
Anul VI, nr. 3(62), martie 2016

(pag. 19)

o revist 24 paginiă nouă,

VOCA * UMBERTO ECO * SPIRITUL ELEN - SINTEZE EUROPENEŢIA UNEI REVISTE
(pag. 20-21)

Elisabeta ISANOS

Femeia e, dincolo de orice, o fiinţă duală. Se metarmorfozează dar îşi ţese
monologurile şi-şi regizează actele cu migală. Când iubeşte nu mai e loc de ieri, de
mâine, de timp alternat. Trăieşte pe viu, simte pe piele, doar al iubirii ceas. Minutarul
nu stă în al rondei căuş, ci devine arcuş, în vreme ce ea deţine vioara, partitura şi patimi
de-a dura .

Dansează după cum sufletul o îmbie şi simte. După un ritm improvizat, greu de
previzionat. E câteodată inocentă şi cuminte, răvăşitoare printr-o profundă şi
intangibilă candoare, nostalgică, debordând spiritualitate şi misticism, precum

Fecioara binevestită de arhanghel cu sceptru de crin. Asta până la revers, când devine
ea însăşi înger căzut, animat de prezent şi de nediluat trup. Alege să fie seducatoare. E
flacără. Mistuie şi arde. Un strop de culoare, o gleznă fină, un evantai, şoaptă de şarpe-
ispită, unduire diafană şi-o mască veneţiană fac parte toate din aceeaşi (d)ramă.
Arsenal senzual.

Trupu-i devine argument divergent. Imaginea lui e obsesie. Te mefistofelic
vrăjeşte. E-n tine, cu tine, hipnotică veste. Devine fluidă, precum o licoare, un cidru de
leac, plin de savoare, ce umple şi apoi se prelinge din vase. Pe unele impregnează
culoare, pe altele le părăseşte caste.

Femeia vede într-un desuu de dantelă o armă supremă. Feminitatea ei e fie prima,
fie ultima carte pe care alege s-o joace. Şi... ştie ce face.

Raluca SOFIAN-OLTEANU

(pag. 2-3)

Jean-Honoré FRAGONARD, “Leag ”, 1770, Wallace Collection, Londraănul
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Vocaţia unei reviste
Vineri, 26 februarie, s-a desfăşurat, în ambianţa domnească a Muzeului Unirii şi în prezenţa unui public fidel şi receptiv (cronicari vechi şi noi...)

festivitatea prilejuită de împlinirea a 50 de ani de la apariţia revistei CRONICA, 5 ani de existenţă neîntreruptă a revistei CRONICA VECHE. Deschiderea
i-a revenit doamnei Aurica Ichim, directoarea Muzeului, moderatori fiind colegii noştri, Aurel Brumă şi Raluca Sofian-Olteanu. S-au spus cuvinte esenţiale
privind rostul celor două publicaţii, s-au făcut mărturisiri, s-au evocat momente pline de haz şi/sau de necaz... Pentru prima dată în scurta ei istorie, graţie
sprijinului primit din partea Primăriei Iaşi, s-au acordat premiile revistei CRONICA VECHE. Întreaga ceremonie s-a desfăşurat într-un spirit colocvial,
destins, participativ. Recitalul actorului Dionisie Vitcu şi suita de cîntece oferită de corul “Flori de măr” (din Rîşca-Suceava) au î acest moment
memorabil din istoria recentă a presei culturale ieşene.

ntregit

Aurica ICHIM

Ştefan OPREA:

Mircea Radu IACOBAN:

Nicolae TURTUREANU:

: Coincidenţă sau nu, ziua de 26 februarie este
valoric gravată prin evenimentele pe care le însumă: în dealul
Copoului se sărbătoresc 150 de ani de la înfiinţarea Academiei
Române şi 75 de ani de existenţă a Institutului de Istorie iar aici, la
Muzeul Unirii, 50 de ani de la apariţia revistei Cronica. Şi poate
că nu este întâmplătoare prezenţa steagurilor tricolore în jurul şi în
curtea acestui lăcaş de patrimoniu. Şi cum nimic nu este
întâmplător, cobor în propria-mi tinereţe când, prin anii 70,
descinzând în Iaşi din ţinuturile botoşănene, eram fericită să
prind un loc printre cei care asistau la „Întâlnirile Cronicii”. Şi
mulţumesc redacţiei pentru acceptarea acestui spaţiu ca loc de
definire publică a istoriei revistei. Vreau ca şi noi, cei de la
muzeu, să ne bucurăm încă mulţi ani pentru cei care deschid
poarta întrebând:Avenit revista?

S-au făcut îndelungi şi minuţioase
investigaţii în urma cărora s-a constat că eu aş fi decanul de vârstă
al redacţiei, cu cei 35 de ani acumulaţi în cele două etape ale
revistei. (...) În toată această perioadă, cât eu am lucrat în redacţia
revistei Cronica princeps am avut 4 redactori şefi: Corneliu
Ştefanache, profesorul Liviu Leonte, Ion Ţăranu şi Ioan Holban.
Am avut colaboratori de prestigiu din toată ţara şi ne-am mândrit
publicând personalităţi ca Mircea Eliade, Constantin Noica (care
trecuseră prin perioade de interdicţie), reveniţi spre public prin
revista Cronica. Revista a avut în aceste perioade, în linii mari,
chipul şi asemănarea cu aceştia: cu multe calităţi, cu multe
neajunsuri, unele defecte, unele obedienţe (...) A venit revoluţia.
S-au întâmplat mai multe lucruri, mai mult neplăcute decât
plăcute, au izbucnit orgolii, atitudini care nici nu credeam că ar
putea exista. În zilele revoluţiei, am scos revista în regim de
cotidian, cu un tiraj mărit de 4 ori, 25.000 de exemplare, desigur,
cu mai puţine pagini. Se vindea ca pâinea caldă în acele zile. S-a
mărit redacţia cu oameni noi: Florin Cântic, George Pruteanu,
Cătălin Ciolca,Ana Maria Rusu,Virgil Cuţitaru, Daniel Dumitriu.
N-au stat mult, fiindcă banii se terminaseră, de unde restrângerea
numărului de redactori. În 96 am plecat şi eu prin transfer la
revista „Dacia literară”. Apoi, după o cesură de câteva luni, a
apărut revista Cronica, serie nouă, cu o redacţie mult redusă, mai
mult o redacţie de familie, redactorii din vechea gardă fiind
invitaţi, încetul cu încetul, să plece. (...) La împlinirea a 45 de ani
de la apariţia Cronicii, un grup de oameni am zis să scoatem un
număr de revistă ca rememorare. L-am scos, l-am lansat public, a
fost bine şi-am trecut la un altul şi de 5 ani scoatem revista

Fănică (Ştefan Oprea, n.red.) a
vorbit în calitate de decan şi om al Cronicii. Mie îmi revine
calitatea de supravieţuitor din echipa de conducere dintâi
(Ştefanache, Sturzu, Iacoban, Barbu). Numai eu sunt în viaţă, iar
din fostul colegiu de redacţie, de 22 de persoane, iarăşi, sunt doar
eu. Este voia Celui de Sus, dar vreau să vorbesc despre tinereţea
celor de atunci.Aveam 25 de ani!Astăzi apariţia unei reviste poate
fi un eveniment cât se poate de banal, dacă ai chef şi ai bani poţi să
scoţi cinci reviste pe zi. Dacă le ţii mai departe, e bine, dacă nu, nu
te întreabă nimeni. Nu-ţi reproşează nimeni nimic, nu ceri
aprobare nimănui. (...) Cronica a avut diverse vârste. Eu pot să
depun mărturie pentru cea dintâi, care se înscrie într-o perioadă de
oarecare deschidere. În 1965 se schimbase conducerea de partid,
şi am avut cu toţi iluzia că vom avea parte de un asemenea
tratament pe mai departe. N-a fost să fie. Vârstele revistei au fost
influenţate de persoana redactorului şef dar şi de climatul şi
rigorile politice care s-au năpustit asupra culturii româneşti, a
presei, prin repetata strângere a şurubului, până s-a terminat
filetul. (...) Rămân recunoscător acestei reviste şi vreau să vă spun
că noi, cei care lucrăm la „Cronica veche”, o facem absolut
voluntar, nu este nicio persoană remunerată, ne bucurăm de un
sprijin financiar aleatoriu, prin proiecte, bine că este şi acesta,
pentru care alergăm mult şi pentru care se binemerită să-i
amintim undeva pe cei care ne mai sprijină.

În cronologia revistelor culturale,
literare ieşene, Cronica s-ar afla, ca longevitate, pe locul al treilea,
după Convorbiri Literare şi Viaţa Românească. Revista cu titlul
Cronica, sigur, nu mai apare de câţiva ani, a dispărut, intrând într-
o altă combinaţie care în urmă cu vreo 20 de ani i s-o fi părut
foarte tentantă redactorului şef de atunci, până la a se dovedi că e
greu de făcut o revistă. (...) Eu am forţat nota vorbind, într-un
editorial recent, despre o „cronică de familie”. Actuala Cronică
(veche), spre deosebire de cea de la care am fost eliminaţi,
formează un alt fel de familie, un grup, cum spunea regretatul
Adrian Neculau. Criteriul apariţiei acestei reviste a fost
recuperarea spiritului Cronicii şi reactivarea acelora dintre noi
care mai au încă de comunicat ceva lumii. Ni s-au alăturat alţii şi
alţii, tineri şi tinere, inclusiv noi, iniţiatorii, comportându-ne ca
nişte „tineri de vârsta a treia”, cum ne definea acelaşi Adriaan
Neculau.(...) În ce mă priveşte, cred că am avut înscris în destin să

Cronica veche, o revistă nouă.

lucrez la această revistă. La absolvirea facultăţii, în 1966, în
Cronica mi-a apărut o pagină de poezie. Era ceva uluitor. Era şi
poza, sigur, la 25 de ani, fără barbă... M-a surprins generozitatea
care venea din partea unei tinere redacţii, cum era atunci. Pagina a
avut ecou, au scris despre mine Doinaş, Caraion... Un cincinal am
fost redactor la Radio Iaşi, iar în 71, exact în momentul
introducerii „revoluţiei culturale”, m-am transferat la Cronica.
Am lucrat sub trei „dictaturi” trei redactori şefi. Vreau să spun că
au fost nişte „dulci”, faţă de ce se înţelege prin dictatură. Deseori
am conlucrat împreună, am „conspirat” pentru apariţia unor texte
mai dificile, cu aluzii, cuişoare, fitile, aşa cum se obişnuia atunci.
Din cauza mea a fost topit un număr de revistă şi unul a fost dat la
retipărit. Cel dat la topit este legat de descinderea celebrului
cenaclu Flacăra la Iaşi, în frunte cu nemuritorul Adrian Păunescu.
Cenacliştii devastaseră hotelul Traian, proaspăt renovat,
remobilat, despre asta eu scriind o notă fulminantă. Aşa, tipărită,
Cronica a ajuns la primul secretar, cel în funcţia asta prin 78, şi
care, deşi nu fusese la spectacol, când a văzut nota respectivă, a
ordonat să se oprească tirajul (care era tras până la ultimul
exemplar). Drept urmare, la sediul revistei (acolo unde este acum
Starea Civilă), am avut un morman de exemplare din care dădeam
oricui era interesat. A doua întâmplare a fost legată de tăierea
teilor, pe Bulevardul Copou, de un precursor al lui Nichita, dar
care, spre deosebire de acesta, a replantat tot tei. De altfel şi acum
ne păstrăm suflul civic necesar: în Cronica veche, am făcut anchete
legate de soarta statuilor din spaţiile publice şi, încă pe când nu se
gândea nimeni la un posibil statut al Iaşului ca o capitală culturală
europeană, Cronica veche dezbătea ideea. Au participat
personalităţi distincte din ţară, din străinătate şi, dacă s-ar fi luat
startul de atunci alta ar fi fost, sigur, situaţia în acest moment.

Nicolae PANAITE:

Alexandru CĂLINESCU:

Virginia BURDUJA:

Privind la contactele avute la Cronica
străveche am ajuns la cronica cea nouă, „veche”, de astăzi. Iar cei
cinci ani sunt o sărbătoare, nu doar a redacţiei ci a tuturor, cei care
sunteţi aici, dar şi mulţii colaboratori din ţară, din afară.Aniversări
au mai fost legate de Cronica. Mi-amintesc cu drag că, atunci când
s-a sărbătorit numărul 1000 al Cronicii străvechi , am fost invitat să
particip cu un text mai scurt şi am dat o poezie. Şi a fost important
pentru mine să mă aflu flancat de maestrul Horia Zilieru şi de
Ioanid Romanescu. În perioada 80-90 am publicat în Cronica de
patru ori, nu mai mult. În 1981, când poetul Mihai Ursachi a plecat
şi a rămas în Statele Unite, am scris un poem cu o anagramare a
numelui poetului. Poetul Nicolae Turtureanu a selectat 3 din cele
6 poezii date şi, între acestea, şi poemul cu anagramarea. La 3-4
zile am văzut corectura în şpalt, mare bucurie pentru mine, desigur,
dar cineva din redacţie a descoperit anagramarea. Urmarea? Doi
ani nu am mai fost publicat de nimeni.

Am avut o relaţie constant bună cu
revista Cronica, cu cei din redacţie, cu profesorul Liviu Leonte, cu
Nicolae Turtureanu, cu Ştefan Oprea, cu Ion Ţăranu, care nu
intervenea niciodată în ceea ce priveşte alegerea cărţilor... Cronica
a fost o revistă vie, o revistă bună, o revistă necesară, de care mulţi
ne-am simţit şi ne simţim aproape. Acum am debutat în numărul
festiv din Cronica veche... Cred că e prima oară când scriu în
Cronica veche şi, în această ipostază reconfortantă de debutant,
îmi urez să fie într-un ceas bun! Urez revistei şi celor care o fac o
viaţă lungă şi, sigur, ar fi mult prea frumos să redevină săptămânal,
dacă într-o zi s-ar întâmpla o astfel de minune, dar şi aşa este o
revistă care contează mult.

Mulţumesc Cronicii pentru cei 26 de ani
petrecuţi în umbra ei şi Cronicii Vechi pentru că rezistă, dăinuie de
cinci ani, prin dăruirea plină de har dovedită de cronicarii seniori şi
de cei tineri cronicari.Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere
să-mi trăiesc încă o viaţă profesional împlinită şi familiei că m-a
răbdat. (...) Din noianul de amintiri, am ales una, sfârşită într-un

exerciţiu liric care va urma de îndată. 1984 sau 1985, miercuri era,
ziua când „Cronica” intra la tipar, motiv pentru care mă
prezentam dimineaţa la opt la datorie şi plecam când planele
duduiau deja. Pe la 9-9,30 seara, am ieşit din tipografie cu Nicolae
Turtureanu, care fusese cap limpede la respectivul număr. Peste
oraş stăpânea deplin întunericul obişnuit, doar rare maşini îşi
trimiteau spre noi, dinspre Podul Roş, câte-o stingheră pâlpâire de
far. Eram bucuroasă că de astă dată nu sunt singură, dar tramvaiul
1 a venit şi poetul a plecat. Iar eu am rămas să aştept, cu inima
strânsă în stomac de o iraţională spaimă, cinciul pentru cartierul
Alexandru unde locuiam. Frica poate fi alungată prin gânduri de
bine şi pace aşa că am poftit cuvintele să-mi lumineze locul, să-mi
ţină tovărăşie. Iată-mi „garda personală” din amintita seară
întunecată şi târzie:

N-am prea avut parte de asemenea
momente (premiale) de-a lungul carierei mele publicistice. În
ceea ce priveşte relaţia revistei de acum cu cea dintâi, s-a produs
un miracol, fiindcă a putut relua starea de spirit a Cronicii
princeps, şi asta numai întrucît au existat cei care au lucrat acolo,
care au pus bazele, care au ştiut exact cum să se adapteze
vremurilor în mişcare, ca să nu se înece. Mulţumesc Cronicii
vechi pentru că m-a făcut să răspund unor cadenţe exterioare, să
mă disciplinez, într-un fel. Este bine că au adus în redacţie tineri,
nume noi. Orice nouă intrare, de tineri este vorba, scade media de
vârstă a revistei: veche dar nu prea bătrână (ca vârstă). Este o mare
bucurie să te implici într-un proiect care nu eşuează, deşi unii au
scris, au prevăzut moartea definitivă, după primul număr, al
revistei. Şi uite că nu este aşa.

Astăzi dimineaţă am primit un
afiş. E un dar din partea tânărului artist grec, Nikos Terzis se
numeşte, mi l-a oferit în urma unei expoziţii despre care am scris.
Am fost absolut şocată când l-am desfăcut. Şocată este cuvântul
cel mai potrivit, fiindcă afişul includea, nimic mai mult decât un
cuţit şi un plasture. Am derulat în minte tot felul de scenarii,
desigur, şi m-am gândit că, apropo de Cronica veche, are o
semnificaţie aparte. Oricât a ales să mă sculpteze viaţa în aceşti
ultimi cinci ani, am găsit adesea în Cronica veche şi implicit în
oamenii ei, un veritabil plasture cu balsam. Acela pe care mi-l
doream.

Este foarte adevărat ce spunea
doamna Lulu (Virginia Burduja, n.red.): Eu sunt „copilul”
Cronicii vechi. Domnul profesor Mircea Ciubotaru, colaborator
şi dumnealui la această revistă, m-a luat de mânecă şi m-a adus în
această redacţie. Ce am găsit aici? O extraordinară poveste (şi toţi
avem nevoie de poveşti), o extraordinară poveste de iubire pentru
valoare, de iubire pentru cei care scriu, şi a dumneavoastră, cei
care ne citiţi. O poveste despre curaj, despre luptă, într-o vreme
din ce în ce mai potrivnică, în care toate par să dezvolte o luptă,
fiecare cu fiecare şi sufletul nostru cu el însuşi. Am găsit nişte
prieteni extraordinari, am găsit nişte „umere” pe care mă pot
sprijini la nevoie.

Am luat biletul de avion, din Roma, acum
trei luni, anticipând, într-un fel, întâlnirea de astăzi. Cred că
revista nu are neapărat nevoie de mine, mai mult am eu nevoie de
această revistă. Pentru mine, cea stabilită-n Italia, Cronica veche
are rolul unui fel de cordon ombilical. Mă ţine legată de acea parte
din mine în care m-am născut, m-am format, şi pe care nu vreau s-
o uit.

Cădere dimineţi transparente/ paşi grăbiţi,
feţe clonate/ adumbrite-n bestiar domestic/ peisaj bătut de vânt/
fum de locomotivă,/ asurzitor şuier, scântei, / lemn tocit, traverse
sparte pod/ balans în nelinişte albă/ să nu cazi în gol/ prin
spărtura/ lărgită/ scări te prind în căderea lor/ mereu aceleaşi/
inutile ca şi tine / dimineaţa/ la orele amiezii/ seara sau noaptea/
când visezi la/ dimineţi transparente.

Angela TRAIAN:

Raluca SOFIAN-OLTEANU:

Mihaela GRĂDINARIU:

Florentina NIŢĂ:

Ştefan OPREA, Mircea RADU-IACOBAN,
Mihaela GRĂDINARIU, Nicolae PANAITE

Dionisie VITCU, Raluca SOFIAN-OLTEANU, Bogdan ULMU,
Nicolae TURTUREANU, Ştefan OPREA, Mircea RADU-IACOBAN
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Mircea CIUBOTARU: Acum este pentru mine, ca fiinţă de
hârtie şi cumpărătoare încă, un moment astral în legătură şi cu
diploma şi cu premiul (acest plic). Diploma este importantă
pentru că este prima după diploma pe care am primit-o în clasa
întâi. În legătură cu plicul este o problemă mult mai importantă.
Eu sunt încă debutant vechi la Cronica princeps, în numărul opt
din 1966. Eram student în ultimul an şi regretatul Mihai Drăgan
mi-a propus să scriu prima mea cronică literară. Promiteam să
devin cronicar literar, dar a venit din urmă colegul Alexandru
Călinescu (mai mic cu un an) şi atunci am abandonat. Cu alte
cuvinte, am un prim naş literar căruia nu am cum să-i mulţumesc.
Dar am şi al doilea naş căruia trebuie să-i mulţumesc cu cuvinte
tradiţionale: Săru mâna, naşule! E vorba de Neculai Turtureanu,
care mi-a cerut insistent să reiau o veche legătură sporadică şi
întreruptă cu această revistă şi m-a făcut să scriu, de un număr de
luni, la această publicaţie. În ce priveşte premiul, un plic,
desigur, sunt tentat să-l deschid, fiind motivat de faptul că în
îndelungata mea carieră de om bătrân am primit o singură dată o
recompensă pentru un text scris. Asta a fost în anii 70, când am
primit prin poştă o sută de lei de la Cronica, pentru un text
publicat. Cu banii aceia se putea cumpăra trei sferturi dintr-un
pantof. Nu mai ţin minte dacă pentru dreptul sau pentru stângul.
Oricum, nu am cumpărat, sunt curios să văd ce este aicea, poate
completez şi cumpăr şi pantoful celălalt.

Premiile revistei

Alexandru

Cronica veche

ZUB, Cătălin MIHULEAC, Raluca SOFIAN-
OLTEANU, Virginia BURDUJA, Mihaela GRĂDINARIU,
Mircea CIUBOTARU, Călin CIOBOTARI, Florin FAIFER,
Aurel BRUMĂ, Filaret IURNIUC, Florentina NIŢĂ, Angela
TRAIAN

Palas Mall a găzduit cea de-a XXIV-a ediţie a Tîrgului de
carte LIBREX. Edituri din toată ţara, public fluid, lansări,
recitaluri, tradiţionalele premii. Este pentru prima dată cînd
organizatorii au acordat un spaţiu şi un timp de expunere
revistei CRONICA VECHE, faptă pentru care le mulţumim.
De asemenea, cronicari vechi şi noi, redactori şi/sau
colaboratori ai revistei şi-au lansat recente apariţii
editoriale. (N.T.)

Ora „Cronicii vechi”

Florin FAIFER:

Călin CIOBOTARI:

Aurel BRUMĂ:

Nu este primul premiu pe care îl primesc,
nu ştiu dacă e ultimul, Doamne fereşte!, şi el confirmă, într-un
fel, că eu am colaborat atunci şi memoria tuturor reţine cam 50
de ani, adică vârsta pe care o am acum, dacă vreau să fiu cochet.
Cred că apariţia Cronicii este un moment fast în biografia mea
intelectuală, cred că eu am meritat ca revista Cronica să apară şi
Cronica a meritat la rândul ei să-i fiu colaborator.

Cronica veche este singura revistă la
care scriu pe gratis, pentru că, spre deosebire de alţii, nu cred în
gratuitatea în cultură, orice efort trebuie plătit. Şi dacă ne
obişnuim cu această gratuitate şi cu acest mod de a face totul
gratuit, ajungem să facem compromisuri: aşteptăm de la
primărie nu ştiu ce sponsorizare şamd. Colaborez la această
revistă pentru nişte oameni din board-ul revistei, la care ţin
foarte mult şi cap de listă este Ştefan Oprea. Mă regăsesc foarte
mult în umorul foarte fin şi umorul de foarte bună calitate a
multora de la această masă (Mircea Radu Iacoban, Nicolae
Turtureanu, Bogdan Ulmu) şi mă simt compatibil cu spiritul viu
al revistei. Eu personal citesc din ce în ce mai puţine reviste
culturale pentru că ne face să pierdem timpul de cele mai multe
ori, ştiind că nu generează nici o dezbatere de idei, nimic. Or, în
Cronica veche se dezbat probleme vii ale societăţii în care trăim.
Intelectualul trebuie să se implice civic în societatea în care
trăieşte. Dacă ne punem în turnul de fildeş contemplativ n-am
rezolvat nimic.

Cinci ani de Cronica veche, cinci ani de
când mi-am dat demisia prin pensionare de la Instituţia
Cuvântului rostit. La Cronica veche m-am întâlnit cu mine
(arcanele!), reîntâlnindu-mă cu oameni dragi mie. Şi lucrul mă
asigură că n-am stat de pomană. Am scris 11 cărţi (mi-i frică să
spun douze, că se leagă de treaba de mântuială, de duzină) dintre
care, şi prin colaborarea cu IBS-tv, două sunt cărţi de interviuri.
Sunt oarecum fericit sperând să existăm şi luna viitoare, cealaltă,
următoarea, dacă şi cititorii speră la fel.

Elena LEONTE: Aniversarea a fost un prilej de a ne aminti
de anii noştri tineri, de atmosfera redacţiilor - Cronica, Junimea,
Convorbiri Literare, Flacăra Iaşului - realmente frumoasă,
armonioasă, stimulativă. Mai toţi scriitorii consacraţi de acum,
istoricii, cercetătorii se întâlneau în redacţii, la evenimente, se
invidiau, dar se şi ajutau, împărtăşeau idei... Cenzura era sabia
lui Damocles de deasupra tuturor.Autorii puteau fi interzişi de la
a mai publica, redactorii erau daţi afară, cu slabe şanse de a fi
angajaţi undeva... Eram tineri înfricoşaţi, dar şi entuziaşti. Cine
să mai înţeleagă vremurile acelea?

Parcă mai substanţiale decât oricând au fost la
-ul din această primăvară, întâlnirile

autorilor cu publicul cititor şi iubitor de carte.
Acestea s-au ţinut lanţ în toate zilele târgului, singura
nemulţumire manifestată - şi de o parte şi de cealaltă - fiind în
legătură cu timpul prea scurt rezervat fiecărei întâlniri. Am
simţit şi noi, cronicarii, acest neajuns, ora rezervată revistei
fiind, în realitate, o jumătate de oră. Din păcate, nu s-a putut
aduna întreaga redacţie, varii motive împiedicându-i pe unii
(Nicolae Turtureanu, Nicolae Panaite ş.a.) să fie de faţă. Au
participat doar Mircea Iacoban, Virginia Burduja, Mihaela
Grădinariu, Raluca Sofian-Olteanu, Aurel Brumă şi
subsemnatul, iar dintre colaboratorii-autori de rubrici: Alex
Vasiliu şi Mircea Ciubotaru.

Principala temă a întâlnirii a fost, fireşte, dubla aniversare
pe care revista a sărbătorit-o în februarie trecut: 50 de ani de la
ctitorirea hebdomadarului de cultură „Cronica” (12 februarie
1966) şi cinci ani de la renaşterea sub noul titlu, „Cronica
veche”. Fiind singurii supravieţuitori ai momentului ctitoririi
de acum o jumătate de secol, atât subsemnatul, cât şi Mircea
Radu Iacoban le-am amintit ascultătorilor unele aspecte
semnificative din evoluţia revistei, unele succese pe care
aceasta le-a obţinut, în ciuda dificultăţilor cu care ne-am
confruntat (cenzura, lipsa finanţării etc.), afirmările pe care
revista le-a prilejuit în diferite domenii ale creaţiei literare,
artistice, ştiinţifice etc. Prin apariţia săptămânală a revistei,
Iaşul reintra, cu un ton reînnoit, în contextul cultural naţional,
după ce, în perioada imediat postbelică, prestigiul său se
diminuase evident. Noua generaţie de scriitori, de artişti
plastici şi muzicieni, de cercetători în varii sectoare ale ştiinţei
avea acum şansa de a-şi afirma potenţialul creativităţii şi de a
intra, prin intermediul revistei, în dialog naţional şi
internaţional spre folosul lor şi al vieţii culturale româneşti.
Cel puţin pentru zona Moldovei - în care a fost singurul
hebdomadar de cultură, „Cronica” a jucat un rol stimulativ, a
produs o adevărată emulaţie printre scriitori şi artişti, a publica
în paginile ei fiind o şansă sigură de afirmare.

Despre actuala etapă din evoluţia revistei au vorbit mai
ales redactorii mai tineri, cei care ni s-au alăturat, cu
entuziasm, după februarie 2011, adică Aurel Brumă, Mihaela
Grădinariu, Raluca Sofian-Olteanu şiAlexVasiliu.

Cititorii prezenţi la această întâlnire s-au arătat interesaţi
de noua variantă a publicaţiei noastre Cronica veche”, unii
dintre ei răsfoind numărul aniversar (apărut, fireşte, în
februarie) şi apreciind - mai ales în discuţii individuale de
după jumătatea de oră oficială - atât ţinuta elegantă, cât şi
varietatea temelor abordate de semnatarii prezenţi în acest
număr. ( )

Librex

„

Ştefan OPREA

Dialogurile teatrale

Printre cărţile de teatru care au fost lansate la -ul
recent încheiat s-a aflat şi cea semnată de doi cunoscuţi
scriitori şi teatrologi, Bogdan Ulmu şi Călin Ciobotari.

Intitulată şi apărută la Editura ARTES a
Universităţii de Arte „George Enescu”, cartea este rezultatul unui
lung interviu care a durat exact un an de zile, într-o cadenţă de o
întrebare / un răspuns pe zi; de unde şi titlul.

Cartea a fost prezentată de criticul Ştefan Oprea, care a vorbit
mai întâi despre cei doi autori, despre realizările lor anterioare,
amândoi fiind autori de cărţi de teatru, critică şi teatrologie -
prezenţe active în viaţa teatrală românească şi profesori la
Universitatea de Arte din Iaşi. Ideea acestui lung dialog a fost
apreciată de prezentator ca foarte originală, inedită, temele şi
subiectele abordate de cei doi protagonişti acoperind o zonă foarte
largă a vieţii teatrale actuale, de la problemele dramaturgiei la cele
ale regiei (ale regiei tinere mai ales), de la managementul teatral la
condiţia tinerilor absolvenţi ai Facultăţilor din domeniu, de la
festivalurile teatrale la prestigiul teatrului românesc în lume, de la
profilul unor personalităţi teatrale de altădată la viaţa (şi moartea!)
în lumea artiştilor de azi.

„Oameni de teatru fiind, nimic din ceea ce este teatral nu le
rămâne străin celor doi interlocutori” a spus vorbitorul, referindu-
se la multitudinea aspectelor teatrale dezbătute în acest original
volum.

Librex

365 dialoguri teatrale

Au vorbit, fireşte, şi autorii. Călin Ciobotari, cel care a pus
întrebările, a declarat că volumul s-a născut din irepresibila nevoie
de dialog. De altfel este cunoscut ca autor al mai multor volume-
interviu, genul fiindu-i mai familiar decât toate celelalte genuri pe
care le practică în calitate de scriitor (prozator şi dramaturg) sau de
critic şi publicist. S-a confesat, pe scurt, şi Bogdan Ulmu care a
subliniat faptul că el, ca un ludic irecuperabil ce se află, a primit
provocarea lui Călin Ciobotari ca pe un joc, un joc superior, un joc
al spiritului. S-a şi autocaracterizat puţin (cum o face şi în carte):
„Eu iubesc calmul valorilor. Eleganţa şi fineţea. Accept
licenţiozitatea, dar nu trivialitatea şi pornografia” (apropo de
unele spectacole „tinere”).Vreau luciditate şi intransigenţă”.

este cartea unor pasionaţi, ba chiar a
unor împătimiţi ai teatrului, iar prezentatorul a îndemnat publicul
prezent să-şi preocure o bucurie citind-o.

365 dialoguri teatrale

(Stelian V.)

Unde ne sunt visătorii
Librex, ziua a patra, întâlnire cu cititorii. E sâmbătă şi, vorba lui
Klaus, „ghinion”. Am ales 25 de minute din cele trei ceasuri
elveţiene, made in U.E., China. Mă recuperez din braţele poetului
director Lucian Vasiliu, strâng de la distanţă palma fluturată de
Gellu Dorian, mă rostogolesc prin culorile tablourilor lui Mihai
Coţovanu până la binemeritatul nivel zero minus. Aici trei cititori
pe treizeci de scaune, dincolo, la Fântână, premiile, premianţii,
televiziunile, microfoanele. Comunicăm idei: starea vremii, noile
ozn-uri, e-coli şi starea brânzei (dacism) la românii europeni. O
domnişoară mă apucă de braţ, zice ce zice că zice, n-aud, şi atârnat
de-o ţoşcă berede (carnet, pix, antologia Supratexte - 2014) sunt
secerat de blitzul celei de a doua. Un tzunami întârziat (şapte
persoane cititoare) asediază ultimele secunde. Liftez ca un laş
Gloria (o doamnă ceva mai corpolentă) din pumnul căreia se
scurge un sul de hârtie (Întrebări? Cumpărături?) şi mă las în voia
scării rulante care urcă necontenit spre „Exit”. Exist încă, sunt
liber. Şi apăs deasupra inimii. Da, portofelul mai este acolo. (A.B.)

Alexandru CĂLINESCU, Mircea CIUBOTARU,
Ioan şi ZENOVIA ŢICALO, Ioan HOLBAN, Ion ŢĂRANU

O parte din redacţia Cronicii vechi Marius CHELARIU, Mihaela GRĂDINARIU şi
Cassian MARIA-SPIRIDON

Călin CIOBOTARI, Ştefan OPREA şi Bogdan ULMU
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întâlniri de destin

IULIAN PAŞALIU:
MEMENTO EGO-ISTORIC

Cu ani în urmă, ocazional, am scris un mic text despre
lingvistul-epistemolog Iulian Paşaliu, ale cărui strădanii în
domeniu îmi păreau demne şi de stima altora. După un deceniu,
constat că textul în cauză e încă actual şi sper să nu devin prea
abuziv dacă îl reproduc mai jos, contând anume pe acordul tacit,
amiabil, al revistei în care a apărut iniţial . E un fel de a marca
momentul aniversar de acum.

Rar se întâmplă ca între valoarea reală a unei creaţii şi ecoul
public să existe de la început un acord deplin. Recunoaşterea
imediată şi pe măsură se vădeşte mai curând o ciudăţenie decât
efectul normalităţii. Ne putem întreba, retoric, de ce lumea
noastră a ajuns atât de insensibilă la propriile valori. Modeştii,
discreţii, profesioniştii fără zgomot şi strategii de imagine nu
intră, pesemne, în sistemul comun de evaluare.

Este cazul lingvistului Iulian Paşaliu, fost cercetător la
institutul de resort din capitală, cu o biobibliografie ce ar merita
fără îndoială atenţia unui specialist în domeniu. În afara câtorva
colegi, prieteni sau foşti deţinuţi politici, puţină lume (desigur,
specialişti de strictă competenţă lingvistică) va fi auzit de
numele său. Cu toate astea, Iulian Paşaliu e un specialist de înaltă
clasă în lingvistica aplicată la antropologia culturală şi la teoria
cunoaşterii, teorie pe care o ilustrează de câteva decenii pe linia
structuralismului genetic. Nimeni nu pare să fi adâncit aşa de
mult opera lui Jean Piaget, din care a şi tradus

, adăugându-i o postfaţă demnă de tot interesul. Studii
de mare acribie în domeniul amintit i-au permis, de-a lungul
anilor, să contribuie sensibil la progresul cunoaşterii. Nu am
competenţa să le judec. Voi face însă unele estimări de
ansamblu, mai mult spre a fixa direcţiile în care şi-a manifestat
spiritul cognitiv.

Născut la 15 martie 1926, în comuna Urşi, judeţul Olt, Iulian
Paşaliu provine dintr-o familie ce prosperase în perioada
interbelică şi care după război a avut soarta ţării însăşi, o ţară
ocupată de sovietici şi distrusă sistematic, pentru ca noii stăpâni
să-şi poată exercita nestingheriţi autoritatea. Era inevitabil ca
această situaţie să-şi pună amprenta pe destinul său. Absolvind
liceul „Radu Greceanu“ din Slatina, tânărul Paşaliu s-a înscris la
Facultatea de drept din capitală, în chiar anul 1944, care avea să
instituie o cezură drastică în istoria noastră. Militant liberal, el a
fost arestat în primăvara lui 1948, efectuând doi ani de
recluziune pentru activitate anticomunistă. I-a fost dat să se afle
la Piteşti chiar pe timpul „reeducării“ de tristă faimă, însă fără a
fi atins personal de ororile ei. Din toamna lui 1950 până în
februarie 1958, a avut domiciliu obligatoriu, cunoscând izolarea
şi restricţiile respective. Arestat din nou, a stat încă patru ani în
închisoare, cu toate mizeriile noului val de represiune, fiind pus
în libertate la 20 februarie 1962, după ce fusese între timp
„achitat“.

Înscris la Facultatea de Filozofie din capitală, în toamna
aceluiaşi an, a fost transferat din oficiu (filozofia era prea
„ideologică“) la filologie, pe care a absolvit-o peste cinci ani,
timp în care vocaţia lui de cercetător şi-a găsit o expresie în
comunicarea despre ,
domeniu afin cu ceea ce lingvistul avea să studieze metodic, ani
şi ani, la un institut de specialitate.

După o scurtă perioadă didactică, la un liceu din Armăşeşti,
şi-a făcut doctoratul, ca bursier (timp de trei ani) la Centrul de
Cercetări Fonetice şi Dialectale al Academiei Române,
susţinându-şi apoi teza (

), în 1972, sub îndrumarea
profesorului Emanuel Vasiliu. Era o temă cu mari implicaţii, din
care lingvistul avea să facă un vast câmp de studii
interdisciplinare şi comparate. A funcţionat apoi ca semiotician
la , de unde a fost
disponibilizat, în 1983, cu ocazia unor restructurări în domeniu,
deşi se impusese deja prin noutatea şi valoarea eminentă a
studiilor sale.

„Aquelque chose malheur est bon“.Aflându-şi loc de muncă
la Biblioteca Centrală de Stat (ulterior Naţională), într-un
departament de maxim profesionalism, a avut ocazia să-şi
extindă orizontul informaţiei, dincolo de limitările impuse de
planurile existente în spaţiul cercetării. Recuperat de acest
spaţiu după schimbarea de regim, a funcţionat din nou ca
cercetător, din februarie 1990 până la 1 iunie 1997, când a fost
pensionat la limita de vârstă.

De atunci, Iulian Paşaliu n-a încetat să lucreze la marele său
proiect epistemologic, vizând elaborarea unei „gramatici
operatorii“, proiect menţionat deja într-o sinteză de istoria
logicii româneşti . Nu am calitatea de a-l urmări în domeniul său
specific, atât de sever formalizat, însă unele menţiuni de ordin
general se cuvin totuşi făcute, fie numai şi pentru a preveni
publicul larg asupra unui tip de activitate ştiinţifică.

Valoarea operei în cauză nu e singurul temei al acestor
rânduri. Omul Paşaliu suscită nu mai puţină consideraţie, pentru
felul cum se raportează la epocă şi la semenii săi. L-am întâlnit
prima dată la Salcia, în Balta Brăilei, unde executa o pedeapsă
„corecţională“, a doua şi nu cea mai blândă. Atent la raporturile
cu ceilalţi, discret şi sensibil, trecea drept omul pe judecata
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Tratatul de logică
operatorie

Un dicţionar pentru traducerile automate

Cercetări semantice asupra verbului în
limba română contemporană

Institutul de Cercetări Fonetice şi Dialectale

căruia puteai conta oricând, fiindcă nu se lansa în sentinţe fără
rost, nu specula şi nu admitea să se îmbete, cum se spune, cu apă
de trandafiri. Am în minte, vie, silueta lui de atunci, firavă, dar
lăsând totuşi impresia de vigoare, întâlnită adesea, la finele
anului 1959, pe „aleea“ centrală a coloniei, mai ales în zilele de
nemuncă. Frecventa, ca şi mine, un grup de „prizonieri“ ce
profita de clipele de relaxare pentru obişnuitul schimb de
informaţii şi opinii menit să le cultive tonusul. Formaţia lui de
jurist se arăta de folos în scurtele analize ce se efectuau în
asemenea ocazii. Nimeni nu era acolo destul de bine informat
pentru a emite concluzii valide. Tocmai de aceea era nevoie ca
analizele să fie cât mai prudente, iar oameni ca Paşaliu se
impuneau numaidecât prin raţionamentele emise. „Faptele“ erau
aceleaşi, puţine, sărace, contradictorii, pe ele eram siliţi a ne
întemeia tentativele de a conchide asupra „momentului“. Un
petec de ziar, găsit din întâmplare pe câmp sau oriunde, devenea o
sursă de informaţii utile, fie că era vorba de evenimente externe
sau de situaţia dinăuntru, adesea ca un simplu indiciu de
atmosferă. Mai toţi memorialiştii recluziunii politice sub
dictatura comunistă se referă la aspectul în discuţie, atrăgând
luarea-aminte asupra precarităţii ştirilor. Incertitudinea domnea
peste tot, fiindcă rareori se întâmpla să apară informaţii destul de
recente şi de relevante pentru a sprijini un discurs coerent pe
seama lor .Atrage totuşi concluzii întemeiate devenea o exigenţă
la nivel de individ sau de grup. Iulian Paşaliu era în măsură, ca
jurist şi ca om implicat în lupta politică a tineretului liberal, să
facă asemenea aprecieri, mai totdeauna realiste şi nu o dată
dezamăgitoare pentru cei care îşi confundau dorinţele cu starea
de fapt.

Ne-am revăzut în timpul noii sale studenţii şi mai ales când îşi
pregătea disertaţia doctorală, atunci când lumea spera încă într-o
liberalizare a regimului, iar unele profesii, chiar şi în sfera
umanistă, puteau fi exercitate mai onest. Ezitând între estetică,
istorie literară şi lingvistică, Paşaliu a optat pentru ultimul
domeniu, mai puţin atins de ideologie, de comanda politică. Pe
acest tărâm, l-am putut urmări an de an, interesat de marile
deschideri ce rezultau din asemenea abordări. Structuralismul
era la modă, iar nuanţa lui genetică, reprezentată de Jean Piaget,
începuse a fi cultivată şi la noi. S-au făcut unele studii şi
traduceri, Paşaliu însuşi punând în circulaţie faimosul

.
În acest spirit, el a refuzat constant „iluziile filozofiei“, ca să

rămână fidel, cumva, „înţelepciunii“ acesteia . Este spiritul care
animă propriile sale investigaţii. Un scurt stagiu, la Centrul
genevez de epistemologie, produs după dispariţia fondatorului,
se va dovedi benefic, în sensul că i-a permis a defini mai exact
marele proiect piagetian şi situaţia lui postumă. Contactul cu
Jean-Blaise Grize (care avea să prefaţeze versiunea română a

), cu Barbara Inhälder şi alţi colaboratori ai Centrului,
i-a înlesnit ajustarea propriului său proiect, unul care s-a tot
extins şi complicat între timp.

O bună iniţiere filozofică şi o solidă formaţie de jurist,
dublată apoi de studii filologice nu mai puţin solide, i-au permis
lui Iulian Paşaliu să abordeze temeinic, în spirit multidisciplinar,
chestiuni de epistemologie, cu ambiţia de a elabora apoi şi un
metadiscurs. Proiectul a luat fiinţă treptat, investigând pas cu pas
complexa problematică, însă un „nucleu tare“ exista de la
început, înainte chiar de contactul cu şcoala geneveză.
Ataşamentul său de acel , pe care l-
a şi tradus, e semnificativ pentru ambiţia lui de a extinde şi mai
mult discursul formalizat, punând la lucru acelaşi spirit pentru a
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Tratatului

Essai de logistique opératoire

fructifica noile achiziţii ale epistemologiei.
De la Piaget, mai ales, a preluat ideea avansării pas cu pas în

ştiinţă, întrebându-se, ca şi magistrul genevez, „în ce condiţii
avem dreptul de a vorbi de cunoaştere, şi cum o putem apăra
împotriva pericolelor interne şi externe care o ameninţă fără
încetare ?” Autenticitatea progresului în cunoaştere, iată ce
pretinde el mereu, căutând a-şi pune de acord spusa cu
investigaţiile personale. Orice progres cognitiv are a purta marca
unei specializări ştiinţifice, după îndemnul celui care a denunţat
„amăgirile filozofiei“, pentru a-i inculca un alt temei
gnoseologic .

Comentariul relativ la o carte a lui C. Rădulescu-Motru,
, i-a înlesnit o lectură proprie pe seama unui

întreg domeniu de cercetări sub unghiul epistemologiei de nuanţă
piagetiană , în acord cu studiile cele mai recente.

În ultimii ani, el a studiat mai ales chestiunea conectorilor
logici din punct de vedere lingvistic, constatând un
polisemantism ce recomandă insistent elaborarea unei noi
discipline, plasată între lingvistică şi logică.

Ieşirea din zodia metaforei şi a diletantismului s-a făcut sub
presiunea unei gândiri pozitiviste, tot mai articulate, care a impus
experimentul, controlul permanent al faptelor, construirea
metodică a discursului despre om şi sistemul său cognitiv. Cum
putem şti ceea ce ştim, cum ne raportăm la ceilalţi, cum devine
cunoaşterea un sistem coerent, în deplină consonanţă cu modul
de manifestare a universului, iată întrebări la care Iulian Paşaliu
ţine să afle răspunsuri la nivelul ştiinţei de azi .

Istoriografia însăşi profită, direct, de unele demersuri ale
sale, îndeosebi de analiza publicată sub titlul:

. Autorul se ocupă de
mai toate chestiunile esenţiale: timp, spaţiu, generalizare,
comprehensiune, hazard, metoda inductivă etc., spre a conchide
că „istoria nu se poate dezvolta în afara şi înaintea celorlalte
discipline privitoare la om şi de la care poate lua modele gata
făcute pentru nevoile ei “. Tot astfel, examinând textualismul lui
Michel Foucault, a pus în lumină relaţia dintre structură şi istorie,
cu unele sugestii demne de interes pentru epistemologia
domeniului, una ce îl apropie mai ales de Paul Veyne şi Gilbert
Hottois .

Asemenea contribuţii îl plasează pe Iulian Paşaliu printre cei
mai avizaţi analişti ai fenomenului uman, privit sub unghiul
epistemologiei, unghi propus de autor şi pentru regândirea
discursului istoric. Eram obligat să le semnalez aici, în treacăt,
fiindcă am avut bucuria, adesea tristă, de a-i fi martor, nu o dată
intrigat de radicalismul unei critici care l-a împins tot mai
departe, întârziind finalizarea marelui său proiect. Cu mijloace
cvasi artizanale şi în condiţii dramatice, Iulian Paşaliu a studiat
un material (lingvistic, filozofic, antropologic) imens, obsedat
parcă de nevoia de a nu lăsa nimic în afara analizei sale critice.
Nici imensitatea materiei, nici mulţimea aporetică a studiilor
existente nu l-au descumpănit şi nu l-au putut sili să renunţe la
proiect.Asemenea aventuri cognitive sunt cu totul rare.

Ce să-i dorim, sărbătoritului de azi, decât răgazul necesar şi
energia cuvenită pentru a-şi atinge nobila ţintă?
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genevez şi perspectivele cercetării istorice9

Leonardo da VINCI, “Portretul Ceciliei Gallerani”, 1490,
Cyartorzskz Museum, Cracovia Andreas CELLARIUS, “Harmonia macrocosmica”, 1660, Amsterdam



Î
ncă nu plutim de la Podul Roş la vale, pe Bahlui, căci mai
avem o răfuială fără cusur (adică o socoteală fără rest,
după cum ne învaţă a zice „limba veche şi-nţeleaptă”),

preţ de un pol de „Mister”, cu , frate de suferinţă
etimologistă cu podul cu parmaclâcurile roşii de dinainte de anul
1777. Am explicat în episodul V al acestui serial, rezumând un
studiu anterior, că vechiul drum al Botoşanilor (acum,
bulevardul Carol) a devenit uliţă podită în 1801, pe o porţiune de
la capătul de jos, spre Păcurari, şi până în dreptul străzilor G.
Ibrăileanu şi Vasile Pogor, apoi a fost pardosit cu piatră în
continuare, până la casele vistiernicului Gheorghe Ghica (de pe
locul aripei de nord a Universităţii), iar de acolo, spre nord, a fost
„şoseluit” după 1833, până la rohatca din Copou. Cu acest prilej,
vechea podea de lemn a uliţei a fost scoasă şi s-a făcut şosea pe
toată lungimea drumului, de la rohatcă şi „până în marginea
târgului, undi au fost Podul Verdi” (Arhivele Naţionale Iaşi -
ANI -, , tr. 726, op. 813, f. 5 v. - anul
1833). Fiindcă în anii 1829-1830 a fost o mare epidemie de
ciumă („lipicioasa boală”), la cele cinci rohatce din Iaşi s-au
instituit carantine, una fiind la Podul Verde (ANI,

, dos. 128/1829, f. 9 r.-16 r. şi 121 v. - 18 ghenar
1830, prima menţiune a hodonimului). Dacă nu poate fi nicio
îndoială că denumirea se datorează culorii
parmaclâcurilor de lemn vopsite, ca şi în cazul ,
incertitudinea în scenariul denominativ al uliţei / şoselei Podul
Verde a constat în identificarea şi localizarea unui pod de trecere
peste un pârâu aflat pe traseul fostului drum al Botoşanilor.
Formularea echivocă de mai sus (... de la rohatcă şi „până în
marginea târgului, undi au fost Podul Verdi” - pod peste o apă
sau uliţă podită?), ca şi împrejurarea că nu putea fi un curs de apă
care să intersecteze drumul Botoşanilor pe coama dealului
Copou, ne-a condus spre formularea ipotezei, perfect plauzibile,
a existenţei, anterior anului 1801, a unui pod de lemn peste un
pârâiaş din zona pasajului subteran din Piaţa Eminescu, care
curgea spre Râpa Galbenă, după cum se vede pe un plan al
locului din anul 1807. Informaţii precise, ivite din investigaţia
arhivistică minuţioasă, localizează însă Podul Verde nu la
capătul din vale al drumului, ci la rohatca din Copou, peste
vechiul şanţ al moşiei târgului, şanţ de hotar, care separa încă din
veacul al XVII-lea partea de nord a moşiei Iaşilor, dăruită
MănăstiriiTrei Ierarhi, de partea rămasă în stăpânirea domniei şi
dăruită apoi, bucată cu bucată, unor boieri şi biserici. Şanţul
pornea, pe această latură a moşiei, de la rohatca din uliţa
Sărăriei, în linie dreaptă spre sud-vest, separa terenurile pe care
se află în prezent Spitalul C. I. Parhon şi, respectiv, fostul
cinematograf Copou şi traversa drumul Botoşanilor până în
gardul Grădinii Publice, înfiinţată în anul 1832. Puţin mai sus,
şanţul reîncepea din colţul grădinii şi cobora pe traseul străzii
Aurora, ajungând la rohatca Păcurarilor şi de acolo până în apa
Bahluiului. Podul de peste şanţ trebuie să fi fost vechi, cel târziu
din secolul al XVIII-lea, dar a devenit verde şi cunoscut cu acest
nume foarte probabil doar prin 1828-1829, căci se afla pe traseul
deplasărilor trupelor ruseşti de la Sculeni spre Focşani, cu
traversarea Iaşilor, iar vopsirea parmaclâcurilor era necesară
pentru identificarea unor repere de interes militar.

Atestările acestui Pod Verde (şi ale uliţei care ducea spre
pod) sunt numeroase după 1830, în legătură cu cheltuielile
pentru reparaţii şi refaceri de către Eforia Iaşi (EI) / Primăria Iaşi
(PI). În anul 1834, se menţionau păzitorii barierei Podului Verde
(ANI, EI, dos. 34/1834, f. 1 r.), iar în luna mai 1834 se calculau
sumele pentru podul ce urma a se face la (uliţa) PodulVerde, spre
poştă (ANI, EI, dos. 86/1833, f. 80 r.). Era vorba de un podeţ de
peste şanţul şoselei, podeţ aflat în colţul de sud-est al grădinei,
adică în capătulAleii Copou de azi, pe drumul lateral care ducea
la Poşta Veche, situată la celălalt capăt al aleii, la răspântia
străzilor actuale Văscăuţeanu şi Titu Maiorescu. În planul lui
Josef Raschek din 1844, se văd atât podul de la rohatcă, peste
şanţul oraşului, puţin mai sus de poarta Grădinii Publice, cât şi
poşta şi grajdul poştei (situat în faţa intrării la Institutul Teologic
Romano-Catolic din str. Văscăuţeanu). Într-un tabel cu 37 de
poduri şi podeţe ce trebuiau reparate în anul 1844, apare, în capul
listei, Podul Verde, de la rohatca Copoului (ANI,

- MLPM - dos. 242/1841, f. 6 r.,
14 r., 36 r.).

Podul Verde a fost făcut la început din lemn şi apoi refăcut
din piatră (ANI, MLPM, dos. 354/1851), cum îl ştia şi
memorialistul D. C. Moruzi, după 1854, când podul nu mai avea
parmaclâcurile de lemn vopsite verde şi, ca urmare, nu a ştiut să
explice numele („Pe la ceasurile cinci după amiază, PodulVerde,
cum se numea pe atuncea, era fermecător. Verde prin copacii
grădinilor din faţa caselor frumoase, clădite pe amândouă
laturile, foia de lume şi de trăsuri”). În 1869, erau două poduri la
bariera Copou: cel de piatră, destupat atunci, şi celălalt, de lemn
(ANI, PI, dos. 109/1869, f. 19 r., 23 r.). Podul de piatră a mai fost
reparat în 1873 (ANI, PI, dos. 101/1873, f. 125 r., 136 r.) şi apoi
demolat în 1877, când s-a mutat grilajul Grădinii Publice pe
aliniamentul actual. În 1880, s-au desfiinţat şi cele patru felinare
de spijă care rămăseseră de la fostul Pod Verde de la rohatcă, a
cărui amintire a fost păstrată ca nume de uliţă / stradă şi după

Podul Verde

Isprăvnicia ţinutului Vaslui

Isprăvnicia
ţinutului Iaşi

Podul Verde
Podului Roş

Ministerul
Lucrărilor Publice al Moldovei

1866, când a fost redenumită oficial , şi reactivată de
nostalgicii memorialişti şi „trecutologi” ieşeni, ultimul pe listă
fiind regretatul Ion Mitican.

Încheind definitiv şi „cearta” toponomastică a Podului Verde
din Copou, revin la , ca să ne lăsăm duşi la vale (în
gând şi nu în fapt, Doamne fereşte) de puhoiul cu sloiuri de pe la
sfârşitul iernilor sau de potopul din câte o lună ploioasă, vara,
urmând cursul îngăduit de panta lenevoasă a albiei Bahluiului,
de doar jumătate de metru la un kilometru de traseu, pentru a
ajunge la locul de întâlnire cu o altă apă vicleană, Jijia, şi pentru a
năvăli împreună în bătrânul şi sarmaticul Prut. Înainte de
rectificarea cursului Bahluiului, de la Podul Roş (mutat pe
amplasamentul actual) în jos, lucrare în toi în vara anului 1910,
râul făcea un mare cot la stânga, pe sub strada Frecău (azi
Smârdan), şi nu este nevoie decât să privim Planul lui Gr. Bejan
din 1896-1897 ca să reconstituim o situaţie topografică veche de
sute de ani: tot terenul ocupat azi de clădirile Universităţii
Politehnice „Gh. Asachi” şi de locuinţele de pe străzile din
spatele ei se aflau pe malul drept al râului, traseul actual al Străzii
Moldovei nefiind altul decât cursul vechi, acoperit cu pământ
după mulţi ani de la rectificarea din 1910. Pe o gârlă din stânga
Bahluiului a fost făcut de mult un iaz pentru o moară domnească
ale căror vestigii au fost găsite cu prilejul amenajării Grădinii
Publice Palas.

Când începeau să se topească zăpezile şi gheaţa de pe
afluenţii Prutului, sloiurile se îngrămădeau tocmai la Măcărăşti
şi atunci era vai şi amar de târgoveţii ieşeni din

(zisă, mai... corect politic încă din 1908, şi
, unde au vieţuit vestitul staroste Barbu şi

urmaşii săi), de necăjiţii din mahalalele ,
(1887) şi (1891), din (1897) sau

(1900), aflată în zona Şcolii gimnaziale „Otilia
Cazimir”, şi din (asta lăsată mai ales în seama
năbădăioasei Nicolina). Nu scăpau nici bărboşii din

, cu toate rugile pravoslavnice în biserica lor veche
(1780) sau nouă (1872-1882), de mânia răzbunătoare a râului cu
nume cuman, , manifestată vehement în anii (cu
documente) 1852, 1877, 1883, 1890, 1891, 1893, 1897, 1909 şi
până la marea ispravă din iunie 1932, chiar după ce albia fusese
rectificată, adâncită şi taluzată. Cum ar veni, ca într-o şaradă
istorică, iar se războiau, precum în ,
polovţii (cumanii) cu rusnacii kieveni, sub privirea indiferentă a
iaşilor (alani) instalaţi sus, pe dealul salvator al Copăului cu
nume unguresc. Ce lume, dom'le! Să tot cauţi puritatea sângelui
daco-getic pe aici, după noua modă patronată de un Napoleon
(Săvescu) al timpului nostru.

Nu strică acum un mic excurs topografic şi toponimic, cu
clarificări folositoare pentru serialul nostru. Ţigănimea
Domnească, de unde urcau spre Curte fierarii şi potcovarii,
spălătoresele şi măturăriţele, cobzarii şi scripcarii, se oploşise
între malul stâng al Bahluiului şi Uliţa Frecău, iar pe malul drept
s-a întins treptat, încă din veacul al XVII-lea, Mahalaua
Broşteni. Denumirea acesteia este descriptivă, formată cu
sufixul - , având sensul „locuitori pe un teren mlăştinos, cu
broaşte”, şi diferită de oiconimul similar, de obicei nume al unor
sate, care derivă însă de la antroponimul , precum cel al
Broştenilor vestiţi prin sărăcia lor şi caprele râioase ale Irinucăi,
binevoitoarea gazdă a unui humuleştean. (Aici induc un mister
textualist pentru pasionaţii cititori de astăzi, dotaţi doar cu
tablete şi pisiuri). Mahalaua, atestată în 1680 (Ioan Caproşu,
DIOI, II, p. 476), a apărut mai întâi în perimetrul actual al
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi a ajuns, în
secolul următor, până între gârlele Nicolinei, dincolo de drumul /
şoseaua Socolei, unde s-a delimitat Mahalaua Broscăria (zona
Pieţei Nicolina), cu nume diferenţiat de mai vechiul ,
fiind derivat din prin sufixul colectiv - şi atestat
numai începând de prin anul 1849.

Aici, îmi abandonez cititorii în orăcăitul batracian din şesul
Bahluiului, rezervând episodul viitor altor poduri cu nume
vestite în Capitalia Moldovei, care nu s-a învrednicit de curând
să fie europeană (fie şi numai culturală).

Carol

Bahluiul

Cântec despre oastea lui Igor

eni

Broască

Broşteni
broască ărie

Podul Roş

Ţigănimea
Domnească
Mahalaua Lăutarilor

Broşteni Adunaţilor
Malul Mahalaua Mlaştinilor

Inundaţiilor
Broscărie

Lipovenime
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„Misterele onomastice” ale Ia ilorş (XX)

Mircea CIUBOTARU

Prin anii '60, pe aceeaşi vale, a Stavnicului, oamenii, sătui de
timp, cu puţine excepţii, erau atenţi, puşi pe treburi temeinice
şi foarte îngăduitori. Doar cîte unul mai încerca să iasă din

decor, debitînd nu ştiu ce şotii de clovn obosit, cu genuflexiuni ce,
uneori, nici lui nu-i erau pe plac; de nevoie juca acest rol pînă cînd îi
pocneau oasele de reumatism, politică şi lehamite.

În săptămîna mare a lui '62, mă duceam la cooperativa lui Frunză
- aşa îi spuneau localnicii, deşi era a statului - trimis de bunica mea,
Margareta, cu nişte ouă să-mi cumpăr biscuiţi şi zahăr carmel.
Trebuia să fiu atent la mîna gestionarului - conform uzanţelor şi
instructajului făcut de bunica - atunci cînd verifica ouăle care treceau
sau nu prin inelar; pe cele mici primeam 60 de bani, iar cele mai mari
erau 75 de bani.

În drum, trecînd podul de piatră, arcuit de aproape două secole
peste apa Stavnicului, am auzit pe cineva vorbind singur, era mai
mult un mormăit: „las' că s-or întoarce ai mei, dar nu singuri, ci cu
americanii, chiar dacă acum s-au bătut…”.

Continuîndu-mi mersul spre cooperativă, aveam să aflu de la
Gheorghe al lui Mitriţoi, un alt trăitor al văii Stavnicului, isteţ foc la
matematică şi trăncăneli, că acela care mormăia la capul podului era
neamţul Carol, meşterul sobar, de astă dată băut şi întins de-a
curmezişul podului. Capul şi-l rezemase de margine, construită şi ea
tot din piatră, iar picioarele-i ajungeau pînă aproape de mijlocul
drumului.

Cînd, după vreo 27 de ani, mă aflam în Sibiu, ajungînd la podul
Minciunilor, brusc mi-a atras atenţia izbitoarea şi nici pînă azi
explicabila asemănare cu podul din satul meu. (Ca un făcut, astăzi s-
au adeverit spusele meşterului Carol: într-adevăr au revenit nemţii,
dar nu singuri, ci împreună cu americanii, deşi s-au bătut…)

Neamţul Carol avea mai tot timpul asupra lui un fel de geantă
mare cît un fund de sac, în care îşi ţinea sculele de sobar. O sobă
făcută de el aducea în viaţa omului, la vreme de iarnă geroasă şi
lungă, o aşteptată şi primitoare căldură, bună dispoziţie şi chiar
vindecare.

Şi astăzi, în valea Stavnicului - în satele Poiana Şcheii, Cioca-
Boca, Satul Nou, Bîcu şi Ipatele -, cine doreşte se mai poate încălzi la
una din sobele făcute de neamţ.

Orice împăcare pentru o aşa lucrare însemna o primă întîlnire a
doritorului cu meşterul. În ziua stabilită, după ce primelor semne şi
înfăţişări ale dimineţii li se vedeau călcîiele, sobarul îşi făcea apariţia,
căzînd parcă din cer în ograda omului. Lucrarea ţinea între patru şi
şapte zile, funcţie de mărimea sobei şi de numărul de fumuri ce se
stabileau la cinstirea adălmaşului.

Odată începută treaba, neamţul Carol nu se grăbea cu vorba
deloc, parcă-i îngheţa limba-n gură. Dacă era omenit cu rachiu sau
vin, după primele două, trei pahare, îndată i se descleşta limba,
depănînd cuvinte ce aveau o semnificaţie aparte. Înainte de a începe
de-adevăratelea ridicarea sobei de teracotă sau de cărămizi din lut
galben şi uleios, meşterul uda locul, apoi îl mătura, cu geamurile
camerei larg deschise, vreme de o jumătate de oră, indiferent dacă era
vară sau iarnă. După ce închidea ferestrele toate şi uşile, trebuia să fie
lăsat singur 10-15 minute, pentru a bătători în acest timp, cu toată
talpa picioarelor, locul în care trebuia ridicată soba. Aşa continua
pînă cînd auzea un fel de şoapte ce veneau din pămînt, şoapte care
înconjurau camera pînă lăsau pe geamuri nişte semne, grăbindu-se
apoi să iasă prin acoperiş. Dacă la trecerea şoaptelor prin tavan nu se
auzeau trosnind grinzile casei, acest ritual se repeta în fiecare zi, pînă
cînd avea „încuviinţarea locului” că lucrarea poate să înceapă.

Prin '67, în perioada aşa-zisului dezgheţ ideologic, meşterul s-a
împăcat cu Petru lui Doloi pentru o sobă din pămînt galben şi uleios,
adus din groapa Mutului. O groapă în care acum, vara, cresc
buruienile mari cît omul. Unele din fetele şi flăcăii văii Stavnicului
şi-au rostogolit dogorile dragostei lor în acest loc, la vreme de noapte
şi stingeri de lămpi. Gheorghe al lui Mitriţoi arunca în groapa
Mutului, în fiecare primăvară, cîte un pumn, doi de floarea soarelui,
aşa ca să fie locul colindat ş şi de albine.

Trecuse o săptămînă de la împăcarea cu Petru lui Doloi, dar
zidirea sobei încă nu se putea începe: foşnetul aşteptat şi ştiut numai
de neamţ nu atingea grinzile casei. A doua săptămînă, chiar de luni
dimineaţa, l-a chemat pe Petru împreună cu femeia lui, spunîndu-le
că el nu începe treaba, indiferent cît i se va oferi, dacă nu-i dă
binecuvîntare locul. I-a mai întrebat despre viaţa lor de zi şi de
noapte, trecută şi prezentă. Aflase din sat că de 20 de ani de cînd s-au
luat, nimeni nu i-a văzut mergînd, mîncînd sau muncind în doi.Amai
auzit că femeia lui Petru lui Doloi făcea odată pe lună un descîntec,
între ivitul zorilor şi căderea de rouri. Descîntec pe la muşuroaie
proaspete, în care îngropa nişte ceşti umplute cu cenuşă şi lapte
nefiert.

Într-un tîrziu, după ce femeia a recunoscut cele relatate de sobar,
i-a mai spus bărbatului ei că are, de fată mare, fiind pe atunci război şi
vremuri grele, un copil despre care nimeni nu ştie, în afară de ea şi
tatăl lui, un maior neamţ, pe care îl chema tot Carol, ca pe făuritorul
de sobe. De maior, din '43, nu a mai auzit nimeni nimic. Feciorul ei
astăzi este muzeograf la Dresda.

La auzirea acestora, inima fremătătoare dar şi sufletul frumos ale
bărbatului au iertat-o, acesta îmbrăţişînd-o în faţa sobarului, îi udă
apoi părul lung, pînă aproape de mijloc, cu apa adusă de meşter
pentru a stropi locul unde urma a zidi soba.
În trei zile, lucrarea a fost terminată. Meşterul Carol nu a luat nici un
ban pentru munca ce a făcut-o, şi bine a mai făcut-o! Aşa a fost
dorinţa lui.

De a doua zi, nimeni nu l-a mai văzut: a plecat departe, departe de
valea Stavnicului, aşa ca un abur, ca o şoaptă ce vine din pamânt şi, în
drumul ei spre cer, locuieşte pentru o vreme casa şi inima…

i polenizat

Nicolae PANAITE

Potriveli şoptite (VII)

intersecţii
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Volumul intitulat astfel este o traducere din limba
engleză de Mihaela S. Oprea-Aron, publicată la
editura Niculescu în 2014, format 11x19 cm, 404

pagini. Cartea poate fi achiziţionată şi citită de asemenea în
format electronic. Este primul roman publicat în 2006 de
medicul american de etnie afgană Khaled Hosseini, de fapt o
dezvoltare a nuvelei omonime care a fost scrisă câţiva ani mai
înainte şi uitată printre alte hârtii. Tatăl lui era diplomat, iar
mama profesoară. În 1976, încă înainte de intervenţia sovietică,
familia părăseşte Afganistanul şi după patru ani petrecuţi în
Franţa se stabileşte în Statele Unite, pe coasta de vest. Acolo îşi
face Khaled liceul ( din San Jose) şi Facultatea de
Medicină (la Univesitatea din San Diego). Practică
meseria de medic timp de zece ani, dar după succesul răsunător
al primului său roman, , renunţă la această
profesie pentru a se dedica scrisului.Aşa apar încă două romane
cu mare succes la public:
(2007), respectiv (2013). Ambele au fost
traduse în limba română şi publicate la aceeaşi editură
Niculescu, atât pe hârtie, cât şi în format electronic.

Am citit pe nerăsuflate. Din momentul în
care începi să citeşti, pur şi simplu nu te mai poţi desprinde.
Povestea este antrenantă, în ciuda peisajului geografic şi
cultural absolut diferit. Încă de la prima pagină intri în universul
unui islam ce pendulează între doctrina oficială învăţată în
şcoală şi atitudinile individuale care fie surprind esenţa, chiar
dacă ignoră detaliul. Tatăl lui Amir - un fel de liber cugetător
care consumă în mod sistematic băuturi alcoolice, interzise de
textele sacre, dar construieşte din propriile sale resurse un

Independence
California

Vânătorii de zmeie

Splendida cetate a celor o mie de sori
Şi munţii au ecou

Vânătorii de zmeie

Cotidianul „Opinia” a apărut la Iaşi în mai multe ediţii, şi
anume: 1 mai 1897-23 ianuarie 1900; 15 noiembrie
1906-iulie 1940; 1 iulie 1947-31 iulie 1951. În perioada

care ne interesează (1919-1921), avea subtitlul şi
număra doar două pagini.

Îşi aminteşte I. Peltz în anii senectuţii:
„Redactor la ziarele şi

, mi se propune colaborarea, cu
câte-un articol săptămânal, la din
Iaşi. […] Am acceptat, bucuros… plecam
în fiecare vineri seara la Iaşi, unde
rămâneam până duminică seara; luni mă
întorceam acasă” (I. Peltz,

, Cartea Românească,
Bucureşti, 1974, p. 171).

Bucuros, desigur, căci dacă în prima
parte a anului XV de existenţă a publicaţiei
ieşene (1919) articolele sunt semnate cu
pseudonime (Renovatus, Criticus, OP.,
Blanzy), mai apoi aici apar numele lui M.
Sadoveanu, M. Sevastos, G. Topîrceanu,
Alexis Nour, Demostene Botez, cei care

susţineau, pe rând, ziarului, de fapt editorialul fiecărui
număr. Debutul tânărului Peltz (avea doar 20 de ani) se petrece în nr.
3812 din 28 decembrie 1919 (greşit imprimat pe frontispiciu anul
1911). Entuziastul ziarist abordează, într-o tonalitate acidă, sub
genericul , tematici variate, de la mişcarea
culturală bucureşteană, trecând prin problemele de politică internă,
până la ultimele replici de la „Capşa”:

Colaborarea la gazeta ieşeană continuă pe parcursul anului
următor, cea mai prolifică lună fiind aprilie, când îi apare câte un
calup de în zilele de 1, 3, 12, 18, 25, 29. Spre toamnă,
colaborarea lui I. Peltz se diluează substanţial - doar trei în
septembrie (11, 17 şi 25 ale lunii), niciuna în octombrie. Ultima
menţionare a numelui său în coloanele „ datează din 25
noiembrie, când se anunţă moartea poetului Macedonski,
precizându-se că la înmormântare vor vorbi Galaction şi Minulescu,
din partea Societăţii Scriitorilor Români, Goga din partea
guvernului, iar Pillat şi Peltz .

Pare-se că în aceste autorul şi-a pus toată verva lui

ziar politic cotidian

Adevărul
Dimineaţa

Opinia

Amintiri din
viaţa literară

cronicile

Scrisori din Bucureşti

La „Capşa”, un domn cu chelie văduv de monoclu şi de
gramatică, întreabă, naiv: „Mă rog, e adevărat că a abdicat
Kaizerul?” Omul, dragă doamne, era d. Emil Porumbaru, fost
ministru de externe. Un gazetar, capabil şi galant, îl informează:

- Da!Aabdicat de mult!Acum e vorba să vie iar pe tron!
Ex-excelenţa ascultă, clatină din cap şi foarte satisfăcut, cugetă:
-Aşa e viaţa! Cum a spus filosoful Ranetti!
- Pardon! - intervine cineva - asta a spus-o un bulgar!
- De ce un bulgar?
- Ei, asta e! Bulgarii sunt un popor foarte cumpănit! Şi sobri?
- Vezi bine! - intervine unul - bulgarii sunt foarte . D-aia au

şi !
Aşa s-a încheiat criza şi tot astfel, un alt general a deschis una

nouă.

scrisori
scrisori

Opiniei”

în numele junimei literare
scrisori

sobri
Sobrania

orfelinat - se exprimă fără nicio reţinere dispreţuitor la adresa
mullahilor care predau în şcoli, dar îşi expune propria viaţă
pentru a apăra o femeie de un militar sovietic drogat; cu alte
cuvinte: fă ce zice popa, nu ce face popa. Pe de altă parte, se
exacerbează latura formală a doctrinei, ca paravan al cruzimii, al
violenţei şi anarhiei care culminează cu regimul taliban.Autorul
ţinteşte şi reuşeşte să exprime fără nicio dificultate problema
tuturor sistemelor de gândire, fie că e vorba de filosofie, morală,
politică sau religie: de îndată ce ele se îmbracă într-o structură
instituţională, devin rigide şi încătuşează viul,
incomensurabilul existenţei umane concrete.

Asistăm în fond sau participăm împreună cu personajele
romanului la formarea caracterului şi la închegarea destinului
unui personaj (m-aş feri să utilizez terminologia consacrata din
literatura europeană în acest univers atât de exotic pentru noi).
Un personaj care, în totală opoziţie cu realitatea spaţiului
geografic în care s-a născut şi în care trăieşte, nu se defineşte
decât ca individ, ca eu, dincolo de familia sau etnia căreia îi
aparţine. Încă de mic,Amir observă diferenţele sociale şi etnice,
dar acestea nu-l împiedică să vadă calitatea umană în fiecare
individ, indiferent de casta în care naşterea sa l-a distribuit. Se
vede pe sine aşa cum îl percep ceilalţi, mai ales atunci când
această percepţie este negativă: tatăl său şi-ar fi dorit un fiu care
să-i semene, dar este sistematic dezamăgit din cauza lipsei de
înclinaţie şi de interes pentru valorile sale - spre exemplu
meciurile de fotbal, ca jucător sau măcar ca spectator - din cauza
unei sensibilităţi nelalocul ei la un bărbat afgan. Fratele său de
lapte, Hassan (care în final se va dovedi a-i fi de fapt frate vitreg),
de etnie hazară (inferioară), deşi analfabet, îl depăşeşte de multe
ori prin intuiţie şi însuşiri practice; duşmanul său, Assef, de
aceeaşi etnie paştună, de aceeaşi categorie socială, dar mult mai
prezent în realitatea vieţii concrete, îl domină, îi inspiră teamă, îl
obligă în fond să-şi conştientizeze laşitatea. Şi doar târziu, la
vârsta adultă, Amir îşi va putea învinge frica paralizantă,
expunându-şi propria viaţă într-o confruntare fizică inegală
pentru a-l salva pe copilul prietenului.

Faptul că-şi cunoaşte defectele şi limitele, accesele de

cruzime şi minciunile, înscenarea ruşinoasă pentru a-l îndepărta
pe Hassan de tatăl său, nu-l fac însă pe erou să cadă în depresie. El
rămâne o fiinţă echilibrată, care se străduieşte şi reuşeşte în cele
din urmă să împace pe cât posibil aşteptările celorlalţi,
exigenţelele cutumei cu propriile valori, interese şi aptitudini. Va
scrie povestiri şi chiar va reuşi să-şi publice un prim roman; se va
însura cu Suraya, în ciuda faptului că aceasta avusese o aventură
amoroasă de adolescenţă cu un alt bărbat şi era ocolită de
eventuali pretendenţi. Amir îşi depăşeşte propriile defecte şi
poate astfel să le depăşească şi pe ale celorlalţi. Îl va iubi pe tatăl
său (mama i-a lipsit întotdeauna, fiindcă murise la naşterea lui),
chiar dacă îşi dădea seama că acesta ţine la fel de mult, poate
chiar prea mult la Hassan, fiul servitorului Ali. În fond Amir este
coerent şi consecvent până în ultimul moment: este atras de
literatură şi acesteia i se dedică în forme specifice vârstei. În
copilărie citeşte şi povesteşte poezii, basme, mituri, este
impresionat de sonorităţile limbii, iar la vârsta adultă reuşeşte să
se impună ca romancier.

Un alt aspect atrage de asemenea atenţia. Revenit în
Afganistan în anul 2000, la chemarea lui Rahim Khan, asociatul
şi prietenul tatălui său, cel care îi lua sistematic apărarea şi-l
reconforta în momentele de zbucium sufletesc,Amir va fi obligat
să se confrunte cu situaţia dezastruoasă a ţării, profund afectată
de teroarea talibană. Este privit cu suspiciune, care nu e decât o
duşmănie reţinută de codul nescris al ospeţiei tradiţionale, pentru
faptul de a fi dat bir cu fugiţii, de a locui în Statele Unite, de a o
duce bine, de a se bucura de toate comodităţile civilizaţiei şi de
toate libertăţile democraţiei. Pe când cei care n-au avut norocul
să poată emigra la timp sunt obligaţi să trăiască toate ororile unui
regim scăpat de sub orice control. Şi-mi aduc foarte bine aminte
cum, în 1990, şi noi îi judecam la fel pe cei care se deciseseră să
treacă dincolo de cortina de fier în căutarea unei vieţi mai demne:
„da, dar ei au fugit, n-au stat ca noi la cozi pentru un salam cu
soia...” Frustarea nu cunoaşte frontiere, ea se exprima la fel în
toate limbile pământului.

„OPINIA” i opiniile lui I. Peltzş

Rodica LĂZĂRESCU

gazetărească. Faptul se poate datora impresiei pe care i-o face Iaşul
(
- va declara el peste ani), la care cu siguranţă se adaugă savoarea unui

E , în „ , nr. 219, 1
decembrie 1969, p. 2). Dar cel mai sigur, dorinţei sale de afirmare,
căci pentru Peltz începuturile carierei gazetăreşti stau sub semnul
nevoii disperate de a-şi croi un drum în viaţă într-un mediu şi în nişte
împrejurări ostile: orfan de mamă, cu câteva clase primare
terminate, plecat din casa tatălui recăsătorit, ducându-şi traiul de azi
pe mâine prin ceainăriile din Dudeşti şi Văcăreşti, mic vânzător
ambulant cum erau cu zecile în cartierul . În aceste
condiţii, Peltz vede în ziaristică singura soluţie de

(cum avea să-şi intituleze mai târziu una dintre prozele
memorialistice). „ - scria el într-o tabletă din acelaşi an
1920

” (I. Peltz, , în „Revista presei”, anul I, nr. 2, dec.
1920, p. 5).

Nimic nu scapă tirului nimicitor al gazetarului care, probabil,
vrea să intre pe sub pielea ieşenilor, dar, mai ales, să atragă atenţia
asupră-i atacând, în primul rând, Capitala („

: sub aspectul ei fizic („ ” -
exclamă ziaristul căruia i se ceruse să prezinte oraşul în pragul
sărbătorilor), politic („

”),
cultural („

iar

”), gazetăresc chiar („
).

Puţine sunt numele de prim rang ale Capitalei care se bucură de
aprecierea tânărului corespondent. În timp ce Goga, „

”, prosperă, „
”, căci „

” (evident, e vorba despre Macedonski, deşi jurnalistul
nu-i menţionează numele) Din lumea politică, doar Ion Mihalache

întruneşte aprecierile gazetarului: „

Citite azi, multe dintre îşi
păstrează actualitatea, ceea ce, trebuie să
menţionăm, nu e meritul gazetarului, ci
vina societăţii româneşti care nu vrea să
înveţe nimic din greşelile trecutului! Iată,
de pildă, nr. 3858, din 8 martie 1920 în
care înmormântarea modestă a lui
Xenopol îi prilejuieşte o comparaţie cu o
alta, recentă, a unei vedete de operetă, în
urma căreia se adunase un impresionant

peisajul natural, ca şi cel uman, al oraşului m-a cucerit din prima zi

pahar de Cotnar în bătrânele cârciumi cu lume de tot felul
( vocarea Elias Şaraga

mâncat de molii
evadare din

ghetou
Pentru literat

- ziaristica este o amantă perfidă care îl întreţine cotidian în
schimbul energiei cheltuită, treptat-treptat, până la deplina
istovire Mărturii

oraşul contrastelor”,
cum îl va numi) Bucureştii n-are aspecte!

Actuala cameră nu e, de fapt, decât o cafenea
- la «casa» căreia stă, însă, grav, părintele Lucaciu, un bas profund
cu vibrări grotesc religioase în glas şi mirat, mirat nevoie mare

oraşul care n-are nici cinci sute de cetitori şi care nu poate
umple o sală de teatru cu o piesă bună”, „intelectualii […] au
morga boului înamorat şi sterilitatea scopitului tragic amorezat de o
înflăcărată bacantă cu pulpe roze stilul asasin
al gazetarilor bucureşteni - fără orizont şi fără talent!”

poetul
suferinţelor bine valorificate cel mai mare poet român
în viaţă […] duce povara unui trai insuportabil în ţara în
care porcii îşi vâră râtul în treburile publice, poeţii culeg rozele şi
mor în spital

.
om

cultură socială şi fără prea multă
intuiţie psihologică, dar cu un admirabil
bun-simţ şi cu o arzătoare iubire pentru
masele rurale”.

scrisori

Revista cultului mozaic”

fără

convoi. Ocazie pentru Peltz de a sublinia din nou lipsa de cultură a
bucureştenilor. De asemenea, este criticată Academia, care „

”. În acelaşi număr, buzunarul peticit al lui
Iorga îi stârneşte indignarea faţă de situaţia unui mare învăţat al
neamului (chiar dacă acesta „ ”), în
comparaţie cu îmbuibaţii zilei (

Ori din nr. 3861, 12 martie, upă ce semnalează
trei apariţii editoriale (dintre care una a lui Pillat şi una a lui E.
Lovinescu), Peltz scrie: „

Sau nr. 3833, din 6 februarie, în care gazetarul semnalează
„ ” în care se găseşte Capitala: singurul
săptămânal cultural, „ condus de Lovinescu, nu are în
Bucureşti decât patru sute de cititori. „ ”
- conchide cu năduf I. Peltz.

În editorialul din 18 martie acuză plin de indignare: „
i reia atacurile

la adresa inculturii manifestate la nivelul Capitalei: „

În 24 martie, lansează o întrebare („
prilejuită de propunerea de scoatere a limbii germane din şcoli. Odată
cu ea vor fi excluşi şi marii gânditori germani, trage concluzia logică
Peltz. Şi adaugă, sarcastic: „

”.
În 18 aprilie, ridică o altă întrebare - „ ” şi face un apel:

„

O altă problemă actuală şi-n zilele noastre e abordată în nr. 3994,
din 21 august: „ Ţinutul „ ” este
Basarabia ce „

(cum le numea în tableta
amintită din „Revista presei”) îi vor asigura, la pragul de jos, traiul
zilnic şi - ceea ce interesează, de fapt, istoria literară - vor marca,
indiscutabil, viitorului romancier. În primul rând, în romanele
sale se simte ochiul format să sesizeze amănuntul semnificativ, să
scormonească în mizeria umană, să găsească aspectul definitoriu
pentru un om ori pentru o situaţie. Este drept că bombasticele
metafore, excesul verbal şi atitudinea de , care
caracterizează primele lui încercări literare, tot în jurnalistica
îndelung practicată îşi au originea, dar scriitorul a reuşit în cele din
urmă să-şi limpezească stilul şi să-şi găsească drumul propriu în
literatura română.

nu
arborase niciun steag

nu cunoaşte socialismul ştiinţific
Două înmormântări şi Buzunarul dlui

Iorga).
scrisorile când, d

Într-o Românie cu adevărat nouă nu se mai
poate tolera nevolnicia intelectuală mascată de volumul
abdomenului şi incompetenţa justificată de suprafaţa numelui şi a
banului”.

catastrofa culturală
Sburătorul”

România mare n-are cetitori!

Se fură ca-n
codrul Vlăsiei. Ne trebuie o nouă îndrumare socială” ş

Viaţa
intelectuală bucureşteană se manifestă prin abundenţa ofensatoare a
balurilor, seratelor şi ceaiurilor… dansante”.

să profesăm ura de rasă?”)

Cugetarea română mulţumită fie cu A.C.
Cuza!

Quo vadis?
Întrebaţi-vă toţi, funcţionari, potentaţi, industriaşi exploatatori,

negustori-hoţi, de oraş, muncitori, ţărani, politicieni - întrebaţi-vă -
pentru Dumnezeu! - între o plimbare cu automobilul şi o «gustare»,
între munca în fabrică şi chinurile boalelor - întrebaţi-vă:
ÎNCOTRO?”.

Un ţinut care «jenează»”. care jenează
suferă tirania urangutanilor ieşiţi din caverne, cu

teaca între dinţi şi cu ochii setoşi de sânge”.
Meschinele preocupări gazetăreşti

pamfletar facil

scrisul

Desene de Tia PELTZ

Vasile MOGA

Vân torii
de zmeie

ă
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Horia ZILIERU

mnemosyne

SLOVE

EUHARISTIE

(pururi tânăr, Amphion)
1.

2.

3.

derută fascinaţie

Amintindu-mi
4.

Spirală
albastră, sfâşietoare

Elegia oului a noua Oul
dogmatic, Între două nopţi, Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii, Lacustră)

Omul - Fantă
5.

Hieroglifa

Ne apropiem de cel de-al 33-lea an de la trecerea pământească în
memoria celestă a întemeietorilor de limbă poeticească, a stelarului
din avangarda generaţiei 60, Nichita Stănescu: „Inimă, tu, zeitate a
magneţilor…/Au făcut un chip al tău din cuvinte,/ te-au desenat/ şi
ţi-au dat forma litereiA”.

Făcând şi excepţii, timpul-judele suveran - a decis, chiar de la
debut, fără aşteptări latente asemenea stratificărilor geologice,
recunoaşterea poeziei sale: „Ce vis ciudat mă străbătu azi-
noapte!.../ Ardea spitalul cu bolnavi cu tot/ Şi flăcările sfârâiau în
carne / Râs alb cutremurat de Savaot.// Şi luna… cum mai fulguia
azi-noapte/ Pe străzile pierdute-adânc în vis…/ Şi cum mai fulguia
pe cărnuri aspre/ Desfrâu de flăcări şi de vis ucis”. ( ,
„Gazeta literară”, 12/ 1957).
Acest frumos Amphion al Cetăţii Literelor, iute desprins din bătaia
razei zeilor tutelari, a preferat marea luptă, lepădând masca
discipolului instalat în conul de umbră: „Soarele rupe orizontul în
două./ Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere,/ Suliţe-albastre, fără
întoarcere,/ privirile mi le-asvârl, pe amândouă,/ să-l întâmpine
fericite şi grave./ Ave, maree-a luminilor, ave!” ( ,
lui Eminescu tânăr.)

Întâiele sale poeme au şocat. Ca într-o virginală naştere, verbul
urma spirale mişcate de geometru; era supus „dezbrăcării”, ca o
eternă Iphigenie. În spaţiul dintre şi , ochiul
cititorului lua act de-o apariţie stranie, un virtual clasic (câţi s-or fi
bucurat?). Valahul (cu o lacrimă de sânge albastră în vene) venea
precum o rupere tectonică surpând mitologii. Inventa şi îndrituia o
lume aurală a candorii, populată de hymerele lui Paciurea, asediată
în durata cosmică: „E-o cunoaştere aidoma cunoaşterii dintâi,/ când
lumile-ţi încep de la căpătâi,/ şi-ţi bat în văz şi în auz, anume,/ şi
mâna-ntinsă simte o dimensiune,/ şi fiecare minune e un nume”
( ). Incandescenţă, prin tuburi de orgă, o fantezie în mândră
splendoare descurajând disperaţii ajunşi la sterilitate; capabil să
renască din el însuşi, atunci când te sperii că îşi va epuiza secretele
alchimice, lamura: „Pietrificat, auzul în romburi şi ovale/ ferigă e
stratul de grafit./ Un fierăstrău cu dinţi de lucie răcoare/ se-afundă-
n trunchiul lui necontenit.// Mişcarea rece, sacadată/ e dinainte
înapoi,/ cu dinţi de fierăstrău muşcând se-arată,/ reci, amintirile din
noi.// Un arc de întuneric aplec câteodată/ şi o durere rece mă face
să-l dezdoi” ( ).

Hiperboreanul a explorat temele fundamentale generatoare ale
marei poezii: „Spirala albastră, sfâşietoare,/ zidind aerul acestei
seri/ şi ce dulce-amară ninsoare/ stârneşte prezenţa ta în încăperi./
Sar paturile trăgându-şi pe ele/ un anotimp nocturn, european./ O,
violentă mişcare de stele,/ pe bolta ce-abia o visam…/ De aer eşti,
de aer sânt./ Unul prin altul ne-ndepărtăm spre poli,/ abia ducând o
frunză lipită de vânt,/ ca pe braţul unor înotători” (

).
A forat cuvântul până la auto-negare. Demitizându-l, nu i-a abolit
impactul cu înstreinarea oraculară. Potenţând, polifonic, înţelesul
de care se „lovise”, întâiul, Dosoftei. Între memorie şi vis, spiritul
uman capătă, prin combustie poetică, mântuire. Abandonat „unei
geometrii euclidiene”, visul îşi potenţează teluricul. Lumea însăşi
îşi re/ descoperă starea-secundă în setea de perfecţiune iniţială.
Între atâtea capodopere, , (comparabilă cu:

este, fără tăgadă, rozariul său: „Într-un ou negru
mă las încălzit/ de aşteptarea zborului locuind în mine;/ stă unul
lângă altul, nedezlipit,/ sinele lângă sine./ Sentimentul unei aripi
îmi curge în spinare,/ senzaţia de ochi îşi caută orbită./ O, tu
întuneric mare,/ tu, dezgustată naştere încremenită”. Realul erotic,
blamând energiile obscure, se re/ inventează translând suferinţa în
spaţiul meta/ galactic al tensiunii sentimentelor: „Pământul lui „a
fi”/ îşi trage aerul din pământul/ lui „a nu fi”./ Nu se ştie cine îl
respiră pe cine” ( ).

Posedat de focul unor vulcani ce nu se epuizaseră până la capăt,
Nichita Stănescu stă în constelaţia: Arghezi, Barbu, Blaga,
Bacovia. Atomii de eternitate au atins, inspiraţi, chipul său tânăr,
străluminându-l .
Afost frumos, cosmic într-o lume convulsivă a agresării fiinţei.
Clasicitatea sa, în amonte ca flux moral al contemporaneităţii
perene, îi recompune şi prelungeşte legenda, atestându-i geniul:
„Eu mă uit cu ochii goi la stele/ De pe pământul mişcător - / Când
singur fi-voi printre ele/ Şi n-oi avea mormânt să mor.// M-or
plânge limba românească/ în totul de cuvânt al ei;/ Nu voi muri de
niciodată/ Un făt Frumos fără de tei…” ( ).

Ardea spitalul

O călărire în zori

Cântec

Umblaţi în Duh, poemelor nescrise
şi colindaţi-l psaltul din pustie.
Singurătatea veacului îl ştie,
subt pleoape are nori de manuscrise

plângând Icarii juni: o dinastie
a şapte meteori, când înflorise
altoiul graiului. El le rescrise
mirungerea cu mâna pământie

ca formă obsedându-l sfera-ntreagă.
Între povara morţii şi povaţă
auz şi văz nasc aripi şi dezleagă

de lut şi vid şi maluri oseminte.
Cine uneşte, despărţind, morminte?
pedeapsa lui în , învaţă!a fi nu

Am primit, de la Chişinău, o carte de-a dreptul
incredibilă, semnată de Vasile Bahnaru, doctor în
filologie romanică, directorul Institutului de filologie

al Academiei Republicii Moldova , şi intitulată „Calvarul
limbii române în timpul dominaţiei sovietice”. Este, de fapt, o
culegere de documente pentru întâia oară publicate, însoţită de
un solid studiu introductiv. Greu să afli răbdarea şi puterea s-o
citeşti până la capăt, într-atât irită absurdul situaţiilor, derivat
din reaua credinţă a majorităţii personajelor cărţii: de la
primele pagini ale stenogramelor simţi îndemnul s-o închizi şi
s-o dai uitării - prea multă şi prea greu de suportat
imbecilitatea agresivă pusă să defileze sub steagul dialogului
academic! Sigur că-i simplu să afuriseşti acum, la adăpostul
prefacerilor petrecute în destinul Basarabiei şi al celor aproape
şapte decenii scurse, neuitata Sesiune comună a Academiilor
de la Moscova şi Chişinău menită să legitimeze şi să legifereze
definitiv statutul „limbii moldoveneşti”, dar dacă te pui în
situaţia celor care, în plin stalinism, ar fi îndrăznit să calce
alături de „linia partidului”, înţelegi că a fost vorba de o inegală
luptă crâncenă, care şi-a avut eroii şi trădătorii ei. Riscurile
erau enorme: vorbind „cum nu se cuvine” într-o împrejurare
similară, scriitorul Nicolae Costenco a ajuns în Siberia şi s-a
întors din deportare după 14 ani! Pe de altă parte, istoria e
istorie şi nu văd cum şi de ce s-ar trece pudic sub tăcere astfel de
momente, pe cât de primejdios tensionate, pe atât de
revelatoare pentru curajul civic obligat să însoţească şi să
susţină, cât se poate de riscant, elocvenţa argumentului
ştiinţific. Cum bine se ştie, existenţa unei „limbi
moldoveneşti” de sine stătătoare este şi acum promovată de
anumite cercuri pro-moscovite, foarte vocale în ultima vreme,
ca argument hotărâtor pentru susţinerea aberaţiei „popor
moldovenesc apărut în urma simbiozei între dacii estici şi
populaţia est-slavă”. Revelator şi de trist haz rămâne faptul că
Sesiunea din 1951 dedicată „limbii moldoveneşti” s-a
desfăşurat... în limba rusă (!) , iar printre oaspeţii susţinători ai
tezelor moscovite se aflau „savanţi” care habar n-aveau de
limba vorbită în Basarabia şi nu posedau elementarele noţiuni
de lingvistică generală necesare într-o astfel de dezbatere!
Sintetizând şi enumerând „credinţele” moldovenismului
primitiv, autorul menţionează câteva: „există o limbă
moldovenească; există un popor moldovenesc diferit de cel
român; ruşii ne sunt amici, românii, inamici; fericirea
basarabenilor vine de la ruşi, iar toate nevoile de la români;
românii sunt fascişti, ruşii, aliaţi”... etc. etc. Şi, desigur, Ştefan
cel Mare, Mihai Eminescu, Ion Creangă sunt moldoveni şi
aparţin exclusiv istoriei şi culturii Republicii Moldova.
Întâmplător sau nu, Sesiunea din 1951 s-a desfăşurat la puţină
vreme după ce Stalin „demascase genial” teoria lui Marr,
susţinătorul caracterului de clasă al limbii şi condiţiei ei de
element al suprastructurii. Drept pentru care, cum atestă
stenogramele, toate luările de cuvânt începeau stereotip cu
„geniul lui Stalin”, „stea călăuzitoare”, „corifeu al ştiinţei”,
„lumină strălucitoare”, „contribuţie genială” şi aşa mai
departe, iar la propunerea secretarului de partid al Academiei
moldave, în Prezidiul de onoare al Sesiunii a fost ales... Stalin
şi tot Biroul politic al PC(b)URSS (în primii ani de după 1944,
şi la şedinţele de partid din România se păstra un scaun gol
destinat „membrului de onoare” al prezidiului, Iosif
Vissarionovici Stalin...) Academia sovietică şi-a trimis la
Chişinău, cu sarcină precisă, „artileria grea” în frunte cu acad.
V.V. Vinogradov. De cealaltă parte, gazdele au invitat la
discuţii, alături de lingvişti cu experienţă, tineri studenţi şi
cercetători din alte domenii, din dorinţa de a lăsa impresia unei
largi dezbateri libere. „Greul” trimis la înaintare era Ivan
Dimitrovici Ceban, pe atunci Directorul Institutului de istorie,
limbă şi literatură, un anti-român mărginit şi feroce. Într-o
discuţie particulară, autorul cărţii a căutat într-un fel să-l scuze,
spunându-mi că „poate, nefericitul chiar credea în aberaţiile
sale”. Aş! Credea ceea ce trebuia să creadă! Ivan Ceban -
uitase de mult că, de fapt, îl cheamă Ion Ciobanu! - era
convins că-i deplin îndreptăţit să lupte împotriva
„închinăciunii în faţa Asfinţitului”, deoarece „burghezia
reacţionară moldo-română a stopat dezvoltarea limbii
moldoveneşti”, şi să propună „limboştiinţei” (cum denumea el
lingvistica) excluderea „elementelor parazite româneşti” din
lexic, chiar dacă ele figurau şi-n limba vorbită, şi-n operele
clasicilor literaturii moldave. Marele interes al acestei Sesiuni
rezidă din finalitatea ei... deturnată: până la urmă, în ciuda
presiunilor , a riscurilor şi a desfăşurării de forţe, n-a fost să fie
chiar cum voia Moscova.
Iată, „unde dai şi unde crapă”: încercările ridicole de a impune
limbii cuvinte născocite, de regulă silnic compuse, nimeresc
alături de ţelul propus. Dacă latiniştii lui Treboniu Laurian
inventau substantivul „nas-suflău” spre a evita un împrumut
(de fapt, şi el latin la origine), filoslaviştii lui Ceban propuneau
imperativ „mâneştergură” în loc de „prosop”, mizând pe
îndepărtarea de etimon şi pe evitarea oricărei adieri de

cronica limbii
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latinitate. Aş! De fapt, construcţia bizară „mâneştergură” vine
de la „manus” şi „extergere”, ambele latine, în vreme ce
„prosop” provine din greacă („prosopis”)... „Naţionaliştii
burghezi români” - scrie Ceban - au „inundat limba
moldovenească cu cuvinte inutile şi inventate în Europa
Occidentală, ba au înlocuit şi alfabetul” (...) „Este de la sine
înţeles că după zdrobirea naţionaliştilor burghezi moldo-
români şi restabilirea în drepturile sale istorice a alfabetului
rusesc, care corespunde în modul cel mai plenar specificului
sistemului fonetic al limbii moldoveneşti...” ş.m.a. Ridicolul
„filolog” cerea „să ne ocupăm cu mai multă îndrăzneală de
formarea noilor cuvinte” create după tipic rusesc. Cum ar fi
„cârmozavodnic”, „pământolucrare”, „a dădăori” (pentru „a
repeta”), „limboştiinţă” (adică, lingvistica!), „reţenzentâlor”
(pentru „recenzent”) etc. În loc de „riveran” se va spune de
acum încolo „dreptumalurişiinic”! Urmând a fi scoase din
pagina Dicţionarului „muntenisme” precum „seară”, „a intra”,
„zăpadă”, „căciulă”, „porumb”, „oră”, „secol”... Normările în
domeniul limbii par a fi inutile şi păguboase, câtă vreme
„trebuie să ne întoarcem la popor” şi dacă la Pererâta se
pronunţă „chişor” pentru „picior”, aşa va trebui să recomande şi
Dicţionarul! „S-o ridicăm („limba moldovenească”, n.n.) până
la nivelul aşa-numitei limbi culturale ar însemna s-o apropiem
de limba română”.Adicătelea, oroare şi gravă greşeală politică!
Culmea, însuşi „genialul Stalin” avertizează limpede: „a
considera că dialectele şi jargoanele ar putea să se dezvolte în
limbi de sine stătătoare” înseamnă „să pierzi perspectiva istoriei
şi să părăseşti poziţiile marxismului.” Vrând să fie mai catolic
decât Papa, după ce îl citează cu adânc respect pe Stalin, Ceban
pledează (din „slabominte” - ca să construim şi noi cuvinte)
exact pentru naşterea unei limbi noi dintr-un grai regional! Greu
cu limboştiinţa! Mulţi dintre vorbitorii la Sesiunea comună a
Academiilor de la Moscova şi de la Chişinău, precum şi dintre
participanţii la discuţiile similare de după aceea, i-au ţinut
isonul lui Ceban, furnizând „argumente” de evidentă rea-
credinţă. Cum ar fi Nikolaev, cel ce condamnă „substituirea
elementelor lexicale ruseşti care au intrat de mult în limba
moldovenească, cu altele străine”: creion pentru „karandaş”,
tren pentru „poezd”. Cât de străin o fi substantivul „tren” în
limba celor de peste Prut şi când l-or fi uitat de tot? Dar
„creion”? Cei care au intenţionat să susţină ideea identităţii
limbilor română şi „moldovenească”, în evidentă minoritate, au
trebuit s-o facă aluziv, mimând acceptarea tezei şi încercând s-o
combată, cum ar veni, „din interior”. Era imposibil, în 1951, să
susţii o idee flagrant... antipartinică, ceea ce nu înseamnă că nu
s-au adus şi argumente întru sugerarea (dacă nu era posibilă
impunerea) adevărului ştiinţific. Rezoluţia Sesiunii, după ce
consemnează „adevărul indiscutabil al determinării staliniste a
limbii moldoveneşti ca limbă de sine stătătoare”, menţionează
că noua „limbă” „ţine, conform fondului său lexical de bază şi
structurii gramaticale de grupul limbilor romanice înrudite”,
cerând „includerea în planurile de studii a cursului de limbi
latine şi romanice, în special a limbii române.” Cam atât se
putea pe atunci - tot era ceva!Amai fost cu putinţă şi punerea la
colţ a nefericitului Ceban, etichetat drept „continuator şi adept
al teoriei antiştiinţifice a lui N. Marr”, abia afurisită de geniala
lucrare a genialului! Adevărul elementar potrivit căruia
identitatea unei limbi o conferă structura gramaticală şi fondul
principal lexical, în cazul nostru amândouă identice, a rămas în
plan secund, mai toată dezbaterea, marcată de spaima
represaliilor, s-a întemeiat pe citarea de termeni cu precădere
din afara fondului principal, iar de structura gramaticală s-a
pomenit ici-colo, în treacăt. Trebuia demonstrat nu că albu-i alb,
ci că nu-i negru! Unii şi-au asumat mari riscuri, rostind fie
timorat adevăruri care, iată, îşi mai găsesc contestatari de talia
luiCeban şi astăzi!
Necesară, bine şi solid construită cartea luiVasile Bahnaru.

Mircea Radu IACOBAN

Jean-Baptiste CHARDIN, “Copilul ”, 1738, Luvruşi sfârleaza
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Bântuind prin colecţia revistelor şi
… străveche, într-o lună făurară a aniversărilor

de suflet, nu se poate să nu remarci elegantele pagini de
. Te trag de mânecă, te absorb, te fac prizonier de bună-voie între

titluri memorabile şi texte impecabile, între imagini de colecţie şi
semnături cu ştaif. De ani buni (nici nu-i mai înnumărăm, îi dorim
doar mereu mai rodnici !), cel care adună, magnetic, în juru-i,
oameni valoroşi şi dăruiţi, poartă un nume binecunoscut, ca un
blazon voievodal: Ştefan Oprea.

Piesă de rezistenţă şi echilibru a redacţiei, de atunci, din
îndepărtatul 1966 şi până în vremile tumultuoase ale cronicarilor
actuali, adăpostind pe sub binecunoscuta pălărie un surâs discret-
melancolic şi, deopotrivă, o frenezie a văzutului, cititului,
povestitului, disecatului şi scrisului, activitatea lui Ştefan Oprea se
desfăşoară pe spaţii vaste de creaţie. Critic de film şi de teatru,
jurnalist cultural, dramaturg, prozator, şlefuitor migălos de talentate
suflete (generaţii de studenţi ai Facultăţii de Teatru din cadrul
Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi) şi mentor pentru mai
tinerii săi colegi, Domnia-Sa locuieşte şi construieşte neobosit într-o
cetate a spiritului care a supravieţuit unor epoci adeseori vitrege
tocmai prin oamenii efervescenţi care s-au dedicat, cu eminesciană
asupră de măsură, creşterii neobosite a valorii.

De o modestie rar întâlnită, cumpănit la gesturi şi vorbe, nu
trebuie decât provocat, pentru a înşira, cu farmec de povestitor
moldav, pentru care timpul curge răbduriu şi molcom, mărgăritare
de amintiri, momente preţioase în care protagoniştii sunt nume
sonore ale culturii române: actori, regizori, scriitori, jurnalişti.

Că Ştefan Oprea este un profund cunoscător al fenomenului
teatral şi cinematografic românesc, o dovedeşte panoplia volumelor
de critică şi istorie a celor două domenii: (1986),

(1979), (1996),
(2005), (2000),

(2008), (2011),
(1972), (1974),
(1983), (în colaborare cu Anca-Maria Rusu, trei
volume, 1996, 2002, 2004),

(2004). La aceasta se
adaugă calitatea de membru în juriul marilor festivaluri de teatru din
România şi Republica Moldova, piesele de teatru jucate pe
importantele scene ale ţării, precum şi multitudinea de premii care
încununează o viaţă dedicată acestei .

Nu întâmplător am enumerat câteva dintre apariţiile editoriale
reprezentative. Anul 2016 ne aduce ediţia revăzută şi adăugită a

Cronica Veche
Cronica

Arte

Din fotoliul 13
Martor al Thaliei Chipuri şi măşti Căruţa lui
Thespis Eminescu, omul de teatru Măria Sa Teofil
Vâlcu Pas la pas prin festivaluri Statui de celuloid

Filmul vocaţie şi rutină Diorame cinematografice
Stelele Oscarului

Scriitorii şi filmul o perspectivă
cinematografică asupra literaturii române

lumi a frumuseţii şi iluziei

Cortina
ca o rană în cuvânt

Pledoarie cu blazon
Î

ntr-o literatură din ce în ce mai în derută, mai grăbită spre
facila valorizare şi recunoaştere cu orice preţ, preocuparea
pentru un timp al creaţiilor autentice şi revalorizarea unei

tradiţii rafinate, la prima vedere, din ce în ce mai îndepărtată de
actualitatea imediată, pare un demers sortit eşecului din start. Că nu
este aşa, o probează cartea criticului şi istoricului literar Mircea
Tomuş, (Editura Limes, 2014),
venită ca o continuare firească a pasiunii pentru ,
concretizată anterior în volumele de referinţă

(1977), (2004) şi
(2012).

Dincolo de timp, dincolo de stufoasele şi, adesea,
contradictoriile teorii asupra romanului din secolul al XX-lea,

îşi păstrează intacte şi vii provocările până în zilele
noastre, surprinzând prin interesul pe care îl suscită şi astăzi, la
aproape un secol de la publicare, reconfirmând dinamizarea
reacţiilor în conştiinţa critică, dar şi necesitatea revizuirii acestora.

este structurat în două mari
părţi, una consacrată analizei propriu-zise (aproximativ 80 de
pagini), şi cealaltă dezvoltând amplu (pe alte 110 pagini) nu mai
puţin de 30 de , fiecare din ele constituind, în fapt, un eseu
cuprinzător asupra unor cuvinte-cheie, esenţiale.

Autorul porneşte demersul critic de la observaţia abordării de
către critica anterioară a textului lui Mateiu I. Caragiale din

Secretul Crailor de Curtea-Veche
dinastia Caragiale

Opera lui I. L.
Caragiale Caragiale după Caragiale Pentru un alt
Caragiale

Craii
de Curtea-Veche

Secretul Crailor de Curtea-Veche

Note

perspectiva simplificatoare a individualizării narative, căile de
apropiere fiind, mai degrabă, cele care ţin de apartenenţa fiului la

ori de relaţia valorică tată-fiu, fiind
lăsate deoparte sau soluţionate facil întrebări esenţiale, precum cea

Răspunsul, care, în opinia lui Mircea Tomuş, nu poate fi, pentru
prima parte a întrebării, decât afirmativ, constituie premisa de lucru a
întregului studiu, argumentată logic de autor:

Odată fixate cele
patru puncte cardinale ale universului narativ, universitarul sibian

resursa dinastiei Caragiale

dacă Craii de Curtea-Veche este sau nu este un roman, şi, mai ales,
ce fel de roman este…

ne sprijinim nu pe o
percepţie globală şi trecătoare, urmată de o raportare la linii pe cât
de generale pe atât de puţin precise ale unei presupuneri de definiţie
de roman, mai degrabă, decât ale unei definiţii adevărate, ci pe acea
conştiinţă, mai limpede şi mai articulată, care ar putea fi sintetizată
astfel: romanul, ca gen narativ, se bazează pe patru dimensiuni
principale: dimensiunea demiurgică, cea problematică,
dimensiunea diegetică şi, în fine, cea simfonică.

oferă o nouă perspectivă integrală asupra ,
reformulând întrebări şi oferind răspunsuri, ample căi de abordare şi
reflecţie despre un text ce rezistă la grila de lectură şi interpretare a
cititorului actual, asaltat şi bulversat de o variată ofertă de carte.

Raportul tată-fiu, de mare importanţă pentru imaginea critică a
operei fiecăruia, e analizat inclusiv prin punerea în oglindă a două
nuvele ( - Caragiale-tatăl; şi - Caragiale-fiul)
şi relevarea aspectelor esenţiale: titlul, mediul, motive, personaje-
cheie, portrete realizate prin suprapuneri şi acumulări de trăsături, un
mecanism narativ culminând cu a lui
Aubrey de Vere. Mircea Tomuş fixează coordonatele unei relaţii
deloc confortabile:

Mult mai incitant este, însă, corpul celor 30 de note, o
demonstraţie de virtuozitate şi meticulozitate asupra unor marcatori
conceptuali ai operei caragialiene: factorul antecedentelor ereditare
(adus în discuţie pentru prima dată de Pompiliu Constantinescu),
retorica romanului, o istorie a receptării ,
problematica , strategiile narative moderne (efectul de
contrast care evidenţiază irealitatea personajului, ştiinţa

), preocupările heraldice ale lui Matei Caragiale,
, măsura şi modurile implicării ei în construcţia

şi al operei, monografiile substanţiale, dintre
povestitor şi personaje.

O bibliografie impresionantă, accesibilă doar prin parcurgerea
frază cu frază a cărţii, ne introduce într-un univers recuperatoriu, o
lectură minuţioasă încrucişată, o punere în comunicare a unor opinii
diferite şi o neezitantă declarare a preferinţelor pentru unul sau altul
dintre exegeţi.

Reproblematizarea aplicată a lui Mircea Tomuş urmează liniile

Crailor de Curtea-Veche

Inspecţiune Remember

genealogia fantezist-barocă

relaţia fiului, ca persoană empirică bântuită de
vise de mărire prin asumarea unei genealogii glorioase şi încercată
de fantasmele creativităţii, cu imaginarul patern se consuma, deci, ca
o preluare în continuitate, dar şi ca o corectare, în sensul îmbogăţirii
sau precizării sugestiilor narative ca şi în cel al revalorificării
sporite, fără limită aproape, a spectacularului vizionar. Preluarea
acestui filon creator, proces biologic firesc în dinamica naturală a
generaţiilor, este simţită şi explicitată narativ ca o ruptură majoră de
plan, o schimbare de regim existenţial asimilabilă cu îmbolnăvirea
gravă, cu semnele şi puterile prăbuşirii totale, şi revenirea, ca o
resuscitare. În acest registru care atinge şi este atins de fruntariile
absolutului, nu numai că visul are toate aparenţele realităţii şi,
invers, realitatea toate trăsăturile visului, dar diferenţa principială
dintre vis şi realitate este anulată, încât existenţa totală îşi arată
omogenitatea ei de substanţă care legitimează ca posibil real orice
proiecţie şi creaţie a imaginarului.

Crailor de Curtea-Veche
nobilei stirpe

echilibrării
artificiilor persoana
empirică a scriitorului

timbrul indicibil lupta

de forţă şi de fineţe ale unei
demonstraţii de descoperire a
cheilor multiple de lectură, a
construcţ iei narat ive, a
condiţionărilor armonice, a
similitudinilor şi tensiunilor
d e c o n s o n a n ţ ă d i n t r e
personaje:

La stabilitatea structurii narative şi la arhitectura armonioasă,
puternică şi elocventă, contribuie din plin efectele de frazare ale
fondului stilistic, utilizarea măiastră a

şi a unei panoplii de metode şi tehnici
, mixajul având ca rezultat

Văzut ca replică şi continuitate, gest omagial,
, având o geneză specială,

romanul, care a suscitat numeroase şi felurite reacţii critice şi
demersuri hermeneutice (pentru care sunt amintiţi şi îndelung citaţi
Pompiliu Constantinescu, Perpessicius, Alexandru George,
Vladimir Streinu, Vasile Lovinescu, Nicolae Manolescu, Ioan
Derşidan, alături de volumul editat de Muzeul Literaturii Române cu
ocazia centenarului naşterii lui Mateiu I. Caragiale, sub conducerea
luiAl. Oprea), se sprijină pe o piatră unghiulară şi singulară, constată
MirceaTomuş

Scrisă cu nerv critic, cu rigoarea şi migala specialistului de
vocaţie, cu o minuţioasă atenţie la detalii şi cu declarată empatie,
cartea lui Mircea Tomuş constituie o contribuţie de substanţă şi o
pledoarie pentru cunoaşterea şi recunoaşterea unui roman al
literaturii române de raftul întâi.

Între determinarea
muzicală a celulei narative şi
construcţia simfonică a
ansamblului, romanul lui
Mateiu I. Caragiale pune în
funcţiune câteva din cele mai
p ro d u c t i v e n o r m e a l e
orchestrării narative: norma
contrastului, cu variantele
sale de contrast atenuat /
accentuat: Pirgu şi lumea lui
faţă de ceilalţi „crai” şi lumile
lor (…), între principiile masculine şi cele feminine ale romanului…
Norma similitudinii pure funcţionează aproape la fel de abundent: în
interesul expresivităţii reliefului narativ, romancierul se joacă
demiurgic cu asemănări şi corespondenţe între cei mai apropiaţi
până la cei mai îndepărtaţi termeni: povestitorul pare a fi, în această
privinţă, agentul cel mai prolific…

resurselor vizionare şi
incantatorii de o anumită
precizie rece secretul ascuns al puterii lor
de fascinaţie, liantul care uneşte sub un singur semn, într-o singură
tonalitate misterioasă şi învăluitoare, toate componentele
romanului, atât de disparate, unele, toate mişcările şi accentele
infinitezimale, atât de active, toate, din care se construieşte, pas cu
pas, celulă cu celulă, o figură enigmatică şi totodată etern grăitoare,
asemenea unui sfinx.

revanşă a
literaturii unui fiu la literatura tatălui

.

cărţii , o monografie-portret, care a avut parte
de o emoţionantă lansare pe 23 februarie la sala Studio a Teatrului
Naţional, în suita manifestărilor care marchează împlinirea a 200 de
ani de la prima reprezentaţie a unei piese în limba română, la Iaşi.

Apărut în condiţii grafice excepţionale, în seria „Galeria teatrului
românesc” (serie coordonată de Florica Ichim), sub egida Editurii
Cheiron, a Fundaţiei Culturale „Camil Petrescu” şi a revistei „Teatrul
azi”, volumul se deschide cu un , o emoţionantă
mărturie despre imperativele neuitării istoriei culturale şi ale
cunoaşterii figurilor emblematice ale acesteia, ca o condiţie „sine qua
non” a cunoaşterii de sine:

Şase capitole ca şase pietre de hotar (

), întregite cu o bogăţie de
şi completate cu

(aparţinând iscusiţilor cronicari Grigore Ilisei, Oltiţa Cîntec, Nicolae
Turtureanu, Lucian Vasiliu, Elvira Sorohan şi Mircea Morariu)
zugrăvesc parcursul fabulos al unei vieţi exemplare, adesea în fragil
echilibru pe .

Figura lui Teofil Vâlcu se conturează pornind de la nostalgia
luminoasă a locului natal trecând prin anii de rodnică studenţie,
puternic amprentaţi de profesorii de la Cluj, rolurile pe scena
Naţionalului din Cluj, timp de cinci ani, şi fericita venire la Iaşi.
Fericită atât pentru actorul care a găsit un spaţiu fertil pentru
împlinirea chemării sale (simţindu-se cât şi
pentru teatrul care a câştigat nu doar un interpret dăruit, ci şi, pentru
doar şapte ani însă, un director care a ştiut să recunoască şi să sprijine
talentul colegilor de breaslă.

Parcurgând paginile cărţii, nu poţi să nu remarci densitatea
informaţiilor, multitudinea şi varietatea surselor de documentare,
alături de darul evocării prin apelare la scrisori, mărturii, extrase din
presă, cronici teatrale, însemnări personale ale autorului, interviuri,
amintirile soţiei, Ana Vâlcu, şi o bogăţie de fotografii-document,
toate întregind tuşele distinctive ale portretului unui perfecţionist
despre care regizorul Ovidiu Lazăr mărturisea cu firească şi declarată
preţuire:

Emoţionante sunt şi peregrinările printre rolurile (risipă de
perfecţionism şi energie creatoare) care au rămas ca jaloane de

Măria Sa Teofil Vâlcu

Cuvânt înainte

Generaţiile mai vârstnice au încă în
memoria afectivă figura de voievod al teatrului şi aud încă, venind de
undeva, dintr-un trecut nu prea îndepărtat, vocea puternică,
melodioasă şi caldă; ele păstrează încă imagini din şirul
impresionant de spectacole, cu personaje de mare forţă dramatică
ale literaturii universale şi naţionale. Cei tineri însă nu-l ştiu. Dintr-
un grup de jurnalişti tineri cu care am stat de vorbă despre această
carte, niciunul nu auzise de Teofil Vâlcu. Nu e vina lor, ci a noastră, a
celor care ar fi trebuit să-i cultivăm memoria, să-l apărăm de
nedreapta uitare.

I. Profil din profiluri, II.
Jocul vieţii, III. Directoratul, IV. Nobila povară a personajelor, V.
Jocul morţii, VI. Teatrografie Filmografie
Anexe Opinii critice referitoare la ediţia I

muchia sensibilă dintre speranţă şi teamă

,

ca pasărea în cuibul ei),

Lucrând împreună de-a lungul câtorva ani, am ajuns să
cred că centrul fiinţei sale este sinceritatea. O sinceritate crâncenă,
virilă, aspră şi incomodă, o sinceritate care creează tensiuni şi care
dizolvă falsul şi impostura, lăsând loc aerului tare, himalayan, al
Teatrului înţeles ca opţiune vitală definitivă.

vocaţie şi har autentic, nu
doar enumerate de Ştefan
Oprea, ci şi inventariate în
zece categorii reprezentative:
personaje din dramaturgia
a n t i c ă ş i d i n i s t o r i a
universală, voievozi şi
domnitori români, oameni de
ş t i i n ţ ă , p e r s o n a j e
s h a k e s p e a r i e n e ,
c a m i l p e t r e s c i e n e , d i n
dramaturgia americană sau
d i n d r a m a t u r g i a
contemporană românească,
toate, povară de experienţă
pentru

cărora le-a dat
strălucitoare viaţă.

Viaţă ce avea să fie
puternic răvăşită de accidentul vascular cerebral din 1989, semn
coborât chiar pe scenă, în timpul spectacolului, cotitură existenţială
care a scos la iveală rezerve nebănuite ale unei nesecate forţe vitale:

Volumul acesta, gest rar de recuperare a unei figuri emblematice
pentru istoriaTeatrului Naţional Iaşi, e o preţioasă scriitură-pledoarie
împlinită de Ştefan Oprea cu migală şi responsabilitate, cu empatie şi
cu scrutătoare privire înspre un viitor încă tulbure, o cronică ce dă
samă despre puterea sacrificială şi re-creatoare a artei. Din toate
paginile cărţii iese în relief spiritul Măriei-Sale, întruchipat măiestru
de Vasile Voiculescu, text găsit, alături de numeroase altele, între
însemnările de lucru (o posibilă „carte de învăţătură” pentru actori)
ale lui Teofil Vâlcu:

(„Actorul”)

actorul mereu aflat în
nobi lă confruntare cu
personajele

…Şi, pentru că am ajuns să vorbim despre soartă şi destin, …îţi
mărturisesc că eu sunt pregătit să lupt cu ele; experienţa de viaţă şi
de teatru m-au înarmat cu o forţă teribilă ca să pot duce această
luptă. (…) Dar omul care este lovit de destin trebuie să se arate
puternic. Şi eu sunt foarte puternic şi fac tot ce-mi stă în putinţă să
înlocuiesc ceea ce mi s-a luat, prin fantezie, prin imaginaţie; îmi
construiesc propriul rol… Îmi pun propria realitate în scenă, ca să
pot traversa cât mai bine perioada asta de aşteptare. Pentru că eu
mai am speranţa că voi vedea într-o zi. Şi cum speranţa e un drept al
sclavilor, nimeni nu mi-o poate lua…

Îşi leapădă coroana cu purpură regală / Şi toată
măsluiala de slavă şi lumină / Cu care îmbătase fremătătoarea
sală… / Şi vlăguit se-ntoarce la muceda cabină. // În orice miez de
noapte, cuţit de ghilotină, / Cortina grea-i retează viaţa triumfală; /
Trunchiatu-i geniu moare în uliţa haină / Şi Cezarul i-o umbră în
lumea zilei goală. // Chemări prelungi din palme îi mai trimit ecoul. /
Mulţimile grăbite se-nghesuie la scară / Şi somnorosul teatru stă
pleoapele să-nchidă. // El, despuiat de aripi, biet fluture de seară, /
Cu svârcoliri ascunse îmbracă-ncet sacoul / Şi, iarăşi vierme, intră
în vechea-i crisalidă.
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I se spunea Mămicu, fiindcă ea folosea des vorba asta,
spunea la oricine: Mămicule, aia, mămicule, cealaltă.Aşa
că toată lumea îi spunea Mămicu. Pe faţă însă îi spuneau

mătuşa Tinca. Auzind mereu pe femei vorbind între ele despre
Mămicu (era la un praznic sau la hram), vară-mea Maricica n-a
înţeles şi i-a spus Bunicu. Au pufnit în râs femeile, că Maricica o
cam nimerise. Mătuşa Tinca avea ceva de bunic - câteva fire de
păr cenuşiu şi sârmos îi crescuseră în barbă. Nu era ceea ce se
cheamă „o frumuseţe”, cred că nici în tinereţe nu fusese; era
genul pe care italienii îl numesc „brutta ma simpatica”. Avea o
faţă mare, mai mereu roşie şi doar vreo câţiva dinţi în gură.

Ţin minte gura ei ştirbă („fără opritori”, zicea mama), fiindcă
râdea mereu, la orice glumă, cât de mică, a tatei. Aşa era ea,
doritoare tot timpul să se distreze. Gura asta ne-a rămas în minte,
mie şi soră-mii, şi din altă pricină. Într-o seară tata ne-a adus nişte
smochine, cred că a fost prima dată când vedeam aşa ceva. Dar de
mâncat, dacă am apucat să ne înfruptăm din una-două. Mama a
pus smochinele într-o farfurie pe masă, Mămicu şi-a tras farfuria
mai aproape, sub nas, şi a început să le cărăbănească în
mestecătoare de ziceai că se bat turcii la gura ei: întindea, frate,
smochinele în colţii din gură, de parcă erau nişte marinari
naufragiaţi printre stâncile învolburate de salivă. Cum spuneam,
noi n-am apucat să luăm mai nimic, de-abia am smuls câine-
câineşte câteva din mâinile pofticioasei babe. O ţin minte pe soră-

M micuă

list (ri) de figuri vele teneă şRadu PĂRPĂUŢĂ

mea Doina, cum se uita cu ochi mari la Mămicu şi înghiţea în sec.
Mulţi ani după aceea râdeam în casă, când mama o imita pe
Mămicu cum întindea smochinele în dinţii rari.

Mămicu venea destul de des pe la noi în serile de iarnă şi
„stătea cloşcă”, zicea mama, fiindcă era „tăfâlcă” de felul ei.
Alteori, tot iarna, venea ziua cu lucrul de mână, rucodelie, cum se
zicea odată. Înainte vreme femeile lucrau de acestea numai iarna.
Vara nu aveau timp. Când se ducea la o vecină cu treabă sau
păştea vaca pe marginea drumului înainte de apusul soarelui,
doar atunci, femeia îşi lua furca-n brâu şi torcea de zor. Asta era
un fel de odihnă, o distracţie, în rest femeia nu stătea defel,
fiindcă „treaba nu stă”, aşa se spunea. Imaginea femeilor care
torc din tablourile lui Grigorescu sau din cunoscuta poezie a lui
Şt.O. Iosif („cu furca-n brâu, cu gândul dus”) era una curentă, cât
se poate de obişnuită. Cealaltă imagine, cea cu ţărani stând pe
băncuţă la poartă şi spărgând seminţe, este, ca să spunem aşa, de
dată mai recentă.

Mămicu era pricepută la tot felul de broderii, mai ales la
„broderie spartă”, o sintagmă care pe mine, copil fiind, mă
înveselea, dar am aflat mai târziu că există aşa ceva. Broda cu
talent, depăşind simpla imitare a unui model găsit în cărţile sau
revistele de brodat. Avea o mulţime de jurubiţe, de toate
nuanţele, şi potrivea culorile cu gust artistic. Când mama admira
nişte căpşuni brodate pe un colţ de batistă sau nişte cireşe

boambe alb-gălbii cu roşu sângeriu, atârnate pe o crenguţă, zicea:
„Mătuşă Tincă, e păcat de Dumnezeu să-ţi sufli nasul în aşa
batiste!” Iar Mămicu, bucuroasă, se înroşea şi mai tare.

Mămicu se pare că a avut o viaţă tumultuoasă în tinereţe, cu
iubiri şi despărţiri zbuciumate. Nu prea am amănunte. Dar mi-l
amintesc pe bunicu-meu, când o întâlnea: „Ce mai faci, fa, Tincă,
fa?” „Ei, cu bătrâneţile”, ofta zâmbind cu gura ştirbă Mămicu.
„Tot singură şi nesărutată?” se interesa pişicher bunicul, făcând
probabil aluzie la cine ştie ce istorii amoroase din tinereţe. După
moartea soţului, Mămicu s-a mutat la bătrâneţe la fiică-sa. „Acuşi
o să-ţi fac loc în casă”, spunea glumind mătuşa Tinca lui nea
Fănică, ginerele, adică „o să mor”. Dar n-a lăsat loc în casă prea
curând, a trăit mult. Se tot pregătea de moarte şi nu mai murea. Se
spovedea, se împărtăşea - zicea că de moarte.Afost o problemă cu
mormântul, deoarece nu mai era loc lângă Toader, bărbatu-său.
Atunci s-a propus soluţia înmormântării deasupra lui. Vrea?
„Lasă, mămicule, că-i bine aşa. Toată viaţa am fost dedesubt, să
mai stau şi eu deasupra”.

Aşa era Mămicu. Lua viaţa în uşor.
*

La şapte ani după moarte au dezgropat-o, cum era obiceiul pe
atunci (acum obiceiul este socotit profanare), pentru ca oasele să
fie prohodite din nou, la fel ca la înmormântare. Fiind făcut din
lozbe groase de stejar, sicriul nu putrezise decât puţin, iar nenea
Fănică l-a putut duce acasă. Şi, trăsnitul de nea Fănică, ce face!?A
luat o furcă şi a ridicat cu ea din sicriu scheletul mătuşii Tinca.
Ţinând scheletul în furcă, a început să-l spele cu un furtun. Sub
jetul puternic de apă, scheletul mătuşii Tinca a început să salte din
toate oscioarele: boca-boc! boca-boc! Şi nenea Fănică: „Ia uite,
bre, cum joacă baba! Nu se mai satură nici acuma. Hopa-hop,
hopa-hop! Iar neamurile şi megieşii se prăpădeau de râs şi-şi
făceau cruce.

Flavius PARASCHIV

Despre o altfel de cafenea…
Pentru cititorul român obişnuit, numele lui Arcadie

Suceveanu - poet, eseist şi ziarist - ar putea părea
necunoscut, deşi, aşa cum se va observa în cele ce

urmează, poezia autorului din Republica Moldova merită
toata atenţia. Născut în 1952, absolvent al Facultăţii de
Filologie din cadrul Universităţii din Cernăuţi, debutează ca
poet pe la sfîrşitul anilor `60, iar de atunci cariera lui în cîmpul
literaturii a fost şi este, în continuare, încununată cu succes
(fapt dovedit şi de numeroasele premii obţinute). A publicat
peste 20 de volume de poezii, dintre care amintim

(1979), (1982),
(1987), (1993),

(2004
(2005), (2011) etc. Alături de acestea
se pot adăuga şi cărţile care conţin versuri pentru copii:

(1989), (1991
(1986) etc. O parte din poemele

tipărite au fost adunate în diverse antologii:
(1998), 001).

Dar pentru a obţine o imagine de ansamblu asupra creaţiei
lui Arcadie Suceveanu tot la o antologie trebuie să apelăm.
Din acest motiv, articolul de faţă îşi propune să discute textele
care intră în componenţa volumului din 2011. Cu un titlu
sugestiv care, din start, oferă o posibilă pistă de interpretare
sau, mai bine zis, o posibilă „cale de acces”,

(Editura Ştiinţa, colecţia „Antologia unui autor”,
Chişinău) cuprinde o selecţie din poemele apărute între 1982
şi 2003. De la formulările în care se caută armonia muzicală
pînă la cele telegrafice, dispersate, lirica celui care constituie
subiectul prezentului act critic surprinde nu doar prin
numeroasele referinţe la diverse figuri istorice, biblice,
mitologice şi literare, ci şi printr-o gamă largă de elemente
care ţin de viziunea poetică, viziune care apropie creaţia
poetului din Moldova atît de paradigma modernităţii, cît şi de
cea a postmodernităţii… Altfel spus, avem în acest caz o
literatură puternic intertextuală, fapt dovedit, printre altele,
spre exemplu, de acel nevermore din titlu, care trimite
automat la EdgarAllan Poe.

Antologia se deschide cu cîteva poezii din
De reţinut aici , text-

retrospectivă, o analiză a sinelui sau, mai curînd, o reevaluare
a laturii de creator. Autoironică, instanţa lirică, marcată de
eterna idee a eşecului în orice act, construieşte un „scenariu”
savuros, comic, dar şi sobru, pe alocuri: „Eram o ceată de inşi
transparenţi,/ un fel de visători de profesie,/ avangardişti
miopi/ cotrobăind prin garderoba literaturii,/ scribi jerpeliţi
lucrînd/ la Cartea Nimicului”. Mai captivant este un alt poem -
alcătuit dintr-o serie de imagini alegorice, metaforice - care
poate fi considerat o încercare de „teoretizare” a întregului
periplu existenţial. Alte comentarii, în acest punct, sînt de
prisos şi, astfel, lăsăm versurile să ne „încînte” imaginaţia: „Ia
aminte, viaţa depinde/ de cantitatea de sînge/ ce alimentează
neclintit ghilotina,/ iar sîngele nu poate fi pus în mişcare/ decît
de acest sîrguincios mecanism,/ e un fel de circuit închis -/ mai

Mă cheamă
cuvintele Ţărmul de echilibru Mesaje de la
sfîrşit de mileniu Secunda care sîntem
Corabia de la mansardă ), Emisferele de Magdeburg

Fiinţe, umbre, epifanii
În

cămaşa de cireaşă Dincolo de ce văd ochii ),
Ora cinci fără doi fulgi

Înfruntarea lui
Heraclit Cavalerul Înzadar (2

Cafeneaua
Nevermore

Ţărmul de
echilibru. Ucenicul lui Homer (I)

multă speranţă şi curaj, curaj şi speranţă…” (
).

O moderată schimbare de tonalitate întîlnim în ciclul de
poezii intitulat , texte relevante
care pot îndruma lectura spre descoperirea „maeştrilor din
umbră”. În (chiar din titlu se poate
identifica „ideea” spre care tinde poemul), de reţinut sînt
întrebările (retorice) care vizează condiţia fiinţei umane în
raport cu ceea ce ne ucide de la naştere: Timpul, temă care
transpare de numeroase ori pe parcursul antologiei.
Neînsemnătatea şi fragilitatea omului ocupă acum locul
principal, elemente care zdruncină conştiinţa creatoare. Iată,
spre exemplificare, două strofe percutante: „Din vîntul ceţos
şi din piatră,/ Din vulturi şi din Dumnezeu/ Simt cîinii lui
Cronos cum latră/ Secunda sînt eu./ Şi-ntreb cu mirare: voi,
astre,/ Tu, pasăre, plop, curcubeu,/ Se-aude şi-n vieţile
voastre/ Secunda care sînt eu?”.A se remarca faptul că versul
din final se repetă fie sub forma unei întrebări, fie sub forma
unei afirmaţii, dar, în esenţă, aminteşte de semnificaţiile
celebrului „nevermore” rostit de corbul lui Poe în momentele
de maximă intensitate… Devalorizarea, negativismul,
luciditatea rece şi interioritatea neutră (a se înţelege: lipsa
sentimentelor, promovîndu-se, în schimb, notaţia exactă,
impasibilă), trăsături caracteristice poeziei moderniste, după
cum bine susţine Hugo Friedrich în
sînt aspecte care pot fi descoperite şi în unele poeme publicate
de Arcadie Suceveanu. Iar concretizarea acestor elemente se
poate observa în următoarele versuri: „Se aplaudă virtuţi
inexistente, / Se-obţine transcendenţa din porumb/ Savanţii
inventează sentimente/ Pentru roboţi cu suflet de plumb./ Da,

! O, da! Şi se transformă/ Şi minusul se pomeneşte
plus,/ Minciuna-şi pune altă uniformă/ Şi
vinde adevăr la preţ redus” (

). Acest text poetic aduce în
prim plan o situaţie sensibilă a societăţii:
impostura, ignoranţa lumii contemporane
devin, aşadar, teme ale discursului liric.
Nu întîmplător corifeii modernităţii
(Baudelaire, Rimbaud, G. Benn etc.) sînt
figuri permanente ale creaţiei poetului din
Chişinău, iar influenţa acestora este uşor
de identificat. Conceptul presocratic

, în treacăt fie spus, poate fi considerat
şi un fel de motto ascuns al poeziei lui
Arcadie Suceveanu…

Într-un alt volum -
(1990 ) - as i s t ăm, de p i ldă , la
reinterpretarea unui mit biblic. Cu o
tensiune gradată,
construieşte, datorită imaginilor care se
succed rapid, un autentic travaliu
meditativ despre statutul provizoriu al
omului în lumea fenomenelor. Timpul,
element tematic care revine obsesiv,

Ucenicul lui
Homer II

Mesaje la sfîrşit de mileniu

Secunda care sînt eu

Structura liricii moderne,

panta rhei

Portret de
sfîrşit de veac

panta
rhei

Arhivele Golgotei

Neamul lui Iona

capată acum valenţe uşor diferite. Poetul nu caută, de altfel,
realizarea unui simplu discurs despre moarte. Iată, spre
exemplu, în poemul menţionat cîteva rînduri mai sus,
configurarea existenţei umane: „Ce generos e peştele cel
mare!/ Nu ne mai lasă-n grija nimănui,/ Ne-oferă tot confortul
burţii lui,/ Cum se cuvine unui peşte mare./ Viziunea lui şi ea-i
de peşte mare:/ Viziune-gură şi viziune-hău;/ El n-are crize sau
păreri de rău/ Că-n burta lui se descompun popoare”. Cine este
uriaşa creatură? Timpul neiertător? Inevitabila Moarte? Un
registru tragi-comic provocator descoperim în

. Cu un titlu ludic şi cu un umor negru care
străbate unele poeme ale antologiei, textul este reprezentativ
pentru viziunea „necruţătoare” a eului: „Într-un caiet cu
scoarţa somnoroasă/ Sîntem înscrişi la rînd: vieţi lîngă vieţi,/
Mormînt lîngă mormînt, sub trei peceţi./ Şi Doamna face-
apelul, stînd la masă”.

Memorabile, însă, sînt poeziile care au în centru diverse
„ipostaze” ale Apocalipsei. Cu toate acestea, poetul nu se
multumeşte cu simpla inserare de secvenţe lirice, dramatice
despre această ultimă „etapă” în existenţa fiinţei. Din contra,
Apocalipsa biblică se transformă acum într-un fel de
„personaj” sau, mai bine zis, o „umbră” care domină şi macină
gîndurile creatorului de lumi poetice. În

, din (1995), de pildă, regăsim
„atmosfera” tragic-comică din celelalte volume: „Într-o zi de
joi sau de luni/ cînd Apocalipsa trecea prin oglindă/ cei mai
curajoşi dintre noi/ şi cei mai buni/ s-au aruncat în apele ei ca s-
o prindă/ […]/ să-i confiscăm locomotiva cu aburi/ s-o
întrebăm cine e şi ce vrea/ huo, mama ei de căţea/ să ne spună
ceva despre zei/ să-i scoatem din burtă oraşul Pompei/[…]/ să-
i măsurăm coada cu-o riglă/ să facem din ea ţiglă/ s-o afumăm
cu ceară şi păr de cîine/ s-o întrebăm dacă azi/ dacă mîine…/”.
Alături de „Domnul Abis” şi „Prinţul Neant”, Apocalipsa nu
devine neapărat o figură negativă, ci este privită cu înţelegere,
iar umorul nu contribuie decît la accentuarea spaimei
existenţiale. Nu Eugen Ionescu spunea că registrul comic, ca
expresie a intuiţiei absurdului, este mai disperat decît
tragicul..?

Clasele
primare ale morţii

Apocalipsa trecea
prin oglindă Eterna Danemarcă
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in memoriam

CĂTĂLIN CIOLCA

„Dar unde sînt
taxiurile albastre?...”
Cum se leagă prieteniile? mă întrebam, cînd poetul

Cătălin Ciolca împlinea 70 de ani, iar prietenia noastră
dura - fără hiatusuri - de aproape o jumătate de veac.

Şi-mi răspundeam tot eu: uite-aşa, din aproape-n aproape şi din
vorbă-n vorbă. Făceam parte din aceeaşi promoţie (1966) de
filologi, doar că el urmase facultatea la Bucureşti (avîndu-i colegi
de an şi de cenaclu pe Laurenţiu Ulici şi Mircea Iorgulescu, iar
printre profesori, pe Nicolae Manolescu). Născut la Urziceni (îl
„topea” melodia „Cînd eram pe Ialomiţa”), ajunsese, prin nu ştiu
ce concurs de împrejurări, la ziarul (cu nume prea optimist) „Zori
noi”, din Suceava, unde l-am şi cunoscut, în peregrinările mele,
din acei ani, ca redactor cultural la Radio Iaşi.Afost, de la început,
o prietenie în trei, liantul fiind Grig Ilisei (cel „cu Fălticenii-n
glas”), în a cărui casă părintească deseori ne-am desfătat,
dimpreună cu familiile noastre.

Faţă de noi doi, care abia îndrăzneam a visa la prima carte,
Cătălin Ciolca venea cu aura debutului într-o colecţie de
prestigiu, „Luceafărul”, a Editurii pentru Literatură. Era un pas
uriaş spre consacrare, în acea colecţie fiind lansaţi Nichita
Stănescu, Sorescu, Blandiana, Ioan Alexandru, Păunescu,
Constanţa Buzea, Ioanid Romanescu şi atîţia alţii dintre poeţii
generaţiilor '60-'70. Titlul plachetei de debut, (nu ,
nici , titrări ce presupun un plus de orgoliu auctorial), era o
capcană abil întinsă cititorilor rafinaţi, de care Cătălin Ciolca a
avut parte, şi care i-au remarcat vocaţia, subtilitatea şi
sensibilitatea discursului liric. Nicolae Manolescu, pe atunci
cronicar literar la „Contemporanul”, distingea:

Să debutezi în colecţia „Luceafărul” şi să scrie,
elogios, Manolescu despre tine - un alt autor ar fi folosit din plin
aceste atuuri, spre a se impune, nu doar în plan literar, ci şi social.
Departe de Ciolca aceste vanităţi şi oportunisme.

Apropierea de, şi stabilirea în Iaşi, s-au produs în etape, cu
barierile specifice acelui timp neprielnic unui intelectual care nu
era dispus a face concesii, compromisuri. Refuzînd a primi
„calitatea” de membru PCR, a fost mai mereu marginalizat, nevoit
să ocupe posturi sub standardul pregătirii şi vocaţiei sale, dar care
îi asigurau libertatea de mişcare (interioară) şi de conştiinţă. La
Suceava, a făcut parte din echipa care edita revista cu acelaşi nume
(apărea... cînd ieşea de sub tipar), la Vaslui a coordonat „Vremea
nouă, literară şi artistică”, la Iaşi (dar în anii'90) a fost fondatorul
noii „Reviste Române” (apărută sub egida ASTRA). Pînă la
„evenimentele” din decembrie, vreme de două decenii, a ocupat
nobila funcţie de organizator de spectacole la Teatrul de
Păpuşi/Teatrul „Luceafărul”, neputînd rîvni nici măcar la cea de
secretar literar... „Revoluţia” l-a radicalizat şi particularizat. Un
interludiu, din anii '90, la revista „Cronica”, îi etalează calităţile
de comentator, cu nerv polemic, al lumii tranzitorii în care trăim.
Mai apoi, şi-a încearcat norocul ca întreprinzător al unei edituri -
de o fatală efemeritate, în condiţiile economiei de piaţă şi
exigenţelor la care editorul n-a făcut nicio clipă rabat.

Datorită aceloraşi exigenţe, sau dulcii nepăsări faţă de poetul
hăruit care era, volumul următor ( Editura
„Cartea Românească, 1983) i-a apărut abia la 15 ani de la debut!
Cam tot pe-atunci, se va copilări, scriind surîzătoare

, pentru fiica sa Ana, adică. S-ar părea că, prin ani,
poetul a lăsat tot mai mult loc eseistului şi filologului. Prin
contaminare amicală cu Grigore Ilisei, mai apoi pe cont propriu,
elaborează (ediţia I, 2006; ediţia a
doua, 2010), veritabilă enciclopedie a urbei de pe apa
Şomuzului. Mai devreme (1999), alcătuise şi editase un volum de
studii, documente şi mărturii , carte ce
reface traiectoria, prin cumplite vremi „de tranziţie” (de la
capitalism la comunism, de la regalitate la republică), a unui destin
exemplar. Ca semn confratern, alcătuieşte, împreună cu arhim.

Versuri Poezii
Poeme

Autorul e un
sentimental incurabil, evocînd peisaje, întîmplări, atmosfere, cu o
tehnică ireproşabilă, dar şi cu o anume monotonie. Poeziile au
curgerea leneşă a rîurilor de la şes, resfirate în braţe de egală
dimensiune.

Discursuri şi peisaje,

Versuri
pentru Ala

Cartea Fălticenilor, de la A la Z

În memoria lui Gr. T. Popa

Timotei Aioanei, antologia-album , în care 70
de domni, doamne şi (foste) domniţe glosează encomiastic-
sentimental la devenirea septuagenară a lui Grig Ilisei.

Cum zicea eterna şi fascinanta poetă Nina Cassian:
Daruri de minte, inimă şi literatură. Cînd Cătălin

însuşi şi-a luat pe umeri (s)amarul celor şapte decenii (eu urmîndu-
l la o distanţă strategică), rememorînd popasuri şi taifasuri
petrecute împreună, ce-i puteam dărui, cronicar, decît o
cronică (rimată) - din care decupez aici cîteva stihuri:

Ei, da, obişnuia poetul, în anii cînd
taxiurile erau monoton de /colorate, nu galbene, ca astăzi, să ia spre
casă, în vreun final de agapă, doar şi numai un taxi albastru...

Fără îndoială, un taxi albastru îl duce, acum, într-o lume a
liniştii eterne, pe acest neliniştit prieten-poet, ale cărui
întrebări/provocări /răspunsuri doar eu ştiu cît de mult îmi vor
lipsi. „Fumegă”, va fumega mereu în memoria mea afectivă un

de-al lui:

Divanul cu prieteni

Să ne
facem daruri.

v
S-adună

anii... ca o risipire. / Sînt o povară dulce ori un chin?/Parc-am
căra sisifice menhire, / aroma veche-a unui tandru vin... // Precum
fîntîni cu cumpănă-n cîmpie / de Ialomiţa, oasele suspină. / În
faguri de beton, ca-n colivie, / rîvnim spre liberarea ce-o să
vină. / , se întreba poetul / prefericirii şi
căderii noastre, / Ci azi ne-acomodăm cu internetul. / Dar unde
sînt taxiurile-albastre ?!

Fumegă în copacul serii /întîmplările de
odinioară /depărtat a gol sună /toiagul cîntecului /casele mărunte
acum /urcă albastru la cer /O lampă cu gaz va aprinde / bătrîna
inimă singuratică.

echi

Ou sont les neiges

Peisaj

Nicolae TURTUREANU

C t lin Ciolca i o
poveste de iubire
ă ă ş

Nu e vorba de o oarecare poveste, ci de una adevărată.
Povestea de iubire a unui ialomiţean faţă de Fălticeni.
O istorisire adevărată cum nu s-au spus prea multe.

Aveam să-l cunosc pe Cătălin Ciolca în preajma începutului
mileniului al treilea. Însoţiţi de Grigore Ilisei, am făcut o călătorie
spre locul unde crea pictoriţa Iulia Hălăucescu. Am rămas
împreună mai bine de două ceasuri în reşedinţa dumneaei din
Piatra-Neamţ, printre tablouri preafrumoase şi preţioase amintiri.
Atunci am aflat că Iulia Hălăucescu, ,
era fiică de preot şi pregătea în acea perioadă deschiderea unui
muzeu la Tarcău, cu o parte din picturile ei, cu lucruri şi cărţi care
au aparţinut familiei preoţeşti din care provenea. Am trecut apoi
prin zona celor mai frumoase mănăstiri şi am poposit la Fălticeni,
în casa părinţilor mei, unde am rămas la o agapă.

La început m-am acomodat mai greu cu felul de a fi al lui
Cătălin Ciolca.Aşa o fi fost, ori cel puţin aşa mi s-a părut atunci, că
accepta greu părerile interlocutorilor, că avea o anumită asprime
în atitudine şi ţinea mult la ideile proprii. Uneori părea chiar
incomod.

După trecerea timpului, prin întâlnirile pe care le-am avut, l-
am descoperit altfel. Era într-adevăr un om exigent, dar prietenos,
atent şi foarte preocupat de lucrarea cărturărească.

Altădată, în casa lui Grigore Ilisei din cartierul Copou al cetăţii
Iaşilor, l-am reîntâlnit. S-a amintit atunci despre un proiect ce viza
ţinutul Fălticenilor. Mărturisesc acum, la intervalul celor
aproximativ 15 ani, că acela era un proiect la care mă gândeam şi
eu. Cătălin Ciolca o luase însă înainte. I-am oferit cu bucurie fişele
pe care le aveam pregătite, mai ales pentru slujitorii Bisericii care
proveneau din regiunea amintită ori măcar au slujit o vreme
îndelungată.

Cătălin Ciolca era foarte preocupat şi mi-a mărturisit de multe
ori că a descoperit figuri luminoase, pe care le-a aşezat în acest
dicţionar fălticenean, care s-a numit

apoi . Cătălin Ciolca a
însemnat, mai ales de atunci, foarte mult pentru mine.

El, s-a legat de oraşul Fălticeni mai mult
decât unii oameni ai locului. M-am întrebat adeseori

? Poate din preocupările
tinereţilor, când în vremea studenţiei, la Universitatea din

doamna acuarelei româneşti

Galeria Oamenilor de
Seamă, Cartea Fălticenilor de la A la Z

munteanul pribeag,
de unde va fi

venit această iubire necuprinsă în cuvinte

Bucureşti, a alcătuit ca absolvent o teză închinată fălticeneanului
Anton Holban, nu doar descendent al ilustrei familii de cărturari,
ci şi un apreciat profesor al Seminarului Central din Bucureşti,
unde l-a avut, printre alţii, elev pe scriitorul şi mitropolitul de mai
târziu Bartolomeu V. Anania. Pe de altă parte, legătura îşi poate
avea obârşia şi în perioada când a lucrat la ziarul sucevean

, ori la revista ieşeană . Esenţial însă este faptul că a
aprofundat istoria ţinutului Fălticenilor cum puţini au făcut-o,
cercetând sumedenie de lucrări, cărţi ale Academiei, periodice
româneşti (ziare, gazete, reviste), dicţionare, ghiduri
bibliografice, dar şi alte lucrări, variate, multe la număr, unele
avându-i ca autori tocmai pe oamenii locului. În urma unei munci
asidue, care s-a întins pe o perioadă de câţiva ani, Cătălin Ciolca a
vorbit despre locurile şi oamenii Fălticenilor cu acribie, dar şi cu
dragoste, iar pe lângă personalităţile cunoscute ale urbei de pe
Şomuz, au fost amintiţi mulţi slujitori ai Bisericii, despre care ani
îndelungaţi nu s-a pomenit nici măcar în treacăt.

Am mai făcut împreună câteva călătorii la Fălticeni. În
discuţiile de atunci, pe care le-am reluat uneori la telefon ori în
paginile de corespondenţă, aveam să aflu lucruri pe care eu,
fălticenean la obârşie, nu le ştiam, lucruri frumoase pe care
Cătălin Ciolca le-a aflat în paginile cărţilor ori din amintirile
oamenilor care s-au pierdut. M-am gândit la trecerea noastră prin
lume, cum oameni care se nasc într-o zonă, aşa cum s-a întâmplat
în cazul lui la Urziceni, în Muntenia, tocmai în ziua ocrotită de
Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, la 25 ianuarie 1941, avea să
ajungă prin Moldova, la Suceava, Vaslui şi la Iaşi,
mărturisind în toate locurile o iubire fără margini pentru ţinutul
Fălticenilor. De aceea am şi declarat pentru publicaţia

că
.

O altă bucurie petrecută nu cu prea mult timp în urmă a fost să-
l am oaspete la Bucureşti, împreună cu prietenul nostru comun,
Grigorie Ilisei. Am stat la şi am văzut împreună
câteva mănăstiri din preajma Bucureştilor, pe care le-a contemplat
în stilul propriu, profund, atent şi bucuros că revine aproape de
ţinutul natal. A mărturisit şi cu acest prilej admiraţia sa pentru cei
care au suferit în timpul prigoanei comuniste, care au fost închişi
ori nu s-au mai întors la casele lor. Avea un cult pentru cei care au
fost persecutaţi, aşa cum sunt în amintirea Bisericii şi martirii...

Cătălin Ciolca mai avea multe proiecte de împlinit.Aş fi dorit
ca împreună cu Grigore Ilisei să punem în lumină câteva biserici şi
mănăstiri din acelaşi ţinut de poveste pe care scriitorul l-a avut la
inimă.Va trebui să lucrăm fără el, dacă Dumnezeu ne va îngădui.

Cătălin Ciolca a fost un cărturar adevărat, un om meticulos,
atent, care lucra zile la rând, poate chiar o săptămână pentru o
pagină, dar când lucrul era încheiat, pagina arăta impecabil. A
avut răbdarea pe care numai oamenii de altădată o manifestau şi s-
a ferit de graba celor pe care îi întâlnim adeseori. Un om care şi-a
găsit adevăratele bucurii în lectură şi în scris, un scriitor mai puţin
cunoscut, dar unul dintre cei adevăraţi.

Zori
Noi Cronica

pribeag

Cronica de
Fălticeni pentru lucrarea sa de excepţie, Cătălin Ciolca merită
cel puţin titlul de cetăţean de onoare al acestei urbe

oleacă de taifas

† TIMOTEI PRAHOVEANUL
Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor

Grigore ILISEI, Cătălin CIOLCA, pr. Timotei AIOANEI,
în vizită la Iulia HĂLĂUCESCU

C l torii pe aripi de
suflet îngeresc

ă ă

Î
n 1983, în noiembrie, băteam în maşina mea albastru
crom, Lada 1500, automobilul de culoarea lacrimii,
drumul spre Huşi. Mergeam într-acolo să întâlnim un

prieten drag, poetul şi profesorul Ion Alexandru Angheluş, o
făptură din cele care înstelează locul, scoţându-l din contingentul
banal. Ne duceam în acel cuib de sihastru al chinoviei cărţilor şi
poeziei să ne dedulcim din mierea înţelepciunii eremitului şi să
adulmecăm mirozna acelui univers pe care l-am asemuit în timp
cu cel din romanul lui Umberto Eco, . Eram
cu doi buni prieteni, poeţi şi oameni de condei, Nicolae
Turtureanu şi Cătălin Ciolca. Cel din urmă a transcris în vers ceea
ce trăisem împreună. Ne-a dedicat nouă, tovarăşilor lui de drum,
poema intitulată

Peste aproape 33 de ani, Cătălin Ciolca s-a urcat pe aripi de
suflet îngeresc şi a suit la cer.Adică nu el, pământeanul coborât în
pământul Eternităţii Iaşilor, ci sufletul lui, acea plăsmuire ca
visul, de care a dat seama în toată lucrarea sa:

Cătălin Ciolca fusese norocit cu destule chemări. Avea, de
pildă, vocaţia rară de a-şi arăta sufletul în toată splendoarea tainei
şi curăţiei, dar doar celor răbdurii să vadă. Aparent părea ferecat,
retractil, greu sociabil şi chiar uşor irascibil. Uneori, incomod de-

Numele trandafirului

: Se rostogoleau fără-
ncetare/ Roţile carelor de poveri,/ Roţile, / Vieţilor noastre,
odinioară./ Eu însumi, de sute de ani călătoresc/ Prin Moldova,/
Într-un automobil ca o lacrimă mă apropii./ Mă îndepărtez…

Nu am ceea ce
îndeobşte se cheamă chemare/ ci numai un neînsemnat meşteşug/
de a pune vorbele cap la cap, sunt/ aproape convins că nu mă
înşel, totuşi,/ mă amăgesc strigând cu deplină bună ştiinţă, adică
sunt/ aproape convins că n-o să iasă nimic, decât sufletul…

Călătorind prin Moldova
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a dreptul. Dar acestea nu erau decât armura în care-şi tăinuia
comoara, sufletul, bulgărele acela de foc şi simţire, ce nu-i uşor de
descoperit, dar ale cărui dogoare şi mireasmă, de se întâmplă să ai
norocul să-ţi iasă în cale, îţi dăruiesc bucuria comuniunii şi
comunicării. Exigent în primul rând cu sine, îmbrăţişa cauzele pe
care le considera drepte şi le slujea cu toată energia făpturii sale. Li
se consacra trup şi suflet pentru că rezonau cu setul său de valori,
între care primordială era rectitudinea morală. Sfiosul, emotivul,
inocentul, odată pornit, dădea măsura generozităţii şi devoţiunii
de care era în stare. Îşi asuma total asemenea cauze şi le aborda cu
uneltele omului de carte, călăuzit în permanenţă de spirit critic şi
de credinţa vie în valoare şi în legea morală. Aşa s-a ataşat de un
topos ce nu era al obârşiilor, dar devenise o patrie a sufletului său,
toposul Fălticenilor. În această aşezare a Moldovei de nord,
valahul cu suflet de moldovean găsise, scoborând în trecute şi
glorioase vârste, nu doar sălaşul mirabil al unor germinaţii
spirituale roditoare, ci mai ales testimoniul de preţ al modului în
care bunele întemeieri şi rostuiri instituţionale generează climate
prielnice respirărilor culturale elevate şi aşază existenţa
oamenilor şi comunităţilor în albia cea mănoasă. A avut inspirata
idee de a le prezenta într-o carte unică în felul ei,

, în care a strâns şi comentat toate aceste
elemente alcătuind un veritabil corpus a ceea ce George Călinescu
a numit . Poetul, şlefuitor de bijuterii lirice,
„sentimentalul incurabil”, cum îl caracteriza Nicolae Manolescu
în cronica la cartea de debut, a etalat prin acest demers
lexicografic chemarea pentru cercetare şi istoria literaturii şi
civilizaţiei româneşti.

Gândul de a realiza o asemenea carte i-a încolţit în minte
autorului în 2003, în timpul colaborării noastre pentru editarea, la
Editura „Omnia”, pe care o păstorea, a cărţii mele ,
album monografic. L-am invitat să redacteze o cronologie a
principalelor momente din istoria Fălticenilor, ca să o includ în
volum. Mi-a oferit însă o surpriză, prezentându-mi un dicţionar
fălticenean sub genericul . Acesta a
fost sâmburele din care a odrăslit în 2005 o lucrare de sine
stătătoare, . Ulterior, a adâncit şi
îmbogăţit paginile acestei cercetări, la imboldurile şi cu sprijinul
părintelui arhimandrit Timotei Aioanei, care i-a furnizat
informaţii privitoare la slujitorii Bisericii din ţinut şi sugestii
binevenite de cuprindere a unor nume mai puţin cunoscute opiniei
publice. În 2010 a apărut o nouă ediţie a cărţii, mult lărgită, cu noi
şi de folos articole referitoare la „Oameni şi locuri”, după
sintagma sadoveniană. Semnalele venite dinspre cititori şi din
mediul comunitar l-au determinat pe Cătălin Ciolca să continue
cronica sa menită a da samă şi de alte fapte ce se cereau
consemnate. Cronicarul a lucrat râvnitor, stând ceasuri îndelungi
în arhive şi biblioteci, discutând cu păstrătorii de informaţie orală
şi lucrând jertfelnic într-o vreme când din umbră boli grave îi
puneau viaţa în primejdie. Ştiu că era aproape gata cu redactarea
celei de a treia ediţii, una şi mai cuprinzătoare, adusă la zi, ce va fi
cu siguranţă un izvor pentru cei care mâine vor duce mai departe
această nobilă lucrare. Sper ca manuscrisul să se afle într-o fază ce
va permite tipărirea şi apariţia cărţii, un dar la despărţire de la cel
care, lucrând cu exigenţa şi acribia cercetătorului, a scris-o şi cu
inima....

Poetul, omul de carte Cătălin Ciolca, prietenul de nădejde şi de
drum lung şi-a încheiat călătoria prin Moldova, a cărei emoţie o
transcria în poezia invocată la începutul însemnărilor noastre
înlăcrimate. Nu va mai umbla, cum scrie în acea poemă,

. S-a urcat pe aripi de suflet îngeresc
şi zboară prin ceruri, mângâiat poate la gândul că nu l-am uitat şi
nu vom uita mai ales vrednica sa lucrare destinată semenilor.

Cartea
Fălticenilor de la A la Z

miracolul fălticenean

Fălticeni

Galeria oamenilor de seamă

Cartea Fălticenilor de la A la Z

într-un
automobil cu suflet de iepure

Grigore ILISEI

Florin FAIFER

Între Jdanov i Bulgakovş
E confesivă, cum altfel?, epistola lui Mircea Filip din

noiembrie 2012, scrisă într-un disconfort fizic pe care
numai el ştia cum îl suportă. E străbătută de o undă

nostalgică şi are un ton lipsit de crispări, ba chiar iradiind căldură.
Din pricina durerilor provocate de coxartroză îi piere somnul.
Coboară anevoie din pat şi, ajuns la biroul care îl ajută să-şi adune
energiile, se aşterne pe scris.Se simte, în sforţările lui, o nelinişte:
că nu va duce tot ce şi-a propus la bun sfârşit. O urgenţă îi ascute
simţurile şi îi dictează ritmurile zilei - şi ale nopţii. Curând îşi va
sărbători o vârstă pe care ipocriţii o numesc frumoasă, dar care
înseamnă să porţi haine grele, cu o teamă crescândă de necunoscut.

Prozatorul (dominanta identităţii sale scriitoriceşti) a încheiat
treaba pe un şantier - romanul epistolar - şi s-a mai
înseninat. Dar tot se mai strecoară câte o înnourare. Întrebări îl
frământă. Cum stă cu timpul, care nu stă, aleargă. Care să fie soarta
manuscriselor păstrate cu grijă în sertar. Din zestrea de amintiri s-
ar mai putea rostui o carte? O carte, două, evocând mai ales
perioada ieşeană, când ne-am cunoscut. Cu amintiri romantice,
iubiri mai mult sau mai puţin închipuite, prietenii... E „etern
mândru de prietenia noastră de-o viaţă”. Un laitmotiv care mă
urmăreşte, fără să înţeleg chiar totul.

Poate cer eu prea mult. Parcurgând filă cu filă romanul ultim al
lui Mircea Filip (aveam să scriu şi un comentariu, în „Cronica
veche”), am constatat, cu ochii măriţi, că eu, în încăpătoarea
naraţiune, nu exist defel! Şoc!... Nici barem pitit sub o iniţială. Nici
ca umbră trecătoare. Nici ca aluzie, dacă nu cer prea mult. Pe
vremea aceea, M.F. mă includea printre cei de care părea că se
simte el mai apropiat. Se vede că a trecut destul timp ca să-mi pierd
consistenţa de personagiu care merită fie şi un rând... O fi, mai ştii,
o chestiune de destin.

S-au scurs două, să zic trei săptămâni şi am mai primit, de la
acelaşi expeditor, o scrisoare. De unde găsea el atâta energie?
Scrisorile lui nu sunt mesaje pentru vreun curier de ambe sexe, ci
sunt făcute cu desfăt stilistic, cu dichis. Probabil şi asta, din luna lui
Brumar, avea nişte carate. Am scos-o grăbit din cutie şi, după o
raită prin târg, prin „Florenţa noastră”, ca să mă exprim în grai
filipesc, m-am apucat să o citesc. Regăsesc acelaşi talent epistolar,
de data asta cu un neaşteptat apetit pentru teoria literară, în varianta
de rău augur. Culturnici obtuzi, jdanovişti fanatici şi alte figuri
sinistre din „odiosul Olymp proletcultist”. E toxică şi numai
simpla lor pomenire.

Încât - are dreptate Mircea -, „înapoi la fantastic!” La Eliade, la
Bulgakov... E crezul său dintotdeauna, la care nu ar renunţa în
ruptul capului simţind că paşii îl duc spre calea aceasta... princiară.
N-a debutat el cu o cărticică intitulată ?

P.S. Mi-a făcut bine că Mircea Filip şi-a găsit un răgaz ca să
asculte cântecele compuse de maică-mea, de Margareta Faifer.
Alţii mi se pare că n-au avut acest impuls, dar ce să-i ceri inimii
uscate?

În bătaia nopţii

Prinţul nisipurilor

Bucureşti, noiembrie 2012
Dragă Florin,
Mă simt mai de mult vinovat că nu ţi-am scris, dar a fost

perioada în care a primat lucrul la roman, aşa ca anecdota la
„Junimea”, şi astfel te-am neglijat. Trebuia să-ţi confirm tot mai
de mult şi primirea înregistrărilor muzicale ale mamei tale. Au fost
o surpriză fiindcă nu ştiam că avea pregătire sau vocaţie pentru
compoziţie.

Aproape o aventură comică au fost şi încercările Cezarei de a
te întâlni când a fost la Iaşi, însă a reuşit să rezolve problema pe
care o aveam noi cu Dl. Cassian [Maria Spiridon]. A acceptat să
primească romanul spre editare, dar în oarecari complicaţii căci
plata se va face cu sponsorizare de la Administraţia Fondului
Cultural Naţional şi sunt diverse acţiuni birocratice de care m-am
simţit întotdeauna neliniştit. Sper să se rezolve totul pozitiv pentru
ca în 2014 să-mi pot aniversa 75 de ani cu o realizare pe măsură.
Bineînţeles că asta mă obligă să-mi prelungesc existenţa cu voie
de Sus. Mă voi ruga în acest sens, dar mai bine o voi delega pe soţia
mea să se roage pentru noi.

Aştept cum nu se poate mai nerăbdător să văd primul fragment
publicat în „Convorbiri”, căci întotdeauna am arătat mai bine în
„uniformă”. Cu aceeaşi ocazie, va apărea alături de numele meu
şi cel al Cezarei, deoarece este, fără glumă, un coautor foarte
serios. Unele scrisori de-ale ei „mă bat” de-a dreptul pe mine,
ditamai scriitorul consacrat, bolnav de coxartroză tot mai greu
suportabilă şi membru al Uniunii Scriitorilor (ea este membră a
Fondului Plastic, secţia de critică şi istorie a artei).

Va fi greu, după apariţia romanului
, să mă aştern din nou la drum cu o nouă

lucrare. Grădina mea rodeşte cu zgârcenie, dă poame tot la câţiva
ani buni şi mai am nevoie şi de mult curaj şi sănătate. Voi vedea.
Oricum, bătut nu mă las! Semăn, se pare, cu genul de scriitor care
era autorul romanului [Hervé Bazin], care scotea
şi după 15 ani o carte.

Am avut, în timpul redactării romanului, momente de mare
sensibilitate apropo de Iaşi dar şi de atmosfera în care am studiat
şi am deprins arte şi meserii de-a lungul a zeci de ani trăiţi în

noastră. Desigur că m-am gândit şi la tine, etern mândru
de prietenia noastră de-o viaţă. Dar la noi de ce nu mai vii deloc?
Te-am aştepta cu mult drag şi, cu voie de la stăpânire, am duce la
dinţi un vin bun, cu apă minerală Roua munţilor şi conversaţie
plină de miez.

Cu drag, Mircea

*

În bătaia nopţii
(convorbiri cu o floare)

Florenţa

Vipère au poing

P.S.Am citit articolul d-nei [Elvira] Sorohan (Jderuţa) despre
scrierile de teatru ale tatălui tău. Cred că a gândit cinstit şi onest
fiindcă îi împărtăşesc rândurile, mai cu seamă când scrie despre
Ciubăr Vodă

Decembrie 2012
Dragă Florin,
Reiau scrisoarea compusă prin noiembrie, tot a.c., pe care

nişte împrejurări stupide au ţinut-o pe loc în loc să i se facă vânt la
Iaşi. Între timp, după ce a apărut fragmentul din CL, am prins
curaj şi-am mai trimis două materiale: încă un fragment de
roman (cap. ) şi un altul din

(botezat
).

Credeam că voi putea aştepta liniştit vreo veste bună, dar nici
vorbă de asta, sunt iar pe jăratic - apare sau nu apare - dacă mi se
va răspunde ca la Poşta redacţiei: Reveniţi; se pare că talentul nu
vă lipseşte? Glumesc. De prin 1960 n-am mai primit asemenea
răspuns scuzabil: eram soldat!

Am scris toate lunile acestea din urmă, mai cu seamă
dimineţile - de pe la 5-5.30 - şi strădania a dat rod. Am terminat
cartea efectuând din mers o rescriere sângeroasă. Nu mai pot
răbda în pagină lucruri deja spuse, metafore născute cândva,
expresia lipsită de originalitate , căci din cea veche nu
mai servesc. Nu-mi place cum îţi scriu, ar trebui s-o fac aşa cum
ţi-aş vorbi direct, fără teama că cineva s-ar uita din spatele meu
pe pagina în lucru. Dacă ar fi o femeie, m-aş întoarce s-o sărut.
Dar dacă ar fi un culturnic odios ori cenzura, m-aş crispa teribil.
Ar fi ca şi cum, odinioară, mi se cerea comandă socială, să scriu
cum mi se dădeau indicaţii. Oribile vremuri, căci eram un puşti cu
pantaloni scurţi, cum spui şi tu undeva, şi nu-mi doream altceva
decât să scriu ce-mi spune inima. Culmea este că am intrat la
facultate scriind admirabil o teză cu un subiect de care mi-ar veni
rău astăzi: .

Din când în când, ca să mă amuz, discut cu Cezara despre
imundul ei profesor de literatură sau artă, N. Moraru, şi ea mi-l
citează: „Catedra noastră nu e de acord cu Croce!”.
Dumnezeule, cu ce specimene am vieţuit noi în cei mai fragezi ani
ai juneţei noastre! Am citit în a lui
Traian Filip zeci de pagini despre odiosul Olymp proletcultist şi
doar aşa mă mai răcoresc. Spune imbecilul de Moraru că
„Eminescu a fost un capitulard. El n-a fost nici nemuritor nici
rece”. Cezar Petrescu a scris ceea ce voia burghezia de la el, iar
Caragiale, deşi a lovit „al dracului în burghezie” n-a fost capabil
s-o desfiinţeze. Rebreanu a crezut că rezolvă problema agrară cu
Ion, pe care-l transformă în chiabur. ? Şi aici
funcţiona societatea alcătuită din clase antagoniste: capra era
văduva săracă a satului, iar Lupul chiaburul exploatator.

Aş dori acum să-ţi vorbesc mai mult despre romanul epistolar
, scris, după expresia lui Cassian, la „două

mâini”. El s-a născut din cenuşa unor scrisori vechi din tinereţea
noastră şi are un înalt grad de credibilitate. Eroii principali se
ascund, bineînţeles, după nume alese cu grijă: „Igena” de Bizanţ
şi bunul rege Mark, din legenda franţuzească medievală. Modelul
îndepărtat a fost al lui Montesquieu, dar - repet -
model foarte îndepărtat. Ceea ce am vrut a fost să scot în lume o
poveste de dragoste cu multă ficţiune, încredinţat că „singură
ficţiunea nu minte” şi să nu uit să chem de la secret şi „cheiţa
magică a fantasticului”. Aud că prin lume s-ar acredita ideea că
acesta, fantasticul, ar fi pe moarte. Să mă ierte iluştrii specialişti
în domeniu, dar aşa cum nu va muri realismul nu se va sfârşi din
viaţă nici fantasticul condiţionat de existenţa unor tehnici de
evocare realistă de înalt grad. Fantasticul - i-aş spune eu ritos
unui asemenea cioclu - izvorăşte tocmai dintr-o prea mare
dragoste de real. Şi mai e un argument: firea omenească nu
suportă prea mult realism. Deci - înapoi la fantastic! Înapoi la
Mircea Eliade şi Bulgakov.

Doamne, ce fac? Îţi ţin un curs de teoria literaturii?
Scriind romanul ăsta am meditat, cum preconiza Călinescu,

la tehnica romanului modern. El trebuie să fie, în viitor, capabil
de o lectură ataşantă (cum îi spui tu), deci foarte apropiat de
confesiunea caldă, de cultul amintirii, fascinaţia provocată de
intelectualismul rar şi strălucirea fanteziei imaginative. Nu
imaginarul bolnăvicios al unor prozatori de pe aiurea, nici visul
nederivat din viaţă, macabru sau supranatural de sorginte
biblică. Sigur că nu-l poţi mima şi nici însuşi prin disciplina
studiului. Tocmai de aceea trebuie ţinuţi la mare preţ cei cu
vocaţia fantasticului.

Tuşat plăcut de amintirea Iaşului, am dat fără să vreau
oarecare culoare de epocă şi specific ieşean naraţiunii. Nu e
vorba de cine ştie ce concesii sentimentale, ci de porniri fireşti şi
cât se poate de oneste. Dar nici nu va mai avea „chei”, pe care
Petruţa Spânu mi le depista în alte pagini de proză mai vechi cu
multă satisfacţie. De data asta dacă va dori „chei” nu le va găsi
decât în literatura universală.

Despre mine, ce să-ţi spun? Cu podoaba capilară mult
crescută arăt acum ca un romantic răzvrătit împotriva tiraniei,
încercând să împac „revolta cuvintelor fără lucru”, adică ceea ce
a fost romantismul, dar secondat de încercarea de a împăca şi
lupta contrariilor. În al doilea caz dau dovadă că am pătruns
adânc materialismul dialectic şi istoric, blestemul studenţiei
noastre.

Cu drag, Mircea

.
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Audienţă în cer Iniţiere în teoria şi

tehnica dramaturgiei o rătăcire în poetică Eseu de
iarnă

actuală

Chipul comunistului în literatura nouă

Falsificatorii de imagini

Capra cu trei iezi

În bătaia nopţii

Scrisori persane
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cronica veche

M-am înv at cu
singur tatea

ăţ
ă

Virginia BURDUJA

3.XI.1946, Dingolfing
Dragele mele surioare,

Mă grăbesc să vă scriu din nou, deşi voi nu mi-aţi răspuns la
scrisorile trimise până acum. Sunt disperată. Nu înţeleg de ce
tăceţi. Sunteţi supărate pe mine? Vi s-a întâmplat ceva atât de
rău că nu-mi puteţi spune? Pentru numele lui Dumnezeu, fie-vă
milă şi scrie-ţi-mi câteva rânduri. Atâta nevoie am de voi în
noua mea viaţă, atât de bine mi-ar prinde un sfat venit din
partea voastră! Pentru că mă mai iubiţi, nu-i aşa? Încă mă mai
iubiţi, încă mai sunt a voastră. Mi-o repet în fiecare seară,
înainte de culcare şi adorm cu chipurile voastre lipite de
pleoapele umflate de plâns.

Sunteţi cu toţii bine, sănătoşi? Ce rău vă împiedică să-mi
scrieţi? Vreau să ştiu totul, să-mi pot închipui că mai sunt încă
alături, împreună cu voi. Cât au crescut copiii Silviei? Mi-e dor
de ei. Atât de dor încât întorc mereu capul după fetiţele care
merg acum spre şcoală, cu şosetele lor foarte albe, cu
pardesiile închise la toţi nasturii până-n guleraşul rotund bătut
de buclele lor albicios de blonde, după băieţii în pantalonii lor
negri, tăiaţi deasupra genunchilor deşi e foarte frig, toţi strâns
ţinuţi de mână de tinerele lor mame. Ori de câte ori mă pieptăn
dimineaţa, înnodându-mi părul într-un coc greu, bine înţepenit
în agrafe prelungi, zdravene, ce vreţi?, lucruri nemţeşti, făcute
să dureze şapte vieţi, mă gândesc de unde găsesc timp şi putere
mamele de aici pentru buclele lor şi ale fetiţelor, pentru
impecabila înfăţişare a băieţilor, pentru a-i duce şi aduce,
zilnic, de la şcoală. E adevărat că primejdia pândeşte de la
orice colţ de stradă, din orice casă dărâmată. Nu mă întrebaţi
ce fel de primejdii ameninţă acum oamenii, după ce
bombardamentele şi execuţiile au încetat. Nu vreţi să ştiţi, nu
vreţi să aveţi coşmaruri, nu vreţi să trăiţi în frică.

Eu sunt bine, încă sănătoasă, deşi am trecut prin foarte
multe încercări. Când ne vom regăsi, foarte curând sper, vă voi
povesti totul. Acum nu-mi ajunge hârtia, am foarte puţină. De
când ne-am despărţit trăiesc ca într-un roman cu orfeline. Sau
ca într-un film cu dragoste şi moarte la care plângi şi iar plângi
până ieşi din sală cu suflet curat şi minte limpede ca cerul după
furtună. Şi fericit că eşti încă viu, că ai mai scăpat o dată de
mânia Cerului. Nu-i aşa că viaţa devine uluitor de frumoasă
după o porţie de cine-plâns? Am avut nenumărate necazuri, am
şi acum unul foarte mare, îl veţi afla voi, dar Dumnezeu mă va
ajuta aşa cum a făcut-o şi până acum, el îmi călăuzeşte paşii,
mă rog Lui seara şi a doua zi ştiu ce trebuie să fac mai departe.

Sunt sănătoasă, acum acest lucru e cel mai important.
Lucrez într-un birou şi nu am voie să absentez, e mult de lucru şi
îndată apare un alt înfometat şi îmi ocupă locul cel bun. Nu v-
am spus că mi-am perfecţionat Engleza, mă descurc destul de
bine şi în Germană. Să mai ştiţi că primesc o leafă destul de
bună, că mi-am cumpărat şi mi-am cusut lucruşoare destul de
frumoase, v-am mai scris despre asta. Îmi este bine, raţia de
alimente îmi ajunge, când rămân peste program mai primesc şi
cadouri, o lingură-două de margarină, câteva cuburi de zahăr,
doi-trei cartofi. E bine. M-am învăţat şi cu frigul. Numai cu
dorul de voi, de România, nu mă împac. Îmi pare atât de rău că
sunt nevoită să rămân mai departe aici, singură printre străini.

: M-am învăţat şi cu
singurătatea. Dar asta nu-mi potoleşte dorul de voi, mă doare
absenţa voastră din viaţa mea şi aştept cu mai multă nerăbdare
ca niciodată veşti de la voi. Scrie-ţi-mi mult şi des, nu mă uitaţi
aici. Şi, dacă mă gândesc mai bine, prefer să-mi scrieţi numai
lucruri de care să mă bucur.

Închei cu rugămintea de a-mi scuza exprimarea greoaie,
vorbesc puţin şi rar în limba română. Doar când vine Ioana,
prietena mea cu care am ajuns aici. Despre ea vă povestesc
altădată. Mă bucur că ştiu trei limbi, deci gândesc de trei ori
mai mult, nu-i aşa, Bunicule?

Rugaţi-vă şi pentru mine, nu mă uitaţi, vă sărută şi vă
îmbrăţişează sora voastră de departe, Catinca.

Catinca ridică brusc tocul în aer, peniţa era în perfectă stare,
cerneala se prelingea de-a lungul metalului gălbui doar atât cât
era nevoie. De ce minte? De ce nu le spune nimic de Lu? De ce
nu le spune că nu se poate întoarce acum, când el vorbeşte
numai de Polonia lui, nu de România ei. Îşi strânse şalul peste
umerii înfriguraţi, ridică tocul şi continuă

Fata oftă adânc, ochii i se umeziră din nou, moare de dor,
Mamaia, Tataia, surorile iubite, bunicii, toţi se adunaseră sub
nucul din grădina cea mică, grădina florilor ei, râdeau, vorbeau
unii cu alţii, numai la ea nu se uita nimeni. Îi iubeşte, dar Lu?
Cum să trăiască fără să-l audă, fără să-l vadă? O zi, două, o
săptămână, ar merge, dar dacă li se va interzice să se întâlnească
aici? Sau în altă parte? E drept, războiul s-a sfârşit, pare să fie
pace, dar neliniştea, nesiguranţa pluteşte deasupra tuturor.
Aşezi seara linguriţa cu unt pe farfurioara micului dejun, pui un

capac deasupra şi a doua zi nu mai găseşti nici masa acolo unde
era. Întorci capul la stânga, vezi fluturând un steag tricolor. Te
împiedici de o piatră, te apleci s-o dai la o parte, când îţi ridici
din nou capul steagul ştiut e înlocuit deja, flutură mai roşu ca
niciodată.Un timp al schimbărilor. De loc definitive. Afli o
noutate într-un birou, noutatea e dezminţită de ziarul local, sau
e uitată, sau e din nou schimbată, e altceva. Până să se
descifreze altcevaul, dispare din schemă, asta e. Da, se va duce
mâine la UNRRA şi dacă nici acolo nu află ceva sigur, trebuie
să se îndrepte spre IRO. Dacă Bill nu cunoaşte pe cineva de la
noul organism. Parcă bătuse un document cu adresa asta nouă,
să caute, să găsească ceva pentru a împiedica plecarea ei
forţată.Abia acum îşi dă seama cât de drag îi e dealul împădurit
din vârful căruia în fiecare dimineaţă soarele o trezea acasă,
dar îi e drag şi Luckacz, Lu al ei. Da, acum e sigură, dacă ar fi
lângă ea i-ar spune şi ea . I-ar mângâia
mâna puternică şi fruntea atât de rotundă. Nu, nu-l va lăsa
altcuiva, e al ei, toată lumea trebuie să accepte alegerea ei.
Dacă a şovăit până acum, acum ştie ce vrea. A fost doar
speriată. S-au întâmplat atât de multe în ultimul an, cât nu
trăiesc alţii într-o viaţă.Trecerea bruscă de la liniştea casei lor
împrejmuită de grădini, martore a atâtor jocuri şi romantice
visări la primejdiile de moarte prin care trecuse, maturizarea
ei, singurătatea, veselia ei jucată mereu, trebuia să se facă
plăcută celor care o salvau, care îi ocroteau firul vieţii, hărnicia
ei, trebuia să fie utilă, să devină indispensabilă, necesară,
nimeni să nu se îndoiască de devotamentul ei, toate acestea o
determină să nu-şi mai dorească întoarcerea. Ba nu, doreşte din
tot sufletul să-şi revadă părinţii, surorile, poieniţa cu margarete
din marginea pădurii ei iubite, dar nu, mai mult îl iubeşte pe Lu,
sau la fel de mult, nu mai ştie nici ea, gândurile i se
învălmăşesc, fulgere îi trec prin minte, nimeni nu o poate
obliga să părăsească mâine Germania. Acum când toţi spun că
e pace, în sfârşit oamenii sunt liberi să-şi aleagă locul în care
vor să trăiască. Nu vrea ca Lu să devină o amintire şi atât.Cum a
devenit România.

A doua zi, tânăra reciti scrisoarea, nu-şi reprimă
nemulţumirea involuntară, uite ce hârtie, doamne, o amărâtă
de foaie smulsă dintr-un caiet de matematică. Un fior rece îi
străbătu trupul subţire. Netezi hârtia, o sărută apăsat, apoi o
împături îndelung, cu greu încăpu în plicul prea mic, de un vag
maroniu, aceeaşi hârtie folosită de băcanul de la

, din colţul străzii lor, ah, ce măsline gustoase aducea în
fiecare joi! Să scrie şi adresa. Gata! Poate s-o ducă la Poştă, o
lasă acolo înainte de a ajunge la birou, unde o aşteaptă teancul
de neterminat ieri. E atât de istovitor câteodată! Să baţi
într-una litere, înainte de a adormi vede tot alfabetul dansând
pe tavanul pătat de igrasie al camerei. Îşi trase pardesiul de pe
umeraş, şi ziua de ieri îi răsări întreagă în minte, întrebarea

răvăşindu-i din nou gândurile. Îl auzi pe
Luckacz: „Ca să trăieşti normal în Europa ocupată trebuie să
încalci legea. Să o impui pe a ta”. „Care lege a ta?” îl întrebase
cu gândul aiurea şi nu căpătă răspuns decât o mângâiere pe
fruntea caldă. Legea bunului plac, nu? Se aşeză din nou pe
scaun, umerii i se îndreptară ambiţios. UNRRA, acolo trebuie
să ajungă urgent. Îi va cere ajutor şi lui Bill. Un zâmbet fugar îi
lumină ochii. Ziua în care îl cunoscuse nu o va uita
niciodată.O, ce foame îi sfârteca stomacul, lipit parcă de
spatele îndurerat şi el. Chiar nu mai ştia încotro s-o apuce.
Noroc de insistenţele Ioanei, „Prezintă-te la concurs, eşti bună,
ştiu că eşti chiar foarte bună, te descurci în ambele limbi, doar
la început ştiai mai mult decât mine. am hotărât, mâine la ora 8
te prezinţi la Bill.Are neapărată nevoie de încă o dactilografă.”
Uşor năucă, a doua zi intra în clădirea masivă şi grea în griul ei
jupuit. Inima îi străpungea gâtul, bătăile ei tot mai repezi o
asurzeau.Ca prin vis auzi un glas de bas exclamând cu mirare:

- Eşti roşcovană!
Ea clipea des, să se obişnuiască ochii cu semiîntunericul din

încăperea înaltă şi rece, îl privi o clipă pe tânărul din faţa sa şi-i
răspunse liniştită deodată:

- Dumneavoastră la fel. E un semn bun?
- Dintre toţi oamenii, roşcovanii sunt cei mai capricioşi, dar

şi cei mai exigenţi executanţi, chiar cei mai harnici, îi răspunse
Bill, bucuros de neaşteptata ei îndrăzneală. Se ridică în
picioare şi se prezentă: Bill Jackson.

- Catinca..., rosti ea cu o timiditate regăsită.Amintindu-şi de
lecţia Ioanei, continuă: Catinca din România. Sunt româncă,
am terminat liceul, secţia umanistă, mă descurc şi în limba
germană...

- Dar cu maşina de scris? Poftim, ia loc la biroul din colţ şi
copiază textul aflat acolo.

Lumina soarelui cădea exact pe claviatura Mercedes-ului,

Ich liebe dich, meine Lu

Nae cel
harnic

urgenţe

Plec sau nu plec?

prin fereastra larg deschisă intra delicatul foşnet al unui copac
abia înfrunzit, nici un fir de praf nu se zărea în încăperea
spaţioasă. Militarul se aşeză la biroul lui, Catinca se concentră,
se rugă, , îşi făcu o
cruce cu limba în cerul gurii şi apăsă cu degetul mijlociu prima
literă. Bătea din ce în ce mai repede, mulţumind programei
şcolare care o obligase să înveţe să dactilografieze.

-Am terminat!
Surprins încă o dată, tânărul ajunse din doi paşi la ea, ocoli

biroul, citi pe deasupra capului ei. Se întoarse spre masa lungă
din mijlocul încăperii, luă o hârtie dintr-un teanc şi i-o întinse
cu un zâmbet ascuns în mustaţa subţire, un fel de şiret
portocaliu desenat deasupra buzelor pline, rujate parcă. „Buze
de femeie”, nu-şi opri gândul Catinca.

- Şi asta, te rog.
- Imediat.
Un text în Germană de astă dată. Mai întâi îl citi, se

concentră din nou, se rugă Îngeraşului, cruce în cerul gurii,
demaraj. La scurt timp se ridică, scoase foaia din maşină şi, cu
paşi repezi, se îndreptă spre Bill.

- Poftim!Am terminat.
Căutând să-şi ascundă mirarea crescândă, tânărul îşi trecu

repede privirea peste rânduri, descoperi lipsa unei virgule, şi,
satisfăcut, îi zâmbi larg, deschis, descoperindu-şi dinţii
neregulaţi, laţi, boabe mari de porumb, deja îngălbeniţi de
tutun.

- O.K. , domnişoară! Poţi rămâne chiar din această clipă la
birou?Avem foarte mult de lucru.

- Sigur, sigur, se fâstâci Catinca. Pot, sigur că pot. Unde să-
mi las pardesiul şi pălăria?

- Deschideţi uşa din spatele biroului dumneavoastră, aveţi
acolo tot ce vă trebuie.

Când se trezise din bucuria prea rapidului ei succes, pe
Catinca o potopiră de-ce-urile. Prea iute se petrecuse totul şi o
asemenea primire, doamne, parcă l-ar fi cunoscut pe Bill de-o
viaţă. În clipa aceea o uitase cu totul pe Ioana. Bill era şeful
Ioanei, deci vor lucra împreună. Înţelese de ce Bill nu o
întrebase din ce Arbeitslager a făcut parte, dacă este o
„refugiată” sau o „persoană strămutată”, fostă prizonieră
folosită pentru muncă forţată şi obligată acum, o dată cu cele 11
milioane de străini din toată Europa, din Cehia, Iugoslavia,
Belgia, Italia, Franţa, Olanda, Polonia lui Lu, să se întoarcă
„acasă”. Sau dacă este evreică, doar era o roşcovană pistruiată.
Nu toţi îşi doreau întoarcerea în ţara în care se născuseră. Deşi
primeau salarii derizorii, cam jumătate din banii unui lucrător
neamţ, iar alimentele cartelate tot înjumătăţite, milioanelor de
refugiaţi tot mai bine le era aici decât acasă, unde, aflaseră ei, se
murea de foame. De fapt, întreaga Europă flămânzea,
supravieţuirii fizice supunându-i-se fiecare cuvânt sau acţiune.
Când a cunoscut-o pe Skriabina, rusoaica Nataşa, la coadă la
pâine, din primele clipe, în germana ei perfect literară, lipsită de
vreun accent străin, absolvise Filologia la „Lomonosov”,
aceasta i-a destăinuit cât de mult s-a bucurat că a fost „smulsă”
de „acasă” pentru a lucra în industria germană: „Era singura
noastră ocazie să ieşim din Uniunea Sovietică” Catinca nu i-a
înţeles vehemenţa la început. Ea ştia doar că Tataia şi Mamaia
nu puteau vizita Parisul pentru că nu aveau suficienţi bani, nu
pentru că cineva i-ar fi putut împiedica să părăsească România.
Draga de Nataşa, munceşte din greu, dar e mereu veselă.

Catinca zâmbi. Uite că mai poate zâmbi, când necazul cel
mare al zilei creşte şi tot creşte şi ea nu ştie încă rezolvarea lui.
Deocamdată să se ridice de pe scaun, să iasă pe uşă. Unde şi-a
lăsat oare geanta ei multicoloră? De ce nu e agăţată în cuierul de
lângă uşă? Deschise dulapul, uite-o! Se ascundea deasupra
grămezii de rufe pregătită pentru spălat. Nu astăzi, i s-a
terminat şi praful de săpun. Iar sârma din curte deja era plină cu
rochiile şi lenjeria dantelată a Berthei. Dintre ele două,
nemţoaica Bertha, mamă şi nevastă orfană într-o ţară învinsă,
îngenunchiată, umilită, sfărâmată, ruinată de raidurile „covor”
ale americanilor ziua şi ale englezilor noaptea, ea, românca
străină, incapabilă să-şi hotărască singură rămânerea sau
plecarea, cine este cea mai nefericită? Sau amândouă se pot
considera foarte fericite pentru că au scăpat vii din iadul
bombelor, al persecuţiilor de tot felul, al lagărelor, al bolilor?
Sau din „strămutarea” forţată din iadul nesfârşitelor drumuri
europene înţesate de milioane şi milioane de oameni de toate
vârstele, cu ponositele lor valize atârnate de mâinile amorţite
de atâta cărat, într-un du-te-vino de coşmar? Fata îşi îndreptă
umerii, îşi netezi încă o dată cutele fustei groase, îmbrăcă
demiul negru antracit, din gulerul căruia roşcovanul ei coc
răsărea neaşteptat de cochet, îşi puse îndrăzneaţa geantă pe
umăr şi, din doi paşi doar, ajunse la uşă. Scrisoarea! Cum putea
să uite scrisoarea? Se întoarse, o luă, o sărută din nou, cu
nesfârşită grijă îi dădu drumul în geanta întredeschisă şi ieşi.
Pas elansat, sigur pe el. Norii se fugăreau descoperind albastrul
unui cer primăvăratec, dar vântul bătea din ce în ce mai tare.
Trecând pe lângă un pâlc de copaci desfrunziţi deja, văzu,
aievea parcă, pe cei trei soldaţi germani, copii aproape, legaţi
cu mâinile la spate, împuşcaţi în cap, răsuciţi grotesc, unuia îi
atârna capul peste genunchi, altuia, mai zdravăn legat de stâlp,
capul îi rămăsese atârnat în partea dreaptă, cu privirea etern
îndreptată spre cizmele de piele, trainic lucrate. Să ţină şapte
vieţi. Celui de al treilea îi căzuse capul peste pieptul acoperit de
un veston prea îngust pe umerii lui largi. Îi va uita vreodată?

Înger, îngeraşul meu, roagă-te la Dumnezeu

(Fragment de roman)
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-Ţin minte ca acum. Într-o seară a venit o vecină şi mi-a
spus: -Atăiat alde Duţă o vacă, dacă vrei un pachet de carne apoi
du-te pe la ei astă seară. Mie deja mi se luminase sufletul.
Tocmai urma să vină Relu acasă, aşa-mi trimisese vorbă şi dacă
aveam carne, aş fi avut şi eu din ce să fac mâncare, i-aş fi dat şi
nişte şniţele şi nişte chiftele, să ia la el, bietul băiat, să aibă cu ce
să-şi mai astâmpere foamea. Inspirată am fost că l-am trimis pe
tata. - Du-te mata, tată, la de-alde Duţă, că a tăiat o vacă şi
cumpără un pachet de carne. - Să mai amurgească, mi-a spus tata
şi m-oi duce. Şi tata, cu siguranţă, s-a gândit în sinea lui, Slavă
Domnului, că o să mâncăm şi noi bine câteva zile. Eu îmi
zisesem că e mai bine să nu mă duc eu, că aveam anatema pusă,
cu bărbatul fost legionar, în puşcărie. Chiar dacă divorţasem,
anatema tot rămăsese şi n-avea să se mai şteargă vreodată. Şi
atâta îmi mai trebuia, să mă prindă cu un pachet de carne, că m-
ar fi băgat la zdup, fără nici o ezitare, pentru complicitate. Mi-a
stat pe limbă să-i spui, de ce nu te duci acum şi nu la spartul
târgului? Dar mi-am înghiţit vorba şi mi-am zis, bine că vrea să
se ducă. Şi apoi mi-am amintit că Duţă făcea pachetele de carne
în aşa fel încât să fie vândut tot animalul şi nu să rămână cu o
grămadă de oase şi zgârciuri pe care să nu le vrea nimeni. Nu
avea omul voie să-şi taie vaca lui din ogradă decât dacă era
bolnavă şi avea patalama la mână de la medicul veterinar. Tata,
şi mai inspirat, nu s-a dus pe drumul mare ci a luat-o prin ţarnă.
Când a ajuns în dreptul casei lor a sărit gardul de mărăcini şi s-a
apropiat prudent de curte, de teama câinilor, mai întâi. Se
întunecase şi în curte a văzut mare vânzoleală. Apoi câinii s-au
pus pe lătrat dar nu spre el, intrusul, ci spre cei ce erau deja în
ograda omului. Deodată a văzut ceva, ca nişte puncte strălucind
în întuneric pe umărul unuia, miliţia a spus în gândul lui tata şi s-
a tras în dosul unei şure si a rămas acolo, nemişcat ca un stâlp de
telegraf. Când ochii i s-au obişnuit cu întunericul a înţeles ce se
întâmpla. Erau trei miliţieni şi încă un bărbat, chipurile, în civil.
Au percheziţionat casa omului au găsit carnea tranşată, au scos-
o în mijlocul drumului şi după ce au stropit-o cu benzină i-au dat
foc. Iar pe gospodar l-au luat cu ei, cu mâinile legate la spate, în
timp ce nevasta lui se prăvălise pe prispă, cu palpitaţii la inimă. -
Of şi of, făcea, of şi iar of, făcea şi încet, încet, vecinele au prins a
se aduna la ea în ogradă, ca s-o tragă pe mâini cu oţet, să-i pună
la tălpi legături de oţet cu ceapă dar mai ales ca s-o întrebe de
una, de alta, să afle mai multe, să se sfătuiască acolo, împreună,
că din mai multe minţi altfel te lămureşti. Maşina plecase între
timp. Îmbâcsită cu miros de benzină, carnea arzând în mijlocul
drumului tot mirosea a friptură şi pe cei care fierbeau, ca de
obicei fasole sau cartofi în ceaune, i-a apucat aşa o poftă că se
auzeau maţele chirăind până departe. Tata s-a întors acasă
suduind, mama lor de bandiţi, avea ochii roşii, ca la lupi când
suduia aşa, cu vocea groasă şi plină de ură. Dar altceva nu a mai
spus, doar mama lor de bandiţi. Apoi s-a aşezat pe prispă cu
sticla de vin lângă el şi nu s-a mai urnit de acolo multe ceasuri.
De obicei îşi chema un vecin, ca să tacă împreună şi să termine
sticla de vin. Oftau adânc, cu năduf şi din când în când
exclamau: - Ce să-i faci, măi Vasile? - Ce să-i faci, măi, Costică?
- Îiiii greu! Nici unul dintre ei nu era prea vorbăreţ dar în tăcerea
aia a lor şi în amărăciunea lor exprimau mult mai multe decât
dacă ar fi rostit cuvinte. Acum tata n-a mai chemat pe nimeni, a
stat aşezat pe prispa casei şi a băut sticla de vin de unul singur.
Rămăsesem fără carnea la care deja visam, cum s-o împart, cum
s-o gătesc. Puii erau mici de tot, abia ca nişte porumbei dar tot
am tăiat doi ca să dau băiatului la drum. Culmea ghinionului a
fost că, într-o clipă de neatenţie, în timp ce făceam mujdeiul de
usturoi, boala de mâţă a venit şi a luat de pe grătar, din gura
sobei, amândoi puii şi s-a băgat cu ei sub grămada de curpeni de
nu am mai putut face nimic. Ne-am mulţumit să mâncăm o
amărâtă de ciorbă făcută din capetele puilor, gheare, pipote,
inimi. Nu mai aveam timp să tăiem alţi pui, că pierdea Relu
trenul şi iar ar fi făcut absenţe nemotivate şi era jale la şcoala aia
a lui profesională cu absenţele. Doina i-a promis fratelui că o să
omoare pisica ceea ce a şi făcut. Când a prins-o a luat-o într-o
sacoşă şi fără să spună la nimeni nimic, a aruncat-o în Siret.Apoi
toată viaţa a avut remuşcări şi nu a înţeles cum de-a putut să facă
aşa ceva. Chiar şi eu am fost mirată şi o mai întrebam când îmi
aduceam aminte: - Tu chiar ai omorât pisica? Şi ea îmi confirma
de fiecare dată: - Da, am omorât-o!

-Bani nu au găsit la percheziţie? întreba câte o vecină.
-Ei, cum să nu găsească, răspundea cu năduf femeia lui

Druţă, au găsit şi bani, că doar ne-au căutat şi-n fund. Dar banii
nu i-au trecut pe proces verbal. Banii i-au împărţit între ei. Aşa,
de faţă cu noi, fără să se ferească. Noi când am văzut una ca asta,
ne-am uitat unul la altul, am sperat că ne vor lăsa în pace. Ei, aş,
nu ne-au lăsat în pace. L-au luat cu ei pe Mitu al meu, cine ştie
când l-oi mai vedea acasă.

-Dacă n-au trecut în procesul verbal banii atunci n-or să ne ia

C o m p l i c i ta t e

Doina POPA

la întrebări pe noi ăştia care am apucat deja să luăm carne.
-Pune-ţi tu nădejde în asta! exclamă alta. Ăştia nu ţin cont de

nimic. Dacă-l bat bine pe Mitu şi ăsta spune cui a vândut apoi
vine şi te ridică de acasă, una, două, pentru un pachet de carne.

-Ei, nu mai spune?
-Şi dacă nu găseşte nimic? Ce, mă poate lua la zdup fără să

găsească la mine carnea?
-Uite, că de aia le pasă lor, de legalitate. Tu nu auzi că au

împărţit banii de faţă cu ei şi apoi l-au luat pe Mitu la zdup?
Femeia lui Duţă, una, două, ieşea la poartă şi se uita luuung,

luung în susul drumului. Se gândea că, cine ştie, poate îl luase
pe Mitu al ei aşa, de sperietură şi că-i vor da drumul dincolo de
cimitir iar ea o să-l vadă mergând agale, hopa, hopa, cum
mergea el, către casă. Nu-i venea a crede ce se întâmplase. Că ei
se ocupau de multă vreme de tăieri clandestine de vite dar
unseseră osia în locurile cheie şi se credeau protejaţi. Avea
partea lui şi primarul şi şeful de post din sat şi cel din comună.
Toată lumea avea de câştigat. Când intră nişte bani în casă parcă
altfel vezi realitatea. Alt curaj ai să te tocmeşti cu ţiganii pentru
vreun mânzat. Şi, dintr-odată, tot sistemul lor, pe care-l credeau
infailibil, se dărâmase. Dar femeii nu-i venea a crede. Poate îl
vor ţine pe Mitu acolo, câteva zile, tot aşa, de sperietură şi musai
o să-i dea drumul acasă că o să pună o vorbă bună dom primar
sau şeful de post. Poate acesta era un semn că mai trebuia mituit
vreunul. Ce mama naibii voiau? Că erau toţi flămânzi asta se
ştia, dar ei ce să facă, să cumpere vaca, să o sacrifice şi să o
împartă pe la cei mari pe de-a moaca? Păi, pe urmă, de unde bani
să mai cumpere şi pe următoarea? Guri căscate care caută de-a
moaca or fi destule. Dar dacă stai să cauţi să le astupi pe toate cu
ce te alegi? Că nu te alegi cu nimic. Ba rămâi şi dator şi apoi te
trezeşti cu ţiganii că vin şi-ţi bagă cuţitul între coaste ca să le dai
banii. Că ei ştiu una şi bună că ţi-au dat animalul şi tu trebuie să
le dai banii. Ce-i interesează pe ei că au venit miliţienii şi au
scos carnea în şosea, au stropit-o cu benzină şi i-au dat foc?

Între timp, Saveta, o vecină care apucase să cumpere un
pachet de carne, s-a dus noaptea în fundul livezii şi pe pirostrii a
făcut şi ciorbă de văcuţă şi ciulama. Ce-a mai rămas din carne a
prăjit-o în untură de porc. A pus-o la borcan şi a îngropat-o în
beci apoi a tras şi nişte lăzi cu cartofi peste borcanul cu carne
îngropat acolo. Duminică au mâncat toţi ai casei, pe săturate,
într-o tăcere, ca de moarte. Li se părea că lingurile fac un
zgomot asurzitor.Apoi gospodina a luat toată carnea de pe oase
iar oasele le-a îngropat tocmai în fundul grădinii, că le-a fost
frică să le dea la câine. La o adică de unde să aibă câinele oase de
vită să roadă? Numai că animalul şi mai flămând decât stăpânii,
nu se mulţumise cu dumicaţii de mămăligă tăvăliţi prin sosul de
la tocăniţă. Aşa că au dezgropat oasele şi tocmai când
gospodarul casei vorbea cu un vecin în poartă odată apare
câinele cu ditamai osul în gură în căutarea unui loc tocmai bun
unde să-l roadă.

-Văleu!Ai luat carne de la Duţă? întrebase speriat vecinul şi
mai că ar fi vrut să se desprindă de poartă şi să plece unde-o
vedea cu ochii. Că e cu atât mai bine cu cât ştii mai puţine. Nu
ştiu nimic, n-am văzut nimic, nu am auzit nimic!

-Ei, asta-i, n-am luat nici o carne, tăgădui gospodarul, cine
ştie de unde naiba a scos câinele ăsta al meu osul, că-i meşter
mare la scormonit cu ghearele, peste tot face gropi, parcă ar fi
porc mistreţ nu alta. Sunt şi ei flămânzi, altfel ar dormi în cuşcă
şi n-ar umbla de nebuni pe sub pământ după cai morţi.

Dar vecinul nu crezuse o iotă şi îşi luase în pripă rămas bun
ca să fie el mai sigur. - Du-te opt cu alba nouă, spuse în sinea lui
gospodarul. Uite ce iepure şi ăsta. Şi el mai, mai că l-ar fi invitat
la o tocăniţă de vacă că tare mai fusese bună, le mersese la
inimă.Ar fi stat de vorba ca lumea la un pahar de vin şi altfel ar fi
trecut după amiaza de duminică.Ar fi fost adevărată sărbătoare.
Bine că nu l-a invitat, că se mai şi pomenea cu miliţia în curte.
Lume bântuită rău, gândea omul. Uite ce era să păţesc! Ce mai
rămăsese din mâncare, femeia lui, cea curajoasă şi deşteaptă
deşertase în ulcele de lut pe care le pitise în hornul dezafectat de
la bucătărie. Cu câini lupi dacă veneau şi n-o descopereau atât
de tare ce mirosea acolo a fum. Mâine o să termine şi ciorba şi
tocăniţa iar carnea de la borcan o vor mânca atunci când s-or
mai linişti lucrurile. Dar ce nu ştia bărbatul e că Saveta lui cea
curajoasă, se dusese prin grădini şi la mamă-sa, cu nişte ciorbă
de văcuţă şi atâta ce-i mulţumise bătrâna, cu lacrimi în ochi, de
bucurie că simţise puţină carne în gură, că Saveta se întorsese
aşa de uşurată de parcă călca pe nori. Acum întâmple-se ce s-o
întâmpla, spusese ea, că eu mi-am făcut datoria de creştină. De
făcut fapta tot am făcut-o. Doar nu era să arunc în closet carnea,
că e păcat de Dumnezeu, să mori de foame şi să arunci carnea.
Acum am burta plină şi eu şi ai mei, mâine mâncăm din nou
bine, după aia ce-o mai fi vom mai vedea.

(fragment din romanul )Luna de miere

În Sala Tronului

Se dedică Doamnei Zenovia Ţicalo

Iaşi, 27 februarie 016

...atunci a apărut o făptură eterică
înfăşurată în pînze şi-n lînuri
în Sala Tronului.
S-ar părea că eu eram Domnitorul.
Ea a înaintat în faţa mea
ca o fantă de lumină dintr-o firidă
a bisericii Mitocul Maicii Domnului.
Cine eşti tu? am întrebat-o
dar ea n-a scos niciun sunet
doar un surîs îi acoperea ca un văl
obrazul.
În Sala Tronului erau boieri şi curteni
şi paznici
de viţă veche
erau camere de filmat, microfoane, artişti ai
poporului,
voci
care făceau aproape imposibilă
orice comunicare.
Dar cine eşti tu? Apropie-te,
i-am mai spus
cînd tocmai dispărea.
Prins în vălmăşagul acela
de vorbe, de blitzuri, de cîntece,
am şi uitat de ea.
Pare-se eu eram Domnitorul.
Mi se aduceau ofrande
(fusese sacrificat viţelul cel gras)
Un cor de bărbaţi îmi înălţa imnuri
de slavă (veche)
Era limpede, voi fi acuzat
de cultul personalităţii
şi nici măcar nu mă puteam opune -
Cînd din nou a apărut ea
ca şi cum ar fi coborît dintr-o icoană
şi s-a oprit la trei metri în faţa mea.
Apropie-te! Vorbeşte! Ai vreo dorinţă?
Vreun necaz? Te-a supărat cineva
de la Înalta Curte?
Spune! Şi îşi va primi pedeapsa
binemeritată.

A mai făcut un pas.
Între noi erau munţi şi ape,
cîmpii
şi tot cerul.

Eşti Maica Domnului?
Sau Maica Doamnei?
Vreau să vă mulţumesc, a zis.
Pentru ce?
Pentru tot.
Şi-a dispărut din nou
în chivot.

Nicolae TURTUREANU



Din cale afară de enigmatică , prima piesă cu
adevărat cehoviană sau cel puţin socotită a fi astfel de
exegeţi, din creaţia luiAnton Pavlovici.

Nu doar că, aşa după cum au spus-o şi alţi comentatori şi cum
am repetat-o şi eu adesea în cronici, nu vom şti niciodată cum se va
sfârşi piesa lui Treplev. Ci, pe măsură ce exegeza scenică a scrierii
evoluează, ne e din ce în ce mai greu să spunem unde, în care
personaj anume se concentrează preponderent vocea autorului.
Cine este ul lui. Din ce în ce mai puţine montări îl
acreditează în această condiţie pe Treplev, entuziastul „formelor
noi”. Cu atât mai puţin cu cât, în ultima parte a piesei, Treplev, aflat
în continuare în relaţie antagonică cu Trigorin, ajunge - culmea!- să
afirme, precum acesta, că diferenţa dintre vechi şi nou e, la urma
urmei, una fără importanţă.

Sigur, am putea crede, şi nu fără temei, că „dublul lui Cehov”
din ar putea fi Dorn. Nu doar fiindcă e medic precum
dramaturgul însuşi, ori pentru că e totuşi un personaj secundar, în
ciuda democratizărilor operate de dramaturg în ierarhia acestora.
Ci şi deoarece el se numără printre cei care afirmă că i-ar fi plăcut
neterminata reprezentare a scrierii lui Treplev. La fel cum susţine şi
Sorin.

Poate că tocmai de aceea, montarea foarte modernă a
propusă la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din

Craiova de regizorul grec Yiannis Paraskevopoulos, altminteri un
familiar al instituţiei, îi ridică pe cei doi, în primele cincisprezece-
douăzeci de minute ale spectacolului, minute jucate cu cortina
trasă, la rangul de veritabili naratori. Ei sunt cei ce istorisesc,
citează, introduc, anticipează sau completează replici, narează
acţiunea, într-un cuvânt, o epicizează.Alături de ei e Iakov,Yiannis
Paraskevopoulos, amplificând sus-menţionata „democratizare”,
despre care a vorbit mai întâi, într-un context mai larg, teatrologul
francez de origine română George Banu şi pe care a studiat-o în
profunzime, mai întâi într-o teză de doctorat, mai încolo într-o carte
( ), mai tânărul meu coleg Călin Ciobotari.

Numai că Yiannis Paraskevopoulos nu se mulţumeşte doar cu
atât. Nu îi ajunge transplantarea textului şi a întâmplărilor
surprinse de acesta în vremurile noastre, nu îi place doar că le
scaldă într-o modernă şi inspirată muzică de scenă creată de

Pescăruşul

alter-ego-

Pescăruşul

Pescăruşului

Marginalii lui Cehov

compatriotul său Manos Milonakis, nu îi e suficientă deja
menţionata epicizare. Şi nici excelenta subliniere a funcţiei de
precursor al teatrului absurdului pe care o are Cehov. Spun aceasta
fiindcă mai mult decât în alte montări văzute de mine în cea de
acum, în repetate rânduri, personajele vorbesc doar pentru ele
însele, fără să le asculte cu adevărat nimeni.

Regizorul merge însă mult mai departe. Vedem, la un moment
dat, o excelentă, o superbă scenă, cea dintre timidul sau aparent
timidul, interiorizatul, ştersul Trigorin şi Nina Zarecinaia. Scenă în
care cei doi sunt plasaţi pe un imens piedestal, un practicabil
supradimensionat, căruia i se imprimă o mişcare de rotaţie. Pe unul
dintre colţurile piedestalului cu pricina (remarcabile decorul şi
costumele semnate de Lia Dogaru) e uitată o cameră de filmat. Un
fel de substitut al pescăruşului. Pentru ca în partea a doua aparatul
acela să ajungă să capete un plus de sens. Iakov decupează aici
secvenţă după secvenţă, comandă acţiunile, mişcările, replicile
fiecărui personaj. Nu, nu spune „motor!”, aşa cum se face când se
filmează de-adevăratelea. Se mulţumeşte numai să indice „pauza”
şi să marcheze sfârşitul ei bătând în palme.

Toate personajele vorbesc şi simplu, firesc, natural dar se
întâmplă şi ca vocile să le fie amplificate de microfoane.
Suspendate sau plasate pur şi simplu pe trepied. De la un astfel de
microfon face doctorul Dorn anunţul sinuciderii lui Treplev. Un
anunţ simplu, oarecare, nemarcat de nici un fel de trăire. De nici
cea mai mică urmă de sentiment ori de implicare. Defel fără rost
această decizie a regizorului fiindcă nu vom vedea nici reacţiile
celorlaltor personaje la aflarea cumplitei veşti.

Spectacolul craiovean nu contează doar prin modernitatea
viziunii asupra textului, ci şi prin coeziunea acesteia, validată ca
atare de jocul actoricesc. Yiannis Paraskevopoulos a mizat cu
succes pe complementarităţi şi contrarietăţi. A distribuit-o în
Arkadina pe Cerasela Iosifescu şi a desenat contururile rolului în
strânsă legătură cu personalitatea creatoare a actriţei. Sigur, nu ne
mai aşteptăm, nu ne mai iluzionăm deja de multă vreme că vom
vedea pe scenă Arkadine majestuoase, cu aere de tragediene ori
serafice care doresc să ne reamintească prin tăcerile şi misterele lor
că au jucat-o cândva pe Julieta. Arkadina Ceraselei Iosifescu e
impetuoasă, capricioasă, voluntară, autentică şi teatrală

deopotrivă. Mai teatrală decât alte interprete ale rolului. Mai
temperamentală. Iar Treplev e asemenea mamei lui. Dacă
Arkadina e îndrăgostită la nebunie, copilăreşte de Trigorin,
Treplev, rol în care foarte tânărul Vlad Udrescu marchează o
importantă reuşită, se comportă şi el precum un adolescent.
Avântat, cu efuziuni copilăreşti, cu entuziasme majore,
nemăsurate, în preajma Ninei Zarecinaia, rece, distant, uneori
voit, mimat distant în vecinătatea lui Trigorin. Acesta fiind
„nevăzutul”, „ştersul” ce se vede, care are proeminenţă graţie
interpretării foarte nuanţate a lui Sorin Leoveanu. Laude, şi nu
puţine, merită indubitabil şi Iulia Colan, rafinată, deloc vulgară,
nicidecum agresivă, uneori cvasi-spectrală în împlinita evoluţie
din rolul Nina Zarecinaia.

Noutăţile de concepţie ale craiovean nu se
regăsesc exclusiv la nivel ori în ceea ce priveşte construcţia
rolurilor tradiţional considerate a fi principale. Iulia Lazăr în Maşa
e pe mai departe îmbrăcată în negru, poartă şi în această versiune
„doliul vieţii ei”, dar asta nu înseamnă că ar fi întristată sau ştearsă.
Nici vorbă. Maşa e înrăită, vulgară încă de la prima apariţie, nu e
rea doar în raport cu Medvedenko, interpretat în reprezentaţia
văzută de mine cu bravură de Laurenţiu Tudor. E rea în raport cu
lumea. Aşa cum e şi Şamraev jucat de Eugen Titu. Valentin Mihali
(Sorin), Adrian Andone (Dorn), Anca Dinu (Polina) şi Cătălin
Vieru (Iakov) completează cu succes distribuţia.

Pescăruşului
macro

Mircea MORARIU
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Lucian + Dan + Teodorovici…
Călin CIOBOTARI

Dacă aş fi întrebat despre ce este spectacolul
al lui Lucian Dan Teodorovici (Uzina cu

Teatru, Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi), aş
ezita să formulez un răspuns definitiv. Ai spune că e despre
sentimentul de profundă inadecvare ce îl determină pe Cristian să
urce pe un stâlp de înaltă tensiune cu scopul declarat de a se
sinucide. La fel cum ai spune că spectacolul vorbeşte, ironic, dar la
fel de sonor, despre tarele unei societăţi contemporane măcinată de
voluptatea pentru senzaţional, de înclinaţia către , de
superficialitate şi dezumanizare. E dificil să identifici o temă
majoră şi, până la urmă, această neputinţă funcţionează ca un atu,
ca o plurivocalitate a montării. Cunoşteam de ceva timp textul lui
Lucian (publicat în volumul
Editura Cartea Românească 2014), la fel cum cunoşteam
preocupările sale pentru literatură dramatică (piesa

i-o ştiam, bunăoară, din proiectul de spectacole
lectură DramatIs, de la Teatrul „Luceafărul”) şi eram interesat cum
se va descurca scriitorul/ dramaturgul în confruntare cu regizorul,
situaţie dificilă, cu destule capcane în care se pică uşor şi din care se
iese greu.

Pot spune, încă de la început, că este spectacolul cel mai bine
lucrat până acum de regizorul Teodorovici, evidentă fiind
acumularea unor experienţe scenice şi clarificarea unor metode de
lucru. Dacă din memoria mea de spectator reţine
contururi vagi şi gânduri regizorale incomplete sau prea încifrate,
dacă în (montarea de la Ateneul Tătăraşi)
predominau problemele de relaţie şi de definire a personajelor,
acum am satisfacţia de a fi văzut un spectacol curat, cu ţesuturile de
idei la vedere, cu personaje asumate şi demne de a fi ascultate.

Pentru cine nu cunoaşte plotul, lucrurile stau în felul următor:
Cristian, un intelectual cu înclinaţii spre filosofare, decide s-o
sfârşească definitiv cu viaţa. Teoria sa (de unde şi titlul piesei) e că
lumea reprezintă o sumă de perspective (unu+unu+unu…) şi că
dispariţia uneia dintre perspective modifică radical lumea. În
treacăt fie spus, o teorie similară cu faimoasa teză a
perspectivismului, aşa cum o formula Nietzsche în

, însă degrevată de sensurile pe care i le imprima filosoful
german. Inadecvarea cu lumea în care trăieşte îi dictează lui
Cristian gândul sinuciderii. Nimic mai simplu şi, totuşi, nimic mai
complicat decât o sinucidere în ziua de azi. Solitudinea şi
fermitatea deciziei sale sunt tulburate de intrarea în scenă a
celorlalţi (ceilalţi însumând ironic şi plenar un Celălalt á la
Levinas: doi tineri barbutişti iritaţi că protagonistul a ocupat stâlpul
sub care obişnuiau să-şi facă ei „barbutul cinstit”, un cumnat, om
de afaceri, uns cu toate alifiile capitalismului nostru sălbatec, o

Unu +
Unu…

fake

Unu + unu (+unu…). Nişte comedii -

Elefanţi roz şi
elefanţi galbeni

Prăpădul

Sînt o babă comunistă

Voinţa de
putere

echipă de televiziune alergând după senzaţional şi manipulând
grosolan realitatea.

Mai există, însă, un personaj, unul cu o importanţă
semnificativă: Povestitorul care, adeseori, se comportă şi ca un
Regizor, ori, la limită, ca un mare Manipulator. Concret, Cristian &
co sunt dirijaţi, ca într-o repetiţie, de acest omniprezent martor al
întâmplărilor. E o soluţie foarte bună ce deschide textul şi
posibilităţile de interpretare, o angajare brechtiană a publicului în
observarea quasi-documentară a unui realitatea în carecum se face

trăim. Povestitorul, interpretat ireproşabil de Ada Lupu (una dintre
actriţele cu mare potenţial pe care le are Iaşul), devine, aşadar,
punct de forţă al spectacolului.

Descinzând parcă din lumile lui Beckett, proiecţii autohtone ale
lui Vladimir şi Estragon, cuplul de barbutişti este seducător:
candoarea tâmpă a unuia (Horia Veriveş) e dublată de seriozitatea
agresivă a celuilalt (Dumitru Năstruşnicu), ambii absurzi şi totuşi
părţi ale unui real familiar, stranii şi totuşi oameni pe care ni se pare
că îi ştim de demult… Schimburile lor de replici, efectele de ecou
ale unuia în celălalt, absurdurile lingvistice şi catastrofele de logică
în care se împotmolesc produc un aer ionescian de toată
frumuseţea. Îi secondează Cumnatul (Doru Aftanasiu), un cu totul
alt profil, rapace om de afaceri, ticăloşit până în măduva oaselor,
gata să calce pe cadavre în drumul spre înavuţire. Sunt personaje
reuşite din scriitură şi, printr-o distribuţie corectă, rezolvate scenic
cu succes.

Foarte prezent în prima parte a spectacolului, Cristian (Ionuţ
Cornilă) scade în partea a doua, când scena e invadată de echipa de
televiziune (Delu Lucaci şi Radu Homiceanu) şi de permutarea
atenţiei de pe drama sinucigaşului pe discursul regizoral despre
maniuplarea realului prin media. Este, cred, una din problemele
montării, una ce dezechilibrează unitatea de acţiune (aspect cu atât
mai vizibil cu cât este asigurată deja unitatea de timp şi spaţiu) şi
riscând să producă divagaţii de la intenţiile iniţiale. În faţa
patetismului vulcanic al Reporterei, Cazul Cristian nu mai
interesează sau devine pretext pentru altceva. Nivelul spectacolului
scade, arta de până atunci interferând nepermis de mult cu sitcom-
ul sau cu gratuităţile estetice. Reţin, totuşi, din această a doua parte
tema iluziei Live-ului: pe o plasmă se transmit într-un fals „în
direct” scene de la „locul faptei”, intensificându-se astfel impresia
de măsluire crasă prin televiziune.

Un alt minus, tot în partea a doua, îl reprezintă, cred, excesul de
discursiv, impresie provenită şi pe fondul unei sărăcii ilustrative
prin lumină şi muzică, dar şi din faptul că scenografia (Rodica
Arghir) este aceeaşi de la început până la final. Se întâmplă un lucru
ciudat cu această scenografie: cei trei stâlpi de înaltă tensiune sunt
seducători prin simplitate şi verticalitate, însă, odată cu derularea
spectacolului, îşi pierd gradual din forţa semnificaţiei, limitându-se
la a rămâne banale obiecte de decor.Altfel spus, stâlpul încetează să
fie personajul de la început. O serie de soluţii (globul disco, punga
de chipsuri care circulă prin sală, mult prea evidenta scenă a
răstignirii, sticla de vin plimbată plescăit) sunt destul de facile şi
afectează armătura solidă, filosofică, a spectacolului. Finalul este
cumva previzibil, convenţional şi dictat de sentimentul lui Cristian
că, în definitiv, viaţa şi moartea sunt la fel de inutile. „Privită de sus,
lumea arată la fel”, indiferent de apariţia sau dispariţia unui
„unu”…

Conchizând, reţin din spectacolul lui Teodorovici frumuseţea
dilemelor filosofice ale lui Cristian, meditaţia regizorală asupra
stereotipiilor şi superficialităţii societăţii contemporane,
prospeţimea jocului actoricesc (cu un plus pentru Ada Lupu) şi
semnele lucrului cu actorul pe detaliu, umorul de foarte bună
calitate şi evoluţia indiscutabilă a unui regizor care încă nu a dat
marea lovitură.

Vlad UDRESCU i Cerasela IOSIFESCUş

Ionuţ CORNILĂ şi Ada LUPU
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Alex VASILIU

Plecarea lui Bascal Bentoiu, la 21 februarie, a închis
poarta ce ne desparte de două epoci turbulente,
anxioase din istoria României (1947-1989 şi 1990-

2016). Nu e prea uşor să constaţi dispariţia aproape totală a unei
generaţii care a trecut prin furtuni inimaginabile astăzi, reuşind să
se exprime în mod original, atrăgând în mod nuanţat atenţia prin
„vocile” sale, constituind un strat uimitor de bogat în informaţii,
imagini şi sensuri artistic-filosofice ale culturii româneşti. Aurel
Stroe, Ştefan Niculescu, Anatol Vieru, Tiberiu Olah, Miriam
Marbé (listă, evident, incompletă) au lăsat o creaţie ce impune
periodice reveniri prin audiţii şi cercetări teoretice, fiecare
„lectură” descoperind idei insuficient sau deloc luminate anterior.

Dispariţia lui Pascal Bentoiu se resimte şi mai mult datorită
impactului pe care prezenţa sa ca om îl avea asupra celor
privilegiaţi să-i fie în preajmă, datorită modului cum îşi exprima
ideile despre felurite domenii ale fenomenului artistic, spiritual.
Pascal Bentoiu era un intelectual în sensul cel mai înalt al
cuvântului. Existau trei etape spre cunoaşterea şi
receptarea personalităţii sale. Înfăţişarea aparent
rece, protocolară, rigidă reprima impulsul dintîi al
apropierii. Vorbirea calmă, temperată, cu o intonaţie
aproape uniformă, cu o voce scăzută impuneau
atenţia necondiţionată. Stilul suprinzător de
colocvial, simplitatea expunerii unor idei
fundamentale, vorbele de spirit ivite pe neaşteptate,
zîmbetul fin ce-i lumina uneori chipul, harul de a
captiva - totul te dumirea în cîteva clipe asupra
momentului unic de care aveai parte.

Nu exista nici o deosebire între cuvîntul rostit şi
cuvîntul scris. În ambele ipostaze, ideile îşi găseau
la fel de uşor fluenţa, gravitatea luminoasă,
directeţea, metafora şi umorul. Pascal Bentoiu avea
puterea de a concentra idei esenţiale despre sine,
despre creaţia compozitorilor care l-au obsedat
(George Enescu, Mihail Jora), despre lumea în care
a trăit într-o manieră ce îi vădea spiritul dubitativ, cu
accente (dar nu accese) pesimiste, menite să-i
contureze deplin înţelepciunea.

Pascal Bentoiu s-a născut la 22 aprilie 1927 şi a
trăit primii ani ai adolescenţei în perioada scurtă de înflorire
spirituală a României, dintre cele două războaie mondiale.
Atmosfera din casa tatălui său, juristul Aurelian Bentoiu, a fost
favorabilă lecturii, preocupările tînărului Pascal (cu un nume
părelnic destinat) îndreptîndu-se spre opurile eseistic-filosofice.
Interesul său pentru lectură, în acord cu dorinţa părintelui de a-şi
vedea fiul profesor sau avocat au constituit fundamentul culturii
solide, ce i-a nutrit toată viaţa discursul şi pagina adăpostită între
coperţi. Muzica avea să fie al treilea „val spiritual” în viaţa sa,
„val” transformat în oceanul de sunete ce i-a umplut creaţia.

Întîlnirile cu primul spirit fondator al personalităţii sale
muzicale au fost, aşa cum e firesc să fie la numai 20 de ani, dublu
valente.

[…]

.”
Al doilea spiritus rector pentru Pascal Bentoiu a fost

profesorul şi compozitorul Mihail Jora. Intransigentul,
temperamentalul Jora şi-a uitat obiceiurile radicale în prezenţa
tânărului studios, dornic să recupereze în timpul cel mai scurt anii
de studiu al armoniei muzicale de care nu a avut parte fiindcă
liceele de muzică nu existau atunci în România. Cu siguranţă,
vitregia politică ce i-a afectat pe maestru şi pe discipol (soţia lui
Jora a fost întemniţată doar pentru că era sora lui Grigore
Gafencu, iar tînărul Pascal Bentoiu nu a putut urma
Conservatorul deoarece tatăl său, Aurelian Bentoiu, deţinuse
funcţia de ministru al justiţiei în anii 1939-1940) a constituit încă
un motiv al legăturii afective, cu importante urmări. Mihail Jora a
scris referinţe admirative despre Pascal Bentoiu, prevăzîndu-i
rolul important în evoluţia componistică, iar discipolul său a
vorbit şi a scris deseori - eseistic şi analitic - despre lucrările
maestrului său. Unul dintre cele mai importante opus-uri
muzicologice, despre care mi-a mărturisit că se mîndrea, a fost
publicat în volumul „Mihail Jora - Studii şi documente ”. Tot
acolo a fost reprodusă fragmentar, sub titlul „Maestru şi
discipol”, corespondenţa dintre Mihail Jora şi Pascal Bentoiu,
rînduri ce se lecturează cu interes şi emoţie.

Tot ce a semnat Pascal Bentoiu în calitate de compozitor,
muzicolog, autor de conferinţe, prelegeri, articole în presa de
specialitate şi generalistă, cursuri la Vacanţele Muzicale de la
Piatra Neamţ, emisiuni de radio şi televiziune, contribuie la
formarea imaginii de , pe cît de greu realizabilă în
veacul XX românesc, pe-atît de importantă. Activitatea de
cercetător ştiinţific la Institutul de Etnografie şi Folclor (1953-

cred că unul dintre primele concerte la care am asistat a
fost cel cu George Enescu dirijîndu-şi Simfonia III-a. Din care n-
am înţeles nimic! Apoi l-am văzut pe acelaşi Enescu dirijîndu-şi
Suita sătească şi, în fine, într-un concert cu Rapsodia I, Suita I şi
Simfonia I - un festival Enescu. Mi-au plăcut primele două,
Rapsodia sigur că o ştiam, o mai auzisem, dar cînd a început
Simfonia şi pînă cînd s-a terminat, eu am fost exaltat! În
momentul acela eu am devenit sclavul marelui compozitor şi mi-
am spus: „Cine a făcut asta nu poate greşi! Nu poate greşi
fundamental în altă parte!” Deci, l-am luat foarte temeinic, „ia
să văd, eu nu pricep, el a făcut bine ce a făcut
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1956) i-a dat posibilitatea să cunoască temeinic elemente ale
tradiţiei muzicale arhaice româneşti, pe care le-a comentat în
revista „Muzica” (1956, 1959, 1962 şi 1963) dar le-a lăsat
evidente în şi în finalul

, restul lucrărilor vădind, pe alocuri, doar aluzii.

.
Vocaţia renascentistă a lui Pascal Bentoiu nu a însemnat doar

interesul pentru toate genurile muzicii academice (concertant,
cameral, simfonic, operă) ci, foarte important, cultivarea relaţiei
muzică-text în partituri de lied (cele mai multe pe versurile lui
Alexandru Miran), şi mai ales în creaţia muzicală pentru
spectacolul de teatru. Lista este impresionantă, dar aici menţionez

de Eschil, de Shakespeare,
ă toate în 1964),

, operă radiofonică după piesa lui Euripide
(1968), , libret propriu după piesa lui Shakespeare (primă
audiţie, 1971). De remarcat timpul scurt în care a elaborat cele
peste 30 de partituri pentru spectacole de teatru - un deceniu şi
jumătate (1955-1969), cunoscute fiind rigurozitatea şi
meticulozitatea manierei sale de lucru. Deschiderea spirituală ce i-
a asigurat lui Pascal Bentoiu titlul de a mai fost
evidentă în pasiunea cu care a ascultat şi studiat jazzul. A fost
uimitoare pentru mine, şi pentru publicul care l-a ascultat cu
prilejul neuitatului colocviu de la TVR Iaşi din mai 2015,
mărturisirea sa:

[…]

ascal Bentoiu a avut talentul, cultura, de sine
şi (ce cuplu rar de calităţi!) de a cultiva un stil
muzicologic profund marcat deopotrivă de alteritatea

ideilor şi de simplitatea exprimării lor.
(prima ediţie,1971),

((1973), (1975),
(1984) referinţă fundamentală a muzicologiei

româneşti, după traducerile în limbile germană şi engleză (2011,
2015) opus teoretic de valoare internaţională,

(2007) sunt volume atemporale, demne de a fi citite oricînd
cu creionul în mînă. Sunt scrieri ce deschid mintea lectorului nu
numai spre lumea muzicii, cum modest precizează autorul în titlul
cărţii din 1973, ci spre întreaga lume a artei. Cel care îşi găseşte
timp să citească aceste volume îşi va îmbogăţi, îşi va ordona
cunoştinţele despre plăsmuirile diferite ale artei, va fi inspirat să
mediteze la un cu totul alt nivel asupra conceperii şi înfăptuirii
operei de artă.

Multe sunt paginile semnate de Pascal Bentoiu care ar putea fi
reproduse spre adînca luare aminte. Prefer să decupez secvenţe din
ultima confesiune-autoportret încredinţată paginii de carte (2007),
şi din mesajul transmis celor prezenţi în mai 2005 la ceremonia în
cadrul căreia i s-a acordat titlul de doctor honoris causa al
Universităţii deArte „George Enescu” din Iaşi.

Suita ardelenească Concertului nr. 1
pentru pian

Sigur că a fost foarte important pentru mine să stau trei ani în
compania unor minuni ale artei populare, cu casca la urechi,
transcriind cîntece de pe benzi de magnetofon sau discuri vechi.
Am fost, cred, primul în istoria Institutului de Etnografie şi
Folclor care a transcris astfel înregistrări ale tarafului ardelenesc
alcătuit din trei instrumentişti - „primaşul”, cel cu viola (braciul)
şi „broanca” sau „scroafa”, cum i se spune în zonă, dar ei fac o
armonie completă, cîntă la braci pe căluş drept cu trei coarde,
călcate simultan de arcuş, iar împreună cu basul formează o
armonie pe patru voci

Orestia Poveste de iarnă Amorul
doctor
Jertfirea Iphigeniei

Hamlet

artist universal

jazzul este cel mai important compozitor al secolului XX!
Efectiv simt acest lucru - spaţiul jazzului este foarte vast, există o
arhivă de cîteva sute de mii de înregistrări extraordinare. Pentru
că aceeaşi temă melodică poate fi tratată de zece virtuozi complet
altfel. Jazzul este un fenomen cu totul special şi, ceea ce este
absolut irezistibil, cuceritor, este ritmul!Muzica aceasta trăieşte
prin ritmică, prin inserarea în timp, prin invitaţia şi obligaţia pe
care o crează ascultătorului atent de a sări pe bidiviul ăsta şi de a
se simţi bine. De aceea este extraordinară.

Imagine şi sens. Eseu
asupra fenomenului muzical Deschideri spre
lumea muzicii Gîndirea muzicală Capodopere
enesciene

Opt simfonii şi un
poem

Am fost şi rămîn ferm convins că şansele culturii româneşti nu
stau nici în păşunism, nici în revenirea la , nici în
spaţiul mioritic, nici în vreuna din celelalte intenţii folclorizante,
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P siguranţa
modestia

arhetipuri

care nu pot duce decît la produse de artizanat, bune de luat ca
amintire de turiştii străini. Am cunoscut folclorul mai sistematic
decît probabil oricare din colegii mei, l-am iubit şi l-am studiat,
într-o măsură l-am şi utilizat, însă nu mă pot opri acolo. Ideea de
a rămîne veşnic în afara istoriei, într-o fatală şi ineptă admiraţie
a acelei înmormîntări de lux care se cheamă Mioriţa , mi se pare o
aberaţie, un act sinucigaş pe plan cultural. Dacă se poate conferi
o durabilitate şi o identitate internaţională valorilor
spiritualităţii româneşti, aceasta nu se poate petrece decît pe
calea integrării noastre în Europa, pe calea abordării creaţiei
majore, cu vocaţie universală. Marile spirite enciclopedice
născute şi manifestate în aria românească asta au încercat să
facă. Enescu e unul dintre ei. Ideea că am fi un este o
dobitocie: avem de 40 de ori mai mulţi cetăţeni decît Athena
clasică, cea care a produs tot ce se ştie că a produs! Personal, am
lucrat - fără nici un complex - într-un astfel de spirit universalist;
simfoniile, ca partea cea mai consistentă a producţiei mele, le-am
adresat lumii întregi, vorbind în ele - fără intenţia de a face
lucru - tocmai despre puterile afective şi intelectuale ale
neamului în care m-am născut. Nu-mi crează complexe faptul că
restul lumii habar nu are de partiturile mele şi nici împrejurarea
că nici în ţara mea nu-s profet. Ştiu foarte bine am pus pe hîrtie
şi mai ştiu că o astfel de producţie, lansată în lume prin vectori
care, în loc să se numească Editura Muzicală sau Electrecord, s-
ar fi numit Decca, EMI, Boosey & Hawkes ori BBC, ar fi ajuns

demult să fie cunoscută pe plan mondial.
Nu aici stă problema! Faptul cel mai frapant

este situarea mea în raport cu muzica secolului: în
genere de-a curmezişul. Am recoltat multe sugestii
utile, însă am refuzat nenumărate presiuni (ne-
oneste sau imbecile) ale mediului cultural
contemporan, pentru că doream să-mi ascult
sufletul, iar apoi să cînt cum îmi dicta acesta; [...]
m-am opus tendinţelor simplif icatoare,
demagogice, reducţioniste, neabandonînd o anume
complexitate europeană, urmărind să continui pe
căi proprii o anumită evoluţie şi o anumită
funcţionalitate, asimilate şi asumate. Cine vrea să
urmeze fie binevenit. Cine nu vrea (sau nu poate)
rămîie sănătos acolo unde se află, în compania
muzicilor sau „muzicilor” pe care le poate pricepe.
[…] Literatura sau arta plastică de azi au un public
al lor. Muzica, mai puţin. În pofida acestor condiţii,
sunt mulţumit că am acţionat pe plan
compoziţional aşa cum am acţionat. Privesc calm,
fără nici o remuşcare artistică trecutul şi fără nici o
speranţă deplasată viitorul.

red că spiritul omenesc are un ritm al său, că există
viteze optimale pentru asimilarea şi stocarea
informaţiei; evident viteze variind mult între feluriţii

subiecţi, însă aflate totuşi între nişte limite plauzibile. Cred că ne
iluzionăm dacă socotim capacităţile noastre de absorbţie şi
asimilare drept nemărginite... Uraganul informaţional, mai
devastator decît „Charlie”, „Frances” şi „Ivan” la un loc,
dezrădăcinează cu precădere plantele tinere, pregătind viitorului
perspective destul de sumbre. Mi se pare că omul, înainte de a
tinde să devină membrul unei colonii uniformizate de tipul
termitelor, ori - în cazurile fericite - de tipul albinelor, omul deci,
este şi are datoria de a fi . . pe scara
Creaţiunii, în lung şi în lat. Cred cu putere că suntem destinaţi
(„programaţi” - dacă asta vă spune mai mult) să fim ne-
repetabili, originali, imprevizibili; cred că cele 15 miliarde de
celule ale creierului fiecăruia dintre noi (şi din care nu folosim -
se zice - decît circa o zecime) ne oferă, în imensele lor posibilităţi
de combinare şi variaţie comportamentală, garanţia materială că
unicitatea, individualitatea, personalitatea sunt posibile şi că ele
înfăţişează . Vreau să judec
totul cu capul meu, refuz să înghit produse prefabricate ideologic,
politic, cultural şi nu accept să fiu sluga morală ori intelectuală,
cu atît mai puţin social-politică a nimănui... Ceea ce încerc eu
aici este, dragi prieteni, o pledoarie pentru libertatea omului,
pentru demnitatea sa, pentru dreptul său de a re-pune în discuţie

, pentru prospeţimea gîndirii şi pentru posibilitatea de a ne
realiza ca fiinţe creatoare, conştiente şi libere, ca imagini ale
dumnezeirii în trecătoarea noastră lume...

Relaţia cu cartea, aşa cum s-a consolidat ea de milenii, iar cu
cartea tipărită - de peste cinci sute de ani, este una specială. Poţi
spune: „am citit cutare roman poliţist şi am priceput imediat
totul.” Dar nu poţi afirma: „am citit Psalmii - sau Evangheliile -
şi m-am lămurit.” ... Substanţa îţi impune să revii, ea nu poate fi
pătrunsă dintr-o dată. Sensurile se cer desluşite cu încetul, ele nu
se oferă instantaneu. Adevărata cultură se obţine cu multă
răbdare, cu pasiune, cu abnegaţie şi entuziasm. Sper din toată
inima ca idealul lui Bill Gates (de a înlocui cartea cu memoria
digitală) să nu se realizeze.
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Opiniile lui Pascal Bentoiu din finalul acestei schiţe de portret
au fost încredinţate publicului din Iaşi în mai 2005, şi reprezintă o
radiografie-avertisment a vremurilor pe care le trăim. Textul
întreg ar merita reprodus, dar spaţiul tipografic mă obligă să
sintetizez la maximum.
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Alex Vasiliu - , Editura Cronica, Iaşi, 2005, pag.
129.
Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România,
1995, pag. 44.

, pag. 362.
Vezi nota nr. 1 în volumul citat, pag. 139.

, pag. 140-141.
Pascal Bentoiu - Editura Universităţii Naţionale

de Muzică, Bucureşti, 2007, pag. 144-146.
Pascal Bentoiu - , Revista “Artes”,

vol. 5, EdituraArtes Iaşi, pag. 8-18.

Dialoguri neprotocolare

Op.cit.

Idem
Opt simfonii şi un poem,

Omul de cultură în lumea contemporană
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Cazul Filoctet
Un fapt interesant din istoria recentă a Teatrului

Naţional „Vasile Alecsandri” s-a petrecut în ziua de 7
februarie 1969 (azi, când scriu, e 7 februarie 2016): a avut
loc premiera absolută (în România) a tragediei de
Sofocle în regia lui Aureliu Manea. pe atunci student în
ultimul an la regie - spectacolul fiind examenul lui de licenţă.
De ce este interesantă această întâmplare? Pentru că era
lucrarea unuia dintre regizorii români socotit a fi avut geniu.
Şi, ca orice geniu, a avut un destin tragic. Când a montat la
Iaşi , n-a fost înţeles, premiera a tot fost amânată şi
prezentată abia după ce regizorul se afirmase în ţară ca un
bun profesionist.

Cronica pe care am scris-o atunci - nepublicată din cauza
amânărilor repetate ale spectacolului - s-a pierdut. În 1999,
cu o anumită ocazie legată de personalitatea lui Aureliu
Manea, am reconstituit-o din memorie şi după unele fişe. O
public mai jos.

Filoctet

Filoctet

Ştefan OPREA

Montând la Iaşi de Sofocle, studentul-
regizor a fost interesat de actualitatea conflictului:
ciocnirea dintre mecanismul implacabil al

războiului (o ordine dură, neiertătoare) şi fragilitatea structurii
umane, marcată de una dintre cele mai adânci suferinţe posibile.
„Filoctet seamănă cu preoţii budişti din Vietnamul de Sud, care-
şi dau foc. El nu iartă lumea nedreaptă, nu se supune ei, preferă
durerea în locul supunerii la o nedreaptă” - declara
regizorul în timpul repetiţiilor.

Tema spectacolului - unică, obsesivă - era presiunea unui
mecanism neîndurător asupra unei fiinţe umane care, până la
urmă cedează. Finalul spectacolului era sumbru: Filoctet, omul
nesupus dictaturii, cedează, renunţă la acea sinceritate pură şi
sălbatică, devenind un oarecare membru al conducerii armatei
greceşti care distruge Troia; devine un general conformist şi
anonim. „Motivul acestei cedări - zicea Aureliu Manea - este
slăbiciunea care se află în condiţia de om, pe care o înţeleg când
mă gândesc numai la el, dar pe care când
mă gândesc la populaţia Troiei [...]. Alegând drumul supunerii,
plecând la Troia pentru a o pustii, el devine un element al
mecanismului de distrugere. Filoctet a fost înşelat de cei în care a
crezut. Trecând printr-o crudă experienţă a durerii, ca un rege
Lear, el se supune din nou celor care l-au minţit. Având de ales
între a rămâne toată viaţa un om suferind, a se sinucide sau a
reintra între oameni printr-un umilitor compromis, el este nevoit
să opteze pentru ultima soluţie. „Cred că în această situaţie limită
stă tragismul personajului”.

Spectacolul urmărea o prezentare violentă a istoriei, o etalare
nudă a celor mai brutale şi sângeroase acţiuni umane, cu
racorduri foarte clare la actualitate. Înainte de începutul propriu-
zis al piesei, rgizorul a compus un moment în care ostaşi
costumaţi modern (şi neutru - putând fi, deci, din orice parte a
lumii) se antrenau - cu o violenţă sălbatică - pentru luptă, dar şi ca
terorişti. Circumscrierea în universul contemporan era expresă.
Între altele, celebru al lui Filoctet, capabil să aducă moarte
şi pustiire, era prezentat ca o armă modernă de distrugere în masă
(aluzie clară la bomba atomică!). Personajele piesei erau
concepute - în spectacol - ca aparţinând unui atât
prin îmbrăcăminte şi arme, cât şi, mai ales prin psihologia lor în
care se îmbina caracterul primitiv cu caracterul modern. Crima
era fapta lor cea mai obişnuită. Până şi ritualurile religioase erau
pline de cruzime. „Am sugerat - mai ziceaAureliu Manea într-un
interviiu - că ei (războinicii n.n.) pot aparţine unei lumi
dezvoltate din punct de vedere tehnic, ideea noastră fiind aceea
de a demonstra că orice lume de războinici semnifică o umanitate
barbară, crudă, oricât de avansată tehnic ar fi ea. Fascismul a
demonstrat acest soi de sălbăticie, în plină eră modernă”.

Spectacolul făcea trimitere clară la expresionişti, la teatrul
cruzimii, regizorul căutându-şi, între aceste modalităţi, un ton
propriu şi, chiar dacă era un spectacol de începător (era primul lui
contact cu un teatru profesionist), cu ezitări, cu nesiguranţe în
expresie, era, în acelaşi timp, lucrarea unui artist autentic, cu
viziuni şocante, ieşite din obişnuit. Stilul lui, atât de original, se
contura cu claritate. Spectacolul a fost privit cu neîncredere,
finalizarea lui fiind mult tergiversată. Caracterul lui declarat
politic şi aluziile foarte evidente la Vietnam au făcut ca premiera
să fie multă vreme amânată. Între timp, Aureliu Manea şi-a

Filoctet

ordine

nu vreau să o mai înţeleg

arcul

timp general

Teatrul românesc 200
Anul 2016 are rezonanţă specială în istoria

teatrului românesc, acesta, teatrul românesc
adică, împlineşte două secole de existenţă; s-a

născut la 27 decembrie 1816, la Iaşi, în casele lui Constantin
Ghica, unde s-a jucat prima dată teatru în limba română; din
iniţiativa şi sub directa îndrumare a cărturarului Gheorghe
Asachi a fost reprezentată pastorala şi ,
prelucrare a aceluiaşi, după Gessner şi Florian.Au jucat fiice
şi fii ai familiilor nobile Ghica şi Sturdza. Printre spectatori

Mirtil Hloe

s-a aflat Mitropolitul Veniamin Costache, care a
binecuvântat evenimentul, ceea ce l-a determinat pe
francezul Edgar Quinet (ginerele lui Asachi), prezent şi el la
spectacol, să spună că totul s-a desfăşurat ca în misteriile
medievale.

Dar despre acest eveniment şi despre alte repere ale
istoriei teatrului vom tot vorbi în acest an al marii aniversări;
nu ştim încă ce vor face instituţiile datoare să cinstească
această frumoasă vârstă a teatrului, noi însă vom scrie.

terminat studiile, a devenit regizor, a lucrat, în alte teatre,
spectacolele: şi şi abia apoi, la 7
februarie 1969, a fost susţinută premiera cu

Distribuţia a fost următoarea: Teofil Vâlcu (Filoctet), Ion
Schimbischi (Odiseu), Costel Constantin, Sergiu Tudose,
Constantin Popa ş.a.

Afost cea dintâi reprezentare a piesei în România.

Rosmersholm Anotimpurile
Filoctet.

Farmecul dialogului

Printre cărţile asupra cărora m-am oprit la Librex-ul din
această primăvară s-a aflat şi una intitulată provocator:

. Niciodată nu rezist când e
vorba de teatru şi, cu atât mai mult, când se dialoghează despre
teatru. Autorii, căci sunt doi, au purtat un dialog - fenomenală
idee! - timp de un an, în cadenţa de o întrebare / un răspuns pe zi.
Întrebarea dimineaţa, răspunsul seara, indiferent dacă a fost
vreme bună sau vreme rea, dacă a fost Paştele sau Crăciunul, dacă
autorii s-au aflat unul la Polul Nord şi altul la Polul Sud.Arezultat
un fel de jurnal în doi, în care teatrul e subiect şi predicat, atribut şi
complement (direct şi indirect), adică a rezultat o carte în care
sunt abordate şi discutate toate aspectele teatrale imaginabile,
trecute, prezente şi viitoare.

Cel care întreabă e Călin Ciobotari, scriitor (dramaturg şi
prozator), critic, jurnalist, cunoscut ca om de atitudine, de opinie
directă şi percutantă, intervievist multiexersat, cu multe cărţi la
activ (şi mă refer doar la cele din domeniul teatrului); aş zice că el
a impus în ultimii ani un anume gen de carte: sau

, iubitorilor de teatru fiindu-le cunoscute
volumele realizate prin dialog cu actriţa Cornelia Gheorghiu, cu
actorul Emil Coşeriu, cu alţi actori ai teatrelor Naţional şi
Luceafărul. Vorbim - amintind aceste volume - doar despre
dialogurile directe, dar el a publicat şi alte cărţi (cum sunt cele de
critică teatrală, de comentarii asupra spectacolelor) în care
dialogul este , dar tot dialog putem spune că este - unul
însă mai special, în care partenerul s-a pronunţat anticipat, pe
scenă, în spectacol.

Nevoia de dialog teatral e mărturisită deschis de Călin
Ciobotari în cuvântul său înainte la cartea în discuţie: „Din
punctul meu de vedere, al celui care întreabă, cartea aceasta s-a
născut din nevoia de dialog teatral”. Când simţi o asemenea
nevoie, trebuie să-ţi găseşti şi partenerul potrivit. Bogdan Ulmu
(scriitor de teatru, regizor, teatrolog şi profesor) pare să fi fost
destinat cu anticipaţie unui asemenea act publicistic, el fiind prin
excelenţă un om al dialogului dublat de un ludic irecuperabil,
încât a acceptat propunerea ca pe un joc; un joc superior, de idei,
un joc între oameni maturi şi serioşi, cu bogată cultură teatrală şi
capabili de interpretări subtile şi rafinate ale fenomenului teatral.

365 dialoguri teatrale

cartea-dialog
cartea-interviu

indirect

*

Cartea pune în evidenţă două personalităţi ale domeniului, doi
oameni care, cunoscându-se bine, se respectă reciproc, se
apreciază şi se simpatizează, explicaţia regăsindu-se în pasiunea
pentru teatru a amândurora şi în admiraţia (iarăşi reciprocă)
pentru cunoştinţele şi talentul celuilalt. Aşa se face şi se explică
acest dialog ( !) în care plăcerea, bucuria schimbului de
idei, nerăbdarea de a pune următoarea întrebare sau de a da
următorul răspuns se simt la fiecare pas şi îl cuceresc imediat pe
cititor.

Oameni de teatru fiind, nimic din ceea ce este teatral nu le este
străin celor doi protagonişti. Am încercat să fac o listă a
problemelor, temelor, subiectelor abordate, dar am renunţat
pentru că nu mai terminam de notat. Se discută, de pildă, despre
gong. Gongul în teatru. V-aţi imaginat că se poate scrie un
minieseu despre acest obiect aparent insignifiant? Ei bine,
răspunsul lui B.U. despre gong e un asemenea minieseu (cum
sunt multe alte răspunsuri-minieseuri, şi unele întrebări, de
asemenea, în acest volum). Mai mult, B.U. zice că s-ar putea scrie
o carte întreagă despre gong (George Banu n-a scris o carte
despre cortină?!), propunându-i şi titlul:

). Dar să vedem despre ce se mai discută în :
despre edituri şi cărţi de teatru, despre actori şi regizori
(evident!), despre dramaturgi şi dramaturgie, despre teatrul
religios, teatrul poetic, teatrul politic, teatrul document, despre
spaţiile neconvenţionale, despre antracte, despre videoproiecţii
în spectacolele de teatru, despre sinucideri în lumea actorilor.
despre voce şi vorbirea pe scenă, despre confuzia dintre Fraţii
Marx şi clasicii marxism-leninismului, despre situaţia tinerilor în
teatre, despre public, despre doctoratele din domeniul teatrului,
despre viaţa şi moartea spectacolelor, despre femei în regia şi
managementul teatral, despre sex şi talent (de reţinut zicerea lui
B.U.: , la care comentăm, tot în
paranteză: probabil că de aceea întâlnim prin teatre atâtea
persoane asexuate!); dar să continuăm lista subiectelor: despre
necesitatea psihologului în trupele de teatru, despre jurnalele
scrise de actori, despre spectActor (un concept nou!), despre
altfelitatea concepţiilor tinerilor regizori, despre distribuţii şi
partipriuri regizorale şi - nici nu se putea fără - despre critici şi
critică. Toate aceste teme, subiecte, aspecte teatrale sunt privite,
judecate, comentate (sine ira et studio), cu profesionalism, din
interior, şi exemplificate uneori surprinzător, puse în contexte
grave sau hazlii, cu umor specific ludicului B.U. Călin Ciobotari
îl solicită neîncetat pe interlocutor cu întrebări iscoditoare,
provocatoare, de ţinută intelectuală şi de ales rang cultural-
teatral, cu pulsaţii filosofice şi estetice.

Este mult Cehov în aceste dialoguri. Nu-i de mirare, căci
ambii combatanţi sunt nu doar iubitori, ci şi buni cunoscători de
Cehov. Călin Ciobotari a susţinut recent o excelentă teză de
doctorat cu subiect cehovian, iar Bogdan Ulmu a regizat piese, a
dramatizat proze şi a scris o carte despre Cehov. Sunt, în
dialogurile lor, pagini deosebit de interesante în care e dezvoltată
ideea unor apropieri / înrudiri tematice Cehov / Caragiale sau
Cehov / Creangă. Păcat că spaţiul recenziei nu ne îngăduie să
exemplificăm.

Ca unul care o viaţă întreagă am practicat critica de teatru nu
pot să nu mă opresc puţin la cel puţin două (din multele) idei în
temă dezvoltate de cei doi autori. Am reţinut mai întâi răspunsul
lui B.U. la întrebarea despre defectele cele mai frecvente ale
criticilor: Iată-le: „Graba. Prejudecăţile. Partizanatul.
Complexele. Ocolirea obligaţiei de a citi textul înainte de
vizionare. Spiritul de gaşcă. Poncifele. Micile şantaje. Hărţuirea
actriţelor. Vizionarea superficială, după mai multe şpriţuri.
Verdictul mitocănesc. Lipsa demnităţii. Cameleonismul etc.
(Etc.?). Zic: dacă ar exista un critic care să aibă măcar cinci la sută
din aceste defecte, ar trebui împuşcat spre folosul imediat al
teatrului”.

La cea de a doua idee (de fapt, un miniprofil pe care C.C. îl
face breslei criticilor) renunţ din lipsă de spaţiu. Dar nu renunţ la
propunerea de a-i pune la zid pe aceşti...

Ce mai găsim în această carte? Găsim - cum am mai spus -
microeseuri despre varii aspecte ale teoriei şi pragmaticii
teatrale, superbe miniportrete de oameni de teatru, minianalize
subtile de piese de teatru şi personaje, o pledoarie convingătoare
în favoarea teatrului istoric românesc, etc., etc.

În final ni se
promite o posibilă
c o n t i n u a r e a
dialogului în altă
carte / alte cărţi. Ar fi
şi necesar şi plăcut -
n u d o a r p e n t r u
protagonişti şi teatre,
ci, mai ales, pentru
cititorii / spectatorii
amatori de gânduri
frumoase.

În urma lecturării
acestei cărţi am rămas
cu impresia plăcută că
a m a s i s t a t l a
î n t â l n i r e a ş i
c o n f r u n t a r e a
elegantă, agreabilă
dintre doi oameni de
excelentă condiţie
s p i r i t u a l ă , b u n i
cunoscători şi iubitori
de teatru.

dia-long

Gongul sau începutul
lumii 365 de dialoguri

Sexul artistului este talentul

Teofil VÂLCU în rolul principal
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Logos în doi
Marinela Claudiu Ciobanu

Claudiu Ciobanu

Marinela Ciobanu

Marinela Ciobanu

şi , c e expun în această perioadă
la Galeriile Dana, sunt doi artişti „inspiraţi”, în sensul clasic al
cuvântului. Ei nu caută în primul rând emoţia operei, ci lumina
orbitoare a adevărului şi când e posibil, încearcă fuziunea finală,
sinteza aproape imposibilă dintre metafizică şi artă. Ei expun un
logos propriu, al sufletului, al conştiinţei, într-un ansamblu din
care fiecare pânză irumpe cu o personalitate aparte, trăgându-şi
substanţa din ea însăşi. Fiecare lucrare se opreşte asupra unui
simbol, perceput cu vederea - focul, cercul, mâna, oglinda, ori cu
sufletul - autodescoperirea, transformarea, ascensiunea,
devenirea.

Stăruitorul motiv al evoluţiei suportă intervenţia artistului
; griurile reci şi calde, unificatoare în orice

gamă, dau o notă introspectivă imaginilor revelate.
Autoportretele impun un ritm şi reiau o fizionomie şi o atitudine
hieratică pentru a dezvălui propria călătorie spre interior. În
întunericul universal, flacăra delicată a făpturii umane îşi găseşte
calea spre propria supravieţuire: explorarea printre umbrele
pierdute în vid a propriului interior.

intercalează portrete, de o încărcătură
afectivă răscolitoare, cu peisaje din zonele natale, impunându-şi
amprenta prin rafinatele contraste cromatice. În peisajele
artistei, compoziţia se eliberează de orice schemă preconcepută,
fiecare lucrare avându-şi propria alcătuire, propria fizionomie;
„personajele” acestor tablouri, lipsite de prezenţe umane, sunt
spaţiul şi timpul, un spaţiu care nu este determinat de timp.
Artista descoperă lumina, sursa primordială şi justificarea
Creaţiei. Peisajele sale sunt adevărate înălţări la cer. Procedeele
tehnice sunt puse în serviciul realismului, al autenticităţii şi al
descoperirii. Căci dincolo de surprinderea şi redarea unor
identităţi, reuşeşte prin portretele sale să le
definească personalitatea, caracterul. Prin panotarea aleasă,

ar lucrările artistei sunt un eseu asupra propriei fragilităţi.
Întoarcerea la simbol, în cazul lui , se

integrează şi insinuează în fiecare portret sau autoportret
permiţând privitorului să analizeze impulsurile din spatele
imaginii, ce nu se opun dar cer a fi înţelese. Artistul refuză o
naraţiune prestabilită şi un mod de relatare tradiţional şi porneşte
spre o imagistică nedirijată, ce
generează prin sine propria
naraţiune. Un prim element,
cel al elevaţiei, al ascensiunii,
evocă o stare ce transcede
cunoaşterea lumească, în care
limitele dintre sine şi lumea
exterioară sunt depăşite, fiind
un simbol al iluminării, asociat
meditaţiei şi misticismului,
dar şi al timpului. Starea de
plutire, a obiectelor într-o
p r i m ă i n s t a n ţ ă , ş i a
personajelor, care par a fi
surprinse chiar de ceea ce li se
întâmplă, arată deconectarea
de la cele lumeşti, accentuând
nu atât efemeritatea naturii
umane, cât nivelurile de
realitate la care aceasta aspiră.

Lucrările lui
trebuie “citite”,

interpretate de către posesorul
codului ca o fază preliminară a
dialogului între artist şi
privitor. Pictura sa are un aer

Claudiu Ciobanu

Claudiu
Ciobanu

ezoteric care promite revelaţia, nu o oferă. Pictorul îşi limpezeşte
intenţiile - cercul de foc, şi îşi defineşte conceptele: nu inocenţa
sacră a ignoranţei va fi scopul urmărit de creaţia sa, ci inocenţa
care a cunoscut în prealabil aventura lucidităţii, extazul ori
dezamăgirea mentalului, pentru a ajunge la liniştea finală a
înţelepciunii.

Artistul decide liber căutarea reconectării sale cu legile
spirituale, de unde are nevoie să-şi extragă tematica. Năzuieşte
spre o sinteză a cât mai multor domenii de cunoaştere pe care le
asociază. Intepretarea devine profund subiectivă, îndepărtându-
se de fiinţa obiectivă a lumii, se înstrăinează de arhetipal.
Întoarcere la rolul artistului căutător al enigmelor, de data
aceasta, ca o fiinţă cu necesitatea de a controla propriul drum spre
catharsis.

Virginia FABIAN

Muzica i fericireaş

Oamenii de pretutindeni, de fapt toate fiinţele
Pământului, cuvântătoare ori ba, chiar şi plante fiind,
respiră sănătate, bine, uitare de sine, fericire în divina

învăluire a muzicii. Şi când pământenilor li se alină sufletul cu
frumuseţea, cu armonia sunetelor, nemărginite bucurii încearcă.
Dar prin ce stări trec atunci melomanii? Aceleaşi, numai că
diferite ca intensitate. Citiţi, vă rog,

, scrisă de
universitarul ieşean Dragoş Cojocaru, cunoscut italienist, autor a
peste 50 de volume, şi veţi înţelege ce înseamnă devoranta
pasiune de a trăi Frumosul, cum miraculoasa lui putere îl supune
pe un îndrăgostit de muzică. În cazul de faţă, de muzica de operă.
Mai precis de fenomenul muzical Plácido Domingo, care, la 70
de ani sărbătoriţi în 2011, îşi continua regala carieră de solist,
tenor şi bariton, cântând, în cinci limbi, pe scenele lumii, „într-o
sumedenie ameţitoare de stiluri, de la Haendel la Daniel Catan”,
în acelaşi timp fiind director al Operei din Los Angeles şi al celei
din Washington, conducând principalul concurs internaţional de
voci tinere „Operalia”, susţinând concerte pe diferite meridiane.
În mod firesc atunci, el devine personajul cheie al cărţii lui

Lornionul galactic/ cu
Plácido Domingo, prin universul teatrului liric

Dragoş Cojocaru, care este „o premieră absolută în peisajul
editorial şi cultural din România”, cum observă însuşi autorul,
„Lornionul...” radiografiind spectacolul de operă „la scară
mondială, din 2007 şi până în actualitatea imediată.”

E vorba aici de comentariul avizat şi pasionat ( dacă scriam
„pasional” nu cred că aş fi greşit) al unui preafericit spectator-
cronicar al spectacolelor de operă puse în scenă pe diferite
meridiane. Să traduci carte după carte pentru a-ţi permite
rezervarea unor locuri de maximă vizibilitate în legendarele
Scala, Metropolitan, Theater an der Wien, Berliner
Philharmoniker, Covent Garden, Unter den Linden, Teatrul Regal
din Madrid, Deutsche Oper sau operele din Valencia, din
Barcelona, urmărindu-ţi idolul vieţii, pe fulminantul, unicul
Placido Domingo, este nu numai o „fascinantă aventură dar şi
împlinirea sărbătorească a unei chemări”, cum scrie Florin Faifer
într-o dreaptă şi aplicată prezentare. În periplul său muzical,
săvârşit pe traiectoria sincopată Milano, Londra, Berlin, Madrid,
New York, Valencia, Paris, Viena, cronicarul muzical al
„Convorbirilor literare”, în care, lunar, au apărut cronicile
adunate acum între coperţi de carte, a ascultat şi aplaudat pe cei
mai însemnaţi artişti lirici, şefi de orchestră, sau regizori ai
momentului, ovaţionaţi minute în şir de melomanii lumii. Eroul
său absolut rămânând însă Plácido Domingo, obsesională
călăuză „prin universul teatrului de operă, interpretul vizionar şi
inegalabil,” fabulosul formator, „model de umanitate”. Cu
adevărat Regele Operei, „descoperitorul tinereţii fără bătrâneţe”,
„cel mai mare artist şi fiinţa cea mai fermecătoare din univers”,
„Maestrul Galactic”, „Marele Maestru”, superlativele
întrecându-se între ele, într-un ton euforic, păstrat în „registru
astral”. Dar părăsit de îndată ce cronicarul perfecţionist, posesor
al unei solide educaţii muzicale, descoperă vizibile sau infime
inadvertenţe de interpretare vocală sau orchestrală, de
mizanscenă propriu-zisă. Semnalate obiectiv, necesar, din
moment ce pentru fiecare spectacol derulat sub necruţătorul său
lornion, el s-a pregătit temeinic. Cunoscând nu numai contextul
istoric în care se petrece acţiunea operei respective, ci şi viaţa
compozitorilor, evoluţia carierei interpreţilor de excepţie,
comparând puneri în scenă diferite, distribuţii duble, citind
cronicile locale după fiecare spectacol vizionat, ascultând/
văzând operele respective în variate înregistrări audio/ video.

Vioiciunea frazei, talentul scriitoricesc evident, amploarea
universului său cultural, iubirea declarată pentru spectacolul de
operă cunoscut încă din copilărie, echilibrează patosul, uneori
melodramatic, al cronicilor sale muzicale guvernate de artistul şi
omul ultracharismatic Plácido, la care se uită ca şi cum simultan
s-ar uita „la cascada Niagara şi la vârful Everest”. În faţa
tumultului său artistic, spectatorii şi, printre ei, Dragoş Cojocaru
desigur, reacţionează violent, receptarea muzicii petrecându-se
cu lacrimi spontan ivite pe obrajii crispaţi sub emoţiile
impresionantelor scene de maximă tensiune dramatică şi
muzicală, când infarctul miocardic şi „impresia şi speranţa

infinitului” îşi dau mâna. „Electroşocurile se multiplică
incalculabil. Respiraţia se taie la tot pasul. Lacrimile dau iama pe
la colţurile ochilor, alternându-se cu momentele de înmărmurire.
(...) Sala pare un singur ochi şi o singură ureche, aţintite asupra
Maestrului.(...) Spiritul critic îşi pierde vlaga şi îşi pierde rostul.
Se trece şi se rămâne într-o altă dimensiune. Magie şi delir.
Preschimbat într-o fiinţă necuvântătoare, mai apuc doar a
nădăjdui să-mi recapăt, ulterior, condiţia de
vorbitor pentru a consemna câte ceva din trăirile năvălitoare,
copleşitoare.” (p.301) Ceea ce se şi întâmplă în mai fiecare
pagină a cărţii. Pentru că „cel mai mare cântăreţ al tuturor
timpurilor” abordează stiluri muzicale de o năucitoare
diversitate, „cu ardoare incandescentă, cu infinitele nuanţe de
expresie şi cu acel timbru totodată metalic şi catifelat, nocturn şi
solar”, fiind „minune inexplicabilă a longevităţii artistice”.
„Dogele Operei” este o personalitate care îmbină miraculos
„măreţie titanică şi modestie populară, sobrietate aristocratică şi
amabilitate mucalită”, un om de o infinită naturaleţe, participând
entuziast la viaţa poporului său spaniol.

Însumând muzica, dansul, arta cuvântului şi nu numai,
spectacolul de operă îi teleportează pe oameni, pentru câteva
zeci de minute, într-un spaţiu vrăjit, în care tristeţea nu-şi mai are
rostul, seninătatea luminoasă a armoniei sunetelor alungând-o. O
excelentă dovadă o avem în „Lornionul galactic...”, entuziast
sumar al unor ani cu seri fericite petrecute de cronicarul muzical,
universitarul Dragoş Cojocaru în templele Muzicii din Europa
sauAmerica.

homo sapiens

Portret de Marinela CIOBANU Portret de Claudiu CIOBANU
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F i s e ş i f i ş e d u p ă A f i ş e

Iniţiativă cu deja în straturi trecut şi pare-se destin de
foileton, demersul expoziţional colectiv s-a
bucurat în fiecare an, sunt convinsă că perfect deliberat,

de locaţii cu substrat. Şi dacă în trecut proiectul surescita ritmic
Atrium-ul celui mai vestit complex comercial din oraş, primăvara
aceasta a ales a o petrece vegetal, sub bolta atipică a serelor
Botanicii Iaşi. Oaspete viu într-un sălaş doar în aparenţă
neaşteptat. Pentru că, în fond, ce e la rându-i inima, dacă nu
pământ fertil, sădit sau pârjolit, sterp sau dezmorţit, chilie pentru
exemplare rare sau, dimpotrivă, câmp deschis recoltelor repetate,
arhivar de anotimpuri ori pur şi simplu capcană a alchimiei-mit,
aflată adeseori pe muchie de cuţit?

Interesant e că dincolo de acest subtil accent rural, de esenţa
de reavăn pe care o simţi în nări şi o poţi inspira, alegerea cadrului
expoziţional se dovedeşte o tactică ce reuşeşte efectul contrar.
Ansamblul de sticlă, spaţios, luminos, înalt, te duce cu gândul
cumva la casetele ce adăpostesc prin muzee artefactele cheie.
Fapt ce potenţează preţiozitatea lucrărilor expuse, nu ostentativ,
ci natural. Şi poate că, tocmai acest gând, te face să resimţi, în
harta paşilor printre exponate, un privilegiu rar, aparte.

Viziunile plastice confirmă, bine articulate, veleităţile unor
enigme în aşteptare. Contrastante, duale, reduse la esenţă sau
elaborate, monocrome sau vertij de nuanţe, nostalgice sau pe
alocuri frapante (prin doza de conformism, nu suprarealism) te
cuceresc, dincolo de versiunea estetică a obiectului în sine, cu
povestea copertă ce le cuprinde. Obiectul devine astfel un
sâmbure viu. Potenţial rod, dacă găseşte în cordul privitorului său
un minimalist acord.

Inima

Inima e, din orice unghi ai alege să o priveşti, dependentă de
carcase, fie ele subtile sau ferecate.Arareori se va lăsa cuprinsă cu
mâinile goale. Din această perspectivă, suita materialelor din care
lucrările au fost confecţionate,capătă şi ea rezonanţe bine dirijate.
Că iau chip de sticlă, hârtie, lemn, piatră sau lut, indiciile
conotative curg şi te cuprind abil într-un chiar atractiv tăvălug.
Jucându-te suficient de intens, ţi-ar ieşi aproape un poem din mers,
pentru că fiecare imagine plastică etalează, printr-o palpabilă
rezonanţă, virtuozităţi de iminent vers. Sau, pentru că tot le
găzduieşte o sferă vegetală, ai putea spune că “seva” ce le
particularizează ţine de experienţă şi substanţă. Numai o stare pe
care ai “pus-o la inimă” odată poate fi, fără a părea falsă, reeditată.
Altfel reîntruparea vizuală rămâne la stadiul de sintagmă goală, de
strigăt fără ecou, cu nimic mai presus tuturor acelor pluşuri uzate,
agăţate de cârlige pe la tarabe sau uitate prin torpedou. Cu inima n-
are rost să te minţi! Puteţi fi cei mai buni prieteni dar nu şi
partenerii egali ai unei legături armonice. În fine, e poate mai bine
să faci fără prea multe dileme, ce se cuvine...

Serveşte-i un chibrit când devine corp de hârtie, cu versiuni

mototolite în neştire a scrisorilor destinate altora sau sieşi.Va arde
mocnit. Opus flăcării ce a stârnit cuvântul iniţial scrijelit. Admite
să-i baţi încă un metalic nit printre celelalte câteva zeci, toate reci,
dar care compun fascinant, orânduite în simetrii ca la carte, poate
cea mai frumoasă armură din toate. Aliura-scut, ce va şti să
reflecte acut inflexiunile funebre ale sentimentului mut.

Când e albastră, prelungeşte-o cu un omonim transparent,
perfect echivalent dar dispus invers. Prin forma clepsidră, va
retrăi avidă ce trece de pasul îngust din albastrul trist, dar plin de
gust, în emisfera transparentă. Dincolo de orice fostă, apăsătoare
vină, distilată acum în lumină. Fă-i din când în când câte o casă.
Cu trunchiuri de mesteacăn pe post de coloană (vertebrală) şi
ziduri din suluri rulate, tapetate cu partituri uitate, de latin
corason, pe note-fulgi de saxofon.

Şi mai încearcă să-i fii ghid câteodată. Printre anotimpurile
ce-o las inevitabil schimbată. Complimentează-i textura de
cireaşă coaptă când blufează c-ar fi îndrăgostită, iată, iraţional şi
cu emfază. Abandoneaz-o strivită-n îmbrăţişare când vara ei
devine vag dogoritoare. Şopteşte-i să ştie că nu e pădure, şi nici
iubire, care să nu îmbine verdele crud cu cenuşi de noiembrie sau
îngheţ de demiurg. Spune-i că poate supravieţui unui cataclism,
unui incendiu sau unui amurg şi fără protecţia vreunui val ignifug.

Las-o câteodată pur şi simplu desferecată. O colivie, oricât de
dotată, de atractiv mobilată şi vioaie, cu fân parfumat după ploaie,
nu-i va părea îndestulătoare. Captiv între gratii, până şi timpul
rămas se transformă treptat într-o bombă cu ceas. Sau, dacă nu ţi-a
rămas nimic altceva, recompune-o din flori şi frunze puse din
timp la presat. Ştiu, poate suna ciudat, dar atâta vreme cât rafale
nu bat, conturul acesta delicat e de preferat.

Există evident şi ipoteza extremă, dar tentantă, când te vei
simţi abilitat(ă) să o internezi într-o clinică specializată.Aici va fi

atent scanată. I se vor aplica doze mici de şoapte catehism şi
împachetări scurte dar (de)pline în aripi divine. I se vor redresa sau
retrasa geometriile instabile şi descâlci chakrele înfundate mai
toate, cu reziduuri de energii expirate. Totul spre a-şi confensa, prin
ochiul deschis al lui Dumnezeu, trăitele fapte. I se va prescrie, în
funcţie de aură şi ascendentă pantă, o plauzibilă rută exactă. Sau, va
fi redresată prin regresie hipnotică sacră, pendulându-i-se prin faţă
şiraguri zornăitoare de alte inimi infinitemizale.

Pacientul va ieşi, chiar dacă nu pe dată, cu speranţa intactă. Şi
cu tabla amintirilor ştearsă. E drept, cu dâre de cretă lăptos-
prăfoasă, dar aptă de o revenire miraculoasă.

În forme prestabilite, pe pământul bine răscolit, se vor ivi din
nou fire inocente de arpagic. Iar dacă ai noroc, se prea poate să se
întremeze suficient, să capete luciu sticlos, o nuanţă virulentă de
roşu mac şi să se creadă stăpâna ta încăodat'. Atunci tu vei pierde
controlul garantat. Iar misiunea de sfinx albastru va inevitabil eşua.
Atunci prin artere-ţi nu vor mai trece nici trecut, nici pasiuni
efemere, ci energii afluente, cu sensuri profunde şi grele.

Defensivă în zale sau alergând fericită printre roze şi-azalee,
inima e o entitate fără cheie. Una delicată. Adună, deşi iartă. Şi nu
poate fi, orice s-ar spune, indiferent de-a artizanului artă, perfect
renovată. Poţi desigur aplica mai multe straturi de sensibilă vopsea.
Dar culoarea nouă nu va rezista. Pigmenţii nesiguri, sau nesinceri,
o vor caricaturiza. Va rezulta o parodie. Sau un experiment eşuat
pentru cei ce empatizează cu varianta reacţiilor chimice, ce scot
scântei la impact. Va fi fiind şi chimie, dar, singura cale veridică
dintr-o mie e s-o laşi să fie vie. Deşi ştii precis că fiecare tumult o
consumă, urmează-ţi impulsul şi cântă-i în strună. Uneori e-
nţeleaptă, alteori absurdă. Dar chiar şi-aşa, în cioburi de mozaic de
s-ar disipa, găseşte mereu calea de-a se reinventa.Inimi, "zale", azalee

Bucate la castel

O poartă deschisă, la şosea. Către o altă lume nu doar
către soirée-ul pe care îl aşteptam. Amurg încâlcit
între ramuri şi caturi de fereastră cu neogotic rost iar,

într-un colţ, vechiul poştalion cu monogramă, retras la adăpost. O
uşă masivă şi-o scară cu lemnul ros, urcând printre fragmente de
pictură originală, recuperată cu migală din canonul unor straturi
de penel îndoios. Peste tot istorie grea şi fineţuri feminine, cu
parfum cadenţat. Uitat. Într-o odaie mică, un pat. Te surprinde
tăblia prin ale cărei înflorituri de fier forjat s-au inserat trandafiri
galbeni. Demult uscaţi. Alături, pe o masă joasă bogat
ornamentată, câteva rame goale, săculeţi cu plante aromate şi-un
sfeşnic acoperit de cascada, cândva lichidă, a lumânărilor albe. În
rest, batalioane de oglinzi stranii. Îţi închipui, facil, foşnetul unei
rochii şi-o siluetă, în colţuri peste care n-au trecut anii. Cauţi
febril fereastra prin care au privit cândva, alţi ochi vii. Afară,
profilul unui înger prins în zid, cu-o stemă de piatră în braţe şi
printre aripi ascunse stihii.

Cam aşa ai putea să transferi imagistic, în puţine şi
necuprinzătoare cuvinte, locul. Motivul sau, altfel spus, atracţia
putea fi un ceai, un bal, o audiţie (graţie cvartetului Colosseum,
asta chiar s-a-ntâmplat) sau oricare altul dintre evenimentele pe
care Castelul Miclăuşeni începe a le bifa săptămânal. Eu am
descins în salon, printre portretele în ton monocrom, pentru o...
carte. De boiereşti bucate. Se promiteau reţete ravisante, pentru
papile gustative educate.

sunt o iniţiativă
editorială marca Doxologia, menită a energiza sufletele călătoare
(nu doar degustătoare) şi eventual a le subtil coti înspre castelul
Sturza, cel acoperit de cenuşa câtorva poveşti cu umbre şi stir.

Estetic vorbind, cartea e o bijuterie cu detalii filigranate.
Exemplificările vizual-fotografice aproape că te conving să
inserezi o linguriţă printre pagini, pe post de semn de carte, în
timp ce ilustraţiile Cristinei Tudose te cuceresc, încet, firesc, fără

Reţetele adunate, cercate şi adaptate la castel

fasoane. Privindu-le nu poţi să nu te întrebi dacă e legal, dacă e,
mai mult, firesc să accepţi astfel de misiuni ce te creativ sfârşesc.
Ce va fi simţit autoarea lor, când a primit drept sarcină să
imortalizeze, cu plină de exuberanţă ştanţă, de pildă, o... raţă? Pe
varză. Sau o salată complicată, prin care să poţi depista
ingrediente ca rucola, afine sau brânza de gorgonzola, fără şansa
de a le confunda. Cum scoţi din peniţă coaste de mistreţ gata
coapte, a fost iarăşi o dilemă care, pe mine una, m-ar fi oprit să trec
la fapte.

Colorată, sofisticată şi lucioasă, pe alocuri amuzantă şi bine
legată, cartea e, orice s-ar zice, o agapă. Textual însă ai o anume
rezervă, fie ea şi delicată. Poate e doar o percepţie eronată şi
trivială (însă perpetuată), dar te aştepţi la alt gen de bucate
boiereşti. Cum ar fi, de nefericire crasă antidot, celebrul purcel de
lapte, în bot cu măr copt, sau ştiu şi eu, vreun cataif cu fistic ori alt
desert peste poate, cu pere caramelizate şi mirodenii flambate.
Aruncând însă un ochi pe cuprins, nu rămâi foarte convins.
Ochiurile, oricât ar fi de armonic prezentate, nu se numără totuşi
printre cele mai alambicate bucate. Şi nici nu cred că lumea bună,
de odinioară, se lăsa uşor isterizată cu vreo... salată. Cartofii în
folie nu sunt nici ei, se ştie, vreo culinară feerie.

Am avut aşadar oarece rezerve la capitolul corelare, titlu-
cuprins, luat ca atare, chiar dacă, e adevărat, unele dintre preparate
nu sunt dintre cele banale. Dacă e să exemplificăm cu "acte", aş
enumera printre versiunile privilegiate: midiile regale, sardinele
cu urdă şi spanac, curcanul cu salvie sau sos champagne,
caracatiţa cu apio, somonul fumée, legumele duchesse, garnitura
de morcovi prăjiţi, care da!, m-a surprins, sau sosul de capere, care
a întors şi el câteva capete.

Totuşi, dincolo de acest accent care se pare că a căzut (poate
voluntar) mai apăsat pe adaptare şi nu pe autenticitate (temporală
sau de limbaj), există de bună seamă şi o serie de atuuri numai
bune de pus în ramă.

În fond, o bibliotecă de reţete e un refugiu din calea unor
planuri incerte. Şi cum concretul de uz comun e azi bufetul fast
food şi înfulecatul în grabă, fără bob zăbavă, poţi privi cărticica
aceasta şi ca pe o tragere de mânecă, suavă. Cum că ai putea
încerca şi altceva şi că, mai mult decât atât, te-ar putea încet-încet

defini ce alegi a mânca. Te aplicat înghionteşte să-ţi pui întrebări
şi-n obiceiuri beţe. De ce merită o masă să-şi păstreze piedestalul
de ritual, cum te transformă atitudinea fugară pe care o ai,
începând cu ea şi sfârşind cu mai toate aspectele ce ţin de hram
familial, comunicare afectivă, tonus, viaţă, vitalitate, de ce ar
trebui răgazurile acestea gastronomice asezonate cu bune maniere
şi conversaţii inteligente sunt unele dintre întrebările cu răspuns
desconspirat în carte. Mai apoi, detalii practice, precum
distribuirea sezonieră a reţetarului, sfaturile de organizare a
bucătăriei sau cele de întocmire a meniului şi aranjare a mesei,
plus periplul senzorial prin lista mirodeniilor autohtone ori de
provenienţă aleasă fac din acest volum cel puţin o intenţie isteaţă.
Atât gradul de dificultate al meniurilor propuse cât şi timpul scurt
ce e implicit alocat pregătirii lor, condimentate cu umorul ascuns
subtil în unele fraze ("morcovul şi ghimbirul sunt făcuţi unul
pentru celălalt", "chiva e o plantă chic", "nepretenţiosul dovleac")
sunt tot atâtea aspecte de contemporan bon ton. Buna dispoziţie,
creativitatea şi gustul fac deci, în bucătărie, la unison, un trio deloc
monoton. Fie că se mai poartă sau nu... manchon.
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Dionysios SOLOMOS (1798-1857)

IMNUL LIBERTĂŢII1

(Fragment)

Te ştiu după tăietura
spadei groaznice izbind;
te ştiu după căutătura
chipului, glia privind.

Dintre oase sfinte scoasă,
ale Grecimii, adunate -
Ţie, veşnic inimoasă
sărutare, Libertate!

Printre ele, cu sfială
traiul ţi-l duceai amar
aşteptând s-auzi o voce
şi-o chemare: „Vino iar!”.

Împrejur domnea tăcerea,
-ntârzia să vie

toate erau în umbra fricii,
apăsate de robie.

Vai şi amar! căci mângâiere
aveai doar a povesti,
printre lacrimi şi durere,
despre-apuse măreţii...

Ziua

1„Imnul Libertăţii” a devenit imnul naţional al Greciei, pe o melodie
compusă de Nikolaos Mantzaros (1795-1872).

ASEDIAŢII LIBERI2

(Fragmente)

O linişte ca de mormânt domneşte în câmpie;
pasărea cântă,-nghite-un bob, şi mamei i-e necaz.
Ochii, de foame-s înnegriţi; pe ochi se juruie mama;
Stă Suliotu-n loc retras, om chipeş, şi tot plânge:
Tu, neagră, biată puşcă-a mea, ce-mi stai în mână mie,
Că tare grea te-ai mai făcut - şi musulmanul ştie!
......................................................................................

De vis, în frumuseţi şi-n farmec - vrăjită e natura;
chiar piatra neagră-i aurită, şi iarba în arsură.
Se varsă prin izvoare-mii şi mii, glăsuitoare;
de mii de ori apune, mort, cel care-acuma moare.

Eros a-ntins aici o horă, cu-Aprilie cel bălai,
Şi s-a găsit, natura, în clipa ei cea mai frumoasă,
Chiar şi la umbră, unde s-a-ncins cu-arome şi miresme
Un ciripit fără de seamăn, pornit din stinse glasuri.
Ape curate, ape dulci, ape fermecătoare
Curg în străfundurile-adânci şi pline de miresme;
De-acolo-şi iau plăcut miros, răcoarea-şi lasă-acolo,
Spre soare-arată bogăţia-adâncului lor izvor;
Şi peste tot curg, viersuind precum privighetoarea
Şi viaţa-abundă pe pământ, şi-n cerul nalt, şi-n valuri.

Însă, în apa lacului, cea-n neclintire, albă,
Ce-i nemişcată-oriunde-n jur, albă - până-n adâncuri,
Cu un nor mic, neştiutor, un fluture-a intrat în joc ,
Ce-şi dormea somnul parfumat, pe crinul cel sălbatic.

O, bunule clarvăzător, ce vezi tu,-n astă-seară?
Noaptea e plină de minuni, de vrăji e plină noaptea,
Fără suflare-i şi pământul, şi cerul e, şi marea,
Şi amuţită e, la fel, albina lângă floare,
Jur-împrejur, netulburat ceva pe lac albeşte -
Doar Luna, cea cu rotunjimi, se-amestecă în tremur,
Şi în lumina-i poleită, se-arată-o mândră fată.

Traducere din limba neogreacă de
Valeriu MARDARE

I (SCHIŢA A DOUA)

II (SCHIŢAA DOUA)

VI (SCHIŢA A TREIA)

2Poemul a fost inspirat de rezistenţa grecilor, în luptele pe care le-au
purtat pentru eliberarea de sub dominaţia otomană.

Epirul n umbra lauruluiî
Oricât ar trece anii şi ar slăbi aducerea-aminte, urmele

participării Epirului la Revoluţia din 1821 rămân puternice şi
de neşters. Ce să păstrăm oare în memorie, înainte de toate, şi
ce să lăsăm la o parte? Epiroţii n-ar putea simţi decât admiraţie
şi mândrie faţă de măreţia acestei contribuţii. Mai cu seamă în
aceste zile în care toţi grecii cinstesc data de 25 Martie,
amintiri sfinte, de neşters, fără de număr, legate de Epir, se
înşiruie neîntrerupt în minte. Ele îşi cer distincţiile pe care nu
le-au primit nicicând, cer să fie reînviate pe deplin. Revin din
nou în conştiinţă, se reînsufleţesc pe drept, în mod ritualic.
Oare ce încercare, ca un sacrilegiu, din cauze nemărturisite, ar
fi vreodată în măsură să întunece unica şi inegalabila imagine
a nesupusului Souli , să dărâme durabilul cuib de vulturi, să-şi
îndrepte săgeţile spre vulturii Epirului? Ce efort fără de motiv
ar fi în măsură să sfâşie şi să falsifice memoria Zalongului , să-
i rupă înlănţuirea dansului „syrtos”, să stingă răsunetul
cântării mândre, să scadă cu dispreţ măreţia sacrificiului de
sine, a dârzeniei femeilor din Souli care au avut curajul să se
avânte în saltul morţii? Ce comparaţie, oare, s-ar putea face cu
alte pilde de eroism, de asemenea grandioase şi admirabile şi
fără de sfârşit din Istoria greacă? Nicicând, şi nimic, şi nimeni
nu s-ar putea împotrivi unei asemenea memorii istorice tari
precum piatra şi precum oţelul. De aceea şi osemintele celor
ce au căzut în luptă, din dragoste pentru greci, la Peta - patrie
deopotrivă pentru atâţia oameni de neamuri diferite -, ca o

1

2

3

sfântă contribuţie a Epirului la lupta din 1821, evidentă
recunoaştere a acceptării ei internaţionale, dorm somnul celor
drepţi, curat şi fără de zgomot, în umbra mirtului şi a laurului.

Margarita FRONIMADI-MATATSI
Poetă, arhitect, inginer

1

2

3

Este vorbadeo regiune istorică aEpirului. (n.Trad.)
Munte din Epir, în nordul Prevezei, rămas în istorie datorită sacrificiului

celor 57 de femei souliote, în luna decembrie a anului 1803. (N. Trad.)
Se face aluzie la lupta de la Peta (din regiunea Artei), din 4 iulie 1822,
împotriva turcilor conduşi de generalul Resit Pasas Kioutahis. (n. trad.)

Revolu ia greac din 1821, în cuget riţ ă ă

(V.M.)
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Scriitorul, filozoful, profesorul Umberto Eco s-a stins din viaţă la Milano în ziua de 19 februarie 2016. O
tumoare descoperită în urmă cu circa doi ani l-a răpus în plină activitate la vârsta de 84 de ani împliniţi pe 5
ianuarie.Apropiaţii spun că a lucrat până în ultimele zile. Se născuse laAlessandria dar locuia de mulţi ani la
Milano, devenit oraşul său de adopţie, într-un apartament cu vedere spre Castelul Sforzesco, unde de altfel s-a
organizat şi înmormântarea. Mii de persoane au stat la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu. Printre ei,
oameni de cultură, prieteni, colaboratori, dar şi studenţi ori simpli cititori. O ceremonie laică, aşa cum şi-a
dorit să încheie o viaţă trăită în acelaşi mod, însoţită de aplauze, flori, muzică, discursuri ale oficialităţilor dar
şi evocări sau chiar şi bancuri reamintite de prieteni apropiaţi.Avea obiceiul să spună studenţilor: ”Cine sunt
clasicii? Cei urâţi de tineri, redescoperiţi de adulţi şi iubiţi pentru că ne prelungesc viaţa.” Între timp, devenit
el însuşi un clasic, viaţa i s-a prelins în cărţi, ziare, interviuri. Destinate să ne prelungească nouă viaţa.

Un erudit al timpurilor moderne, Umberto Eco a dominat viaţa culturală italiană a ultimilor şaizeci de ani.
Avea o casă plină cu cărţi, o memorie prodigioasă şi o mare sete de cunoaştere. Pe lângă activitatea
universitară, de scriitor, filozof şi eseist, a colaborat mulţi ani la ziare şi edituri.Astfel, timp de treizeci de ani a
ţinut în L'Espresso rubrica ”Plicul Minervei” în care îşi exprima opiniile privind politica dar şi cultura, în cele
mai variate forme, de la cărţi, cinema, televiziune până la desenele animate, de la filozofia medievală la
literatura contemporană, de la muzică la semiotică. La editura “La nave di Teseo”, pe care o înfiinţase în luna
noiembrie a anului trecut împreună cu alţi doi asociaţi, va apare în curând un volum intitulat

, care va aduna aceste eseuri publicate în ultimii cincisprezece ani.
Vă prezentăm în traducere unul din aceste editoriale, apărut în numărul din 5 august 2010, la rubrica

amintită.Titlul original:

Pape Satàn
Aleppe

Umberto Eco, Non fate il funerale ai libri, L'Espresso, 05 agosto 2010.

iPad-ul, Kindle şi celelalte tablete sunt instrumente
excelente, dar să nu credeţi că vă veţi elibera de volumele pe
hârtie. Dimpotrivă, vom vedea tot mai multe, în toată lumea.

Să sperăm că, atunci când acest Plic va ieşi, furtuna se va fi
calmat. Dar, în timp ce scriu, vara aceasta este dominată de
întregi pagini culturale ale cotidienelor care discută dacă
eventuale contracte ale autorilor pentru punerea operelor lor pe
Kindle sau iPad nu anunţă dispariţia definitivă a cărţii şi a
librăriilor. Un cotidian a pus chiar în evidenţă o fotografie cu unii
„bouquinistes” de-a lungul Senei, spunând că aceşti vânzători de
cărţi (vechi) sunt aşadar destinaţi pieirii, fără a considera că,
dacă într-adevăr nu s-ar mai tipări cărţi, ar înflori un adevărat
comerţ de cărţi „vintage” şi tarabele, unicul loc unde s-ar putea
găsi tipăriturile de odinioară, ar duce o nouă viaţă.

De fapt, întrebarea dacă s-a ajuns la apusul cărţii s-a pus o
dată cu apariţia computerului personal (şi au trecut de atunci
deja treizeci de ani)( .)

Să susţii o lungă existenţă a cărţii nu înseamnă să negi faptul
că anumite texte sunt mai comod de transpus pe o tabletă spre a fi
consultate, că cineva care suferă de prezbitism nu ar putea citi
mai bine un ziar pe un suport electronic pe care poate mări corpul
de literă cât pofteşte, că tinerii noştri nu ar putea evita să devină
rahitici purtând kilograme de hârtie în ghiozdan. Şi nici măcar nu
se vrea a susţine cu orice preţ că ar fi mai comod să se citească
”Război şi pace” sub formă de carte, la adăpostul unei umbrele

..

(...). Dar adevăratul motiv pentru care cărţile vor avea o viaţă
lungă este acela că avem dovada supravieţuirii în perfectă
sănătate a cărţilor tipărite cu mai bine de cincizeci de ani în urmă
şi a pergamentelor de două mii de ani, în timp ce nu avem nicio
siguranţă asupra duratei de viaţă a unui suport electronic. În
aproximativ treizeci de ani discul floppy a fost înlocuit de hard
disk, acesta de dvd, la rândul lui de stick, niciun computer nu mai
poate citi un floppy din anii '80 şi deci nu se poate şti dacă ceea ce
conţinea ar fi putut dura, nu zic o mie de ani, dar cel puţin zece(...).

În plus, este o mare diferenţă între a pipăi şi răsfoi o carte
proaspăt ieşită mirosind a tipografie şi aceea de a ţine în mână un
stick. Sau între a recupera din arhive un text de mulţi ani în urmă
conţinând sublinierile şi notiţele noastre pe margini, făcându-ne
să retrăim vechi emoţii, faţă de a citi aceeaşi operă, în Times
Roman corp 12, pe ecranul computerului. Putem admite că cine
are astfel de plăceri este o minoritate, dar între cei şase miliarde
de locuitori ai planetei (dar vor fi opt peste cincispreze ani) se vor
găsi destui pasionaţi să susţină un comerţ înfloritor cu cărţi. Şi
dacă pe urmă vor ieşi din librării şi vor trăi numai pe Kindle şi
Ipad cărţi de unică folosinţă, best sellers de citit în tren, mersul
trenurilor sau culegeri de bancuri despre Totti sau poliţişti, cu atât
mai bine, se va face economie de hârtie.

Cu ani în urmă mă plângeam că în vechile şi întunecoasele
librării de altădată cine intra din curiozitate era întâmpinat de un
domn sever care îl întreba ce căuta şi îl făcea pe bietul om să iasă

“ N u î n m o r m â n t a ţ i c ă r ţ i l e ”

Prezentare şi traducere din limba italiană de
Floretina NIŢĂ

imediat ruşinat. Şi bineînţeles că găseam mai încurajatoare noile
librării-catedrale în care te puteai aşeza şi zăbovi ore întregi
căutând şi răsfoind pe îndelete. Acum, însă, dacă tabletele
electronice vor absorbi toată piaţa de carte de unică folosinţă, ar
putea redeveni utile librăriile de altădată, unde pasionaţii să
poată găsi şi cărţi care nu se aruncă(...). În sfârşit, să ne amintim
că niciodată, de-a lungul secolelor, un mijloc nou nu a înlocuit în
totalitate pe cel precedent. Presa nu a înlocuit ciocanul.
Fotografia nu a condamnat la moarte pictura (eventual a
descurajat portretul, peisajul şi încurajat arta abstractă),
cinematograful nu a ucis fotografia, televiziunea nu a eliminat
cinematograful, trenul convieţuieşte foarte bine cu automobilul şi
avionul.

Aşadar, vom avea de a face cu o diarhie între lectura pe ecran
şi cea de pe hârtie şi, în orice caz, va creşte enorm numărul
persoanelor care vor învăţa să citească - dat fiind că până şi sms-
urile sunt puternice instrumente în alfabetizarea repetenţilor. Şi,
dacă va fi să crească analfabetismul în bătrâna Europă decadentă
şi malthusiană, vom avea miliarde de noi cititori în Asia şi în
Africa. Iar pentru cine va citi cocoţat pe crengile unui copac din
pădurea subtropicală, va fi totdeauna mai bună o carte pe hârtie
decât una electronică.

Nobel postmortem?
Nominalizat repetat în listele Academiei suedeze, scriitorul,

editorul, filozoful, semioticianul Umberto Eco nu a primit Premiul
Nobel pentru literatură, deşi cărţile sale, cu impact de exemplaritate
în creaţia literară, au fost citite de milioane de oameni, fiind traduse
în zeci de limbi. Poate faptul că era considerat unul dintre străluciţii
filozofi contemporani sau numărul mult mai mare de lucrări ştiiţifice
decât cele literare, de un incontestabil şi imediat succes de public a
derutat juriul? Nu putem şti. Şi, în definitiv, aşa cum actori renumiţi
pentru talentul lor, mult îndrăgiţi şi aşteptaţi mereu de public, nu au
fost recompensaţi cu Oscar, tot aşa Umberto Eco, al cărui proteic
talent ne-a luminat minţile, a plecat dintre noi fără ca supremii lauri
literari să-i fie înmânaţi. Şi ce discurs epocal de mulţumire ar fi ţinut,
umorul şi ironia însoţindu-l permanent.

A fost profesor de semiotică la Bologna, autor al unor
nenumărate cărţi de teorie literară, de filozofie culturală, consilier
editorial al celebrei edituri Bompiani, conducător şi fondator de
reviste, dar şi colaborator permanent în media, abordând din
perspectivă semiotică aspecte importante ale culturii prezentului,
dovedindu-se mereu martor implicat în schimbările majore ale
timpului nostru, economice, sociale, politice. S-a bucurat de cele
50000 de cărţi şi manuscrise ale bibliotecii sale personale,
mândrindu-se cu ele, ştiindu-le locul, deschizându-le atunci când
avea nevoie de un detaliu edificator. Publicul l-a cunoscut târziu,
odată cu romanul „Numele trandafirului”, răsunător succes,

ecranizat, tradus, citit cu fervoare de categorii foarte diferite ca
formaţie culturală. Deşi în întervenţiile sale critice sau teoretice
persifla infailibila reţetă a unui best-seller care se respectă, nu s-a sfiit,
ba chiar dimpotrivă, s-o aplice romanelor sale, toate încadrându-se
firesc respectivei categorii, bazate pe tramă poliţistă, cadavre, mister,
neprevăzut, conspiraţie, exotism etc., totul asezonat cu fulguiri de
dragoste. Amestec dozat farmaceutic, pudrat copios şi suculent cu
trimiteri culturale de o ameţitoare diversitate.

Acitit, a gândit, a scris enorm, deschizând noi culoare în labirintul
culturii, privită din noi perspective. Reală conştiinţă civică a Italiei, a
Europei, un cetăţean adevărat, interesat de bunăstarea spirituală şi nu
numai a celorlalţi oameni, Umberto Eco rămâne în istoria culturii un
important reper, de a cărui valoare el însuşi a fost conştient: „ Sunt
dintre cei care nu regretă vremea tinereţii (sunt bucuros că am trăit-o,
dar n-aş dori s-o iau de la capăt), deoarece astăzi mă simt mai bogat
decât am fost cândva. Încât gândul că în clipa în care mor toată această
experienţă se va risipi e un motiv de suferinţă şi de teamă. Şi chiar
gândul că urmaşii mei vor şti cât voi fi ştiut şi eu, dacă nu mai mult, nu
mă consolează. Ce risipă, zeci de ani cheltuiţi pentru a construi o
experienţă, după care se azvârle totul. E ca şi cum ai arde Biblioteca
din Alexandria, ai distruge Luvrul, ai face să se scufunde-n mare
preafrumoasa preabogata şi preaînţeleapta Atlantida.”, remarca
gânditorul de geniu aruncând o nouă lumină asupra morţii, nedreaptă
în inevitabila condamnare a omului conştient de rolul său în concertul
universal.

Reproducem pentru cititorii noştri două fragmente din
magistralul său roman , apărut tot la Polirom, în
traducerea Ştefaniei Mincu, ilustrative pentru atmosfera tensionată,
proprie tuturor scrierilor sale, în care Răul, expus în stare pură, poate

Cimitirul din Praga

Aurora DABIJA vrăji cititorul suav/intens, ştiut fiind că, artistic, are, comparativ cu
Binele prezentat tradiţional, nenumărate valenţe de exprimare.
Adăugăm şi câteva intervenţii din ultimele sale interviuri, importante
pentru reliefarea opiniei sale faţă de relaţiile media cu publicul,
cultura, politicul etc.

„...13 aprilie 1897
(...) De când se aflau ruşii pe urmele lui? Sau nu cumva fuseseră
masonii? Pesemne că făcuse ceva care-i deranjase, poate căutau
la el acasă documente compromiţătoare pe care le avea despre ei.
În acei ani căuta să contacteze lumea masonică, atât pentru a-l
informa pe Osman Bey, cât şi din cauza părintelui Bergamaschi,
care aproape că-i sufla în ceafă, deoarece la Roma erau pe
punctul de a dezlănţui un atac direct asupra masoneriei (şi a
evreilor care inspirau) şi le trebuia material proaspăt şi aveau
tot aşa de puţin încât „Civilta cattolica”, revista iezuiţilor, fusese
obligată să publice din nou scrisoarea bunicului Simonini către
Barruel, care mai apăruse cu trei ani înainte în „Contemporain”.
Reconstituia: pe atunci se întreba dacă era convenabil pentru el
să intre cu adevărat în vreo lojă. Ar fi fost supus la vreo ascultare,
ar fi trebuit să participe la reuniuni, n-ar fi putut să le refuze
favoruri confraţilor.Toate acestea i-ar fi diminuat libertatea de
acţiune. Şi, de altfel, nu era exclus ca o lojă, pentru a-l accepta, să
facă vreo investigaţie privind viaţa lui actuală şi trecutul său,
lucru pe care nu trebuia să-l permită. Este poate mai convenabil
să şantajeze vreun mason şi să-l folosească drept informator. Un
notar care ticluise atâtea testamente false şi pentru averi de o
anumită însemnătate trebuia să fi întâlnit şi câţiva demnitari
masonici.
Şi apoi, nici măcar nu era necesar să pună în practică şantajări
explicite. Simonini hotărâse de câţiva ani că trecerea sa de la
mouchard la spion internaţional cu siguranţă îi adusese ceva
venituri, dar nu destul de mult pentru ambiţiile lui. S-o facă pe
spionul îl obliga la o existenţă aproape clandestină, dar, odată cu
vârsta, simţea tot mai mult nevoia unei vieţi sociale bogate şi
onorabile. Aşa îşi identificase adevărata vocaţie: nu să fie un
spion, ci să se facă să se creadă public că-i un spion, şi unul care
joacă la mai multe mese, astfel încât să nu se ştie niciodată pentru
cine culege informaţii şi câte informaţii are.
Faptul de a fi socotit spion era foarte rentabil, pentru că toţi
căutau să-i smulgă vreo mărturie. Dar fiindcă nu voiau să se dea
pe faţă, luau drept pretext activitatea lui de notar, răsplătind-o
fără să clipească de îndată ce el prezenta o mică notă exorbitantă
şi, luaţi seama, nu doar plătind prea mult pentru un serviciu
notarial irelevant, ci neculegând nicio informaţie. Pur şi simplu,
credeau că l-au cumpărat şi aşteptau răbdători veşti.” ( pp. 287-
288)
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Umberto Eco-romancier, altfel
Romanul (Polirom, 2015) este cu totul

atltfel decât celelalte romane ale lui Umberto Eco (m.
2016), acelea prelungind linia capodoperei

„Tipare” deosebite de cele cu care ne obişnuise, un
orizont temporal, deloc „de epocă”, ci adus foarte aproape de noi:
Italia anilor '90 ai secolului trecut, încă mai exact, o redacţie de ziar
milanez, cotidianul „ ”, despre care aflăm încă de la început că
nu va apărea vreodată, dar de lucrat, se va lucra la mai multe
„numere zero”. Un proiectat şir frânt brusc de moartea unui redactor
socotit de ucigaşi prea „curios” (crimă doar? sau asasinat
comandat?) şi de ameninţarea încă a altor
posibile victime, inclusiv „domnul Colonna”,
istorisitorul de-a lungul a peste 200 de pagini,
câte numără cartea.

Toată povestea e derulată dinspre o
deschidere sub semnul spaimei induse de
semnele unui bănuit „interes” (venind
dinspre forţe organizate într-o reţea: „ei”) pentru
informaţii văzute ca periculoase de către
agresori. Naratorul este convins că intruşi
necunoscuţi i-au cercetat nocturn locuinţa, în
căutarea, probabil, a unei dischete, oricum, a
ceva legat de ziar. Textul aglomerează indicii ale
unei maniere silogistice de a gândi situaţia. De la
apa curentă, găsită închisă dimineaţa se ajunge
prin eliminări şi deducţii la ipoteza, aproape
certitudinea „pericolului de moarte” ce-l paşte,
odată ce se simte cu serviciile secrete pe urmele
sale. De ce? Ca urmare a tot ce ştie şi
investigaţia, baroc ramificată, a colegului de
redacţie Braggadocio, în prag de, temută în
cercuri înalte (deţinătoare de influenţă şi putere): generali,
politicieni, oameni din media, până şi de la Vatican, punere în
acţiune ca instrument de şantaj. Nu lipseşte din tot acest discurs
naratorial, de deschidere, nici un anume al scriiturii, al tonului
în special, care, mulat pe pomenitele tipare silogistice, ar putea să
pară afectat măcar (dacă nu cumva chiar oarecum pedant), în
el nu ar fi atâtea semne de surâzătoare undă parodică (doar ). În
acelaşi spirit şi în convergenţă cu albia gândirii şi cu accentul ei stă
şi autoportretul celui care e cunoscut de colegi drept „domnul
Colonna” (ni se sugerează, poate, că nu e adevăratul lui nume):
ratatul cu studii neterminate, abandonate, traducător din germană o
vreme, „filtru” editorial de manuscrise nepublicabile, până şi
„negru” / al unui „autor” impostor, plus un scurt
mariaj, şi el ratat.

Angajatorul Simei îi acordase privilegiul, doar lui, de a
cunoaşte adevărul despre ziarul „ ”, menit să aducă bani şi
accederea în sfere influente finanţatorului „numerelor zero”, încât
ele, rămânând invizibile publicului, să producă totuşi ceva. I se cere
în schimb, pe o astfel de axă a complicităţilor, să scrie el, Colonna, o
carte de memorialistică privind toată povestea (titlul ei, proiectat:

) menită a-i sluji drept scut lui Simei „după”, eventual şi
pentru a-l şantaja, la rându-i, pe comanditarul din umbră al
„subteranei” gazete. Redactorilor li se cere să se familiarizeze, prin
game de exerciţii zilnice, cu diverse procedee şi artificii jurnalistice,
nu prea care să le permită umplerea cu folos (şantajul) a
paginilor fiecărui astfel de „număr zero”: tot felul de texte, ştiri şi
articole, comentarii, dosare tematice etc în măsură să justifice
sensul titlului dat ziarului.Altfel spus, totul întemeiat pe variante de
trucaje ale redactării, astfel ca rezultatul să dea impresia (falsă) de
ultrapromptitudine a captării evenimentului, la cald, ba chiar şi a
„anticipării” acestuia. Prilej, pentru Eco de a valorifica un bogat
potenţial parodic al anumitor tipuri de text jurnalistic, mai cu seama
al acelora urmând să răspundă intenţiei „strategice” a finanţatorului
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Vimercate, de a obţine influenţă ocultă şi avantaje pecuniare, de a
manipula şi a se infiltra în grupuri de putere. De pildă, texte de
campanie denigratoare şi linşaj mediatic, ori şi mai revelatoare de
artificii cinic practicate, lanţurile de „dezminţiri” şi „dezminţiri ale
dezminţirilor”, adevărate demonstraţii de, ironic vorbind,
„virtuozitate” a relativizării şi înceţoşării posibile a oricăror
afirmaţii, a căilor de falsificare şi pervertire a acestora. Secvenţă
antologică - cele câteva pagini-recital de acrobaţie stilistică,
îngemănare de şarjă parodică şi semnalmente tipice de jurnalism

, fără urmă de scrupul al vreunei consecvenţe de atitudine
şi ton: „dialogul” de „dezminţiri” în crescendo,
purtând semnăturile domnilor „Smentuccia” /
„Dezminţire”

Cinismul cu care Simei le vorbeşte
redactorilor despre ce vrea / îi place / acceptă /
„înţelege” vs. ce vrea / place / acceptă /

înţelege, cine, unul şi acelaşi „cititor”, în
reprezentarea de fundamentată pe
„principiul” dispreţuitor „Ziarele nu sunt făcute ca
să răspândească ştirile, ci ca să le acopere”, spune
mult despre „morala” unui anume „jurnalism”.
Reflexele create de o inerţială semantică greşită
(gen „ochiul ciclonului”) nu trebuie să-i fie
contrazise publicului, afirmă acelaşi manager, nu e
treaba lor să restaureze limbajul, ci să-l dea aşa,
deficitar, cum îi este uzul comun, singurul lucru
care contează fiind eficienţa funcţională ca

fără exigenţe de calitate. O ludică
şedinţă de competiţie a inventivităţii în materie de
dialog (întrebare şi răspuns) paralogic, un fel de
copilărire între adulţi, e repede curmată, ca o

neserioasă şi neprofitabilă distracţie de „goliarzi”. În schimb,
dosarele (în rezervă) de necroloage pe tipare şablonizate, ajustabile
în criză de timp, sunt aplaudate ca utile. O conversaţie a naratorului
cu Romano Braggadocio, doritor să-şi cumpere o maşină nouă,
duce la o pletoră de informaţii tehnice, labirintică, monstruoasă
hiperbolizare a clişeelor publicitare, răsturnate pe reversul lor de
ascunse minusuri tehnice şi de confort. Genul acesta de
componentă ironic / ludic stilizantă a formulelor de text de ziar (pe
lângă cele amintite deja: şi horoscoape, oferte matrimoniale, în fine,
în legătură cu ancheta lui Braggadocio, rapoartele medicale după
autopsierea cadavrului lui „Mussolini”, în fapt sosia lui, substituită
Ducelui, ulterior, probabil, ascuns în Argentina) e mereu stufoasă /
prodigioasă şi inventiv-ludică, totodată realmente amuzantă şi
făcută credibilă (nu inserată artificios) într-o lume ficţională a
jurnalismului mai curând , ca într-o reacţie compensatorie
faţă de un atare climat de „pseudo”. „Numărul zero” are şi o
dimensiune de „manual” sui-generis de jurnalism, rescris
antifrastic şi astfel reînprospătător, cu un umor autentic de
„didactică” în , parodică, .

Dar în miezul acestui roman, dincolo de asemenea învelişuri,
fente şi „copilăriri” eliberatoare, un mare număr de pagini e
rezervat secvenţelor-paliere succesive, în crescendo, ale progresiei
anchetei lui Braggadocio asupra încâlcitului ghem de relatări,
mărturii, documente etc. privind executarea în 1945 a unui grup de
lideri fascişti, în frunte cu Mussolini şi amanta sa, Claretta Petacci,
versiune oficială infirmată de numeroase detalii şi informaţii care o
contrazic, justificând astfel ipoteza unei substituiri a Ducelui de
către o sosie a sa, tăcerea familiei, a amantei executate şi a
apropiaţilor dictatorului explicându-se, în această viziune, ca
necesară pentru a-i proteja lui rămânerea în viaţă, în exil, de unde,
într-o eventuală conivenţă tactică a CIAcu organizaţii subversive şi
teroriste, de dreapta („Gladio”), să fie posibil ca Mussolini să fie
readus la putere, formulă politică de scut anti-sovietic şi împotriva
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vs. „Verità” / „Adevăr”.

stângii interne. Totul-atribuit personajului anchetator
(Braggadocio), inclusiv versiunea acestuia privind manipularea
„Brigăzilor Roşii” de către serviciile secrete, italian şi american,
pentru compromiterea stângii. De data aceasta - o ficţionalizare ce
lasă, oricât de învăluită în scenarita investigatorului (vorba Maiei
Fresia, iubita naratorului: „comploturi peste tot”), să transpară şi

, în astfel de
interminabile, baroce răsturnări ale interpretărilor, cărora, fireşte,
şi cealaltă tabără le aplică, la rându-i, acelaşi tratament. Unic
„rezultat” cert: cvasispulverizarea oricăror rămăşiţe de adevăr
ferm, de certitudine.

Totuşi, acesta este în ultimă analiză „stratul” de miză maximă
al problematicii din roman.Autorul, prin personajele sale din prim-
plan (mai cu seamă naratorul „Ismail”-Colonna şi investigatorul,
pe risc şi cont propriu) conduce configuraţia de ansamblu din

către o dez-văluire a corelaţiilor subterane,
convergent agravante, de climat „moral”, social şi politic, între
media, partide, dar şi forţe oculte, indirect şi disimulat active în
lumea contemporană, ca şi în trecutul relativ apropiat (al doilea
război mondial şi ceea ce i-a urmat, „războiul rece”). Sugestia
dominantă e una de de adevăr, de democraţie, de valori
morale, de triumf al practicilor manipulării. Nu spectaculosul /
romanescul morţii „subite” şi suspecte a Papei Luciani sau
nebuloasa asasinatului căruia i-a căzut victimă Aldo Moro, nici
atâtea alte reinterpretări date unor atentate şi masacre teroriste,
puciuri etc, nu vulgata zvonurilor şi ipotezelor despre „limanuri”
din America latină, oferite protector, unor lideri supravieţuitori,
din „elita” extremei drepte, sub chipuri şi identităţi false, captează
spiritul şi interesul cititorului, ci un soi de rezultantă sumativă,
esenţială, a structurii de din acest roman. „Corupţie
autorizată”, „mafioţi în parlament”, „evaziune fiscală la
guvernare”: vă sună a imaginar, a sau mai degrabă a

, chiar de pe la noi? Maia Fresia, iubita naratorului, o
spune mai net, mai pe şleau, decât oricine: „Lumea e un coşmar,
iubire. Eu aş vrea să cobor”, de fapt ecou intertextual de replică
celebră dintr-o interbelică, americană: „Opriţi
lumea!Vreau să cobor”.

Nu, romanul nu se încheie într-o atare notă sumbră, cel puţin nu
la suprafaţa textului. Angoasat de moartea / asasinarea lui
Braggadocio-anchetatorul / investigatorul privat devenit
„periculos” şi de antenele intruzive ale Serviciilor secrete, plus
asociaţii lor, cu gânduri de fugă în lumea largă, cât mai departe de
primejdii şi ameninţări, după renunţarea instantanee (Vimercate şi
Simei) la proiectul ziarului „ ” şi la contractul aducător de
bani serioşi evocatorului, de idealizantă „epopee” memorialistică,

(prin retragerea comanditarului), „acum” sihăstrit
(voluntar) în căsuţa din Orta a Maiei Fresia, alături de ea şi
beneficiind de cura anti-anxiogenă a acesteia, protagonistul-
narator apare într-un final cu aer de epilog „înseninat”, lecuit de
spaime, dar totul este, vădit, o capcană ironică întinsă cititorului
naiv. Ironie Peisajul, „dialogul” căsuţei- din Orta cu
insula văzută pe fereastră sau de pe terasă, în lumina solară a zilei,
plus „citatul”-trimitere la leit-motivul lui Scarlett O'Hara, „Şi
mâine e o nouă zi”, toate acestea conturează un orizont (ultim?),
intratextual şi intertextual, de cuminţire şi armonie, lăuntrice,
mundane şi cosmice, subminate de propria lor luminozitate
precară. E ca o rotunjire de „buclă”, menită, tocmai ea, să ne dea,
discret, deşi nu chiar foarte subtil, ca procedeu de artă, :
nouă, cititorilor, dincolo şi mai curând în răspăr accentul de
(sugerat) , aşadar autoliniştire, din ultimele
cuvinte ale personajului-narator şi, totodată, şi ale romanului. Şi ne
dă încă şi mai mult cu acel mare semn de întrebare de
după documentarul T.V. care scosese la iveală mare parte, ,
din ce era şi în rezultatele anchetei lui Braggadocio, parcă anume
ca să neutralizeze astfel, să le facă neverosimile şi „superflui” pe
celelalte: din nou Serviciile, desigur. „Mâna” lor pricepută la
măsluiri peste măsluiri şi expert „regizate” vicleimuri baroce.Aşa,
pentruun ultim, abia acum, supliment de înceţoşare.

Din perspectiva noastră, după lectură: da, „call me Ismail”, dar
nu reductibil la doar un „Ismail-Colonna”, ci mai bine, ca
ficţionalizat „pseudonim” şi , al nostru, al tuturor,
în complicitatea cititorilor cu naratorul.

implicarea lui Eco însuşi de partea stângii
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„12 aprilie, seara
Cuvintele dumitale, citite ca şi cum m-aş fi deşteptat dintr-o
lungă torpoare, m-au tulburat. Şi ca prin vis mi-a venit în
minte imaginea doctorului Bataille (dar cine era el?) care la
Auteuil, cu oarecare îngâmfare, îmi dăduse un pistol
spunându-mi: „Mi-e teamă, am mers prea departe, masonii
ne vor morţi, e mai bine să fim înarmaţi.” Mă speriasem mai
mult din cauza pistolului decât a ameninţării, fiindcă ştiam
(de ce?) că puteam negocia cu masonii. În ziua următoare
aruncasem arma într-un sertar aici, în apartamentul din Rue
Maître-Albert.
Azi după-amiază m-ai speriat şi m-am dus să deschid
sertarul. Am avut o senzaţie ciudată, ca şi cum aş fi repetat
gestul încă o dată, dar apoi m-am scuturat. Dă-le încolo de
vise. Pe la şase seara m-am furişat cu precauţie pe coridorul
cu lucruri pentru travesti şi m-am îndreptat spre casa
dumitale. Am văzut o siluetă întunecată

ai fi putut fi dumneata, Dumnezeule, dar îmi pierdusem
capul: am tras şi celălalt a căzut ţeapăn la picioarele mele,
Murise, un singur glonte, în inimă. Eu care trăgeam pentru
prima oară şi, sper, ultima în viaţa mea. Ce oroare.
I-am scotocit prin buzunare: avea doar nişte scrisori scrise în
ruseşte. Iar apoi, privindu-i faţa, era evident că avea pomeţi
înalţi şi ochi uşor oblici de calmuc, ca să nu mai vorbesc de
părul de un blond aproape alb. Era cu siguranţă slav. Oare ce

venind către mine, un
bărbat care mergea aplecat în faţă, având doar o lumânare
mică:

voia de la mine?
Nu-mi puteam permite să ţin cadavrul acela în casă, l-am dus
jos, în magazinul dumitale, am deschis coridorul acela care
duce la hazna, cu mult efort am târât în jos pe scăriţă cadavrul
ăla şi, cu riscul de a mă sufoca din cauza miasmelor, l-am dus
acolo unde credeam că se află scheletul celuilalt Dalla
Piccola..
Dar am avut parte de două surprize. Prima, că aburul şi
mucegaiul acela, printr-un miracol al chimiei, ştiinţa-regină
a vremurilor noastre, făcuseră să se conserve peste decenii
ceea ce trebuia să fie rămăşiţele mele pământeşti un schelet,
însă acoperit cu ceva asemănător pielii, astfel încât păstra
încă o formă umană, chiar dacă mumificată. A doua, că lângă
presupusul Dalla Piccola am găsit alte două corpuri: unul al
unui bărbat în haină preoţească, celălalt al unei femei pe
jumătate dezbrăcate, ambii în descompunere, dar pe care mi
s-a părut că-i cunosc. Ale cui erau aceste două cadavre care
mi-au dezlănţuit o furtună în suflet şi mi-au adus în minte
imagini de nedescris? Nu ştiu, nu vreau să ştiu. Dar poveştile
noatre sunt mai complicate de atât.
Acum să nu vii să-mi spui că şi dumitale ţi s-a întâmplat un
lucru asemănător şi că acum cadavrele de-acolo, de jos, sunt
trei. N-aş suporta jocul ăsta de coincidenţe încrucişate.!
(pp285,286)
Umberto Eco, , ediţia a II-a, traducere
din limba italană de Ştefania Mincu, Polirom, 2011.

Cimitirul din Praga Frank Lloyd WRIGHT, “Casa cascad ”, 1936,
Western Pennsylvanias Conservancy

ă
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ANNE HÉBERT

(1916 - 2016)

Romanele, volumele de poezie şi de teatru, scenariile de
film i-au adus scriitoarei canadiene un succes confirmat
de timp. Încununată cu prestigioase premii în Canada,

Belgia, Monaco şi Franţa, tradusă în numeroase limbi, Anne Hébert
a atras constant atenţia cercetătorilor şi criticii literare. Datorăm
doamnei profesor Voichiţa Sasu de la Cluj traducerea a trei romane
importante:

Au mai fost traduse romanele:
(în 1986 de Lucia Gorgan, în 2008 de Marie-Jeanne Vasiloiu) şi

(de Elena Bulai). Două volume de poezie au apărut
în traduceri semnate de Ortansa Tudor şi Al. Husar. Coordonatoarea
excelentului (Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011) şi semnatara articolului
consacrat scriitoarei, doamna profesor dr. Corina Dimitriu-
Panaitescu, observă că această personalitate de
prim-plan a literaturii canadiene a fost
preocupată de „problematica centrală a identităţii
quebecheze, organizată în jurul aceloraşi
prezenţe-pivot: religia, familia şi limba”,
identitate tratată „ în consistenţa sa contradictorie
care face imposibilă separarea tranşantă a luminii
de întuneric şi a binelui de rău”.

Ambivalenţa luminii (când nefastă,
ucigătoare, când fluidă, creatoare) şi bivalenţa
nopţii funcţionează într-o dialectică complexă ce
determină convergenţa imaginilor, din texte
diferite, în adevărate centre vitale iradiante, în
ciuda aparentei dezordini a operei ce explorează
copilăria, femeia, solitudinea, iubirea, care are în
subsidiar moartea, violenţa socială şi spaţiul. Sub
strălucirea brutală a luminii ucigătoare şi sub
privirea scrutătoare a celuilalt, personajul este
progresiv deposedat de universul său. Lumina
creatoare, corelată cu afectivitatea, asumate
conştient, au forţă verticalizantă, constituie
expresia armoniei dintre trup şi spirit. Asociată
apei, această lumină binefăcătoare „recrează unitatea lumii”,
permite „o conştientizare progresivă a bogăţiei universului” şi
transformă „patima trupului în luciditatea unui spirit orientat către
lumea exterioară” (Lucille Roy,

, XYZ éd., Montréal, 2000, p. 64, 76, 82).
Acolo unde lumina se stinge, domnesc umbra, întunericul,

noaptea - legate de codru, de pământ, de încăperi închise,
reprezentări concrete ale degradării, ale însingurării, care anticipă şi
anunţă extincţia. O altă noapte, noaptea cosmică, universală - legată
de străfundurile inconştientului - este izvor de viaţă şi de moarte. „În
ciuda energiei latente pe care o ascunde, noaptea hebertiană rămâne
funestă, în măsura în care îneacă, paralizează şi înăbuşă treptat viaţa
omului. Tenebrele, aproape materiale, mai întâi fluide, curând
glaciale şi dure sunt spaţiul unei interminabile sinucideri” ( , p.
160).

De fapt, lumina şi umbra sunt faţa şi reversul unei aceleiaşi
realităţi.Afectivitatea, pasiunea incandescentă - simbolizată de foc -
permit dialectica subtilă dintre umbră şi lumină. Unele personaje
sunt de partea luminii, altele sunt legate de tenebre, de regatul
nocturn şi subteran al morţii. Un fragment de poezie, devenit motto
al romanului („Le monde est en ordre/ Les morts dessous/
Les vivants dessus”) este o amăgitoare afirmare a ordinii, contrazisă
de o constantă şi neliniştitoare fascinaţie a morţii, proprie acelor
personaje ce participă la procesul dialectic al interacţiunii dintre
lumină şi umbră. Întreaga valoare polisemică a operei scriitoarei
canadiene - ne convinge Lucille Roy - este „condensată în dubla
ambivalenţă a luminii şi umbrei, fiecare fiind simultan creatoare şi
funestă, sursă de viaţă şi de moarte” ( , p. 247).

O altă constantă este imaginarul creştin, viziunea creaţionistă, ce
dă un plus de coerenţă şi unitate operei, centrată pe insolubile dileme
existenţiale ale trupului şi sufletului. „Această parte nemuritoare din
mine/ O priveşte pe cealaltă/ Care nu-i decât imagine/ Şi amândouă/
Sunt triste/ Ca o singură persoană” ( ).

Interesul constant pentru geneza lumii este legat de tematica
apei, de prezenţa Evei, de nostalgia pentru un timp al inocenţei, pe
fundalul unei subtile intertextualităţi biblice, liturgice şi mitice.
Poeta se roagă smerit: „Dacă din mari mistere/ voi face/ mici cântece
[...] Fii Tu Însăţi mâna/ eu voi fi creionul”. Este însă perfect
conştientă de natura fascinantă şi ambivalentă a sacrului, de
sciziunea sa între divin şi demonic, prim temei al artei sale poetice.
„Regimul constrângerilor pe care imaginaţia şi le impune pentru a
asimila misterele creştine constituie creuzetul în care s-a dezvoltat
energia creatoare a scriitoarei Anne Hébert” (Robert Harvey,

Vă propun să ne oprim la câteva exemple din proza autoarei.
Scurtele povestiri cu care a debutat între 1938 şi 1962 au în comun
absenţa sau moartea mamei într-o lume anostă sau violentă în care
victima de predilecţie este tânărul/tânăra sau copilul. Credinţa este
eronat înţeleasă, sau stârneşte o denegare nestăpânită, aprigă:
„Dumnezeul nostru creştin a adormit? Ne va trebui oare un fakir de
bâlci ca să ne ghideze în cursul acestei domnii de fier şi de foc? [...]
Teama, laşitatea, disperarea, ura rodesc în noi, cresc brusc,
invadează totul, care se dispensează într-o clipă de întreg procesul
stabilit de lente evoluţii ale vieţilor noastre obişnuite” (

).
(1944) - text complex, de o uimitoare maturitate,

considerat drept matricea simbolică a întregii opere - a fost inspirat
de un fapt divers citit într-un jurnal: uciderea în 1938 a unei mame de

Héloïse, Înc perile cu lambriuri (Les chambres de
bois)

Anne Hébert entre la lumière et
l'ombre

Héloïse

Poétique d'Anne Hébert, jeunesse et genèse suivi de Lecture du

ă
Prima grădină. Kamouraska

Copiii Sabatului

Dicţionar de francofonie canadiană

ibid.

ibid.

Image dans le miroir

«
Tombeau des rois »

Le Printemps
de Catherine

Torentul

,

, Ed. L'instant même, Québec, 2000, p.51).

către fiu, fost elev al unei şcoli religioase. Autoarea îşi structurează
nuvela în jurul dualităţii contradictorii a arhetipului matern. Pentru
echilibrul psihic al copilului este necesar ca acesta să înţeleagă, după
primele şase luni de viaţă, că mama cea bună şi mama cea rea sunt
una şi aceeaşi persoană (cf. Mélanie Klein). Doar astfel, eul va putea
înfrunta lumea, îşi va îmbogăţi şi construi propria identitate. Dacă
acest lucru nu se realizează, inconştientul va controla eul conştient
tot mai confuz şi dominat de fantasme. Această recunoaştere şi
acceptare a ambivalenţei afective a arhetipului matern este necesară
pentru a preveni traumele psihice, pentru a da vieţii un sens.

Un arhetip la fel de important este cel divin, a cărui constituire îl
poate determina pe om să fie pios, iubitor, capabil de empatie.
Biserica, prin ritualurile sale, îi îndepărtează pe oameni de relaţiile
trupeşti controlate de instincte, oferindu-le o compensaţie spirituală.

Psihologia analitică permite o lectură coerentă a
ficţiunii autobiografice intitulată , povestea
unui copil - fruct al păcatului - crescut de mama sa
departe de orice comunitate, de biserică, dar şi lipsit
de fireasca afecţiune maternă. Ori, relaţia cu mama
este o primă experienţă determinantă ce marchează
ulterior „relaţiile cu femeia, cu societatea, cu
afectivitatea, cu materia, dar într-un mod atât de
subtil că, de obicei, conştiinţa nu observă nimic”
(C.C. Jung, ,
Librairie Stock, 1931, p. 92).

Acestui ciudat mod de viaţă i se adaugă o
percepţie fragmentată a lumii, a mamei şi a religiei,
limitată la câteva cuvinte (pedeapsă, justiţie divină,
damnare, infern, disciplină, păcat originar), în
absenţa oricărei reprezentări convenţionale a
divinităţii. La doisprezece ani, copilul pleacă în
căutarea unui chip omenesc. Întâlneşte un beţiv,
jegos, prăbuşit în noroi. Apariţia intempestivă a
mamei, căreia beţivul i se adreează extrem de
familiar, sugerează cititorului că acesta este tatăl, cel
destinat - ne spun psihologii - să fie mediator între

copil şi lumea exterioară şi, evident, model.
Dorinţa mamei de a-şi răscumpăra păcatul în ochii lumii o

determină să-l trimită pe copil la colegiu pentru a deveni preot.
Evident, relaţiile cu alte persoane îi sunt interzise, ceea ce va
determina constanta sa neîncredere în faţa alterităţii şi pluralităţii.

Numele mamei permite numeroase asociaţii de idei datorită
omofoniei Claudine - ondine, Perrault - ă

ă ă ă
ş asumă şi celelalte două identităţi. François nu va avea

parte de un tată şi nu va cunoaşte nici forţa curativă a numinosului, a
Fiului Omului, fapt ce ar fi atras o percepţie holistică a lumii. El
rămâne marcat pentru totdeauna de percepţia fragmentară impusă de
Claudine. Valorile creştine sunt pervertite şi mama este cea care va
plăti. Deşi a primit bursa necesară continuării studiilor, François se
va revolta şi va refuza să se facă preot. Lovitura pe care i-o va
administra mama îl va surzi, iar în mintea sa va hurui neîncetat
torentul din apropierea casei. Metaforă cu numeroase conotaţii
auditive şi vizuale, torentul sugerează furia şi ura, ruptura digurilor
reprezentate de judecată şi analiză.Această forţă a naturii înlocuieşte
simbolic arhetipurile rămase necunoscute: tatăl şi Dumnezeu, poli ce
trebuiau să echilibreze arhetipul matern. François se va răzbuna: îl va
elibera din chingi pe Perceval, calul negru - altă imagine simbolică a
forţelor tenebroase ale inconştientului - care o va ucide pe Claudine.

Cincisprezece sau douăzeci de ani după moartea mamei,
François doreşte „să posede şi să distrugă trupul şi sufletul unei
femei”. Transformarea sa psihopatologică este dominată de o ură
neputincioasă, de conştiinţa impurităţii sale, dar şi a răutăţii lumii.
Stările sale de nelinişte şi dezechilibru se accentuează după însoţirea
sa, în afara oricărui ritual, cu o femeie pe care a cumpărat-o de la un
negustor ambulant. Înţelege treptat că între el şi iertarea divină nu
mai există nici o posibilitate de apropiere: „Dacă graţia divină există
am pierdut-o. [...] cineva care mi-a precedat şi a cărui prelungire sunt
a refuzat-o pentru mine. O, mamă, cât te urăsc!”

În Amica, femeia pe care a adus-o în casă, vede doar un martor
nedorit al spaimelor sale de criminal nedovedit. Pe măsură ce zilele
se scurg, François se simte observat pe furiş. Privirea celuilalt
dobândeşte acea conotaţie maladivă analizată de Jaspers în analiza
schizofreniei lui Strindberg (Karl Jaspers,

, Ed. de
Minuit, 1953). Percepţia propriului trup şi a trupului femeii este
patologică. Regăsim două din cele trei coordonate ale imaginarului
schizofren propuse de Deleuze: corpul îmbucătăţit şi corpul disociat
(cf. , Ed. de Minuit, 1969, p. 107).

După fuga femeii, François se zbate într-o teribilă criză: „Nu voi
fi niciodată pur. Mă îndrept spre sfârşitul meu. [...] Nu mi-l pot
imagina în afara mea”. Aplecat asupra apei întunecate a torentului,
percepe „imaginile fantastice” ale trupului îmbucătăţit al femeii. Mai
apoi, apar imaginile deformate şi răsturnate ale casei şi ale obiectelor.
Vede în special chipul mamei, Claudine (- ondine) care i-a transmis
fascinaţia neantului.

Incapabil să realizeze acea , necesară
edificării sinelui, victimă şi călău, François nu l-a putut împăca pe
Eros cu Thanatos. Dacă un accident a disimulat matricidul,
înţelegem - din scriitura eliptică a autoarei - că, în final, sinuciderea
maschează un infanticid. Hăul care-l absoarbe este cel al nebuniei.
Deznodământul ne trimite înapoi la incipitul nuvelei: „Eram un copil
deposedat de lume”.

„Mamele, mamele! Ce lucru ciudat!” exclama Faust.

Torentul

Essais de psychologie analytique

Strindberg et Van Gogh.
Swedenborg - Hölderlin. Etude psychiatrique comparative

Logique du sens

coincidentia oppositorum

Père eau (imagine a tat lui
pr v lit în mocirl ) sau Père Haut (Dumnezeu). Mama dominatoare
este cea care- i

Se spune că cineva e cu noroc în avionul care, plecat de
la Lisabona, nu face prea multe loopinguri deasupra
insulei Madeira înainte de a ateriza, noaptea, tîrziu. De

abia a doua zi vezi că, desfăşurată pe bordura mării, pe coloane
gigantice, pista e linsă sălbatic de vîntul marin iar avioanele nu
sunt decît nişte pescăruşi mai mari, în derivă.

Pe insulă s-au născut, de bună seamă, Adam şi Eva, de altfel
primii migranţi ai lumii pământene, de vreme ce adresa
paradisului trebuie că e în partea de sud a Madeirei, nordul e
vîntos şi aspru. Biserica din Monte, mult
deasupra capitalei , e ridicată pe la 1800 pe ruinele unui
fost templu construit şi mai în vechime de Adam şi Eva
Gonçalves Ferreira : fraţi gemeni, aşa i-au botezat părinţii pe
primii copii portughezi născuţi în arhipeleagul descoperit de
exploratorii Zarco şi Teixera în secolul XV. Un vînt cald şi
romantic face bine şi unul din golfuleţe se cheamă Machico, de la
Roberto Mac Kane, fugit în lume cu iubita lui, Anne d'Orset.
Ambarcaţiunea lor eşuează pe insula împădurită şi pustie. Romeo
şi Julieta de secol XIV, îndrăgostiţii mor de epuizare: paradisul nu
e pentru oriceAdam şi Eva.

Dar eu am să vă povestesc despre o altă Anna, una care
seamănă izbitor cu bunicile noastre, ale europenilor de dată
recentă. Reproducerea aceea ieftină, cu Cina cea de taină,
încadrată longitudinal într-o ramă maro, habar n-am cum a ajuns
ea, din casa bunicilor mei din nordul Moldovei, în căsuţa din
Santana,pe coasta de nord a Madeirei. În jurul casei e o mână de
pământ, dar e pământ untos, de la incendii ancestrale. Pe acelaşi
flanc de munte cresc în neştire cale sălbatice, cuiburi de cartofi
aşezate cu mâna si bananieri pitici. Un teleferic de buzunar te
prăvale vertiginos pînă spre mal : ca să ajungă la culturile lor
terasate, ţăranii plătesc 1 euro, turistul, ameţit de prăpastia în care
coboară, plăteşte 5. Jos de tot, pe prundişul de bazalt, câte un
cuplu de foci încremeneşte la soare. Sus, biserica din munte e
înflorită pentru o nuntă.

Anna zice că are 92 de ani şi zece nepoţi, risipiţi pe insulă.Cei
care, cu bani de la Europa, au străpuns munţii cu zeci de tunele, au
întins pista avioanelor pe piloni marini, au muncit la sute de km
de autostrăzi şi au terasat versanţii pentru livezi de anona (un
fruct aproape urît, strîns într-o coajă ţepoasă, verde şi aspră, dar
cu o carne albă şi dulce în miez, cultivat în peste o sută de
hectare.) Sunt 260 000 de locuitori, azi, în Madeira, şi o
comunitate de cam tot atîţia în…Venezuela, unde au migrat, în
anii 70,de sărăcie.

Azi, insula nu mai e cenuşăreasa Portugaliei, se face
agricultură şi turism, după ce anii de aur ai intrării în UE au
însemnat fonduri folosite cu adevărat pentru o impresionantă
infrastructură. La timp, s-ar zice, înainte ca Europa să-si arate şi
limitele şi neputinţele, Madeira îşi trimite turiştii prin capele cu
interioare în stil manuelin sau pictate de maeştri flamanzi, plătiţi
odinioară de proprietarii de trestie de zahăr şi distilerii. Serviciile
sunt neaoşe, pe insulă nu există imigranţi şi nici refugiaţi, dacă nu
cumva refugiaţii sunt chiar germanii şi englezii - turişti dedulciti
la şi mic-dejunuri stropite cu şampanie.

Bunica Anna îşi spune povestea cu patos în casa acoperită
turistic cu stuf veritabil şi cu fotografii netrucate dintr-un veac de
viaţă. Iti cere, îndrăzneţ, iphonul ca să te fotografieze aşezat pe
dormeza îmbrăcată în dantelă. Nu-i tremură mâna când apasă pe
ecranul tactil si-i tremură bărbia când dai să pleci. Cu mâna
întinsă căuş, se transformă spectaculos într-o cerşetoare umilă,
nesigură şi insistentă.

Cerşetori în propriul paradis - trist destin european.

Nossa Sehnora
Funchal

all inclusive

Fabule
Europene.

Anna din Madeira

Cristina HERMEZIU
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Prin toamna anului 1940, în vremea
schimbului de populaţie româno-bulgar,
satul Vadu, de azi, se numea tot
Caraharman, după numele fortului otoman,
de odinioară. Dar când, cu tot calabalîcu-n
două căruţe, sosise şi bunicul meu, de la
Cadrilater, aşezarea străveche, de la nord de
Capul Midia, părea complet părăsită, deşi
cutreierată cu haraiman sălbatic, de haitele
învălmăşite, ale câinilor abandonaţi de
bulgari în vraiştea uliţelor intestine, unde
casele din chirpici văruiţi şi cu acoperişuri
din olane înverzite se ghemuiau pe ici-colo,
ca nişte ţestoase coclite, pitite-între
gardurile de granit vânăt şi-între
trunchiurile ţepoase ale salcâmilor care
păreau ţesute în plasele albe ale funigeilor
viscoliţi necontenit din pustietăţile
înţelenite ale podişului.

Era la doar vreo zece zile după marele

cutremur şi minaretul de cretă al geamiei
Murat-Sultan se prăbuşise chiar în cotul
drumului, unde turnul său, cu balcon crenelat
şi rotunjit în inel de cretă, de jur-împrejur se
sfărâmase ca un vas de lut, iar zidurile
templului păgân de odinioară, desfăcute în
lespezi eterogene, îngenunchiaseră şi se
înghesuiseră într-un tumul de mormânt
asirian, de sub care, ca prin miracol, se ivise
iscoditor căpăţâna de melemet stafidit a lui
Selim hogea, privighetorul dintotdeauna-al
zidirii. Dar când bătrânul meu a sărit peste
pietrele umede, ca să-l scoată de-acolo, Salim
părea să-i explice, învălmăşind extatic
vorbele, că nu s-a întâmplat nicio tragedie,
întrucât aici, pe pământ, sunt numai iluzii
deşarte şi copii efemere ale lucrurilor, iar
Allah şterge şi întăreşte numai ce vrea El;
deoarece chipurile statornice-ale lumii, cele
adevărate, adică, vor dăinui nepieritor, acolo,

Ioan Florin STANCIU cronicu a de la mareţ sus, în Grădina Profetului, la stânga şi la
dreapta Sublimului Chip:

-Ama, bre musafir, a-ncheiat el, ostenit,
poate că şi frunzele noastre din Pomul cel
Sfânt s-au desprins, deja, într-o seară,
cândva, alunecând legănat peste cenuşile
noastre încă pribege, dar îngerul cu faţa
întunecată, Preaputernicul Abd-al-djabbar,
ne-a uitat în pulberea lumii de-aici, unde
palmele noastre sunt suflu de vânt, iar ceea
ce li se pare lor că ating uneori sunt numai
nişte umbre şi umbre de umbre, din al
şaptelea cer!

De-aceea, nici nu m-am mai mirat
măcar, când, prin august, aşa, stând eu întins
oarecum vegetal, pe nisipul neprihănit, de
pe grindul Chituc, tăul de limpezimi fără
maluri al văzduhului, s-a adâncit deodată-n
zenit - vertiginos şi astral, ca un tunel
vertical, iar, acolo, în străfunduri, am
întrezărit adunându-se-n cunună de crini
volatili turnurile, amfiteatrele, coloanele şi
altarele marmoree ale acropolei sacre a
Histriei romane, din perioada sa de glorie,
când cetatea renăscută din cenuşa ultimului
pârjol întâmpina călătorul, albind de
departe, sub lună, în străluminare de nufăr
abia întrupat pe ultima carapace de calcar
cretacic a Scythiei Minor.

Histria noastră eternă, din al şaptelea
cer, pe care arheologii o căutau zadarnic, de
veacuri, pe sub coasta din scoică măcinată, a
lagunei Sinoe.

Cum în debaraua oricărui prozator vei găsi un poet încătuşat şi bine sigilat peste mustăţi, am
început cu o scurtă naraţiune semnificativă, alunecând însă în mrejele adesea imprevizibile
ale poemului în proză, de care-am încercat să mă feresc în ultima vreme, ca de jocul ielelor…
De aceea, am întârziat expedierea cronicuţei, până când am căpătat convingerea că ea se
înscrie totuşi în regulile nescrise ale acestei colaborări care s-a dovedit uneori incitant-
agreabilă.Adică mai mult decât un joc gratuit al iluziilor.

Acest început de martie a stârnit parcă,
mai mult ca în alţi ani, dorinţa de apropiere de
tradiţiile de mărţişor în rândul asociaţiilor şi
grupurilor de români din Italia. Mai ales că, în
ţara gazdă, aceste obiceiuri s-au pierdut de
mult iar unii nu le-au cunoscut niciodată. Nici
8 martie nu este considerată o zi de sărbătoare
ci, mai degrabă, una de evocare a luptei
pentru emanciparea femeilor. Iată de ce,
numeroasele manifestări organizate, de
muzică, poezie şi activităţi distractive,
ateliere de confecţionat mărţişoare şi
explicarea semnificaţiei acestora, au stârnit
deopotrivă interesul românilor şi al invitaţilor
italieni.

În perioada 27 februarie - 13 martie, sute
de vizitatori au avut ocazia să admire o
expoziţie etnografică de excepţie intitulată
”Feminitate şi Împodobire”, organizată de
Institutul Cultural Român şi de Cercetare
Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu
Asociaţ Mondo şi Centrul Cultural
Italo-Român din Milano la Museo delle
Culture del Mondo MUDEC. Au fost expuse
costume populare şi al te podoabe
vestimentare din diferite zone etnografice,
precum şi obiecte pentru înfrumuseţarea
casei, provenind din colecţia Muzeului
Naţional al Satului ”Dimitrie Gusti” din
Bucureşti. Frumuseţea şi originalitatea
pieselor expuse, armonia cromatică şi
varietatea lor au atras aprecieri unanime, o
dovadă în plus că arta autentică nu are vârstă,
continuând să încânte la fel de mult şi în
timpurile moderne. ( )

ia Città

Florentina NIŢĂ

Mă gîndeam recent, care-i misterul de
ş.a.m.d ) se programează, pe micul ecran,

săptămînal? Chiar este o foame insaţiabilă de , la telemanii
noştri? N-ar mai încăpea şi cîte-un film românesc bun? Ciudat!

Dar, ca să-mi închidă gura, cei de la programe, într-o
săptămînă, au pus şi două pelicule ruseşti, de care chiar îmi era
dor: şi . Am revăzut-o pe
minunata Samoilova!Aşa, da!

De-acum, mai suport trei luni &
...

*
Nu v-aţi săturat de reclama la („mămică, nu pot să

plec, sunt răcită!”)? Că eu m-am săturat de un an.
*

Vasluianca aceea care va fi premiată de Obama mai
reabilitează oleacă oraşul. Bravo ei!

De altfel, bănăţenii care se cred , ar face bine să
deschidă un dicţionar de personalităţi, să vadă cîte-s născute în
Bîrlad/Vaslui şi cîte-n Lugoj/Caransebeş...aşa, ca divertisment...

*
Am privit cu interes episodul din în care se

dialoga cu fata marelui Ionesco. Ştiam multe din relatările ei. Dar
a fost prima oară în care m-am întrebat dacă ea s-a sacrificat
pentru părinţi, ori a fost un pretext de-a-şi masca eşecul conjugal?

Apoi, m-am întrebat dacă Marie France Ionesco a realizat că
ilustrul ei părinte a fost interzis în România de două ori: prima, de
comunişti; a doua - !

În fine, nu-mi vine să cred că-n 1968, cînd a venit în România,
vizitatoarea noastră a fost luată de Tanţi Cocea. Să fi
fost atît de lejeră vama pe-atunci? Şi-ncă în cazul fetei unui
„trădător de ţară”? Hm...

*
Se spune că-n ultimii patru ani au apărut în România 37 de

partide noi. Nu cred! Eu nu le-am văzut!
Unde-s, bre? Şi cîţi membri au? Şi ce aduc nou în peisaj

politic?
Constat că am scăpat din mînă frîiele înţelegerii politicii

contemporane!
*

Cică preoţii tre’ să depună un nou jurămînt, cum că nu vor
fura. Nu-i rău! Ca să mă păstrez în domeniu, aş putea prevedea că
această acţiune va echivala cu...agheazma popii: rău nu va face.

Deşi poezeaua parcă zicea:„El se jură că nu fură/şi l-am prins
cu raţa-n gură!”...

*
De ziua lui Marin Sorescu, Teatru Tv a programat ,

montarea Teatrului Mic. Gestu-i frumos, numai că adaptat astfel
textul & spectacolul au sărăcit teribil! Plus , personaj
important, care nu mai apărea!

Bun, şi acum,Vasile Niţulescu.
*

Au sosit, în fine, primii 15 refugiaţi.Au fost duşi la Galaţi.
Localnicii nu s-au bucurat. Nici musafirii.
Poate SRI n-avea treabă...

*
Am revăzut o ecranizare mai veche, sovietică, a .

Cam plicticoasă! Cum să mai faci Cehov ca să placă
spectatorului profesionist din 2016? E clar că nu ca-n această
ecranizare...

Minunată însă, şi acum, Ludmila Savelieva (cînd am revăzut
am şi scris că era mai bună ca Sofia Loren)!

*
S-a lămurit cu : ne reprezintă cine trebuie - zic eu.

Deşi, oricum nu prea contează (votul nu-i axiologic, ci
conjunctural! Dacă ne dă iar Moldova 12 puncte, scăpăm de
coada clasamentului!).

E bine şi că s-a transmis finala de la Baia Mare. Rău e că la
final toată lumea l-a aşteptat pe primar să apară cu trofeul! Nu
mult, cam 7 minute! Avea de terminat o sticlă de whisky în
culise...

Huo!
*

De 8 martie s-a petrecut un accident incredibil: pentru că soţul
nu i-a adus flori, o delicată nevastă l-a...castrat!

După acest gest amazonic, fomeia a anunţat că-şi va cere
scuze. Scuzele nu readuc zurgălăii la locul lor, walkirie oligoidă!
(ce bine că nu mai sunt însurat!).

*
Cum mă uitam într-o după-amiază pe micul ecran, văd o ştire

cu cei mai bogaţi artişti români: pe lîngă Ina şiAntonia şi nu
mai ştiu care, ce-mi zdrăngăni-n ureche familiar? ARŞINEL! I-
auzi?

I s-o trage de la ?

BD în acţiune (...la
munte, la mare .

BD

Zboară cocorii Anna Karenina

Eu, tu şi Ovidiu Păcală se
întoarce

Ibusinus

fruncea

Profesioniştii

Matca

Pescăruşului

Floarea soarelui,

Eurovision

cinci

Catena

chiar de ea

din avion

apa

Histria celesta

M r i or cu doră ţ ş

Număr ilustrat cu reproduceri după
lucrări inserate în Istoria frumuseţii de

Umberto Eco

Careu de dame
O expoziţie exclusiv feminină s-ar putea

să denote fix acel gen de atracţie căreia n-ai
vrea să-i rezişti. De curiozitate şi tot nu poţi s-o
omiţi. Locativ vorbind, ea redecorează pe
parcursul întregii luni martie, spaţiul, altfel
boem deja, cu garanţii în cărţi şi ceai, al
librăriei "Cărtureşti” din ansamblul Palas Iaşi.

Iniţiativa, fructificată, iată! şi prin editarea
unui album girat de U.A.P. Iaşi, e, dincolo de
valoarea ei uşor sentimentală, conectată clar la
o certă dată din calendar, un experiment cât se
poate de interesant. Dacă priveşti lucrurile
astfel şi te întrebi (înainte de-a-ţi fi propus să te
opreşti în faţa fiecărui exemplar) ce ar picta în
fond o femeie, ce simte sau e tentată să
materializeze, printr-o estetică proprie a sa,
atunci obţii perspectiva. Fiecare lucrare, fie
că-i vorba de vreun chip, o natură statică, un
peisaj, o broderie, un colaj sau pur şi simplu
cifrată stare, devine o faţetă recognoscibil
conturată a personalităţii sale. Ai, dacă poţi
spune astfel, un portret universal, matricizat,
ce se hrăneşte paradoxal din infinite note de
contrast.

Dacă n-ai cunoaşte-o deja, ai afla, de
pildă, că trebuie să elimini orice clişee din start
(Alina Nealcoş). Nimic nu-i displace mai mult
decât să fie comparată, clasată ori etichetată.
Să fie, altfel spus, în postura unei tapiserii
care, deşi scumpă, deşi de-o intrinsecă
valoare, are o dublură pândită de similaritate
(Aura Nealcoş). Ai afla că, în rarele momente
în care nu se consideră o galaxie în sine, tinde
să evadeze într-una creată din iluzii fine. O
lume val. Un val astral (Camelia Neagu-
Cogă ln i ceanu , D iana Ivanov) . Se
reinventează şi nu facil-formal, prin linii
ondulatorii, punctiforme, atinse de aripă de
flutur (Anca Velicu), ci incizând adeseori, cu
impresionantă precizie, ce nu-i convine.
Priveşte aventura urbană printr-o mie de ochi
(Elena Şoltuz) şi regăseşte în cea arhetipală tot
atâtea sensuri câte zac într-un vârf înfipt de ac,
pe-al pânzei altar (Loredana Gaşpar).
Schimbă ori descoase transe, uzând de
geometrii tăioase (Otilia Cazacu). Dar, când se
joacă, redevine copilul atras de-al basmului
fir, ce-o înscăunează prinţesă, în ţara
decorativismului ilustrativ (Daniela
Ungureanu).Are reală nevoie de inflorescenţe
pentru a-şi permite eventuale idealuri răzleţe

(Ana Maria Rugescu) şi de acele "delicateţuri”
sociale, mistuibile sonor, într-un peisaj cu
elemente de interbelic decor (Eugenia
Dumitraşcu). I-ar plăcea un oraş intermediar,
surogat, genul ce transpare eventual dintr-o
"old postcard" (Angelica Pagu), în locul unuia
construit parcă din cutii prefabricate, izvor de
melancol ii monocrome şi ref luxuri
dominatoare de asfalt (Ana Maria Patriche).

Maternitatea o regăseşte în propriu-i
nucleu ancestral şi-i revendică detenta
trandiţională ca pe un ideal (Georgiana
Şcheul). Pe ea şi acel prototip de frumuseţe ce
impune fascinaţie şi uneori putere, fără să fie
în prealabil sudat de artificii estetice (Viorica
Toporaş).

Femeia e însă, dincolo de orice, o fiinţă
duală (Daniela Isache). Se metarmorfozează
dar îşi ţese monologurile şi-şi regizează actele
cu migală. Când iubeşte nu mai e loc de ieri, de
mâine, de timp alternat. Trăieşte pe viu, simte
pe piele, doar al iubirii ceas. Minutarul nu stă
în al rondei căuş, ci devine arcuş, în vreme ce
ea deţine vioara, partitura şi patimi de-a dura
(Ofelia Huţui).

Dansează după cum sufletul o îmbie şi
simte. După un ritm improvizat, greu de
previzionat. E câteodată inocentă şi cuminte,
răvăşitoare printr-o profundă şi intangibilă
candoare (Constanţa Nicoleanu), nostalgică
(Carmen Costin Bighiu), debordând
spiritualitate şi misticism, precum Fecioara
binevestită de arhanghel cu sceptru de crin
(Maria Mănucă). Asta până la revers, când
devine ea însăşi înger căzut, animat de prezent
şi de nediluat trup (Ramona Cărăbuş).Alege să
fie seducatoare. E flacără. Mistuie şi arde. Un
strop de culoare, o gleznă fină, un evantai,
şoaptă de şarpe-ispită, unduire diafană şi-o
mască veneţiană fac parte toate din aceeaşi
(d)ramă.Arsenal senzual (Carmen Crăciun).

Trupu-i devine argument divergent.
Imaginea lui e obsesie (Adriana Micu). Te
mefistofelic vrăjeşte. E-n tine, cu tine,
hipnotică veste. Devine fluidă, precum o
licoare, un cidru de leac, plin de savoare, ce
umple şi apoi se prelinge din vase (Ecaterina
Mârghidan). Pe unele impregnează culoare, pe
altele le părăseşte caste.

Femeia vede într-un desuu de dantelă o
armă supremă (Raluca Gabriela Hreniuc).

Feminitatea ei e fie prima fie ultima carte
pe care alege s-o joace. Şi... ştie ce face.

(Raluca SOFIAN-OLTEANU)
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