şi cu
cătuşele ordonanţelor guvernamentale spânzurate de cureaua zilei

Acasă

dorul-dor

locuieşte duhul nostru

după tiparul
variaţiunilor armonice enesciene

numai în
cuvintele limbii tale se întâmplă să-ţi aminteşti de lucruri pe care nu
le-ai învăţat niciodată numirea şi denumirea, semne şi
însemne în şi întru; trecere şi
petrecere; desăvârşire fără săvârşire lecţie

Cuvânt împreună
despre rostirea româneas

Fin, atent şi constant comentator al realităţii, autorul se întreabă
dacă în ţara în care totul se vinde, în care omul politic

, în care Gheorghe şi Ion (nume neaoşe
ce-mi amintesc de ţăranii memorabilei poezii a lui Radu Gyr,

) au amuţit, uitaţi în satele depopulate
în care oamenii

, în care există un vid istoric,
mai este loc pentru speranţă, pentru viaţa văzută ca o mişcare
continuă de undeva spre altundeva, până când, obosit, omul se va
opri pe o piatră, sub care se va odihni definitiv, după Marea Plecare.
În ţara asta în care există

,
omul se mai poate simţi ? Chiar dacă întrebarea poate părea
uşor retorică, nimic nu schimbă dramatismul tristeţii care o străbate.

Se desprinde din paginile cărţii un sentiment pe care l-aş defini
ca unicul al lui Blaga. E dorul de tot ce-i românesc, de
Mioriţa, cartea noastră de învăţătură despre celestitatea românească,
după cum o numeşte autorul; e dorul de florile româneşti, dumitriţele
şi mâna maicii domnului; e dorul de limba românească în al cărei
trup ameninţat de necunoaştere ; se insinuează
subtil şi dorul de obiceiurile şi de credinţele ce stau sub semnul
albastrului de Voroneţ, de porţile maramureşene dantelate în lemn,
de satul moldovenesc ce şi-a modelat gospodăriile

.
Nu pot să nu observ plăcerea scriitorului de a zăbovi în spunerea

românească, pentru că, după cum afirma Constantin Noica,

. Astfel,
trimit la rostirile filozofului citat:

din minunata despre
farmecul pitoresc al limbii române oferită în

că.

Cartea Noimelor

Livada
Un înger Noi înşine, Pământul

Cobzar
Rugăciunea

Zădărnicie
Încă

Medelenilor
,,se sparge coperişul

vorbelor noastre de ne lumină cerul” ; ,,turme de abur, şi semnul
lichid de şarpe al Siretului”; ,,în ciobul de oglindă este sufletul lui,
găseşte oceanul lui, marea lui, cerul lui şi spune da, nu pot să exist
fără acest ciob - eu ”; ,,cruce de stele pe cer, iar deasupra lămpii,
fluturi ciudaţi dansează, topindu-se la flacără”; ,,pământul în sine a
ascuns durere şi bucurie în lacrimi de cristal”; ,,s-a îndoit cerul de
puteai atinge stelele şi era atâta lumină, de s-au deschis pleoapele
pământului” definiţii”

noime

noimă.
umbra păsării pe c urma

omului în nisipul timpului urma corăbiilor pe apă
câtă umbră şi amintire lăsăm celor care urmează,

acasă

poate fi abordată şi din perspectiva inserţiilor
poetice, cu tonuri elegiace, cu modulaţii de romanţă, care amintesc
de Octavian Goga ( ); înfiorări lirice, ducând spre poezia lui
Labiş ( ) sau Blaga ( ); ritmica baladescă
trimite la tonalităţile de bronz ale cântărilor lui Grigore Vieru despre
Moldova frântă ca teritoriu, dar nu ca spiritualitate ( ); dicteuri
automate, cu ecouri din poezia suprarealistă ( ), incifrarea
ideilor în manieră barbiană ( ) sau simbolistica rafinată a
lui Nichita Stănescu ( ). Poeziile sunt dovada asimilării unor
experienţe poetice diverse, dar şi a unei nelinişti interioare gata să
ţâşnească exploziv, transformată în versuri cu un veşmânt nou,
proaspăt, purtând marca originalităţii poetului.

Ironic, trufaş bard-apărător al românescului, lucid observator al
societăţii contemporane, posesor al unui spirit critic incomod (pentru
unii), Aurel Brumă surprinde şi prin sensibilitate, găsită în proză şi
regăsită în poezie, trecută în structuri stilistice neaşteptate, dintre care
metafora sporeşte emoţia deja trăită ca urmare a fiorului religios ce se
insinuează blând, dar convingător, în scriere. Adie spre noi vântul

înveşniciţi în sufletele copiilor (şi nu numai) aducând
metafore ale altui timp, ale altui moldovean:

. Acestora li se pot adăuga multe şi subtile ,,
metaforice, rod al unor cugetări născocitoare de : crinul - o
lumină vibrând celestitate; cartea - un covor zburător; copiii -
primăvara unei familii; bătrânii - o risipă de lacrimi; olarul - organist
al pământului urcat spre cer.

Trebuie amintite şi textele integrate care întrerup firul narativ:
opinii, citate, comentarii ale unor artişti plastici, muzicieni, profesori
universitari, oameni ai bisericii (înalţi prelaţi sau simpli preoţi), alese
cu atenţie şi cu responsabilitate, pentru a sublinia justeţea unor
afirmaţii sau pentru a-şi exprima aprecierea pentru aceştia, făcându-
le loc în paginile cărţii sale.

Şi nu poate fi trecută cu vederea grafica lui Radu Bercea, care
ilustrează excelent o idee, un simbol, un sentiment, metafora stilistică
şi cea grafică întâlnindu-se în mod fericit. Mai ales ilustraţiile fără
titlu sunt deosebit de expresive, închizând în ele o

Încercând să desluşească er, să vadă
, să găsească ,Aurel

Brumă se întreabă
adică urmaşilor ce vor vieţui în plaiul frumosului românesc, acolo
unde este locul scriitorului, care - cu har domnesc - a desenat cu vorbe
cuvântul , acolo unde ne întoarcem obosiţi de lume sau de viaţă,
pentru a ne regăsi.Acasă.

Î
n rândul cititorilor de poezie, numele lui Adi Cristi nu este
total necunoscut. Cu un „bagaj” bibliografic consistent,
cărţile poetului din capitala Moldovei conturează periplul

existenţial (nu doar literar!) al unui autor care stăpâneşte bine
versul, dovadă de netăgăduit a talentului şlefuit în timp. Drept
urmare, numărul cărţilor publicate după anul 2000 este relevant în
acest sens: (2002), (2003),

(2010), (2012),
(2012), în 2013, iar un an mai târziu

tipăreşte , volum care constituie şi
subiectul prezentului demers interpretativ.

Deşi păstrează, în mare parte, din tonalitatea şi stilul celorlalte
cărţi, textele adunate în (Editura
24:ORE, 2014, Iaşi) sunt axate - aşa cum se poate observa din titlu -
pe relaţia dintre om (plăsmuitor de universuri poetice, artist etc.) şi
instanţa divină. Cu toate acestea, volumul cuprinde şi o serie de
„incursiuni” în temele obsedante ale literaturii. Iată, spre
exemplificare, o strofă reprezentativă nu doar pentru condiţiile
impuse de actul creator (rod al unei chinuitoare alunecări către
abisul sinelui), cât şi pentru suflul liric al întregului ciclu de versuri:
„cu tălpile smulse din tăciunii aprinşi/ cum trupul mai iese din
Răstignire/ poemul acesta se dorea a fi scris cu urletul celor zidiţi în
iubire” ( ). Un alt aspect demn de luat în
considerare este acel „du-te vino” neîntrerupt între instanţa poetică
şi posibilul, virtualul cititor. Aceasta este, în fond, prima etapă a
Dialogului propus de poet. Concretizarea acestui fapt cunoaşte,
într-o formă sau alta, un accent ludic, exact ca în finalul poeziei
menţionate mai sus: „Am fost şi voi fi, ai fost şi vei fi/ atât poemul
să te respire/ cu inima ta poemul mi-l scrii/ şi-l faci pentru mine
tainica ştire”. Mai mult decât atât, jocul, deşi nu are un caracter
pregnant, semnfică „gura de aer”, un fel de intermezzo care
îndepărtează publicul cititor de temele grave pe care eul poetic
încearcă să le disece. În , de pildă, întâlnim o
„atmosferă” diferită. Umorul, ironia acidă etc. sunt elementele care
atrag atenţia şi asigură o alură aparte, iar următoarele rânduri
„savuroase” sunt mai mult decât elocvente: „mireasa-i pedeapsa pe
viaţă/ a celui care o ia/ a celui care se agaţă de ea/ cum de picioare i
se pune o ghiulea”.

Eventual, Dialogul va căpăta amploare, autorul dezvoltând o
imagine fundamentală a corpusului de poeme din 2014: dorinţa de a
înţelege mecanismul invizibil al raportului dintre Poet şi
Dumnezeu. În treacăt fie spus, nu asistăm la fracturarea ritmului, ci,

Despărţirea de silabe Pasărea fără aripi
Psalmi declasificaţi Aveţi nevoie de mine Interesul
poartă (E)fesul Poeme de nisip

Aproapele meu, Dumnezeu

Aproapele meu, Dumnezeu

Desprindere de sunet

Nuntă cu dar

mai degrabă, la o evoluţie logică, abil orchestrată şi care, totodată,
asigură coerenţa internă a cărţii. De la cititor se trece, treptat, la un
plan superior, la Creator. Altfel spus, de la aproapele în carne şi
oase, atenţia, câmpul de „investigaţie” se mută spre aproapele
permanent, atotprezent.Aici descoperim, poate, forţa creativă a lui
Adi Cristi… Edificator, în această privinţă, este un poem care
mizează pe desfiinţarea ideii de libertate, precum

. Construită printr-un interesant joc de cuvinte, poezia
reactualizează obsesiv spaima declanşată de faptul că în spatele
fiinţei se ascunde mereu un „judecător” care priveşte şi aşteaptă.
Ochiul devine acum o ipostază nu doar a prezenţei divine, ci şi a
încătuşării omului într-o realitate supusă unor reguli deja stabilite:
„Ochiul meu stă la pândă/ Ochiul tău stă după ochiul meu/ Pândind
pânda ochiului meu/ Şirul acesta poate fi nesfârşit/ dacă/ după
ochiul meu şi după ochiul tău/ se mai aşează un alt ochi/ curios să
afle ce se va da/ la acest rând de ochi pânditori”.

Dincolo de această imagine, de reţinut este aventura
întreprinsă spre cunoaşterea esenţei divine. Dar întrebările nu au
răspuns, iar tot ce rămâne este căutarea, chinul provocat de
încercarea de a descoperi „sistemul” gândirii lui Dumnezeu.
Adresarea directă este un simptom nu al disperării, ci modul prin
care eul încearcă să obţină un (pseudo)contact direct cu Zeul. De
altfel, , cuvânt care reapare în unele texte-cheie,
reprezintă chiar mijlocul prin care se încearcă „reconcilierea”
celor două planuri existenţiale. Iată un exemplu al acestui tip de
discurs în : „Nu te îndepărta.Alergarea îţi creşte câinii
hăitaşi. Mai aproape de mine nu există « mai aproape»/ Sunt atât
cât să mă simţi al tău/ cum îţi simţi genunchiul de la rotulă înspre
îngenunchierea/ dedicată aproapelui meu”.

Un alt poem, , reactualizează o serie de
învăţături atât din Evanghelia lui Luca, cât şi din cea gnostică
atribuită lui Toma. Dumnezeu nu se află doar în lumea exterioară,
ci sălăşluieşte în interiorul omului.Această înglobarea a Divinului
în propria substanţă este redată printr-o serie de versuri percutante,
interesante prin caracterul lor intertextual: „Exişti tu pentru mine/
fără zidul din care te-am scos/ lăsând mănăstirea în prăbuşire/
Exişti voce în mine/ umbră a strigătului dezmembrat/ o grămadă
dezarticulată de silabe/ pe sub care curge firul roşu/ de sânge”. Pe o
linie asemănătoare se dezvoltă şi poeziile care au în vizor
despicarea Eului sau, mai bine zis, descoperirea identităţii în
raport cu Celălalt. Într-o pagină memorabilă din , celebrul
gânditor austriac Martin Buber afirma că această complicată

Frica din spatele
ochiului

Vino, sunt eu

Vocea din umbră

Eu şi Tu

aproapele

relaţie dintre Eu şi Acela
(Aproape, în cazul de faţă),
presupune dizolvarea graniţelor
care ţin Eul pe loc, facilitând
accesul la un dialog continuu, la
un mod de a „colabora”
fructuos fie cu cel de lângă tine,
fie cu instanţa divină.Acest fapt
duce la revelarea propriului sine
pentru că în celălalt descoperim acele elemente de care Eul nu este
conştient. Nu altfel, poate, procedează autorul în

: „Se vor produce mari complicaţii/ când vom vorbi
despre identităţi/ cum ar fi/ identitatea mea în raport cu identitatea
ta/ Tu fiind mai presus de mine/ de când îmi reprezinţi sinele/ fără de
care aş fi ca un tunel săpat/ în căutarea luminiţei”.

O altă constantă a poeziei luiAdi Cristi este, aşa cum observă şi
Ioan Holban într-o postfaţă, Erosul. Deşi nu capătă valenţe distincte
în raport cu o alte poeme pe aceeaşi tematică din opera autorului,
volumul de faţă cuprinde o gamă relativ largă de texte care
înfăţişează iubirea nu într-un mod neapărat inedit, ci, mai curând,
provocator tocmai prin ieşirea din zona banalului. A se înţelege: nu
este o poezie a corporalităţii. Din contra, erosul, în poemul

, de pildă, accentuează ideea autocunoaşterii de
sine prin intermediul partenerului: „Când spun «te iubesc»/ nu mai
am ce să scot din context/ […]/ te-am găsit în mine cum aş fi găsit o
comoară/[...]/ te-am găsit/ când încercam să dau de mine naufragiat
pe trupuri de femeie/ rămase insule pustii/ în oceanul căutărilor şi
aşteptărilor...”. Pentru a lămuri mai concret versurile este suficient
să amintim una din afirmaţiile lui Ortega y Gasset din

filozoful şi eseistul spaniol consideră că sentimentul amoros
implică un proces de (auto)abandonare, un fel sacrificiu pentru
celălalt membru al cuplului (văzut ca un simbol al perfecţiunii de
către îndrăgostit).

De netrecut cu vederea sunt cele cinci poeme care închid
volumul . Intitulate sugestiv - ,

, , şi - acestea semnifică ultima ieşire la rampă a
eului şi se constituie printr-o adresare directă „chinuitului” cititor,
cel care dobândeşte funcţia de „erou” pentru că a rezistat până la
finalul aventurii poetice, înfăţişată acum ca un travaliu care a
implicat ciocnirea a două conştiinţe: una îngrădită în paginile cărţi,
iar cealaltă liberă.

Eul care nu mă
recunoaşte

Cuvinte
scoase din context

Studii despre
iubire:

Aproapele meu, Dumnezeu Cinci
Patru Trei Doi Unu

„Poetica” Aproapelui Nostru…

Flavius PARASCHIV



28 cronica veche

Nicolae CREŢU

KAZU, A LUI YUKIO MISHIMA
Am început să-l citesc pe Mishima (

şi trilogia ) pe când încă nu era
tradus la noi, într-o vacanţă, undeva, pe coasta

oceanică a Franţei. Cu timpul lecturile s-au înmulţit, apoi după
'89, l-am putut citi şi reciti în versiuni româneşti, ba i-am văzut,
puse în scenă la Naţionalul ieşean, în regia lui Alexander
Hausvater, şi ar tot la

şi la ce le urma acestora mă întorceam din
când în când. Acum am sub ochi
(Humanitas Fiction, col. „Raftul Denisei”, 2015), tradus de
Stanca Cionca. E tot o poveste de dragoste, totuşi una care are, cu
certitudine, ceva numai al ei. Şi acest „ceva” nu numai că nu e
deloc periferic şi nici doar la egalitate şi „în concurenţă” cu alte
„coordonate” ce-i organizează şi definesc sensul, dar se dezvăluie
drept chiar miezul acestuia, de un firesc şi durabil ecou al lecturii,
mult dincolo de capătul ei. Un Yukio Mishima de zile mari, fără
pic de exagerare, aşa că pot s-o spun din capul locului. Sigur,
urmând - cum altfel? s-o şi dovedesc.

Dacă în titlu n-am păstrat decât numele ei, al eroinei, nu şi pe
al lui, nu e din raţiuni de concizie (ar fi fost şi nedrept, numai
pentru atât), ci pur şi simplu pentru că „povestea” altminteri
începută şi derulată o vreme ca a amândurora, rămâne până la
urmă, în noi cititorii, drept mai cu seamă a lui Kazu, femeia
matură şi puternică, îndrăgostită de diplomatul, fost ambasador şi
de mai multe ori ministru, Noguchi, cele două „prezenţe” de
prim-plan ale lumii ficţionale din roman. Nu mai sunt de mult
tineri, nici unul, nici celălalt: bărbatul - un pensionar nu chiar ca
atâţia alţii (începând cu unii din imediata lui apropiere), femeia -
la cei 50 de ani ai săi şi, s-ar părea, aşa de decisă să-şi apere
„plăcerea de a fi singură şi netulburată cu gândurile ei”. Între care
unul „sună” încă şi mai precizat: „Dragostea n-are să-mi mai
încurce viaţa”. Nerostite, cuvintele poartă în ele ecouri ale
trecutului şi, privite dinspre ceea ce îi apare ca rămas în urmă,
într-un timp „închis”, liniştea, calmul, echilibrul vârstei de
„acum” au de ce să-i apară ca un liman, deşi nicicum unul de
resemnată alunecare în moarte. Este în ea prea multă energie şi
viaţă ca o atare mentalitate „anesteziată” să i se potrivească. Dar
poate că până şi astfel de „unde” recurente în monologul interior
al lui Kazu (în nota căruia se deschide textul) sunt în fapt semne
care o arată, totuşi, încă vulnerabilă, aşadar nu cu totul sustrasă
puterii iubirii, devreme ce gândul ei, iată, tocmai într-acolo
alunecă. Deplin imună de ar fi cu adevărat, ireversibilei închideri
a temei în trecut nu i-ar putea răspunde, pe celălalt „versant”
(prezent şi viitor), decât totala ei absenţă, un soi de pustiu al
indiferenţei nici măcar rostite, de lăuntrică, intransigentă
„amuţire” a temei înseşi.

„O femeie cum rar întâlneşti”, crede Genki Nagayama, „în
stare de fapte mari” şi, tot cu afecţiunea lui (pigmentată adesea şi
de maliţie) de „frate mai mare”, e convins că „îi lipseşte numai
bărbatul de care să se îndrăgostească. Cu el ar fi în stare de orice”.
Are „sufletul senin şi un caracter fără compromisuri”. Aşa şi-a
văzut personajul în primele pagini Mishima: înconjurată de pacea
vie a grădinii de la Setsugo - an („chilia zăpezilor”), restaurantul
select şi prosper a cărui proprietară este şi în care îl va întâlni în
curând pe Noguchi. Intrării lui Kazu „în scenă” autorul i-a asociat
un metaforism destul de la vedere, nu însă şi ostentativ, al
prospeţimii matinale, parcă absorbită cu toată fiinţa ei de către
femeia aceasta „plină de viaţă”, singură cu gândurile sale şi
stăpână pe ele şi pe ordinea acestora, ca şi pe cea a unei existenţe
în care toate îşi au „rostul lor”. Îi place să simtă „cât de împăcat” îi
este sufletul, se ştie „invulnerabilă faţă de orice sentiment
primejdios”, o siguranţă al cărei revers trimite, sugerat, iarăşi la
trecut: „De mult nu i se mai întâmplase să iubească orbeşte”. Nici
„Lumea întreagă părea un tablou încremenit” nu e, pentru Kazu,
semn de regăsire în imobilismul unei atare impresii, cât
mult mai curând (şi mai plauzibil) urma unei percepţii plastice, de
sinteză, a ordinii lumii. Oricum, nu spre nemişcare şi moarte se
deschide o astfel de emoţie calmă, căci vocaţia fiinţei ei e solară:
„Viaţa era pentru ea senină şi limpede, ca grădina în soarele de
dimineaţă”.

Din liniştea şi ordinea aceasta o scoate iubirea sa pentru
Yuken Noguchi, care n-are nici ea, vădit, nimic de

. Îl remarcă la un banchet dat de „cercul foştilor
ambasadori” în restaurantul ei: nu le seamănă celorlalţi, spre
deosebire de aceia, el e singurul care nu se refugiază, nu se
închide în narcisiste sporovăieli legate de memoria carierei.
Mishima nu-i atribuie eroinei nici măcar crâmpeie de ceea ce
numim „analiză psihologică”, el să facă altceva, mai simplu
şi mai potrivit condiţiei ei, şi anume, o înzestrează cu o acuitate
(una normală, de toate zilele şi fără răsfăţuri şi virtuozităţi elitiste)
a observaţiei şi cunoaşterii de oameni, o calitate a sa mereu „pe
recepţie”: „nu se ascultau defel unul pe altul” e şi mai grav, în
ochii ei, decât că vorbesc doar despre trecut. Acestei detectări, ca
revers, a prezentului lor „mort” i se opune, cum simte ea,
Noguchi, „singurul care nu-şi luase rămas bun de la viaţa activă”,
decisivă descoperire, premisa, în fond, pentru tot ce va urma.
„Faţa lui bărbătească trăda o simplitate demnă”: mereu ,
lectura lor din perspectiva ei. Îi preţuieşte francheţea de „bărbat
care ştie să spună ceea ce alţii n-ar îndrăzni”. E drept, toate
acestea ar putea să rămână şi numai la rangul de mărci şi indicii
ale unei simple unde de simpatie umană, dar alăturate lor apar

Confesiunea unei
măşti Marea fertilităţii

Cinci poveşti de dragoste
Zăpezile de primăvară

După banchet / Utage no ato

a ei,

de sine

amour-coup de
foudre

alege

semne

(piese Nõ), d

deja şi cele dintâi sugestii,
discrete, ale unei tandreţi
protectoare, feminine:
ochiul e ager, vede gulerul
cămăşii lui arătând nu chiar
la înălţimea banchetului, şi,
de aceea, sugerându-i ei
nevoia unei mâini de
f e m e i e . U n d e t a l i u
oarecare? Mai degrabă o
primă semnalare a grijilor
lui Kazu pentru el, urmată
curând şi de altele, din acelaşi „câmp” al (să-l numim aşa)
gospodărescului cotidian (un palton vechi, casa lui, o servitoare
instantaneu detestată...): mică reţea de semne ale unui cât se poate
de terestru devotament, lizibil însă şi ca o formă incipientă, încă
rămasă secretă până şi ei înseşi, de incubaţie, deocamdată, a unei
iminente iubiri.

Nu e niciun vicleşug, vreo „tactică” de apropiere prin
învăluire, ci uimitor de firesc şi de simplu, o manifestare organică,
venind de la sine, fără calcul şi plan, din înclinarea unei firi
practice, neînstare să rămână pasivă, indiferentă, nu e ea din
„aluatul” unui astfel de omenesc. Îi pasă şi nu poate sta, cum se
zice, cu mâinile în sân. Debutul afecţiunii sale pentru acest bărbat
„uscăţiv”, care îi pare vulnerabil, chiar „plăpând”, vădit
„idealist”, are înfăţişarea mai degrabă a grijilor ce şi le
face pentru el: reflex, desigur, şi al unei unde de simpatie
„fraternă”, în combinaţie cu un blând pragmatism al imediatului,
dar purtând, mai din adânc, amprenta unei naturi puternice, nu
acaparator dominatoare, dimpotrivă, generoasă, autentic
altruistă, de esenţa unui irepresibil fond vital, de energii
disponibile. Vieţile lor vin una spre cealaltă, nu numai trupurile
(primul sărut, prima noapte împreună, în locuinţa lui, curând şi
căsătoria): episodul crizei cardiace a ambasadorului Tamaki şi
dialogurile Kazu-Noguchi prilejuite de apariţia soţiei (curând
văduvei) aceluia, de pildă, apropo de „vanitatea femeilor” (fardul
doamnei Tamaki), o masă în doi la un restaurant în oraş (el către
ea): „dumneata ai o înflăcărare ciudată”, dar şi povestea „brichetei
Dunhill” (pierdute şi regăsite), atmosfera specială a excursiei de
grup (aceiaşi prieteni ai lui) la templul din Nara, încărcată de
revelatoare efecte ţinând de un climat emoţional, cel al „Sărbătorii
izvoarelor”. Sunt, de fapt, tot atâţia paşi sucesivi într-o mişcare de
apropiere-„prag” al viitorului cuplu, progresie afectivă, lucidă
însă de ambele părţi, nici o clipă supusă clişeului iubiri.
Da, cum o spun şi o gândesc amândoi: „Doi oameni liberi, asta
suntem”. E o altfel de dragoste decât ar fi fost, poate, la alte vârste,
acum fără urmă de idealizare, fără stendhaliana ( )
„cristalizare”. „Gust aristocratic”, însă şi „snobism exagerat şi
învechit”, la el, văzute de ea limpede, neatenuant, nepărtinitor.
Nici ele (deloc) ignorate, semne şi adumbriri, dinspre bătrâneţe şi
moarte: „mâna lui uscăţivă, îmbătrânită, cu vinele groase”,
certitudinea „că trupul i se va ofili curând”, cabrarea ca reacţie la
dura sonoritate a vreunui „ordin conjugal”, al lui. Şi totuşi, mai
presus de orice, gândul-pivot (asociat iubirii şi premisă a chipului
urmând a-i fi dat acesteia) că „Va veni şi ziua când viaţa lui va
capta un nou sens”.Viaţa li se schimbă după căsătorie, dar nu chiar
brusc, de pe o zi pe alta. Văzut mai de aproape, Noguchi continuă
să-i apară lui Kazu ca „un suflet nobil”, dar nu-i scapă nici
minusurile: „fără discernământ”, bărbatul are reacţii de orgoliu
lezat la vreo „indiscreţie” a ei, deşi benignă şi de natură să-i
dezvăluie nu păcate, ci merite, însă de el însuşi nedezvăluite. E
numai o rigiditate a vârstei şi a „ameninţatei” lui posturi
masculine? Sau e şi ceva din inevitabilul „ştaif” al diplomatului?
Marea aventură „în doi”, dar şi testul crucial în viaţa de cuplu?
Neîndoielnic, campania electorală în care el se aruncă propus de
partidul (său) radical să candideze pentru funcţia de primar al
capitalei nipone. Şi ea îl urmează, stându-i alături, bătându-se
pentru victoria lui, nu din calcul arivist, nici mânată de vreo
vanitate a ei înseşi, personală. Atunci? Cum îi place / i-a plăcut
întotdeauna „să fie de folos altora”, ce poate fi mai de înţeles decât
dorinţa şi hotărârea ei de a-l susţine până la capăt, în bătălia care îi
aşteaptă, pe bărbatul iubit. Nu are, în ce o priveşte, în faţa ei decât
riscul de a pierde, invers, nimic de câştigat în propriu-i folos. Nu e
aşadar niciun soi de „investiţie” (interesată) în cariera lui politică,
ci vechea sa idee altruistă, de a-l vedea că , că a
găsit ceva care să-l absoarbă, să-i dea viaţă. Dar o astfel de
campanie la dimensiuni de megapolis costă: nu numai bani (afişe,
întruniri, mediatizarea), ci şi efort, risipă de energie şi
inteligenţă, de virtuozitate retorică. Îşi va descoperi, ea, un real
talent de captare a favorii publicului, mobilitate şi fler în
comunicarea cu oamenii, departe dealtfel de a se limita doar la
cuvintele-discurs, li se adaugă, firesc, cântecul, dansul, într-o notă
mai directă, mai puţin scorţoasă, chiar plebeiană, dar de
incontestabilă priză. I se potriveşte, n-o face sub tensiunea
niciunei crispări, vălmăşagul politic e pentru Kazu doar o altă faţă
a vieţii, a tonusului acesteia, în contrast cu paliditatea
prestaţiilor lui Noguchi însuşi: şi nu de charisma e vorba, ci de
deficitul de vitalitate al lui, mai costisitor electoral chiar şi decât
gafele şi pedanteria.

„Nota de plată” a acestei ratate aventuri politice îi revine
aproape în exclusivitate femeii. Se ajunge la „soluţia” vânzării
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prin licitaţie a restaurantului Setsugo-an, după eşecul în alegeri.
De ce s-a aruncat Kazu, altfel atât de „cu picioarele pe pământ”,
aşa de nesăbuit într-o competiţie până la urmă grosier măsluită,
tranşată murdar, de către adversari, fără urmă de scrupule? Din
interes şi calcul nici într-un caz. Orbită de dragostea care i-a
anihilat orice prudenţă, până şi un minimum (măcar) de realism?
Nu numai risipa de bani făcută de ceilalţi, conservatorii, i-a
doborât pe ei doi, nici lipsa de fler şi de nerv politic a candidatului
radical Noguchi, adăugată superiorităţii acelor resurse ale
adversarilor, ci mai cu seamă şantajul imund al cărui instrument
este infama „broşură” pusă în circulaţie de staff-ul lor, menită să-i
denigreze ei imaginea şi să lovească astfel, indirect, şi, în
Noguchi. Alfel spus, tocmai manevrele atât de sordide ale
„inamicului”, decisive ca efect în câştigarea „războiului”
electoral, tocmai ele o confirmă pe ea (mai curând decât pe el)
drept adevărata, principala ţintă a campaniei negative desfăşurate
de adversari: o paradoxală recunoaştere, în fond, a calităţilor ei de
luptătoare, şi încă una, în ce o priveşte strict personal, perfect
dezinteresată. E de fapt chiar ceea ce i-a dat ei deplina libertate de
mişcare, flexibilitatea şi tonusul viu, naturaleţea intrării în
comunicare cu publicul, până ce calomniile „broşurii” au prins
să-şi facă efectul asupra auditoriului electoral.

Dar Kazu e prea viguroasă, prea plină de viaţă şi de energiile
acesteia ca să se lase învinsă, doborâtă. E drept că nici „lumina
interioară” care e partea ei, natura şi vocaţia sa, nu e lipsită de
umbre, de un revers de spaime, ca în acele viziuni anxioase,
thanatice: „singurătatea mormântului năpădit de buruieni, strâmt
şi dărăpănat - o viziune ce o umplea de groază”. Cavoul familiei
Noguchi îi promisese o altă „sociabilitate” a morţii, mai puţin
terifiantă. Pusă de bărbatul care o făcuse să iasă din linştea şi
echilibrul vieţii ei anterioare, în care, ca şi în grădina de la
Setsugo-an „nimic nu creştea fără rost”, să aleagă între retragerea
la ţară, după eşecul în alegeri, o bătrâneţe şi o „linişte” ale
„încremenirii definitive” sau, dimpotrivă, despărţirea de el,
femeia nu ezită, răspunsul ei e „limpede şi răspicat”, va
redeschide restaurantul, îi va amenaja din nou grădina, va fi un
nou început şi, ca un soi de ritual al noului „prag”, un .
A ales viaţa, urmând „porunci primite din adâncul fiinţei ei”. La
antipodul lui Noguchi, lui Kazu nu-i este „teamă de schimbări”,
imobilismul resemnat şi recea lui „politeţe care-i învelea trupul ca
o cămaşă de mort” îi sunt complet străine femeii a cărei ispită e,
mereu, „o viaţă turbulentă, cu zile pline, cu un du-te vino
neîncetat de oameni. O ispită teribilă care ardea ca focul. O viaţă
fără renunţări, fără resemnare şi precepte greoaie, o lume ce-i
drept mincinoasă, cu oameni suciţi, în schimb ameţitoare, plină
de râsete şi nepăsare veselă.”

A fost iubirea ei o eroare, o rătăcire? Nu, şi sensul ei se
desluşeşte în acelaşi orizont de „foc” şi „lumină”. Yamazaki,
personajul care i-a fost cel mai apropiat în bătălia campaniei,
astfel ajungând s-o cunoască bine şi s-o preţuiască profund,
rezumă o faţă a valorii de când îi spune că „alegerile au
distrus numai o fericire aparentă”, pe care protagonista, însă,

. Şi atât în iubirea , cât şi în
vălmăşagul politicii, cum l-a trăit , era viaţă adevărată,
nediluată, „neplivită”, acea „colină ridicându-se din mijlocul unei
câmpii întunecoase, cu oameni veseli, dansând în jurul unui foc
aprins, care mistuia cu flăcările lui întunericul negru”,
emblematic metaforism al unei esenţiale, eterne, terapii
interioare, poate chiar profilaxie, a sufletului omenesc, însetat de
„lumina” şi „căldura” simbolicului „foc”-antidot al
„întunericului” din acele sumbre „câmpii” deasupra cărora se
înalţă ispititoarea „colină” a lui Kazu.

Da, , cum ne-o şi spun editorii, citând
e cel mai plin de nerv epic dintre toate romanele lui

Mishima, paradoxală poveste de dragoste ,
dezvăluire „concavă” a unei frumuseţi omeneşti căreia nici
ticăloşia din juru-i, nici slăbiciunea şi devitalizarea nu-i
pot umbri vigoarea, farmecul, calma strălucire.
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Despre fenomene
şi aparenţe

Nr. 1
Pictorul Michelangelo stă cocoţat pe un morman de cărămizi

şi, rezemându-şi capul în mâini, purcede a cugeta. Şi iată că trece
prin preajmă un cocoş, care-l priveşte pe pictorul Michelangelo cu
ochii săi rotunzi, aurii! Priveşte fără să clipească. În acest
moment, pictorul Michelangelo, ridicând capul, vede cocoşul.
Acesta nu-şi ia ochii de pe pictor, nu clipeşte şi nu-şi mişcă penele
cozii. Pictorul Michelangelo lasă ochii în jos şi simte că ceva îl
înţeapă. Pictorul Michelangelo îşi freacă ochii cu palmele. Iar
cocoşul nu stă mai mult, nu stă, ci pleacă, pleacă după şură, în
ograda păsărilor, la găinuşele sale.

Şi pictorul Michelangelo se ridică de pe mormanul de
cărămizi, îşi scutură pulberea cărămizie de pe pantaloni, îşi
strânge cureaua şi porneşte către soţia sa.

Dar soţia pictorului Michelangelo e lungă-lungă, cât două
odăi de lungă.

Pe drum pictorul Michelangelo îl întâlneşte pe Komarov, îl
apucă de mână şi strigă: „Priveşte!”

Komarov se uită şi vede un glob.
„Ce-i asta?” murmură Komarov.
Iar din cer tună: „Acesta este un glob”.
„Ce fel de glob?” murmură Komarov.

Nr. 2
Iată sticloanţa cu votcă, aşa-numitul „spirtuoz”. Iar alături îl

vedeţi pe Nikolai Ivanovici Serpuhov.
Din sticloanţă se ridică aburii spirtului. Uitaţi-vă cum trage

aer pe nări Nikolai Ivanovici Serpuhov. Uitaţi-vă cum se linge pe
buze şi cum îşi mijeşte ochii. Se vede că simte ceva foarte plăcut,
iar aceasta în primul rând pentru că este vorba de spirtuoz.

Însă luaţi aminte că în spatele lui Nikolai Ivanovici nu este
nimic. Nu în sensul că n-ar fi acolo un dulap, o comodă sau cine
ştie ce altceva, ci că nu este absolut nimic, nici măcar aer nu este.
Mă credeţi, nu mă credeţi, dar în spatele lui Nikolai Ivanovici nu
este nici măcar spaţiul vid sau, cum se zice, eternul universal.
Sincer vorbind, nu este nimic.

Fireşte, este imposibil să-ţi imaginezi aşa ceva.
Dar să dăm în pisici chestia asta, pe noi ne interesează numai

spirtuozul şi Nikolai Ivanovici Serpuhov.
Iată, Nikolai Ivanovici ia sticloanţa cu spirtuoz în mână şi o

duce la nas. Nikolai Ivanovici amuşină ca un iepure de casă.
Acum a sosit timpul să spun, că nu numai în spatele, dar şi în

faţa, cum să spun, în faţa pieptului lui Nikolai Ivanovici Serpuhov,
precum şi jur-împrejur, nu este nimic. Absenţa deplină a oricărei
existenţe sau, cum se filosofa mai demult: absenţa oricărei
prezenţe.

Cu toate acestea, haideţi să ne interesăm doar de spirtuoz şi de
Nikolai Ivanovici Serpuhov.

Imaginaţi-vă, Nikolai Ivanovici aruncă o privire înăuntrul
sticloanţei cu spirtuoz, apoi o duce la buze, răstoarnă scticloanţa
cu fundul în sus şi bea, închipuiţi-vă, tot spirtul.

Asta da! Nikolai Ivanovici a băut sticloanţa cu spirtuoz şi a
clipit mărunt.Asta da! Brava!

Însă iată ce trebuie spus: la drept vorbind, nu numai în spatele
lui Nikolai Ivanovici sau în faţa sa sau în jur, ci şi în interiorul lui
Nikolai Ivanovici nu era nimic, nu exista nimic.

Fireşte, asta poate să fie aşa cum am spus, iar Nikolai
Ivanovici poate să existe bine merçi. Sigur, aşa e. Însă, sincer
vorbind, chestia devine că Nikolai Ivanovici nu a existat şi nu
există.Aici e-aici!

Dumneavoastră mă întrebaţi: dar sticloanţa cu spirtuoz? Şi
mai ales unde s-e evaporat spirtozul, dacă inexistentul Nikolai
Ivanovici l-a băut? E clar, sticla a rămas. Dar unde este spirtuozul?
Abia ce-a fost şi deodată nu mai este. Căci Nikolai Ivanovici nu
există, spuneţi dumneavoastră. Cum de s-a întâmplat aşa?

Aici şi noi înşine ne pierdem în presupuneri.
Dar, de fapt, despre ce vorbim aici? doar am spus că atât în

interiorul cât şi în afara lui Nikolai Ivanovici nu există nimic. Însă
odată ce nu există nimic în interior şi în afară, înseamnă că nici
sticloanţa nu există.Aşa să fie?

Însă, pe de altă parte, luaţi aminte la următoarele. Dacă
spunem că nu există nimic înăuntru şi în afară, apare întrebarea: ce
e înăuntru şi în afară? Se vede treaba că există totuşi ceva? Dar
poate că nu există.Atunci de ce am spus înăuntru şi în afară?

Nu, aici e clar o fundătură. Nici noi înşine nu ştim ce să zicem.
La revedere.

Asta-i tot.

O chestie
Mama, tata şi servitoarea Nataşa stăteau la masă şi beau.
Fără doar şi poate că tata era beţivan. Chiar şi mama se uita la

el de sus. Dar asta nu-l împiedica pe tata să fie un om foarte bun.
Râdea cu multă blândeţe şi se clătina pe scaun. Era peste poate ca
Nataşa, camerista cu diademă de dantelă şi şorţuleţ, să nu se
ruşineze tot timpul. Tata îi veselea pe toţi cu barba sa, iar Nataşa
lăsa timid ochii în jos, ca să arate astfel că se ruşinează.

Mama era o femeie înaltă, cu un coc mare şi un glas cabalin,
puternic. Glasul mamei trâmbiţa în sufragerie şi răsuna în curte şi
în celelalte camere.

După ce băură primul păhărel, toţi tăcură de îndată şi se
apucară de mâncat salam. Ceva mai târziu se puseră din nou pe
vorbit.

Deodată, absolut pe neaşteptate, bătu cineva în uşă. Nici tata,
nici mama, nici camerista Nataşa nu puteau ghici cine bate în uşă.

– Ce ciudat, spuse tata. Cine ar putea să bată la uşă?
Mama luă o înfăţişare de înţelegere compătimitoare şi îşi

turnă peste rând al doilea păhărel. Îl bău şi zise: „Ciudat”.
Tata nu zise o vorbă urâtă măcar, ci îşi turnă şi el un păhărel, îl

bău şi se ridică de la masă. Tata era mic de statură. Nu se compara
cu mama. Mama era o femeie înaltă, împlinită, având un glas
cabalin, iar tata era soţul ei şi atât. Punea vârf la toate faptul că mai
era şi pistruiat. Dintr-un pas tata ajunse la uşă şi întrebă:

– Cine-i?
Eu, spuse un glas dincolo de uşă. În acest moment uşa se

deschise şi intră camerista Nataşa, sfioasă şi rozalie. Ca o
floricică. Drept ca o floricică.

Tata se aşeză.
Mama bău iarăşi.
Camerista Nataşa şi cealaltă ca o floricică se îmbujorară de

ruşine. Tata se uita la ele şi nu zise o vorbă urâtă măcar, ci doar
bău, ca şi mama.

Ca să-şi potolească arsura supărătoare din gură, tata deschise
o conservă cu pateu de raci. Toţi s-au bucurat şi au mâncat până
dimineaţă. Însă mama tăcea şezând pe locul ei. Asta era foarte
neplăcut.

Când tata intenţiona să cânte ceva, se trânti fereastra. Mama
sări în sus de spaimă şi strigă că ea a văzut desluşit cum cineva de
pe stradă s-a uitat pe fereastră. Ceilalţi o încredinţară pe mama că
aşa ceva era imposibil, întrucât apartamentul lor se află la etajul al
doilea şi nimeni de pe stradă nu se poate uita pe fereastră. Pentru
aşa ceva e nevoie să fii vreo nămetenie sau Goliat.

Însă mamei i-a intrat în cap această idee fixă şi nimeni de pe
lume nu putea să o convingă că nu s-a uitat nimeni pe fereastră.

Ca să o calmeze pe mama, i-au mai turnat un păhărel. Mama îl
bău. Şi tata îşi turnă şi bău. Nataşa şi camerista ca o floricică
şedeau, ţinând ruşinate ochii în jos.

Nu pot să fiu în bună dispoziţie când suntem priviţi de pe
stradă pe fereastră, strigă mama.

Tata era disperat neştiind cum să o liniştească pe mama. A
ajuns până şi să alerge afară încercând să se uite de acolo măcar la
etajul întâi. Fireşte nu putea ajunge. Dar pe mama nu a convins-o
nici atâtica. Mama nici măcar nu văzuse cum tata nu putuse
ajunge barem până la fereastra de la etajul întâi.

Indispus total de toate acestea, tata a intrat ca o furtună în
sufragerie şi a băut dintr-o suflare două păhărele, turnând şi
mamei un păhărel. Mama bău păhărelul, dar spuse că bea numai
în semn că e convinsă de faptul că cineva s-a uitat pe fereastră.

Tata a început să dea nervos din mâini.
Uite, zise mamei şi apropiindu-se de fereastră deschise larg

ambele canaturi.
Pe fereastră încerca să intre un bărbat având gulerul cămăşii

murdar şi un cuţit în mâini.
– Când îl văzu, tata trânti canaturile şi zise:
– Nu-i nimeni aici.
Totuşi omul cu guler murdar stătea la fereastră şi se uita în

cameră, ba chiar deschise fereastra şi intră. Mama era teribil de
agitată. Mai să o cuprindă isteria, dar, după ce bău puţin din ce i-a
data tata şi gustă nişte ciuperci, se calmă.

Curând şi-a venit în fire şi tata. Iar s-au aşezat toţi la masă şi au
continuat să bea.

Tata a luat un ziar şi l-a sucit mult timp în mâini căutând care-i
susul şi care-i josul. Dar oricât a căutat n-a găsit, de aceea a lăsat
ziarul deoparte şi a băut un păhărel.

– Bine, zise tata, dar nu ne ajung castraveţii.
Mama începu să necheze necuviincios din care cauză

cameristele se ruşinară din cale afară şi se apucară să examineze
broderia feţei de masă.

Tata bău în continuare şi brusc o înşfăcă pe mama şi o aşeză pe
bufet.

Părul mamei, cărunt, pieptănat maiestuos se zbârli, pe faţă îi
apărură nişte pete roşii şi, în general, avea o figură foarte agitată.

Tata îşi trase pantalonii şi începu un toast.
Însă în acest moment, în podea se deschise o trapă din care ieşi

un călugăr.
Cameristele erau atât de buimăcite, că una din ele începu să

vomite. Nataşa îşi ţinea prietena de frunte, încercând să ascundă
indelicateţea.

Monahul care ieşise din podea, îi trosni tatei un pumn în
ureche. Ah, şi ce trosnet! Tata căzu pe scaun fără să mai încheie
toastul.

Atunci călugărul se apropie de mama şi o lovi de jos în sus: ba
cu mâna, ba cu piciorul.

Mama începu să ţine şi să cheme în ajutor, iar călugărul le luă
de guler pe amândouă cameristele, le învârti prin aer şi le lăsă să
cadă.

Apoi, fără să fie văzut de nimeni, călugărul se ascunse iarăşi
sub podea, trăgând trapa după sine.

Mult timp nici mama, nici tata, nici camerista Nataşa nu şi-au
putut veni în fire. Apoi însă, după ce şi-au tras sufletul şi au făcut
ordine, au băut toţi câte un păhărel şi s-au aşezat la masă să
mănânce nişte varză tocată.

După ce mai băură câte un păhărel, conversară paşnic.
Deodată tata se făcu roşu la faţă şi începu să urle:
Ce! Ce! urlă tata. Mă consideraţi un om de nimic! Vă uitaţi la

mine ca la un rahat! Eu nu-s parazit!Voi sunteţi nişte ticăloase!
Mama şi camerista Nataşa fugiră din sufragerie şi se închiseră

în bucătărie.
Pleacă, beţivanule! Pleacă, drac împeliţat! Şoptea mama spre

groaza Nataşei, care era total buimăcită.
Dar tata stătu în sufragerie până dimineaţa şi zbieră, dup care

îşi luă mapa cu dosare, şapca cea albă şi plecă, cu un aer modest, la
slujbă.

La chei se adunase lume, puhoi. În râu se îneca Sepunov,
comandantul regimentului. Sughiţa, sălta din apă pe burtă striga şi
iar se da la fund.Vântura mâinile în toate părţile şi iar striga, ca să-l
salveze. Lumea stătea pe mal şi privea posac.

– Se îneacă zise Kuzma.
– E clar că se îneacă întări un bărbat cu caschetă.
Şi cu adevărat, comandantul regimentului s-a înecat.
Lumea a început să se împrăştie.

Când soţia pleacă undeva singură, soţul umblă până ameţeşte
prin odaie şi nu-şi află locul. Unghiile soţului cresc înfiorător,
capul i se bâţâie, iar pe faţă îi apr mici punctişoare negre.

Locatarii alină pe soţul părăsit şi îl alimentează numai cu
specialităţi de porc. Dar soţul îşi pierde apetitul şi bea cu precădere
ceai fără nimic altceva.

În acest timp soţia lui se scaldă în lac şi atinge cu piciorul, din
nebăgare de seamă, un buştean de sub apă. De dup buştean sare o
ştiucă şi o muşcă pe soţie de călcâi. Soţia iese ţipând din apă şi
aleargă spre o casă. În întâmpinarea soţiei aleargă fiica gazdei.
Soţia îi arată fiicei gazdei piciorul rănit şi o roagă să-l bandajeze.

Seara soţia îi scrie soţului o scrisoare, în care îi descrie în
amănunt nenorocita întâmplare.

Soţul citeşte scrisoarea şi se frământă în aşa hal că scapă din
mână paharul cu apă, care cade pe podea şi se sparge.

Soţul adună cioburile şi se taie la mână.
După ce îşi bandajează degetul rănit, se aşează la masă şi scrie

o scrisoare soţiei.Apoi iese în stradă, ca să pună scrisoarea la cutia
de scrisori.

Dar pe stradă găseşte un pachet de ţigări, iar în pachet 30000
de ruble.

Soţul o cheamă de urgenţă înapoi pe soţie şi încep amândoi o
viaţă fericită.

*

*

Din cer se aude iar un tunet: „Un glob cu suprafaţa netedă!”
Komorov şi pictorul Michelangelo se aşeză în iarbă şi stau ei

în iarbă ca nişte mânătărci. Se ţin unul pe altul de mână şi se uită la
cer. Iar pe cer se conturează o lingură uriaşă. Ce poate fi asta?
nimeni nu ştie. Oamenii aleargă şi se pitesc în casele lor. Închid
uşile, ferestrele. De parcă asta i-ar ajuta! Unde te duci? Nu te-ajută
cu nimic.

Ţin minte cum, în 1884, s-a arătat pe cer, o cometă obişnuită de
mărimea unui vapor. A fost îngrozitor. Dar acum era un linguroi!
Un asemenea fenomen nu-i cometă.

Să închizi ferestrele şi uşile!
Parcă asta te poate ajuta! Nu te ascunzi de un asemenea

fenomen ceresc după nişte scânduri.
La noi în imobil locuieşte Nikolai Ivanovici Stupin, care are o

teorie precum că totul este fum. În opinia mea nu este fum totul.
Poate că fum nici nu există. Poate că nu există nimic. Există doar o
disjuncţie. Dar poate că nici disjuncţia nu există. Greu de spus.

Se spune că nu pictor celebru a examinat un cocoş. L-a
examinat ce l-a examinat şi a ajuns la convingerea că acel cocoş nu
există.

Pictorul i-a spus acest lucru prietenul său, dar prietenul a
pufnit în râs. Cum, zice, nu există, când, zice, uite că se află aici, iar
eu, zice, îl văd limpede.

Iar atunci marele pictor a plecat capul, stând la fel cum stătea
pe mormanul de cărămizi.

Asta-i tot
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Schimb ri la temelia vremuriloră
Codrin ŢAPU

Cândva, omul a dăltuit piatra. Timpuri învolburate au
aşternut mantie de pământ şi uitare. Readus la lumină,
arheologul rescrie povestea. Dacă se înscrie în parametri

ştiinţifici, ea poate fi acceptată de confraţii arheologi sau pur şi
simplu contrazicerile survin, cu alte şi alte îndrăzneţe investigaţii. De
confruntări pro şi contra avea să aibă parte şi Oreste Tafrali (1876-
1937), un perseverent şi ambiţios istoric, arheolog, bizantinolog,
fondator al unui Muzeu de Antichităţi (la Iaşi, în 1916) şi al unei
reviste de specialitate („Arta şiArhitectura”, 1927-1937), un sensibil
profesor universitar, decorat, premiat, elogiat în Europa pentru
studiile şi cercetările sale. Oreste Tafrali a avut, deopotrivă, o bogată
activitate publicistică, apreciat fiind şi ca scriitor. Povestirile şi
schiţele sale reprezintă un exerciţiu complementar cercetărilor sale
istorice. Descrierile de peisaj, atmosfera unor timpuri mitice,
personajele, totul îmbracă veşmânt nu doar de legendă, ci se vor
reconstituire a ceea ce a iubit cu adevărat omul, dobrogeanul Tafrali,
cu străvechi viţe genetice în vechea Eladă. Înţelegem că oriunde s-ar
fi aflat şi oricât de captivat de profesie ar fi fost, inima sa vibra şi spre
vastul şi mult încercatul ţinut al Moesiei antice şi al Dobrogei
sfârşitului de secol al XIX-lea.

Dar dacă descrierea este vizualizată prin însufleţirea pietrei, prin
conturarea unui mini-univers (numit univers ficţional), atunci
vizualul se-ncarcă de o energie artistică, emoţională. Şi astfel,
cititorul va deduce că piatra a rămas credincioasă omului care a
modelat-o. Şi-această înfrăţire, om - piatră, este eternă.

Mergeţi la Roma, la Vatican sau în oricare muzeu! Priviţi chipul
lui Decebal dăltuit în piatră sau în marmură. Acel chip vă va spune
povestea lui Decebal cel adevărat. Da, o vom auzi, numai dacă ochiul
nostru va trece dincolo de dalta zămislitoare. Pentru aceasta e nevoie

de-o tainică sclipire.
Am încredinţare că şi Oreste Tafrali a primit acest har. Harul de a

surprinde mini-scene de viaţă antică. El a înţeles că oricâte vârtejuri ar
fi trecut peste vestigiile descoperite, oricâte dălţi duşmănoase le-ar fi
mutilat, ochiul arheologului se cuvine să vadă şi să recompună acel
timp zămislitor.

Citindu-i poveştile şi schiţele - inspirate de vestigiile vizualizate -
, vom înţelege că a avut intuiţie. Privirea sa a pătruns nepătrunsul, a
recompus înlăcrimările unui timp, căruia noi îi spunem, generic, timp
mitic. În asta constă talentul lui OresteTafrali, povestitorul.

A vizualiza este prea puţin. Însă a străpunge tăcutul pietrei
înseamnă a transfera sinelui fărâma aceea de viaţă fulguită de
zvârcoliri duşmănoase, care a amestecat-o cu pământul.

Arheologul a privit sau a descoperit. Imaginaţia a înflorit din
privire. O privire care a trecut dincolo de bucăţile împovărate de
forma primitivă a unor forme arhitecturale. Uimirea şi admiraţia s-au
transformat în poveste. S-a plasat în centrul lor, le-a animat, le-a adus
în prezentul său, imaginând câte un scenariu.Aşa s-a născut povestea.
Aşa se vor contura volumele. Fără a exagera, prin Oreste Tafrali
povestitorul, arheologia devine artă a cuvântului. Puţini arheologi
autentici (şi istoria cunoaşte multe nume celebre) au îmbrăcat
vestigiile în veşmânt de poveste. Şi plăsmuirile lui Oreste Tafrali,
adunate-n volumele: (1906),

(1935) şi (1937) nu
reprezintă altăceva decât pânze vorbitoare pe harta istoriei,
reîntrupări ale unor fiinţe care au respirat în preajma lui Buerebista, a
geto-dacilor, a vechilor greci şi romani, a multor seminţii trăitoare în
spaţiul de la Pontul Euxin, Scythia Mică, Roma, Athena, Pompei,
Theba, Ninive, MunteleAthos etc.

Oreste Tafrali rămâne profesorul care face plăcută armura
ştiinţifică printr-o îmbinare armonioasă, coborând în inima pietrei şi
redându-i viaţă, cu fior artistic. Iar volumul

(Ed. StudIS, 2015) reprezintă un gest onest şi binevenit,
întru cinstirea unui savant, a unui excelent profesor, a unui adevărat
patriot şi bun creştin, la 140 de ani de la naşterea sa.

Scene din viaţa dobrogeană Idylle din
viaţa antică Poveştile lui Moş Vremelungă

Oreste Tafrali. Uitare-n
neuitare

Oreste Tafrali.
Uitare-n neuitare

Livia CIUPERCĂ
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În societatea de astăzi -- de la noi şi de aiurea -- se vorbeşte,
adesea logoreic, despre chestiuni precum violenţa, injustiţia,
corupţia, ori subfinanţarea unor domenii cum sunt cultura,
educatia, sănătatea. Însă rezolvarea durabilă a unor astfel de
probleme nu este posibilă doar prin abordarea lor directă, în
absenţa unei reforme profunde a educaţiei la toate nivelurile:
familie, şcoală, societate. Ca orice organism viu, pentru a continua
să existe, societatea se schimbă, adesea în urma luptei unor
tendinţe contrarii, iar vectorul schimbării este educaţia. Ne
permitem să schiţăm anticipativ câteva astfel de schimbări
argumentate către o posibilă societate a viitorului. Chiar dacă
unora le pot părea utopice, unele dintre aceste prefaceri au început
deja, în societăţile avansate. Unele dintre schimbările pe care le
vom descrie pot părea, la o primă analiză, negative sau prea
radicale; auzim adesea că astăzi oamenii nu mai au nimic sfânt, că
demitizarea e pernicioasă, ori că s-a inversat scara valorilor. Dar,
chiar dacă nu “tot răul e spre bine”, în societate, uneori, grâul
seamănă cu neghina şi chiar iarba rea poate da sămânţă bună.

e un adagiu valabil şi în lumea
ideilor: nu pretindem paternitatea certă pentru ideile care
urmează: ele sunt mai degrabă o încercare de citire a semnelor
timpului, o mărturie a spiritului unei societăţi în schimbare.

Vinovăţia, ruşinea şi sacrificiul nu vor mai fi "predate" în
şcoală, familie şi societate. Noţiunea şi sentimentul de vinovăţie
sunt periculoase, putând să ducă la violenţă. Cultivarea vinovăţiei
şi ruşinii trebuie abandonate, deoarece legitimează şi perpetuează
violenţa, eşec şi resentimente. Vinovăţia este contradictorie şi
inutilă: este adesea simţită de către “oamenii buni”, care nu au
niciun motiv să se simtă vinovaţi, şi poate duce la autopedepsire şi
chiar la suicid, în timp ce oamenii care încalcă regulile în mod
curent rareori se simt vinovaţi.

Ruşinea va fi şi ea înlăturată din educaţie, deoarece înrobeşte
omul faţă de opinia celorlalţi. Justiţia şi etica vor fi eliberate de
emoţie şi resentiment: ideile de crimă şi pedeapsă, sau păcat şi
ispăşire vor fi înlocuite cu noţiunile de greşeală şi îndreptare (dacă
este posibil, atât a celui care a greşit cât şi a consecinţelor greşelii
şi prevenţia altor greşeli). Vinovăţia, ruşinea, nevoia permanentă
de recompensă si pedeapsă externe sau interioare vor fi înlocuite
cu raţionalitatea, pragmatismul, responsabilitatea, solidaritatea,
conştiinţa interdependenţei în cadrul organismului social.
Copilului i se va explica, încă de la o vârstă fragedă, de ce, prin
consecinţele sale, o conduită sau alta este în cele din urmă bună,
respectiv rea atât pentru el, cât şi pentru ceilalţi. Sacrificiul în
general şi sacrificiul de sine sunt forme de violenţă care
perpetuează violenţa în societate. Cultul eroismului şi al
sacrificiului de sine nu va mai fi încurajat (adesea este egoist şi
perdant - vezi "generaţiile de sacrificiu", sau fraza pe care o auzim
adesea: "cât m-am sacrificat pentru tine şi iată cum mă
răsplăteşti!" etc.) Nimic nu merită sacrificiul omului, dar cel mai
important e că sacrificiul nu este niciodată necesar. Acolo unde
există voinţă şi raţiune, nu există sacrificiu. Martirii sunt mai întâi
victime; ei nu pot servi drept modele de conduită. A acţiona în
favoarea unor persoane sau cauze nu înseamnă sacrificiu, ci
înseamnă să îţi stabileşti nişte priorităţi.

Cultura şi conştiinţa nu îi fac pe oameni necesarmente
superiori animalelor. Cultura nu este o perfecţionare a naturii, iar
atunci când cultura se opune în mod deliberat naturii, îi este
inferioară. Se va dovedi mai înţelept ca oamenii să se considere, cu
modestie, nu drept cele mai complexe şi evoluate fiinţe, ci drept
fraţii cei mai mici ai tuturor fiinţelor vii. Atunci când nu se pot
comporta cu omenie, oamenii se comportă mai distructiv decât
animalele. Defectele specific umane, cum sunt pasivitatea socială,
apatia, lipsa de implicare şi de solidaritate, lăcomia, vanitatea,
aroganţa, laşitatea, nesinceritatea, toate îşi au izvorul în teama de a
pierde ceea ce unii oameni nici măcar nu posedă: simţul valorii lor
reale ca oameni. Valoarea unei persoane nu este dată de statutul
său, ci de ceea ce ea poate efectiv realiza. Oamenii trebuie să
renunţe la a mai trăi izolaţi într-o lume imaginară, cu valori
artificiale (de pildă statutul social) unde se simt importanţi şi
superiori, şi să înceapă să trăiască în lumea reală, acolo unde se
află adevărata lor valoare.

Evoluţia arată că o creştere a complexităţii şi a diferenţierii se
realizează în general cu preţul reducerii duratei de viaţă a
organismelor. Organismele simple sunt mai puţin funcţionale, dar
practic nemuritoare. Reproducerea sexuată, caracteristică şi
omului, este o formă de altruism biologic, ce ajută organismele
complexe să se înmulţească, dar, în acelaşi timp, le face muritoare.
Conştiinţa umană este un fenomen foarte complex, şi nu poate
avea o durata foarte lungă. Oamenii sunt singurele fiinţe care ştiu
că vor muri, dar aceasta nu le da dreptul să nu îi lase pe alţii să
trăiască. Oamenii nu trebuie să fie dependenţi de conştiinţă şi
obsedaţi de nemurire sau de continuare, de perpetuitate. Toate au
un sfârşit - munca, distracţia, însăşi viaţa; dacă nu înţelegem acest
lucru, înseamnă că suntem dependenţi de ele; deşi conştiinţa poate
da dependenţă, nu este nevoie să fie nemuritoare în sensul
tradiţional. De-a lungul istoriei, oamenii şi-au acceptat în general

Pater semper incertus est

Se va renunţa la educarea în spiritul vinovăţiei, ruşinii şi
sacrificiului

Vom învăţa de la natură

moartea biologică şi au decis să se înţeleagă şi să fie suficient de
altruişti pentru a împărţi cu urmaşii darul vieţii. Viziunea profundă
asupra transcendenţei, împărtăşită de marile religii, este mai
curând imanentistă -- viaţa de apoi este de fapt viaţa aceasta
deplină. Lumea de dincolo nu este concepută neapărat ca o altă
lume, ci drept lumea aceasta, privită din afara timpului şi a
spaţiului.Astfel, oamenii trebuie să se concentreze pe a trăi o viaţă
bună şi plină, nu pe a aştepta o pedeapsă sau o recompensă.
Sfârşitul vieţii nu va mai fi privit ca distrugere, sau ca “trecere”, ci
ca desăvârşire. Pur şi simplu a fi este mai important decât a fi
veşnic conştient. Se va înţelege că lumea este un întreg spaţio-
temporal, iar oamenii nu se pot separa cu adevărat şi complet de
viaţă şi de cei dragi.

Oamenii nu au nevoie de salvarea de un pericol extern, ci de a
scăpa de o viziune greşită asupra vieţii lor. Pericolul real este o
etică a catastrofei. Viaţa nu înseamnă în mod necesar suferinţă, sau
încercarea de a te elibera de suferinţă. A căuta fericirea cu orice
preţ înseamnă a fi o persoană nefericită. Nevoia de o viaţă eternă şi
fericită poate de fapt să indice o profundă nemulţumire faţă de
viaţă. Viaţa nu este un continuu dresaj, ea este mai mult decât a
căuta recompensa şi a evita pedeapsa. Viaţa va fi trăită în primul
rând de dragul vieţii însăşi.

Leadership-ul este asigurat în fapt de mituri şi instituţii, iar nu
de oameni în carne şi oase. Legenda este întotdeauna mai mare
decât omul. Puterea leadership-ului este în minţile celor guvernaţi,
şi nu în mâinile liderilor. Oamenii vor inţelege că, adesea, dorinţa
de a conduce nu este dorinţ de a-i ajuta pe ceilalţi, ci de a domina
şi de a se simţi important prin atingerea unui anumit statut,
prezentă la oameni cărora le lipseşte simţul valorii personale. De
aceea, cei mai mulţi îşi vor desfăşura activitatea cu modestie, fără
a încerca să îşi exercite puterea asupra altora.

Valorile tradiţionale legate de vârstă şi sex vor fi cultivate şi
împărtăşite în societate. Valorile copilului - sinceritatea,
curiozitatea şi ataşamentul, ca şi valorile tradiţional feminine cum
sunt precauţia şi toleranţa vor fi promovate, deoarece ele
contribuie la o lume mai creativă, mai blândă şi mai sigură.
Relaţiile personale şi familiale vor prevala asupra patriotismului
(de pildă, femeile au mai mari reţineri în a-şi trimite copiii la
război). De asemenea, schimbul de valori între oameni va fi
încurajat (de pildă, bărbaţii vor împărtăşi valorile feminine, iar
femeile - pe cele masculine). O societate în care bărbaţii
împărtăşesc valorile tradiţional feminine va fi mai paşnică, iar una
în care femeile împărtăşesc valorile tradiţional masculine va fi mai
puternică.

ţ

Oamenii sunt prea centraţi pe aparenţe şi prea nerăbdători să
facă evaluări. Imediat ce văd sau întâlnesc alţi oameni, ei tind să îi
clasifice că plăcuţi sau neplăcuţi, frumoşi sau urâţi, bogaţi sau

Se va schimba înţelegerea vieţii

Noţiunea de leadership va fi regândită

În societate va fi promovat schimbul de valori

Atitudinile fundamentale pe care oamenii le au unii faţă de
al ii se vor schimba

a

săraci, sănătoşi sau bolnavi, şi nu în cele din urmă, ca buni sau răi.
Cercetările arată că oamenii se poartă amabil cu cei pe care îi
percep ca fiind atrăgători, şi mai puţin respectuos cu cei
consideraţi neatrăgători. Oamenii vor învăţa să se trateze pe ei
înşişi şi pe alţii nu cu admiraţie, repulsie sau milă, ci cu respectul
datorat fiecărei fiinţe umane.

Tradiţiile nu vor mai fi privite ca opuse progresului societăţii.
Opiniile despre tradiţie şi religie, deşi diverse, deoarece aparţin
unor contexte culturale şi lingvistice diferite, sunt în general
complementare. Uneori, a fi corect politic înseamnă a greşi din
punct de vedere uman, cum este cazul atunci când cineva se
ruşinează de tradiţiile proprii pentru a nu îi jigni pe ceilalţi. A-ţi
cultiva diferenţele faţă de ceilalţi nu înseamnă izolare, iar a
recunoaşte că ceilalţi sunt diferiţi nu e discriminare. Simbolurile şi
tradiţiile celorlalţi trebuie cultivate şi pot fi expuse în public cu
mândrie, atât timp cât sunt de bun simţ.

Diversitatea nu este doar o caracteristică a societăţii, ci şi una a
individului. Diversitatea din interiorul fiecăruia dintre noi reflectă
diversitatea omenirii. Fiecare este în fiecare: deşi diferiţi, toţi
oamenii vor putea să îi înţeleagă pe ceilalţi şi să se înţeleagă cu ei,
deoarece vor conştientiza nu doar că fiecare este înger şi demon,
dar şi că fiecare persoană are în ea câte puţin din caracterul fiecărui
alt om.

Modul optim de a se comporta al omului de azi şi mai ales al
celui de mâine presupune a te simţi responsabil pentru întreaga
lume şi pentru fiecare persoană cu care intri în relaţie. Se spune
adesea ca trăim într-un “sat global”: mass-media actuale permit ca
fiecare individ să poată intra în atenţia lumii întregi, prin faptele
sale bune sau rele - fie că este salvator într-un dezastru sau atacator
terorist. De aceea, fiecare persoană va învăţa să se poarte la fel de
responsabil ca şi cum ar fi un lider mondial, care poate influenţa
soarta lumii întregi, şi să trateze pe fiecare ca şi cum ar fi singurul
alt om care există - deci un om extrem de important, fără de care ar
fi singur pe lume.

Departe de a împărtăşi viziunile catastrofice sau pe cele
utopice, suntem conştienţi că existenţa societăţii umane nu este un
dat, ci e dependentă de alegerile pe care oamenii le fac în fiecare
etapă a istoriei. Fiecare epocă implică schimbări mai mult sau mai
puţin spontane, care în sine nu pot fi catalogate neapărat ca bune
sau rele. Însă rolul elitelor este să discearnă care dintre aceste
schimbări pot fi utilizate şi dirijate în sens pozitiv şi să acţioneze în
consecinţă. Provocăm cititorii să identifice şi alte direcţii de
schimbare ce pot preîntâmpina stagnarea, regresul sau chiar
disoluţia lumii în care trăim.

Omul este sub vremi, ne avertizează cronicarul. Dar, privind
dintr-o altă perspectivă, aceasta înseamnă şi că omul e temelia
vremurilor.

Se va schimba atitudinea socială faţă de tradiţii

Modul de înţelegere a diversităţii, prin descoperirea
multiplicităţii interioare

O reforma etică a responsabilităţii
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Am urmărit cu interes maxim filmul lui
Dan Necşulea despre Cazul Plăcinţeanu (pe
TV 1). Un subiect pasionant, pe care, în fine,

îl auzim discutat cu sinceritate.
Ştiam ceva, dar nu ştiam totul. E vorba despre iubirea dintre

Lica Gheorghiu (fata lui Dej) şi mai puţin cunoscutul doctor
Plăcinţeanu (fratele regizoarei Sorana Coroamă - şi ea
condamnată fără noimă!). Legătură nu pe placul conducătorului.
Aşa se face că omul a fost arestat pe nedrept şi omorît, fără
explicaţii plauzibile.

Caz impardonabil! Nu unic, din păcate.
Un erou al excelentului documentar artistic este...Iaşiul. Sper

să revăd cît mai repede acest document excepţional!
Vă sugerez să-l urmăriţi, la programare.

*
rămîne-n aer: se va juca, ori nu? S-au băgat

atîţia bani ca să se constate că nu-i bună copertina? Ciudat! Nu se
putea constata cînd s-a inaugurat? Şi pierdem o competiţie
internaţională? nu exagerează cumva? Întreb şi eu, nu dau cu
parul!...

*
Văd, la o mică distanţă, pe două posturi diferite, două

interviuri cu actriţa Rodica Popescu-Bitănescu. Mă deranjează
faptul că lăcrimează, din nou, amintindu-şi puşcăria tatălui şi
boala mamei. Toată compasiunea, dar mulţi au trecut prin astea şi
nu-şi exhibă, periodic, suferinţa.

Unde mai pui că s-a reluat ponciful cu actorul care joacă
imediat după ce i-a murit mama...zău, puţină decenţă & măsură,
Rodico!

*
Am revăzut o veche montare tv cu :

minunat text! Minunat, Repan! Păcat că Aurel Rogalski juca atît
de gros, iar decorul era desuet!

*
Mădălin Voicu şi Nicu Păun, anchetaţi şi ei, fiindcă au ciordit

nişte fonduri europene destinate magraonilor. La fel, primarul
Brăilei (l-am cunoscut, părea un băiat simpatic!), pentru alt fel de
mangleală.

Aajuns să-mi fie frică să mă uit la televizor, să nu constat iar,
că suntem onaţie de arestabili - de la vlădică, pînă la opincă!

Prin 80 se spunea că 33% din populaţia României a făcut,
face, ori va face puşcărie: mi-e teamă că procentul, azi, a depăşit
50%!

*
Domne, ce-i cu bebeluşii ăia dinArgeş? Intră sănătoşi şi ies în

sicriu? Ce fel de spitale îs pe-acolo? De la apă? De la lapte praf?
De la condiţiile de igienă? De la superficialitatea medicilor?

Ceva nu-i zău!
*

Un caz dezbătut şi-n presă, şi pe : torţionarulVişinescu.
Sigur că era normal să fie condamnat, pentru multele lui

crime. DAR, abia la 90 de ani? Ce mai simte, acum? Cît va mai
face din pedeapsă? Ce reparaţie mai e şi asta?

Sentinţa era aşteptată acum 25 de ani. Oricum, ca precedent,
merge! ...(urmează Ficior).

*
Cine vrea să aprobe are o problemă de

ori de conştiinţă. Păi, conform acestui ucaz, 50% dintre noi pot fi
(cel puţin!) amendaţi! Ne-am luptat atîta să ne exprimăm liberi,
ca acum să ni se pună sula-n coaste?

Sigur că-s cazuri în care eu consider că se sare calul: dar decît
să nu se sară deloc...

*
Să mai aflăm şi de-alea bune: în 2015, am avut trei luni în care

(în fine!) naşterile audepăşit decesele. Bravo!
Ca o curiozitate: vîrsta cea mai tînără pentru mămici s-a

înregistrat în Giurgiu (26 de ani). Trage Dunărea, ori dau exemplu
prost bulgarii...

*
Am văzut la tv filmul . Peliculă care stă între bine şi

rău.
Bun, Nicodim Ungureanu, plus fetele - Laura Cosoi şi

Olimpia Melinte. Cu unele momente bune, Bogdan Stanoevici. O
miniatură agreabilă - Liviu Manoliu.

Film de aventuri post-comuniste, aţa cusăturii văzîndu-se
cam des...

*
O situaţie aberantă: ietinirea medicamentelor duce

la...dispariţia lor! 70 de produse au dispărut!
Ce-i de făcut? Să cerem să rămînă scumpe, numai că să le mai

avem? Stupidă dilemă!
*

În San Diego, o femeie a-ncercat să-şi împuşte coaforul -
nemulţumită de cum a aranjat-o. Norocul lui: s-a blocat arma.

Acum, zău, mă bucur că am rezistat tentaţiei de-a mă face
frizer!...

Arena Naţională

ISU

Castelul din Carpaţi

cuşer,

fb

Legea defăimării I.Q.,

Cel ales
P rin Constanţa ult imului

deceniu, s-a vorbit tot mai
mult, despre celebra Prinţesă

cu papirus de la Marea Neagră (
) şi despre soarta

barbară a documentului aparent pierdut
pentru eternitate. Ehei, la vremea
uceniciei mele poetice, când a început să
se nască legenda, eu însumi visam numai
superbe prinţese grecoaice, care
poposeau în voaluri străvezii, pe treptele
statuii ovidiene, ca să ne returneze, în
sfârşit, manuscrisele cu versurile pierdute
ale Poetului veşnic pribeag.

Acum ştiu însă, că legenda
s-a născut ceva mai recent,

prin contaminare, fiind vorba de două
senzaţionale descoperiri arheologice
diferite, amuzant amestecate de

la
Princess aux papyrus

Prinţesei
cu papirus

zvonistica imaginarului colectiv.
Prima, în 1959, când pe dalele de granit

brun ale bulevardului Lenin, din Constanţa,
se mai zăreau încă ameninţătoarele
inscripţii slavone lăsate testamentar de
tancurile ruseşti şi când s-a descoperit, la
Mangalia, mormântul unui bărbat
încoronat, care, uimitor, părea să ţină încă în
palma dreaptă

De aceea, în
spiritul acelor vremuri, s-a aşteptat smirnă
p ă r e r e a s a v a n t u l u i r u s M i h a i l
Alexandrovski care, sosit val-vârtej, la faţa
locului, a şi făcut propunerea-ordin ca
manuscrisul să fie bine conservat şi trimis la
Moscova pentru reconstituire şi descifrare,
ceea ce s-a şi întâmplat, deşi pentru tinerii
arheologi de la Callatis, ca şi pentru noi toţi,

fragmentele unui papirus
scris în limba greacă, dar aflat într-o stare
avansată de degradare.

Ioan Florin STANCIU cronicu a de la mareţ Moscova era echivalentă de mult, cu Apa
Sâmbetei.

Iar a doua, în anul 1988, când la
intersecţia bulevardelor Ferdinand cu
Brătianu, din Constanţa, s-a descoperit
mormântul unei domniţe tomitane cu o
situaţie materială deosebită, ţinând cont
că a fost înmormântată cu bijuterii din aur
în greutate de 162 de grame (şapte inele,
două brăţări late din aur, doi cercei
compuşi din mai multe segmente, un şirag
cu două capete de lei şi cu figurile unor
zeităţi locale etc). Fiind cel mai bogat
mormânt de femeie aristocrată, găsit de
arheologi în aceste ţinuturi, mormântul a
fost reconstituit într-o casetă specială din
podeaua Sălii tezaur, de la Muzeul de
Istorie Naţională şiArheologie Constanţa,
unde muzeografii i-au pus în glumă
numele de „Pr in ţ esa” , da to r i t ă
multitudinii obiectelor preţioase, cărora
imaginaţia populară le-a adăugat si
papirusul descoperit cu treizeci de ani în
urmă, la Mangalia şi greu digerat prin
intestinele labirintice ale Kremlinului.

Mi-aduc aminte însă, că pe la început
de nou mileniu, când l-am întrebat pe un
arheolog tomitan despre soar ta
manuscrisului enigmatic, acesta mi-a
răspuns râzând, că, atunci când va fi
necesar, ruşii vor publica ştirea că
manuscrisul a fost deja descifrat şi
interpretat ştiinţific - dovedindu-se astfel,
încă odată, că alfabetul grec era, de fapt,
kirilic, precum şi faptul că atât greaca
veche, cât şi limba geto-dacă erau,
previzibil, nişte limbi de origine slavă.

, t e j o c i ,
carevasăzică

N a u k a A k a d e m i a
!?

Manuscrisele
de la apa sâmbetei

Prieten drag,

Să continuăm aşadar, demersul nostru cultural de a relega Dobrogea, la Patria Mamă şi
de a păstra mereu vie misterioasa şi legendara istorie a Ţării de dincolo de Negură.
Mă bucur că în aceste vremuri de restrişte , am găsit gândul slobod şi fără valuri,
ce mult ne cam trebuieşte.
Cele bune să se adune, cele rele să se spele şi să se ducă pe apa sâmbetei,
iar noi să ne înnoim, din interior către exterior, şi să luminăm lumea!

Cu prietenie şi recunoştinţă,
Nelu Stanciu Constanţa, 9 febr. 2016

AU FOST FĂCUTE PUBLICE

AR FI ŞI OBOSITOR

, în
sfârşit, argumentele cu care Comisia a triat
candidaturile la titlul de Capitală Culturală
Europeană în 2021. Întâi de toate se
impune surprinzătoarea constatare că, de
fapt, competitorii (dar mai ales publicul
larg) n-au prea cunoscut (sau priceput)
regulile jocului! În 2011, revista „Cronica
veche” a publicat, în două numere, o
anchetă cu prilejul căreia au fost invitaţi
intelectuali români de marcă să se
pronunţe în legătură cu şansele Iaşului de a
deveni Capitală Culturală în 2021,
evaluând „justeţea sau injusteţea
idealurilor sale culturale”. Cu o singură
excepţie, şi aceea întemeiată pe chestiuni
e x t r a - c u l t u r a l e ( t r ama u rb ană ,
infrastructura ş.a.), toate personalităţile
invitate n-au avut nici o îndoială că Iaşul
este urbea cea mai îndreptăţită să i se
acorde râvnitul titlu. Asta fiindcă din
totdeauna s-a crezut - şi se mai crede - că
rangul european de elită se acordă urbei cu
cea mai evidentă capacitate de a produce
cultură acum şi totdeauna. Nu-i chiar aşa!
Răspunzând la întrebările „Cronicii
vechi”, George Banu observa că „există un
factor afectiv la scara unei naţiuni suscitat
de anumite oraşe”, Iaşul beneficiind
confortabil de onorantul sentiment,
întemeiat şi izvorât dintr-o dimensiune
cultural-spirituală recunoscută ca fiind de
excepţie.

şi de-a dreptul
redundant să înşirăm aici lista cu meritele
instituţiilor, unele întâi născute în spaţiul
românesc, care au asigurat şi asigură
oraşului un statut greu, dacă nu chiar
imposibil de egalat la noi, şi constant
consolidat prin producţia curentă a unor
instituţii de creaţie culturală cu prestigiu
nu numai naţional. (Din acest unghi privite

lucrurile, argumentul edililor din Baia Mare
precum că acolo a pus cândva în scenă o
piesă Liviu Ciulei pare înduioşător de
ingenuu prin comparaţie cu realitatea
spectacologică ieşeană de la 1816 şi până
azi). A funcţionat însă, şi continuă să
funcţioneze, prejudecata precum că Europa
atribuie titlul oraşului cu cea mai evidentă
îndreptăţire culturală atestată în triada
trecut-prezent-viitor. Iar nu-i aşa! După
cum rezultă din precizările justificative ale
Comisiei, este vorba, în esenţă, despre un
concurs de proiecte. Nu ceea ce a fost şi nici
ce este contează prea mult, important
devine ce va fi. Chiar a deranjat faptul că
unele proiecte ieşene sunt deja demarate,
probabil apreciindu-se că se vor slei până în
2021, cu mai mare credibilitate creditându-
se viitoarele intenţii băimărene. Adică, mai
mult cântăreşte vorba decât fapta!

a
regulilor jocului a determinat, în ultimii ani,
şi proliferarea pretutindeni în ţară a
constelaţiilor de simpozioane costisitoare,
colocvii mai mult sau mai puţin
internaţionale, festivaluri peste festivaluri,
investite optimist cu prea multă relevanţă în
consolidarea prestigiului cultural al
oraşelor candidate, şi, mai ales, cu statut de
argumente într-o competiţie în care, de fapt,
primează mai mult proiecţia culturală
virtuală decât elocvenţa realului atestat. Iar
faptul că regulile jocului au fost vag
cunoscute îl exprimă şi gesturile unor edili:
de pildă, în numele multiculturalităţii,
primarul Falcă s-a angajat să primească la
Arad... un număr consistent de emigranţi
afro-asiatici! Interesant este, că deşi
Comisia a pretins exactitate şi certitudine în
toate compartimentele proiectului ieşean
(reproşând, între altele, că partenerii de la
Chişinău şi Cernăuţi şi-au ratificat

PREA PUŢINA CUNOAŞTERE

participarea prin semnătură şi ştampilă,
dar nu s-au prezentat fizic în faţa Juriului,
precum părţile la Tribunal), explicaţiile
respingerii Iaşului, oricum regretabilă şi
imputabilă în bună măsură urbei, abundă
(observaţia aparţine alcătuitorilor
dosarului de participare) în aproximaţii de
genul „avem impresia”, „Comisia nu a fost
convinsă”, „ni s-a părut că”. După cum
semnificativ este şi faptul că Raportul
acordă cel mai mare spaţiu justificării
eliminării Iaşului încă de la preselecţie -
ceea ce ar fi derutat mai puţin de nu s-ar
face imediat comparaţia Iaşi (respins) -
Baia Mare (admis), astfel aducându-se
decizia într-o zonă a posibilei suspiciuni
(nimic de obiectat dacă titulatura
competiţiei ar fi fost de genul „Proiecte
culturale europene”, ori „Capitala
culturală virtuală europeană”).

, proiectul ieşean
putea fi „ranforsat” mai ales în două
direcţii: prima, prin amplificarea tratării
unui eveniment istoric de răsunet şi, din
nefericire, prin proporţii, propriu numai
Iaşului: taman în 2021 se vor împlini şi
comemora 80 de ani de la Pogromul din
iunie 1941. A doua: valorificarea mai
apăsată a oportunităţii frontaliere şi a
relaţiei consolidate Iaşi-Chişnău (dar şi
Iaşi-Cernăuţi), aici aflându-se un generos
teren al construcţiei cultural-spirituale de
sensibil interes european, aptă să ajungă la
dimensiunile şi amplitudinea istoriceşte
meritată. Poate utilă ar fi fost desluşirea
din vreme a regulilor, şi, de ce nu, punerea
lor în discuţie publică, spre a se evita
impresia, iertată fie-ne comparaţia, că ai
fost invitat la un meci de fotbal, iar pe teren
se joacă altceva. Să zicem, rugby.

CU SIGURANŢĂ

Radu SUCEVEANU
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