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DOAMNE, UNDE-AI SĂ NE-AŞEZI PE NOI?
Doamne, unde-ai să ne-aşezi pe noi,
visătorii,
care-am băut din corola florii
de mătrăgună - şi-am trăit goi?
N-am avut altă-avuţie
decât praful de pe tălpile noastre,
altă casă decât zările-albastre
din copilărie.

Magda ISANOS

Oamenii, ocolindu-ne,-au zis:
cine sunt aceşti vânzători de vis?
N-am avut linişte, n-am avut masă-aşezată,
însă tu ne zâmbeai câteodată.
Te-arătai la sfârşitul câte unui cuvânt,
erai ca un fulger, ca o pală de vânt.
Şi noi ne spuneam rugăciunile,
încrezători în toate minunile.

Doamne, dintre toţi copiii tăi,
numai noi am fost ca paserile-n aceste văi.
Iartă-ne ce-am greşit şi primeşte-ne în grădinile
pe care îngerii tăi le-au plivit.
Pune-ţi mânile
pe ranele noastre prea pământeşti
şi spune că ne vindeci şi ne primeşti!

C E RVA N T E S - 4 0 0
„ Află, Sancho, că omul nu-i mai presus de alţi oameni dacă nu face mai mult decât alţi oameni; toate viforele astea pe care le
întâmpinăm nu-s decât semne că nu-i mult până să se facă vreme bună pentru noi şi să ne iasă bine toate, căci răul, ca şi binele,
n-are cum ţine o veşnicie, şi de-aici se poate trage încheierea că, dacă am dus-o atâta vreme rău, binele nu-i departe; aşa că nu
trebuie să-ţi faci inimă rea de câte nefericiri cad pe capulmeu, de vreme ce ţie nu ţi-e dat să ai parte de ele.
- Cum aşa nu mi-e dat? sări Sancho. Dar cel dat în tărbacă, ieri, era cumva altul decât feciorul lui taică-meu? Iar desagii pe
care-i găsesc astăzi lipsă, cu toate lucrurilemele, ai altcuiva or fi fiind, nu aimei?...
- Cum îţi lipsesc desagii, Sancho? semiră donQuijote.
- Sigur că-mi lipsesc, răspunse Sancho.
- Păi, atuncean-avemcemâncape ziua de astăzi! zise donQuijote.
- Aşa ar fi, răspunse Sancho, dacă nu s-ar găsi pe câmp ierburi pe care luminăţia-ta zici că le cunoşti şi cu care obişnuiesc să
înlocuiască asemenea lipsuri nenorociţii de cavaleri rătăcitori, cumeştimăria-ta.
- Cu toate astea, spuse don Quijote, cred că acuma aş pune bucuros în gură un codru de pâine sau vreo lipie şi două-trei cozi de
scrumbie decât toate ierburile pe care le descrie Dioscorides, chiar de-ar fi să fie el comentat de doctorul Laguna! Dar ce să-i
faci, Sancho bunule!Urcă-te pemăgar şi vino dupămine, căciDumnezeu, care are grijă de toate, n-are să ne uite,mai cu seamă
pe noi, care-l slujim cât putem, căci el nu uită nici gângăniile văzduhului, nici viermişorii pământului, nici mormolocii apelor,
şi-i atât demilostiv, încât încălzeşte, cu soarele lui, şi pe cei buni şi pe cei răi, şi trimite ploaie şi celor drepţi şi celor nelegiuiţi.
-Ar fi fostmai bunmăria-ta, continuăSancho, dacă te făceai predicator, decât aşa, cavaler rătăcitor cumeşti.
- De toate ştiau şi de toate trebuie să ştie cavalerii rătăcitori, Sancho, zise don Quijote, fiindcă s-au aflat în trecutele veacuri
cavaleri rătăcitori ce poposeau să ţină predici ori să propovăduiască în plin câmp, lângă drumul mare, parcă ar fi fost licenţiaţi
aiUniversităţii dinParis; deundeputem trage încheierea că lancean-a bontit niciodată peana, şi nici peana, lancea.”

(DON QUIJOTE, vol 1, BPT, 1987, trad. de Ion FRUNZETTI şi Edgar PAPU )

Leonardo da VINCI



2 cronica veche

CRONICA ACTUALITĂŢI

„Dar deschide i poarta...”ţ
Raluca SOFIAN-OLTEANU

Înălţat parţial pe ruinele vechilor curţi domneşti (atestate documentar în 1434), gândit în spiritul palatelor comunale din
occident, poate cea mai importantă realizare neo-gotică de pe teritoriul României şi, fără îndoială, efigie a fostei capitale,
Palatul Culturii din Iaşi îşi redeschide porţile. După aproape un deceniu închinat lucrărilor de reabilitare şi restaurare, ieşenii
şi turiştii aşteptaţi se vor putea (începând cu data de 27 aprilie), refamiliariza şi admira îndeaproape cu capodopera
arhitecturală a oraşului.

Nu şi expoziţiile permanente, aferente spaţiilor
muzeale, ce au consacrat fostul Palat de Justiţie,
devenit din 1955 complex de interes naţional.

Pentru că se iau în considerare un concept nou de prezentare,
incluzând printre altele o bază electronică de date,
disponibilă, la cerere, vizitatorului, în timp real, chiar în sala
în care acesta a solicitat un afişaj suplimentar, sisteme inedite
de iluminare a anumitor artefacte, asistenţă audio, un sistem
video de ghidaj, dar şi aspecte cumult mai pragmatice, cum ar
fi mobilierul necesar şi încă neinstalat. Toate cele patru spaţii
muzeale clasice, de la cel mai timpuriu (Muzeul de Artă -
1860), la cel mai recent (Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan
Procopiu” -1955) urmează a se deschide treptat.Vorbim totuşi
de 298 de încăperi şimarja a 36.000 dem.p.
Etichetată drept cea mai complexă lucrare de restaurare

realizată pe plan naţional după anii '90, aventura lucrărilor de
reabilitare a presupus intervenţii minuţioase din start,
consemnate integral într-un catastif stufos şi, deci, detaliat. Să
amintim aleatoriu doar de cele mai vizibile în fapt:

.
Cu sau fără amânarea repetată a termenelor limită,

investirea a aproximativ 25 demilioane de euro şi reticienţele
vizavi de opţiunea zincată pentru acoperiş, edificiul şi-a
regăsit rătăcita-i strălucire. S-au păstrat elementele unice ale
construcţiei şi acesta e, în contextul atâtor restaurări
susceptibile de impietate, un detaliu demn de menţionat.
Modelul instalaţiilor era unul ingenios încă de la început şi
surprinde prin eficacitate şi în prezent. (Este acelaşi sistem
care există şi la Castelul Peleş, de încălzire şi curăţire a
aerului, simultan. Toată tubulatura trece prin pereţi, iar la
subsol există o sala cu filtre din cărbune). Să nu omitem
feroneria marca Alexandru Dimitriu, mozaicul din holul
central al Palatului, inspirat după cel al Catedralei Saint-
Pierre din Franţa, sau mobilierul comandat de Berindei şi
fabricat în atelierul de artă decorativă al celebrului Albert
Goumain. Deosebit de interesante şi binevenite din punct de
vedere estetic sunt zonele protejate de sticlă, în care vizitatorii
pot admira conservarea sitului arheologic.
În categoria noutăţilor absolute intră montarea a două

ascensoare cu aspect transparent decorativ. Concomitent cu
lucrările de structură şi arhitectură, s-a realizat integral şi
sistemul de instalaţii, un detaliu numai bun de semnalat dat
fiind că era un capitol deficitar.
Primele care vor putea fi vizitate sunt camerele amplasate

la stânga şi la dreapta intrării de la parter, iar la primul etaj va fi
deschisă celebra Sală aVoievozilor, cu bine definitu-i albastru
princiar şi galeria de portrete ce-i dau amprenta de alai
ceremonial.
În lipsa temporar-găzduitei Biblioteci Judeţene "Gh.

Asachi", managementul spaţiilor s-a modificat. Astfel, vor
intra în circuitul uzual sera amplasată la etajul al doilea, zona
necropolei la demisol, se va deschide o cafenea în spiritul

demontarea tencuielilor degradate, a pardoselilor uzate şi
protejarea pe de alta parte a celei artistice, montarea de
pardoseli noi de tip parchet, executarea unei hidroizolaţii
orizontale, reparaţii totale ale tâmplăriilor din lemn şi metal
şi înlocuirea cercevelelor exterioare cu altele de stejar sau
lamelate cu geam termopan, reparaţii ale pardoselilor din
marmură şi a scărilor din mozaic precum si restaurarea
integrală a faţadelor

muzeal european, curţile interioare vor deveni ocazional
scene de teatru sau de alte evenimente culturale. În plus,
labirintul vechi de peste 600 de ani şi, conform arheologilor,
cel mai captivant din oraş, începe să fie fructificat. Pivniţele
etajate, demisolurile cu trepte, hrubele, dar şi canalele de
piatră au toate şansele de a se bucura de glasuri şi paşi.
Deocamdată parţial.
În ceea ce-i priveşte pe iubitorii de istorie şi artă,

Complexul Muzeal „Moldova” va găzdui, la ceas aniversar,
două expoziţii intinerante, de neratat. Este vorba de iniţiativa
Muzeului Naţional de Istorie, intitulată "Aurul şi Argintul
României" şi, respectiv, de "Artă şi ceremonial la mesele
regale", o incursiune în viaţa cotidiană a curţii regale,
patronată, previzibil, deMuzeulNaţional Peleş.

, ce altceva? Celebrele-i acorduri semnate de
Flechtenmacher se vor reauzi graţie tamburului cu 69 de
ştifturi, pe care sunt înregistrate. Poate cea mai populară
secvenţă de proiect va fi deschiderea unui circuit permanent
de vizitare a turnului şi implicit a ceasului tip carillon (sistem
de clopote acordate), replică a mecanismelor similare
medievale. Până recent, minunea era accesibilă privitorilor
doar ocazional, preţ de trei zile octombrice, în timpul
binecunoscutului pelerinaj,mai exact.
Cândva apanaj al celor mai importante oraşe, ceasurile

mecanice au o istorie aparte. Nici cea a orologiului-simbol,
dinTurnul Palatului Culturii, nu face rabat, dat fiind că vorbim
de unmecanismdinmaimulte puncte de vedere interesant. Ce
ar putea entuziasma? Ceasul produs la Hamburg şi instalat de
"casa" inginerului-diplomat Pascalovici deţine detalii picante
atât pentru avizaţi cât şi pentru cei altminterea. Iar cel menit
să-i spună poveştile, în timp ce el va minutariza conversaţia,
este Ion Cristea, figura-i paternă de peste 30 de ani. Efectul e
garantat!
Dacă nu te dă gata estetic, cu cele trei cadrane uriaşe (de

3.25 metri fiecare), vitraliile conturând bolta cerească şi
semnele zodiacale, plus cei doi plăieşi în costum naţional, sau
istoric, privind urma schijei din perete sau semnăturile
soldatului Serioja şi-ale încă unui camarad, atunci, tehnic
vorbind, e greu să rămâi imparţial. Sistemul ancorat s-a
dovedit în timp cel mai rezistent şi exact. Alternanţele de
temperatură sunt singurele ce-l pot destabiliza. Atât e de
infailibil, încât se spune că, delimitând clar data la care s-a
instalat, va indica, cu precizie, dacă şi cu cât s-a înclinat turnul
ce-l adăpostea.
Istoria ceasului cu clopote e mai veche decât s-ar gândi

cineva. Ajunge până undeva cu trei sute de ani î.d. Hr., când
chinezii au inventat un clopot special care "ascundea" mai
multe note muzicale în acelaşi exemplar. La fel ca toba
africană, care funcţionează după acelaşi tipar şi stârneşte
admiraţia pasionatului de orologie, spre deosebire de
variantele autohtone, mai simpliste cumva. Ion Cristea e
oricum prins lulea de mecanismul cu 8 clopote, nu 84 câte se
putea întâmpla a avea vreun prototip de catedrală, european.
Ce şi-ar dori ar fi doar reinstalarea "relicvei comuniste", cum i
se spune staţiei de emisie-recepţie, existentă cândva şi despre
care susţine că-i bucura pe deplin inima. Nu pentru că el se
ocupa de mecanismul acesta, ci întrucât Hora Unirii prindea
glas şi îmbrăţişa întregul oraş. De la Gară la Universitate şi de
la Primărie până în Piaţa Unirii, locul unde sensul ei se

La fix, oraşul va dansa
Hora Unirii

potenţa. Pentru că, dacă e cazul să vorbeşti despre Unire
undeva, atunci la Iaşi e musai.Avăzut trei, nu una! Inclusiv pe
cea a lui Mihai Viteazul, despre care lumea se codeşte a vorbi
pe şleau.
Când îl asculţi pe Ion Cristea, eşti fascinat. E când vesel,

furnizându-ţi detalii de mecanică fină animat (despre oscilaţii
şi undele din legile lui Galileo Galilei, pe care s-ar baza nu
doar mecanismul acestui ceas, dar şi-al... universului, în
general), când intrigat (rememorând ultima restaurare de
amploare, cea din 1984, când o echipă de la IMMAMUS a
reînviat, la propriu, mecanismul erodat şi nesfiindu-se a-şi
arăta nemulţumirea vizavi de posibilitatea ca ceasul acesta să
fie scos, cândva pe uşa din spate, pentru că piesele nu vor mai
avea unde să fie comandate. Ironie sau nu, singurul loc încă
viabil în acest plan e o fabrică de lângă Bârlad, salvată de un
investitor turc, nu de vreun conaţional. Apoi, devine de-a
dreptul agasat. De ipoteza pe cale de a se a croniciza, că
românii înţeleg ideea de altcumva. Multe astfel de
obiecte de patrimoniu au ajuns la gunoi, fier vechi ori pur şi
simplu s-au facil comercializat. Cu unele dintre ele defilează
azi muzee remarcabile din străinătate. Nu li se menţionează
provenienţa şi sunt pentru noii de drept deţinători cât se poate
de profitabile. La noi, nepăsarea nu e o tară a societăţii de azi.
"Cunoaştem cazuri. S-a mai întâmplat" vine replica
interlocutoruluimeu captivant.
Ceasuri asemănătoare au existat la Trei Ierarhi, Sf.

Spiridon, Palatul Gării, Catedrala Mitropolitană, Biserica
Bărboi sau cea Lipovenească. Multora li s-a pierdut urma,
dintr-o ignoranţă crasă. Despre cel de la Trei Ierahi, comandat
de însuşi Vasile Lupu şi a cărui instalare e prevăzută
documentar, se ştie doar că a fost trimis la reparat. A fost cu
bilet dus-dus, cum spunea cineva. Destinaţie Franţa. Anul de
graţie: 1894. "Lipsa de răspundere, competiţia prost înţeleasă
şi datul cu părerea vor aduce dezastrul, dacă nu vom înceta",
concluzionează amar Ion Cristea, în timp ce mai aruncă o
privire mecanismului din care fiecare rotiţă a fost tratată
special şi unsă bine sămeargă, vorba neamţului, .
Îl văd sincer reiterând istoria. Noaptea de 11-12 octombrie

1925, cea în care s-a inaugurat Turnul cu ceas, arhitectul
Berindei şi cei doi fii ai săi şi-au petrecut-o în turnul palatului,
încercând să regleze ceasul abia instalat. Toată noaptea nu s-a
auzit decât Hora Unirii peste Iaşi. Se prea poate întâmpla şi pe
27 ceva similar, dat fiind că meştereala nu s-a încheiat.
Aceeaşi melodie. Acelaşi turn. Alt suflet pasionat. Unul care
caută un ucenic de ceva ani. Şi care face demersuri şi petiţii
pentru ca lista de patrimoniu să mai facă un inventar. De-a
lungul vremii, prin faţa Palatului s-au perindat tancuri, căruţe,
tramvaie şi, în zilele noastre, câte omireasămai vioaie. În turn,
ambasadori şi diplomaţi cât se poate. Unii, precum cel din
Iran, au fost atât de fascinaţi încât au prins a recita din Omar
Khayyam.Alţii au coborât şi urcat, fără vreun spiritual trac.
Ideea e că s-a făcut, finalmente ceva. Putemcontinua?

vechi

ceas

P.S. Alese mulţumiri moderatorului Petru Rusu, departamentul
marketing, PalatulCulturii Iaşi.
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Moartea şi Învierea Domnului

Pr. stavr. Radu BOTIŞ

Toate cele patru Evanghelii sunt asemănătoare în
afirmaţia că Iisus a murit într-o zi de vineri, ziua
pregătirii sabatului (Matei 27, 62; Marcu 15, 42;

Luca23, 54; Ioan 19, 31).
Despre semnificaţia pe care o dă morţii Sale, Iisus vorbeşte

când se află pentru ultima oară cu cei doisprezece, laCina care a
avut loc într-o casă din Ierusalim, proprietatea unei cunoştinţe a
lui Iisus. El concentrează în ultima cină toată viaţa Sa. Cina cea
de taină s-a desfăşurat în cadrul unei cine pascale.

Aceasta a fost o
cină pascală, dar nu în sensul că Mântuitorul ar fi celebrat cu
ucenicii Săi paştele iudaic, care începea de fapt în seara zilei
următoare, ci în sensul căEl a instituit un nou Paşte, adicăTaina
Sfintei Euharistii, care avea să fie pentru Biserică o permanentă
actualizare a jertfei adevăratuluiMiel pascal .
Patimile desemnează ultima perioadă din viaţa lui Iisus,

intervalul cuprins între momentul arestării Sale în grădina
Ghetsimani şi cel al înmormântării într-o altă grădină, lângă
Golgota. Itinerariul urmat de Iisus îl poartă succesiv la casa lui
Anna, a lui Caiafa, la pretoriul lui Pilat, palatul lui Antipa şi în
sfârşit, de la pretoriu la Golgota sau „locul Căpăţânii”, dealul
execuţiilor lângă care estemormântul.
La romani existau trei tipuri de pedepse capitale şi anume:

decapitarea, arderea şi crucificarea prin care a fost ucis şi
Mântuitorul Iisus Hristos. De obicei pedepsele capitale erau
precedate de flagelare. Biciuirea însoţea crucificarea.
Flagelarea, obişnuită într-o condamnare la crucificare, a fost
aplicată lui Iisus în urma hotărârii lui Pilat. Pedeapsa era atât de
brutală, că mulţi condamnaţi nu rezistau şi mureau în timpul
biciuirii.
După încheierea flagelării, lui Iisus i-au fost puse haine,

după care porneşte spre Golgota. Iisus străbate drumul până la
Golgota purtând crucea în spate. La sosirea peGolgota, soldaţii
execută sentinţa.Deşi Evanghelia dupăMarcu (15, 25) situează
ora crucificării la ceasul al treilea, Evanghelia după Ioan
relatează că Pilat ar fi pronunţat sentinţa cam la al şaselea ceas,
iar răstignirea ar fi avut loc înainte de unu după amiază. De fapt,
acesta este momentul în care cele trei Evanghelii sinoptice
situează începutul unui fenomen extraordinar, un întuneric,
care însoţeşte agonia lui Iisus şi care se prelungeşte până la trei
după amiază, oramorţii. Deasupra capului, pe cruce, este pusă o
tăbliţă care conţine nucleul acuzaţiei şi sentinţei, cu expresia
„regele iudeilor”. Scena răstignirii este dată de cele patru
Evanghelii, Iisus fiind aşezat între doi bărbaţi răstigniţi şi ei .
Evanghelia lui Luca menţionează un răspuns al lui Iisus la

răstignirea Lui. E vorba de o scurtă rugăciune în care cere ca
aceia care-L crucifică să fie iertaţi: „

” (Luca 23, 34). Agonia lui Iisus a fost destul de
scurtă, încât Pilat a fost surprins (Marcu 15, 44).
După cel puţin două ore de la răstignire, Iisus moare pe

cruce, pe la aproximativ ora trei după-masă. Evanghelia după
Marcu (15, 37) şi cea după Ioan (27, 50) relatează moartea lui
Iisus însoţită de „ ” scos de Iisus, care ar fi urmat
imediat încercării de a-i da oţet. Ioan (19, 30) situează moartea
după acelaşi episod, deşi aici se spune explicit că Iisus a luat
băutura şi rosteşte, înainte de a muri, fraza: „ ”.
Apoi „ ”. Potrivit Evangheliei
lui Ioan, plecarea capului de către Iisus nu înseamnă că rămâne
inconştient, ci că, murind, se adresează celor apropiaţi Lui care
sunt jos, lângă cruce, dăruindu-le Duhul Sfânt. Conform
Evangheliei lui Luca, ultima frază a lui Iisus este o rugăciune de
încredere în Dumnezeu: „

” (Luca 23, 46).
Moartea lui Iisus este una reală, fizică, venită după o lungă

succesiune de injurii, umilinţe şi chinuri, începute odată cu
arestarea laGhetsimani în noaptea de joi spre vineri, culminând
cu răstignirea, pe Golgota. În cele din urmă, cu trupul şi duhul
distruse de ostilitatea umană şi de tăcerea divină, Iisusmoare.
De obicei, la romani, agonia crucificării se prelungeşte ore,

poate chiar zile. După moarte, cadavrele erau lăsate în voia
vulturilor şi a păsărilor. Paznicii aveau grijă ca nici rudele, nici
prietenii, să nu vină să le ia de pe cruce trupul, lăsând trupurile
neînmormântate, condamnaţilor fiindu-le interzisă
înmormântarea.
Sensibilitatea iudaică nu tolera ca cei executaţi să nu fie

înmormântaţi în chiar ziua morţii.Această justificare reiese din
Deuteronom 21, 22-23: „

”. La
iudei, dacă după crucificare era zi de odihnă, cei crucificaţi
trebuiau daţi jos de pe cruce, astfel trebuia să li se grăbească
moartea şi să fie înmormântaţi înainte de apusul soarelui, de
începerea zilei de sărbătoare. În cazul lui Iisus şi a altor
condamnaţi, în vinerea aceea era ajunul celeimaimari sărbători
iudaice, Paştele, şi, prin urmare, trebuiau să moară şi să fie
înmormântaţi înainte de sfârşitul zilei.
Din acest motiv (Ioan 19, 31), Pilat a acceptat cererea

autorităţilor iudaice de a da trupurile jos de pe cruce pentru a fi

Cina cea de
taină a avut loc în Joia Mare, către seară.

1

2

Părinte iartă-le lor, că nu
ştiu ce fac

un strigăt mare

Săvârşitu-s-a
plecându-şi capul, şi-a dat duhul

Părinte, în mâinile Tale încredinţez
duhulMeu

Trupul lui să nu rămână peste noapte
spânzurat de copac, ci să-l îngropaţi tot în ziua aceea

înmormântate. Sistemul obişnuit era să li se zdrobească
fluierele picioarelor celor atârnaţi, încă vii, deoarece astfel se
producea o moarte rapidă.Această practică a fost aplicată celor
doi bărbaţi crucificaţi odată cu Iisus. La Iisus n-a fost nevoie,
deoarece agonia Lui a fost scurtă. Când soldaţii au ajuns la Iisus
au văzut că este deja mort. Dar, pentru a fi sigui de aceasta, unul
dintre ei i-a străpuns coasta cu suliţa, dându-i lovitura de graţie.
Tăietura a fost făcută atât demare încât să poată intra în eamâna
(Ioan 20, 25). Şi din rană a ieşit „ ” (Ioan 19, 34).
Evanghelia după Ioan pune în legătură sfârşitul lui Iisus cu

sacrificareamieilor pascali care avea loc în acel ajun de Paşte şi
căruia, aşa cum este prescris, nu I se zdrobeşte nici un os şi care
moare străpuns, dând viaţă şi dăruindu-se total ca instaurator al
noului legământ între Dumnezeu şi omenire. Este relatarea
celui care a văzut cu propriii ochi şi poate depune mărturie. Şi
încheie: „ ”
(Ioan 19, 35-37).
Responsabilitatea pentru înmormântarea lui Iisus şi-o ia un

bărbat şi anume Iosif din Arimateea. Acesta, membru al
aristocraţiei laice din Ierusalim, singurul cunoscut de
guvernator, „
” (Marcu 15, 43). După ce a primit permisiunea din partea

lui Pilat, Iosif din Arimateea se întoarce pe Golgota cu un
giulgiu pe care l-a cumpărat (Marcu 15, 46). Potrivit
Evangheliei lui Ioan 19, 39, peGolgota a venit şiNicodim.
După ce L-au coborât de pe cruce, trupul lui Iisus a fost

aşezat pe giulgiu. Înfăşurarea în giulgiu a unui cadavru este
specifică obiceiurilor funerare iudaice. După ce a fost înfăşurat,
trupul a fost pus înmormânt.
Moartea Mântuitorului a fost benevolă, pe când la ceilalţi

oameni este inevitabilă, chiar dacă au fost eliberaţi de păcat.
Iisus nu moare moartea Sa. El nu poartă moartea ca o osândă în
sine. Aşa cum a luat asupra Sa păcatul altora, aşa ia şi moartea
altora.Moartea altora a trebuit să o ia Iisus asupra Sa pentru că a
luat păcatul lor. Păcatul atrage după sine moartea. Suferinţa lui
Iisus reprezintă suferinţa deplină care sfârşeşte în moarte. Iisus
s-a făcut om pentru a putea intra în solidaritate cu omenirea, cu
scopul de aomântui .
De obicei biografia unui personaj se sfârşeşte odată cu

moartea lui, capătul vieţii. În cazul lui Iisus Hristos se întâlneşte
un eveniment neobişnuit. Acest eveniment este Învierea Lui.
Trecerea Lui de la viaţă la moarte, consecinţă a crucificării, a
fost urmată imediat de o altă trecere, inversă, imprevizibilă, şi
anume trecerea de la moarte la viaţă, la o viaţă nouă şi total
diferită, care cuprinde prezentul şi viitorul, pământul şi cerul,
Dumnezeu şi umanitatea, lumeaprezentă şi cea care vaveni.
Învierea luiHristos ne întemeiază, în general, credinţa într-o

continuare a vieţii după moarte. „
” (I Corinteni 15,17). Învierea

L-a adus pe Iisus într-o maimare apropiere de oameni. Desigur,
întrucât trupurile acestora nu sunt şi ele înviate, apropierea
deplină se va realiza numai după învierea tuturor. Învierea cu
trupul a însemnat atât o înălţare a propriei Sale stări, cât şi o
apropiere mai mare de oameni, o mai mare eficacitate asupra
spiritului lor. Dar ridicarea propriei Sale stări însemnă şi o mai
mare apropiere deDumnezeu, ca om.
Prin Înviere, Iisus, ridicându-Se ca om mai aproape de

Dumnezeu, S-a ridicat prin însuşi acest fapt la treapta cea mai
înaltă a umanităţii, care este comunicativitatea în relaţiile cu
oamenii.
Despre fiinţa şi atributele trupului înviat al lui Hristos nu

poate omul din trup pământesc să spună ceva determinat şi
inteligibil. Sfintele Evanghelii ne relatează, pe de o parte, că
trupul lui Iisus a putut fi pipăit cu mâinile, a primit hrană iar, pe
de altă parte, că pătrundea prin uşile încuiate, apărea şi dispărea
din ochii ucenicilor şi, în general, că atingerea fizică obişnuită
de mai înainte nu mai era posibilă, cum reiese din cazul Mariei
Magdalena în dimineaţa Învierii.
Preotul Serghei Bulgakov observă că petrecerea lui Iisus cel

înviat în lume până la înălţare stabileşte legătura între starea
actuală a lumii cu trupul sufletesc al omului şi între starea
preamărită a lumii de după schimbarea universală şi
transfigurarea făpturii cu trupul duhovnicesc al omului. Prin
Învierea lui Iisus, s-a făcut începutul lumii viitoare. Ea este
începutul noii creaţiuni a lumii, care numai prin pauza
creatoare, în care ne aflăm, e oprită pentru un anumit timp,
înainte de a fi dusă la capăt .
Apariţiile lui Iisus după Înviere sunt în număr de

douăsprezece, acestea acoperă persoanele şi sectoarele celemai
importante din activitatea Sa şi din comunitatea creştină care va
apărea după moartea Lui. Grupul care a beneficiat de cele mai
multe apariţii este al ucenicilor Lui, al celor pe care i-a chemat
Iisus la începuturile activităţii Sale publice.Arătările se produc
întotdeauna ca rezultat al iniţiativei personale a lui Iisus, care-i
ia prin surprindere pe destinatari. Se produc în locuri diferite,
dar legate întotdeauna de locurile prin care au mers Iisus şi
ucenicii înainte demoarteaLui.

sânge şi apă

şi acela ştie că spune adevărul, ca şi voi să credeţi

îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui
Iisus

Dacă Hristos n-a înviat,
zadarnică este credinţa noastră

3

4

Apariţia este prezentată ca o vedere reală, nu drept o
viziune. Iisus este prezent ca persoană. Iisus se arată oamenilor
care îl cunosc şi care vor fi capabili să-şi dea seama cine este El.
De exemplu, în seara duminicii Paştelui, Iisus apare printre
ucenici şi Li se adresează cu salutul iudaic: „ ” (Luca
24, 36;Ioan 20,19).Apoi le arată urmele crucificării vizibile pe
trup, concret, semnele cuielor în mâini şi picioare şi ale suliţei
în coastă. Şi, conform lui Ioan 20, 22, le zice: „

”. El apare înmijlocul lor şi teama se transformă în bucuria
regăsirii.
Odată Înviat, Iisus inaugurează viaţa viitoare, lumea

definitivă. Învierea Lui a purtat pecetea iubirii lui Dumnezeu,
pentruFiul Său iubit şi pentru toată omenirea.
După cele patruzeci de zile de la Înviere, petrecute de

Mântuitorul Iisus pe pământ, El s-a înălţat la cer. Înălţarea la cer
se înţelege ca şi înălţarea oricărui corp în aer, cu deosebire că
Domnul Hristos, având trup preamărit şi fiind totodată şi
Dumnezeu Atotputernic, nu avea nici o greutate care să-i
împiedice înălţarea la cer.
Domnul Hristos S-a înălţat cu trupul la cer, căci cu

Dumnezeirea era şi este pretutindeni, şi astfel ne-a arătat şi
nouă care este ţinta ultimă a călătoriei noastre pe pământ: cerul .
Înălţarea este ridicarea umanităţii lui Iisus în intimitatea ultimă
a Sfintei Treimi şi la starea de cinste, putere şi suveranitate
deplină.
Pentru că Iisus şi-a ridicat, prin înălţare, umanitatea în

ultima intimitate a Sfintei Treimi, păstrând şi adâncind, în
proporţia înălţării, apropierea de toată omenirea, coboară la
scurt timp după înălţare Duhul Sfânt peste cei care sunt ai lui
Hristos, realizând Biserica. Duhul Sfânt, ca iubire supremă a
Tatălui, ca manifestare a intimităţii Lui, a coborât peste lume,
întrucât S-a aşezat întâi în chip desăvârşit peste omenitatea lui
Hristos, ridicată în ultimă intimitate divină. Deoarece
intimitatea lui Hristos, înălţată în acea intimitate a Duhului
Sfânt, asemenea dumnezeirii Lui, se află în acelaşi timp în cea
mai adâncă intimitate a oamenilor care îşi deschid poarta
sufletului lor prin credinţă, Duhul Sfânt îi învăluie şi pe aceştia,
ca pe purtătorii de Hristos. Biserica, mistica omenitate a lui
Hristos, primeşte pe Duhul Sfânt, în calitatea ei de trup al lui
Hristos .
Iisus Hristos S-a înălţat la cer după Înviere, atât pentru a

primi toată puterea dumnezeiască în conducerea lumii spre
mântuire, cât şi pentru a lăsa oamenilor la latitudinea lor să
decidă liber:a crede în El sau nu. Dacă ar fi continuat să stea cu
mărirea trupului Său înviat între oameni, aceştia ar fi fost siliţi
să-L recunoască drept Dumnezeu. Istoria, ca loc al vieţii de
libere decizii, ar fi devenit imposibilă.

Pace vouă

Luaţi Duh
Sfânt
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,Târgovişte, Ed.Cetatea deScaun, 2014, 265 p.+ilustraţii.

„Dezgheţul” lui N. Hruşciov şi problema
Basarabiei

întâlniri de destin

Experţii în istorie recentă şi sovietologie au admis de
mult metafora „dezgheţului”, lansată de scriitorul
Ilya Ehrenburg, pentru a denumi anii (un întreg şi

convulsiv deceniu) când URSS a fost condusă de
„ucraineanul” N.S. Hruşciov, personaj pitoresc şi
controversat, care a voit să impună lumii un „nou curs”,
dominat de sovietici, la adăpostul unei abile propagande
pacifiste, dublată de şantaj nuclear. Acestei teme, cu referire
expresă la problema Basarabiei, i-a dedicat eruditul istoric
Gheorghe E. Cojocaru un studiu monografic
de aleasă ţinută şi de real folos cognitiv.
Autorul (n. 1963), absolvent al

Universităţii de Stat din Republica Moldova
(1986) şi doctor în filosofie al Universităţii
din Bucureşti (1996, cu o teză despre

,
publicată la Chişinău, în 2009), s-a distins în
orice demers ştiinţific prin rigoare şi spirit de
metodă, pe linia „noului val” istoriografic pus
în mişcare după abolirea sistemului sovietic.
Cercetarea, tot monografică, despre

(Civitas, 2006) l-a impus
ca un specialist notoriu în domeniu, unul care
şi-a extins mereu aria de preocupări, cu apel
insistent şi profitabil la sursele de arhivă
existente, dar şi la ampla „literatură” conexă.
Monografia

, apărută la Ed.
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, 272 p.,
extinde şi aprofundează astfel suita de studii referitoare la
istoria recentă a românilor de peste Prut, istorie dramatică la
cunoaşterea şi înţelegerea căreia Gheorghe E. Cojocaru aduce
o nouă contribuţie, una de neocolit în domeniu. Alcătuită din
şase capitole (afară de şi ), noua sa
lucrare analizează câteva chestiuni de un real interes pentru
studiul acelei perioade, precum: spinoasa problemă a
„marrismului” în lingvistică; valorificarea moştenirii literare;
relaţiile româno-sovietice sub unghi geopolitic şi
etnocultural; măsurile de propagandă antinaţională impuse de
regim, la 23 septembrie 1953, în cadrul unei plenare la nivel
înalt; scurtul „dezgheţ” cultural produs după Congresul XXII
(17-31 octombrie 1961), cel în care N. Hruşciov a denunţat
crimele regimului stalinist; reactivarea „contenciosului”
teritorial sovieto-român, fără consecinţe imediate, dar
stimulând o anume rezistenţă în zona culturii, ceea ce a

Cominternul şi originile moldovenismului

Tratatul
de Uniune Sovietică

„Dezgheţul” lui N. Hruşciov
şi problema Basarabiei

introducere concluzii

înlesnit apoi recuperărimai consistente. Unele din acestea n-ar
putea fi înţelese fără apel la „dezgheţul” provocat de politica
hruşcioviană în diverse domenii, dar mai ales relativ la
patrimoniul cultural. Perioada analizată, convulsivă şi
aporetică, evocă de fapt o suită de şi , care
în ansamblu stau sub semnul destinderii geopolitice şi
îngăduie analistului să facă din „Basarabia” un caz aparte, cum
şi rezultă din cartea istoriculuiGheorgheE.Cojocaru.
Discursul său nu urmăreşte dinadins efecte literare, însă

rigoarea, precizia, tensiunea ideilor induc o
asemenea impresie, frumosul e subiacent. E
destul să cităm chiar paginile de la urmă,
dedicate „problemei teritoriale” în relaţiile
sovieto-române, pagini ce induc o atare
impresie. Fraza finală merită a fi reprodusă
consensual: „Prin îngustarea ariei de
presiune a obscurantismului ideologic în
sfera culturii şi includerea unei părţi
semnificative din moştenirea clasică literară
în procesul de cercetare, instruire şi educaţie,
s-a reuşit un efort important de recuperare
cultural-identitară, s-a redat sentimentul de
demnitate şi mândrie unei populaţii
înstrăinate cu forţa de la matricea veche a
neamului românesc. Legarea, fie şi de scurtă
durată, a unor relaţii culturale, ştiinţifice şi
umanitare între RSS Moldovenească şi
România Populară, destul de consistente faţă
de perioada premergătoare sau faţă de cea

următoare «dezgheţului» hruşciovian, a servit drept o gură de
aer pentru spiritualitatea românească dintre Prut şi Nistru,
întărindu-i capacitatea de rezistenţă şi sugerându-i nişte repere
axiologice certe de orientare” (p. 256).
Scrisă pentru categorii mai largi de interesaţi în analiza

predilectă a deceniilor 5-7 din secolul XX, monografia
profesorului Gheorghe E. Cojocaru privind

se adresează mai cu
seamă istoricilor şi constituie o frumoasă izbândă a
istoriografiei. Ea s-a bucurat deja de o bună recepţie
profesională şi ar merita să fie distinsă cu un premiu al
AcademieiRomâne.

dezgheţuri îngheţuri

e.g.

„Dezgheţul” lui
N. Hruşciov şi problema Basarabiei

Un „dezghe ” istoric i o
restitu ie istoriografic

ţ ş
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Nicolae PANAITE intersecţii

Lucrarea elaborată de cei trei autori huşeni (tatăl şi cei
doi fii) este o impresionantă abordare a unui subiect
interesant şi frumos, apreciat de lumea intelectuală şi nu

numai. Ea cuprinde 6 volume, referindu-se la premianţii NOBEL
din domeniile Fizică (193), Chimie (188), Medicină (206),
Literatură (111), Economie (87, din care 13 au fost distinşi cu
premiulAbel pentrumatematică, începând din anul 2003) şi pentru
Pace (96: personalităţi, organisme, companii,
societăţi, comitete, organizaţii). Predomină
laureaţii din S.U.A., Anglia, Germania şi
Franţa; în domeniul fizicii sunt urmaţi de cei
dinRusia şi Olanda, iar în domeniul chimiei, de
cei din Japonia, Suedia şi Israel.
Cele 6 volume, cuprinzând 1414 pagini,

sunt prefaţate de C. Toma, C. Clit şi N. Tătaru;
toate volumele prezintă şi portretele celor 868
laureaţi. În funcţie de sursele de informare,
laureaţii sunt prezentaţi cu texte de jumătate
până la două pagini, în care aflăm despre
perioada în care au trăit, ţara din care provin,
originea etnică, principalele lucrări publicate,
inclusiv cea pentru care a fost distins cu
premiulNOBEL.
Fiecare volum începe cu Argumentul

autorilor, după care este prezentat ALFRED
NOBEL - simbol al umanităţii (1833-1896),
născut la Stockholm, devenit mare şi capabil
industriaş, cu 355 de invenţii. În 1895 înfiinţează FundaţiaNOBEL
şi elaborează, la Paris, Testamentul - lăsat pentru posteritate, în
care pentru început declară: „prefer să mă dedic premierii celor vii,
decât ridicării de monumente pentru cei morţi”. La vârsta de 63 de
ani, când a încetat din viaţă, Fundaţia avea 90 de firme şi fabrici, în
22 de ţări din toată lumea.
Din 1901 se acordă şi se înmânează, de către regele Suediei,

premiul pentru Literatură, Fizică, Chimie şi Medicină; cel pentru
Pace este înmânat de Parlamentul Norvegiei. Din 1969, premiul

* NOBEL se acordă pentru Economie (în afara Testamentului lăsat
de fondator) iar din 2003 se acordă şi premiul ABEL (echivalent
cu premiul Nobel) pentru matematică, deşi mulţi laureaţi pentru
fizică şi economie erau şi iluştri matematicieni.
Setul de 6 volume la care ne referim este o sinteză completă şi

unică la noi, despre savanţii distinşi cu premiul NOBEL, bazată pe
o bogată bibliografie (inclusiv românească), în care se găsesc date

despre cei mai mulţi laureaţi, dar disipate în
diferite reviste şi cărţi.Menţionăm şi faptul că, în
multe cazuri, pentru acelaşi premiu sunt 2-3
laureaţi; au fost şi ani în care, la un anumit
domeniu, nu s-a acordat premiul.
Cine sunt autorii acestei valoroase sinteze?

George Ţoncu - un distins profesor octogenar de
geografie din Huşi (judeţul Vaslui), absolvent al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Adrian Petru Ţoncu - master în Relaţii
internaţionale (S.U.A); Mihai Cătălin Ţoncu -
doctor în ştiinţe matematice; toţi trei fiind
sprijiniţi moral de Magdalena Ţoncu - soţia lui
GeorgeŢoncu, profesoară de limba română.
Apreciez efortul celor trei autori pentru

elaborarea şi publicarea volumelor menţionate
mai sus, pentru ampla documentare din literatura
românească şi străină. Impresionează corecta
informare şi acurateţea textelor, grija editorului
(Nicolae Panaite) pentru că lucrarea să apară în

condiţii tehnice demne de toată lauda. Am convingerea totală că
sinteza asupra căreia ne-am oprit va fi deosebit de utilă deopotrivă
pentru tinerii dornici de cunoaştere (elevi, studenţi, cercetători),
dar şi pentru intelectualii seniori din diferite domenii ale ştiinţei şi
culturii.

Constantin TOMA

Istoria Premiilor Nobel (1901-2013)

*GEORGE ŢONCU, PETRU ADRIAN ŢONCU, MIHAI CĂTĂLIN
ŢONCU, 2013 -

pagini
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În genere, existenţa poeziei este, cred, în asemănare cutrăirea asumată şi consumată. Germenii frământărilor în
adăugirea lianelor imaginare ale cuvintelor, răsfrângerilor

şi revărsărilor „cântecul mut îl îndoaie”, „literele devin unele
după altele de-a rândul”, „încep prin mine a păşi spre niciunde, ca
nişte rusalce în ploaie” etc.
Femeia din volumul Editura Timpul - 2015,

în asemănare cu o „bufniţă de zăpadă”, armonizează culorile
atinse de primejdii şi aburii calzi ai temerităţii, amintind parcă de
un Bacovia al însingurării şi amărăciunii: „Şi cad, recad şi nu mai
tac din gură”, „Sunt singur şimăduce un gând”...
Traiectul liric este rezultatul radiografiei vieţii, e punte, suport

şi atingere cu spaţii ale trăirilor diurne şi nocturne. Visarea cu
ochii deschişi ne apără şi ne vindecă de maculările multiplelor
intersecţii. Elementele benefice, oscilante şi improbabile ale
construcţiei cărţii îi stau autoarei, deseori, prin preajmă; ea trebuie
să le aranjeze ca pe nişte piese dintr-un joc de puzzle. „Scrisulmeu
cald coasta-ţi împunge”, „vom respira aceleaşi tăceri otrăvite”,
„Lumina-şi scutură sânii şi salbele”, „În mine, o carte-şi târăşte
aripile grele”, „Umbrele noastre se suprapun în ceasul cu lanţ”,
„Armuri de semne peste vers” etc.
Pe aripile grele ale cărţii, Mihaela Grădinariu îşi construieşte

o inconfundabilă pistă a decolărilor spre un zigurat în şi pentru
cuvânt. Cu modulaţiile lor fine, cu muchii ascuţite, cuvintele, nu
de puţine ori incomode şi deloc uşor de stăpânit, germinează
holograme mirobolante ce clatină ţintele şi tulbură vederea.
Privirea lor cu un ochi atent conduce cititorul spre reverii şi spaţii
expurgate de palidităţi şi incertitudini. Cuvintelemai reprezintă şi
lentila prin care poeta filmează introspecţiile psihologice din
departe şi aproape.
Poezia din

este o expresie a
t recer i i ş i pe t recer i i
emoţiilor, sentimentelor
prin varii domenii ale
luminii şi umbrei, muzicii,
rugăciunii şi durerii, ale
râsu-plânsului... Imaginile
par/sunt un vehicul al
d e c o d i f i c ă r i l o r d i n
imediata apropiere în
tangenţă cu universul
casnic, intim, terestru, dar
ş i c u r e v e r b u l ,
confluenţele, semnele şi
înfăţişările astralului: „Fac
schimb de poveşti în mijloc
de casă,/ În ceara trupului,
timpul copita îşi lasă. /
Mute şi oarbe aşteaptă dimineaţa din nou / Să se târască-napoi în
coaja de ou, / În scoarţa ramei, între sfinţii fără putere, / Nenăscute
cuvinte, fără trup, fără-nviere... // Fără-de-vreme, lumina scrie-
ntre noi / Ziua din urmă, cămară ne-mpărţită la doi...”; „Nu,
poemul acesta nu ţine de foame şi sete, / Nici nu e timp de citit pe-
ndelete, / Iar timpul i-o panglică bine-nnodată / În părulmeu tăiat -
propoziţie neterminată... // Eu în poem, tu în culoarea fără cuvinte,
/ La mijloc, ne-mprumutăm unul altuia tâmpla fierbinte. //
DoamnaMoarte, când vei citi primele file / Dezbracă-te de tot, de
haine şi zile, / Un streaptease ceresc, al oaselor albe desfrâu... //
Ultimul scriitor îţi cară copiii pe râu...”; „Nu, nici tu, cititorule, nu
mai ştii dacă /Acummă citeşti sau din carne mă scoţi, / Nici unul
din noi nu-ndrăzneşte să spargă /Timpul, pradă-mpărţită numai la
hoţi... // Azi, poemul acesta doar moartea îşi schimbă, / O ia pe a
mea, cu armură şi cai, / Din turnul cu ceas, a minutelor limbă / Ne-
nvîrtemereu, sus în iad, jos în rai...”
Prezenţa persoanei iubite, funcţie de toate acestea, avându-se

în vedere împrejurarea, dispoziţia, bună sau nu, şi empatia,
enclavizează emoţia şi afectul. Limbajul, pe alocuri, este unul ce
obnubilează sentimentul, e diafan, sclipitor şi cu inspirate
paradoxuri. Deşi varietatea lexicală este construită din vocabule
şi sintagme uitate prin vechi psaltiri şi cazanii, versurile sunt
ingenios novatoare, au prospeţime care stimulează atenţia şi
binedispun lectorul, cum remarcă şi Mircea Ciubotaru. Noimele
par camuflate sub atractive covergi, precum sub o pojghiţă ce se
topeşte la o primă şi ardentă respirare. Îngerul, în semn de
siguranţă, sprijin şi protecţie, are „chipul lui tata”. Puritatea
(albul) lăuntrului luminează viaţa şi casa, deoarece ziua e „o
trufaşă ispită”, vindecarea se petrece în îmbrăţişarea din cuvânt.
Viaţa în gramatici deschide culoarele şi hublourile disciplinii şi
ordinii ce, uneori, duc spre o trecere insesizabilă pe lângă buna
dispoziţie şi ofertele clipei. Pentru risipirea celuilalt, Mihaela
Grădinariu îi dă umbra în dar, pendulând pe marginea unei
melancolii de vulcan. Surprinderile asociative se întâlnesc din
abundenţă în carte. Tropii şi urzeala simbolistică oferă un
reconfortant spectacol liric. Şleaurile aspidei mireasă au
convergenţe şi divergenţe care trimit cititorul spre locuri ale
neliniştii şi beatitudinii. Cred că versurile din această carte sunt
areşca unei tulburătoare voci poetice.

Aspida mireasă,

Aspida
mireasă
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„Misterele onomastice” ale Ia ilorş (XXI)

Mircea CIUBOTARU

CARTEA -
O TÂMPENIE!

Mircea RADU IACOBAN

Nu prea dau crezare interviurilor tv luate câte unei
babe spăriete ce n-are habar care-i capitala
României („nu ştiu, maică, nu prea le am pe astea

cu geografia!”). Pentru întâia oară îndreptat către ele, ochiul
straniu şi inhibant al aparatului de filmat le năuceşte, le
terifiază. Pe de altă parte, oriunde poţi afla monumente ale
inculturii şi prostiei dezarmante. O astfel de recentă filmare,
într-un mediu universitar canadian, pur şi simplu te lasă
perplex: Doamne, nu se poate! Ba se poate, şi încă cum! Iată că
am admirat, pe ecranul televizorului, feţele rubiconde şi
împăcate ale unor orăşeni de-ai noştri, dichisiţi, „băieţi de
băieţi”, întrebaţi, la început de veacXXI, cum şi cât citesc. Nu-s
vieţuitori dintr-un fund de cătun uitat de lume, ci ditamai
masculi eleganţi, parcă abia descinşi dintr-un „bengos” jep
Cerokeee. Am transcris câteva dintre răspunsurile lor,
amintindu-mi promisiunea lui Johannis din noiembrie 2014:
„În mine veţi avea un preşedinte care încearcă să reconecteze
cartea la om şi omul la carte, în special tinerii.” Iată rezultatele,
expuse nud, pe net: „Eu nu citesc cărţi. Te duci la un film, mai
vorbeşte cineva, când citeşti este efectiv linişte.” Fireşte,
generaţia crescută sub deviza „daţi muzica mai tare!!” nu
agrează liniştea şi tihna lecturii - adoarme. „Cum să citesc, să
distrug planeta? Păi, ca să citesc înseamnă să taie toţi copacii:
fac din ei celulită şi tipăresc cărţi. Tăiem pădurile pentru tot
felul de bibliotecuri? Nu citesc. Nu citesc!” De apreciat
pledoaria sinceră, de sorginte ecologistă: ocrotiţi pădurile! În
lume se tipăreşte câte o carte la fiecare 15 secunde, iar noi nu
luăm seama câtă „celulită” se risipeşte aiurea! „Nu citesc pentru
că am prieteni mulţi şi povestesc ei, ce să mai citesc eu?” Ce
bine-i când ai prieteni! „O carte costă 30-40 de lei, da? Exact
atâta costă un bilet la film, da? Mă duc la un film şi în două ore
am văzut tot, în imagini. Văd imagini. Să citeşti o carte durează
câteva luni, poate un an... Citeşti cuvinte care zic ceva. Eu nu
ştiu cumarată acel ceva, dacă nu-i film, să văd.” Păi, nu?Muieţi
îs posmagii?Altul: „Eu nu citesc, aştept să apară filmul. Nu, nu
citesc, pentru că mie îmi place, dacă aş citi, să mănânc ceva. Nu
pot să citesc şi să mănânc pop-corn.” Dacă asta-i problema,
există rezolvări simple: la intrarea în „bibliotecuri” să
funcţioneze un stand cu pop-corn, de ce nu şi-o bere? Încă
unul: „Dom'le, nu citesc din lipsă de timp. Eu abia am timp
pentru părerile mele. Mă interesează să citesc părerile altora?”
Cireaşa de pe tort: „E-o tâmpenie cartea, te limitează din toate
punctele de vedere, te închide în tine.” Aş fi tentat să aşez aici
opinia dură a lui WystonAuden, „Cartea este o oglindă, dacă
se priveşte în ea un măgar, n-are cum se vedea imaginea unui
apostol”, dar vreau cu încăpăţânare să cred că indivizii
intervievaţi nu-s întrutotul exponenţiali pentru generaţia ce are
întreg temeiul să se considere a reprezenta România de mâine.
Tristă Românie: statisticile arată că, doar în 6-7 ani, la noi au
dispărut trei sferturi din edituri! De unde se vede că
funcţionează, totuşi, o oarecare protecţie a „celulitei”, deşi
cartea continuă să apară în cantitaţi industriale (ca număr de
titluri) dar în tiraje proteguitor (al primejduitei celulite)
confidenţiale. Tiparul inventat de Gutenberg în veacul XV şi-a
luat viteză supersonică: e bine, e rău? N-o fi orice carte „o
tâmpenie”, dar apar şi destule opuri inutile, dacă nu chiar
idioate, vălmăşagul coperţilor ţipătoare izbutind să pitească
bobul de aur în tone de nisip. S-a dus vremea când Călinescu
credea că la apariţia unei cărţi s-ar cuveni arborat drapelul
naţional: de multe ori l-aş vedea coborât în bernă. Consecinţă:
mai întemeiată a devenit sintagma „linişte de librărie” decât
„linişte de biserică”... Mai în fiece dimineaţă trec pe lângă
biroul ce emite caziere judiciare. Coadă mereu, şi numai tineri
făloşi unul şi unul, bine îmbrăcaţi, bine hrăniţi, mereu cuOK-ul
pe buze. Cazierul le este necesar pentru emiterea paşaportului -
se vor risipi în cele patru zări, în ţară rămânând cei care (încă)
mai citesc, adică vârstnicii, din ce în cemai puţini.Oare puştanii
care se tot duc îşi vor lua cu ei şi o carte în trolerul ce zurui-va pe
caldarâmul aeroportului?Mă îndoiesc. De unde şi întrebarea ce
trebuie pusă şi nu îndrăznim săne-o punem: pentru cine scriem?

Propun acum cititorilor acestui poemation toponimo-
urbanistic un Cânt XXI, intitulat politic

, glorificând
biruinţa unui zimbru socialist asupra broscăriei feudalo-
capitaliste, în larmamahalagiilor din stradaAdunaţi şi măiastra
lucrare a renumitului cobzar Barbu, din Domneasca Ţigănime.
Opera presupune ceva imaginaţie şi multă documentaţie, căci
prea puţin din vechiul câmp de bătălie, odinioară aproape o
bahnă incertă, se mai poate astăzi recunoaşte, fără planuri de
resbel şi amănunţită hronică, acestea păstrate cu maximă
atenţiune în umbroase cotloane de depozite arhivistice. Să
privim, ca la Waterloo, panorama şi să scormonim (numai în
gând) terenul, căutând nume seminemuritoare şi repere
ajutătoare în marele cot de altădată al Bahluiului, dintre Podul
Roş şi Podul Bularga, aceste construcţii temeinice sfidând
învingătoare pe duşmanul secular, acum îmblânzit, aliniat şi
strâns în betoane, ca o biată căpetenie cumană ajunsă prizonier
în temniţa stăpânului, Homo iassiensis. Examinez mai întâi
planuri de luptă din urbea bahluviană, care au fost deja
divulgate în episoadele precedente: Josef Raschek, 1844,
Peytavin, 1857, Bejan, 1896-1897, C. Condurache, databil
între 1942 şi 1947, şi vom scoate, la nevoie, şi alte dovezi
incriminatorii ale vicleniei şi
abuzurilor inamicului public nr. 1 al
Iaşilor, chiar atunci când ciuma sau
holera pretindea întâietatea. Cercetez
cu atenţie şi vreo sută de dosare, cu
peste 10000 de file şnuruite, şi aflu...
Ce? Cârtitorii grăbiţi vor zice:

. Dreptate au, dar cine ştie ce e
Dreptatea?
Aşadar, ajungând la Podul Roş,

tocmai sub Curtea vitejilor (în
împrejurări norocoase), şi cotind la
stânga, adică, etimologic, , râul
învăluia strategic tocmai partea de
strânsură şi adunătură a oastei
iaşioţilor, cei nevoiţi să coboare în şes, între gârle, şerpi şi
broaşte, de pe la mijlocul veacului al XVII-lea, fiindcă sus, pe
deal, nu mai încăpeau de domni şi boieri, de neguţători şi
meşteşugari, de oşteni periculoşi şi popi blajini, de mahalagii
fudui şi precupeţe gălăgioase. Nu-i greu de ghicit cine erau
lăcuitorii de din vale de rovinele Frecăului (uliţă cu paşnici
beneficiari, începând din 1903, ai numelui eroic ),
anume robii din vechime ştiuţi în
(secolul al XVI-lea) şi cei de pe dreapta albiei Bahluiului,
adunaţi în şi în mahalalele, uneori poreclite şi străzi,
precum şi (atestare în 1669). Şi, ca să nu
bănuiască unii şi, mai ales, alţii că sunt invenţiuni poveştile
despre etimologia ultimului nume, citez ştiinţific un pasaj
dintr-o jalbă a unor reclamagii către Onor Primarul Iaşilor,
cetăţeni din str. Zefir, aflată tocmai în marginea de sud a
Broştenilor, loc pe care s-a construit prin anii '60 Facultatea de
Inginerie Electrică a Universităţii Politehnice, având desigur
scopul subversiv de a se anihila adierile zefiree ale Bahluiului
interbelic. Cetăţenii alegători pretindeau că trotuarul străzii lor
intrase în pământ, că apele fără scurgere se adunau în gropi, că
ţânţarii erau o pacoste şi că nu mai puteau suporta „cântecul
broaştelor” (Arhivele Naţionale Iaşi -ANI -, - PI
-, dos. 23/1943, f. 152 r.-v., cu semnături compromiţătoare). Le
dăm parţială crezare, căci ei ar fi trebuit să fie, dimpotrivă,
mulţumiţi că, deşi orăşeni, trăiau în , cum din
neintenţionată (deci sinceră) eroare scria un edil pe un plan
ozalid al Iaşului (ANI, PI, dos. 356/1906, vol. 1, f. 230). Mai
constat că nu e o întâmplare, ci chiar o predestinare faptul că

, care separă, prin spate, clădirileUniversităţii
Politehnice de vechile străzi ale Broştenilor, va fi primit acest
frumos nume, după o propunere a unui consilier municipal, în
amintirea nemuritorului cântec al milenarului batracian,
muzician expert în valorificarea sonorităţii timpanelor.
Gluma e... glumă, dar pe la sfârşitul lui februarie, când se

topeau zăpezile şi începeau să curgă sloiurile pe Bahlui,
oamenii se gândeau la ce e mai rău, fiecare ca Stan Păţitul, căci
o păţeau rău de tot, cam o dată la trei-patru ani, până prin 1913
şi chiar după rectificarea albiei. (Amintirea din iunie 1932 nu a
dispărut cu totul din memoria colectivă). Imediat, Primăria
intra în... situaţie de urgenţă, din care ieşea onorabil doar dacă
nu se înecau prea mulţi oameni şi vite şi nu se prăbuşeau chiar
toate casele inundate, cu 1,5 m nivel de apă în încăperi, cum s-a
întâmplat înLipovenime, pe străzile de pe dreaptaNicolinei, de
la Mănăstirea Frumoasa şi până la vărsarea în Bahlui, şi pe tot
şesul frecventat atunci, în devălmăşie, doar de cabaline, bovine
şi ovine şi ocupat acum de cartierele Alexandru cel Bun şi
Dacia (ANI, PI, dos. 130/1893, f. 59, plan ozalid cu situaţia din
23 mai 1897, şi dos. 373/1897, f. 5, plan ozalid, cu terenurile
inundate la 1 aprilie 1897). Se agitau şi angajaţii de rând ai

correct
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administraţiei, podarii, dotaţi cu topoare de spart gheaţa, cu
căngi de tras sloiurile dintre pilonii podurilor de lemn, cu
otgoane, plute sau şăici, pentru salvarea sinistraţilor. Bântuiau
şapte asemenea ambarcaţiuni pe la Podul de Piatră şi Podul
Roşu, în aprilie-iunie 1897. Detaliile acestei lupte mereu
pierdute cu Bahluiul şi aliata sa de nădejde Nicolina nu pot
încăpea în paginile acestei cronici toponimiste. Dar trebuie să
fac loc aici povestirilor cu alte poduri şi punţi, construcţii de
mare necesitate în vremuri normale şi salvatoare în ceasuri de
cumpănă hidrometrică. Cei din Broşteni puteau fugi spre
locurile mai înalte, când nu era prea târziu, doar pe două poduri
şi o punte. La Podul Roş am zăbovit destul, deşi multe s-ar mai
putea adăugi (cu alte prilejuri), iar acum a venit rândul

, despre care s-ar putea trăncăni în voie, dacă un noian
de informaţii inedite nu ar lămuri deplin şi precis „biografia” sa
fără de viaţă.
Orice navigator pe internet (nu pe Bahlui!) poate afla repede

că podul de lemn numit a fost construit în anul 1932, că a
fost reparat şi consolidat demaimulte ori, ultima dată în 2003, şi
demolat în 2006, după ce în noiembrie 2005 a fost dată în
folosinţă o pasarelă (punte pietonală) de beton, construită
alături de podul cel vechi. Şi cum moda se globalizează acum

mai abitir decât orice alt nărav de gândire, tinerii amorezi,
păsărele şi păsăroi de prin vecini (Facultatea de Textile Pielărie
e tocmai peste drum), creativi prin imitaţie şi dezamăgiţi apoi în
practica de toate zilele, au făcut din puntea ieşeană un pod al
îndrăgostiţilor, ca la Paris - cum altfel? -, asigurând trăinicia
legămintelor de moment cu lacăte atârnate în balustradele
punţii. Gurile rele spun că podul chiar s-ar putea prăbuşi sub
greutatea atâtor tone de jurăminte-beton, dar eu cred că timpul şi
rugina îşi vor face conştiincios datoria, spre salvarea acestui
simbol al biruinţei tehnicii asupra fostului duşman sortit de
naturăEşului.
Rezumată astfel, istoria a acestui pod pare subiect de

telenovelă cu un singur episod, dar bogatele mărturii
documentare ale avatarurilor sale îi dau un suflu de epopee eroi-
dramatico-satirico-postmodernistă, nutrită de neputinţă şi lene
cronică, de resemnare fatalistă (Dă, Doamne, să nu se
întâmple!) şi de situare , unde totul se
întâmplă, inclusiv asigurarea unui capăt de pod cu... gunoi. Cu
îngăduinţa spaţiului tipografic rămas, rezum şi eu o variantă

a poveştii lui Trancu (podul!).Aşadar, prin anii trecuţi '60,
se şoptea că podul acesta amintea de Grigore Trancu-Iaşi, fost
ministru al Muncii şi odios duşman al clasei muncitoare, căreia
îi îngrădise dreptul la grevă prin eficienta Lege Trancu (1920).
Legiferarea era vehement înfierată de propaganda comunistă,
dar perfect aplicată de acelaşi regim, chiar cu îmbunătăţiri
radicale, mergând până la desfiinţarea zisului drept. Jumătăţile
de măsură, burgheze, nu puteau fi admise. Omul nu a păţit
nimic, fiindcă a avut grijă să moară la timp (în 1940), dar
numele a trebuit să fie radiat din memoria istorică. De
aceea, prima porţiune a fostei (pornea din str. Sf.
Lazăr, străbătea oblic Broştenii până la Podul Trancu şi
continua, peste Bahlui, înainte de 1960, până în şoseaua Ţuţora)
a fost redenumită după 1948 , hodonim justificat
doar de închipuirea biruinţei finale a nobilului animal asupra
coriştilor batracieni de tristă amintire. Podul însă şi-a putut
păstra numele în uzul oral şi neoficial, mereu neascultător şi
subversiv faţă de poruncile ocârmuirii. Dar fiindcă soarta este
ironică, cum se spune, ea s-a amestecat şi în lupta ideologică şi a
înceţoşat opiniile, căci podul şi str. Trancu nu au nicio legătură
cuministrul GrigoreTrancu-Iaşi. Pentru clarificări, istoria reală
a podului trebuie aşezată corect în topografia zonei, fiindcă sub
acelaşi nume se ascund două poveşti: prima a unui pod de peste
albia veche a Bahluiului, construcţie cu început incert databil (o
vom indexa ca ), cealaltă a altui pod (
), aşezat pe cursul rectificat (după 1910) abia în 1935 (nu în
1932) şi destinat în prezent ritualurilor religiei lui Eros.
Desluşirea lor în documente o amân pentru Cântul următor, cu
speranţa că până atunci va spori cu câteva lacăte prestigiul de
garant al fericirii juvenile atribuit PoduluiTrancu.
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Straturile
sufletului

Ioan HOLBAN

Tonalitatea elegiacă din (1996),
(1999), (2013) şi

(2014) lasă loc unei poezii de notaţie în cea mai
recentă carte de versuri a lui George Pîrîu,
(Editura Junimea, 2016); poetul "fotografiază" realul, ceea ce aş numi

lui, îl fixează în instantanee care transfigurează o continuă
celebrare a vieţii - în versuri, dar şi în fotografiile însoţitoare, foarte
reuşite, realizate de George Călin Pîrîială, dînd seama încă o dată
despre -, căutînd mereu ceea ce e frumos, delicat,
înaltul pururea senin, cu imagini ale elanului vital, ale creşterii fiinţei
în fluxul energiilor pe care le dau "puterea pămîntului", plesnetul
mugurilor, zborul cocorilor "ce cară depărtarea pe aripi": strîngerile
de inimă, cum le spune în sau tristeţile care se insinuează într-
o (im)probabilă clipă a plecării se topesc în bucuria de a trăi cu
sufletul plin de vise pentru că e, în fond, o continuare a
aventurii vieţii cu suma intactă a valenţelor sale: "Vin zilele
dezlipind/ Surîsul de pe buze/ Auzi mai greu plesnetul mugurilor/
Cauţi o atingere/ Dar cerul e mai aproape/ Decît aproapele/ Un cîine
măturînd cu bucuria/ În faţa paşilor tăi/ Împrăştie recunoştinţă/
Lingîndu-şi degetele/ Cocori zburînd/ Îţi cară depărtarea pe aripi/
Iubirea se măsoară în ani/ Paharul de vin roşu/ Priveşte cu tristeţe/
Sticla goală/ Somnul se ascunde/ Aşteptînd plecarea" ( ).
Aproape fiecare poem are o oglindă în fotografiile lui George Călin
Pîrîială căruia poetul însuşi îi : "Copacii/ Primesc picioarele
albinelor/ Să le spele/ În genunchi/ Încălţîndu-le cu stamine/ Inimi
fierbinţi/ Scriu îmbrăţişării răvaşe/ La umbră/ Poetul pozează/ Urme
pe aleile neştiute/ De flori/ S-au aşezat raze/ Sclipind perlele de pe fire
de iarbă/ Aşteptarea/ Transformă oamenii în statui" (

).
Căutînd mereu locuri şi argumente pentru a-şi "prelungi trăirea",

într-o , cum spune într-un text cu acest titlu, poetul
se identifică în "iarba crudă a primăverii", îşi colorează gîndurile cu
mîinile copilului ( ) şi în culoarea florilor neofilite
( ), nu-i plac oamenii căzuţi în genunchi, ci aceia
care îşi îngrijesc florile din "straturile sufletului" ( ),
trăieşte fiecare secundă ca şi cum ar fi ultima, urmînd spusa
geotheană - "clipă, opreşte-te, eşti atît de frumoasă!" (

) şi dăruind "firul de bucurie" celor singuri
( ); "fericiţi sînt acei ce
nu-şi văd adîncul" şi "nimic din ce-i
frumos nu mi-e străin", exclamă
poetul, păstorul florilor de tei,
năzuind să vieţuiască
( ), alergînd prin
fînaţul bunicilor "să culeg polenul
sînzienelor pe gene" ( ),
prieten cu zborul încă din copilărie:
poetul din e
robit realului viu, polimorf, pulsînd
viaţa, sîngele, sevele, dezlegat de
lut, sub un cer de unde plouă cu
aripi verzi: acesta e poetul din
cartea bucuriei, viului, luminii; "Cert lutul/ Ce încearcă dimineaţa/
Să-mi înghită forma/ I-am arătat/ Razele soarelui/ Ce-mi ating
gîndurile/ Mai am timp încă frumos/ De aşezat într-o carte/ De trimis
undeva/ Unde aşteptarea/ Mai are sens" ( ). Cum se
vede, semnul trăitului e, la George Pîrîu, ; nimic nu
întunecă superbia trăirii în bucurie şi lumină, aici şi acum: urîtul e
începutul frumosului ( ...), focul nu a al extincţiei, ci al
energiilor vieţii, soarele şi nu întunericul, focul şi nu frigul, jeratecul
şi nu nopţile lungi ale iernilor reprezintă imaginile dominatoare în
poezia lui George Pîrîu, unde chiar şi adolescentul "cu păr alb cară
soarele în priviri" ( ), iar momentul naşterii
monştrilor "bolborosind în pîraie" din îşi găseşte repede
alternativa luminoasă alături, în petale, polen, bucuria copiilor şi
culorile curcubeului: liniştit, fără patimă, trăit cu femeia-
înger, în lăuntrul său de un poet care, în această carte, ca şi în
volumul anterior, , (re)găseşte prezenţa din absenţă
în povestea mitologică a lui Pygmalion şi Galateea, figura de
identificare a erosului în lirica sa: "Am transformat sufletul/ În daltă/
Braţul în ciocanul lovitului/ Să sculptez urma/ Unei minuni/ Timpul
m-a ajutat/ Să-ţi acopăr cu ochii/ Naşterea/ Pieptul/ Mi-a cutremurat
căuşul palmelor/ Umerii drepţi opreau/ Avalanşele negre/ Alunecate
din păr/ Braţele/ Gurile menestrelilor/ Le-au cîntat/ Tălpile ţi-au
înfipt picioarele/Coloane de templu/ În timp" ( ).
Două sînt temele majore care trimit poezia lui George Pîrîu în

metafizic, mai întîi, în pedagogia relaţiei "iniţiat-novice", apoi. Vinul
roşu, mereu ( , etc.), împărtăşania şi
spovedania, tămîia, binecuvîntarea preotului "spre curăţirea
păcatelor grele", într-o euharistie profană, semnifică, într-o subtilă
poezie a sentimentului religios, încercarea fiinţei de a se salva şi de a-
şi ridica înspre cer aripile sufletului (

). Cele mai multe poeme, însă, fixează o
dimensiune "pedagogică", mai aproape de codul moral al unor
cugetări şi aforisme, decît de freamătul liric; poetul, care îşi zice aici
"Sfătuitorul", îl învaţă pe Delfin ce sînt smerenia şi rugăciunea,
împăcarea cu sine, iubirea pentru aproapele său: "Roagă-te la poarta
ta/ Să poţi intra în interiorul curat/ Al timpului/ Cunoaşte-te pe tine/
Ascultîndu-ţimuzica din templul/ Inimii/Aşază-ţi coloanele braţelor/
Sprijin umerilor/ Ce susţin cerul/ Strigă după ajutor/ În pustiu/ Şi-?i
va răspunde ecoul/Minunîndu-te/ Nu aştepta/ Desprinde-te de trecut/
Aşază sufletul/ În palmele prezentului/ Trăind/ Pentru cei ce au uitat
s-o facă" ( ). o carte
de etapă a unui poet care contează din ce în ce mai mult în peisajul
liricii ieşene.

Oul împuşcat Tălpile
timpului Riduri pe ochi Cerşetorul de
foc

Toamna cuvintelor

Linişte

Tristeţi

Spălatul
picioarelor

Teama de mine
Taina secundelor

Puţin dar mult

Atingerea
dintre înger şi om
Atemporal

Misterul găsirii

Amintiri

Toamna cuvintelor

Semnul trăitului

Adevăr

Povestea unei clipe
Prăpăd

Cerşetorul de foc

Pygmalion

Tristeţi Început

Blîndeţe, Iertare, Trebuia să
mi se întîmple, Ajutor

Rugăciunea de dimineaţă Toamna cuvintelor

idealitatea

puterea imaginii

aici dincolo

pozează

epopee a trăitului

fără timp

semnul poeziei

în erosul
dăltuită

evocat

e

Lucidităţile
Luciei

Un editorial se poate scrie fie dilatând
gazetăreşte un zâmbet sau o înjurătură,
ceea ce atrage cu precădere interesul

imediat al cititorului, fie formulând o întrebare de
actualitate, cu solicitarea unui răspuns şi sugerarea
implicită a rezolvării, fie, în fine, printr-o construcţie
mai elaborată, de sorginte eseistică, menită să
susţină argumentat o demonstraţie cerută tot de
imperativele şi nervul actualităţii.Articolele semnate
într-un cotidian local de botoşăneanca Lucia Olaru
Nenati şi adunate în cartea recent apărută Scrisori din prezentul meu
se revendică din cea de a treia categorie, asigurând prestaţiei
gazetăreşti un salutar spor de intelectualitate. Autoarea a debutat
editorial în poezie, cu volumul Cea mai tânără Ecaterină (Ed.
„Junimea”, 1975) şi-mi amintesc că i-am reproşat redactorului de
carte utilizarea, în referatul de susţinere, a prea desei formule „o voce
lirică distinctă”. Timpul i-a dat dreptate: Lucia Olaru-Nenati avea să
publice încă 8 volume de poezie, toate atestând o voce evident
distinctă, ce avea să se afirme nu numai în spaţiul poeziei, ci şi în al
istoriei literare, muzicologiei, literaturii pentru copii. Iar acum, prin
prestaţia gazetărească de reală altitudine culturală (şi cetăţenească),
îşi adaugă încă o marcă a distincţiei vocii, într-un peisaj publicistic
general pe cât de divers, pe atât de flagrant inegal valoric. Este
interesant de urmărit şi despre ce scrie autoarea, şi, mai ales, cum
scrie. Mai întîi, despre ce scrie. Nu este ocolit niciun eveniment de
oarece semnificaţie, întrucât, cum declară, „un scriitor nu e doar un
visător în turnul său de fildeş, ci un om al vremii sale, faţă de care nu
poate şi nu trebuie să rămână indiferent.” Drept pentru care scrie cu
năduf despre soarta pământului României, vândut în neştire
străinilor (alte ţări practică restricţii severe), despre Grigore Vieru,
„de jure, primul cetăţean de onoare al Botoşanilor”, propune premii
pentru „devotament şi fidelitate culturală”, deplânge faptul că „aura
culturii, literaturii, valorilor spiritului, ce părea odinioară o
paradigmă eternă, s-a subţiat de tot”, discută despre „starea de glorie
în durată ” (apropo de Trianon), ironizează „femeia cu barbă

premiată la Eurovision”, încearcă explorări menite să
reveleze „România tăcută, autentică şi profundă”,
rezonează la emoţionante manifestări de compasiune
colectivă apte să „diminueze cel mai cumplit flagel al
timpului nostru, singurătatea fiecărui om în mijlocul
semenilor săi”, enumeră calităţile de pretins oricărui
prezidenţiabil („un asemenea om ideal e greu de găsit
şi ar trebui să fie construit în acest chip...”), consideră
„zguduitoare lecţia dată de asiatici despre cum să-ţi
faci respectată istoria şi naţiunea ta”, condamnă
„produsele de subcultură, manelele şi atâtea
înjghebări de vulgaritate”, cu încredere în „cultura
românească ce încă mai conţine un însemnat tezaur
viu de valori şi diversitate”... ş.a.m.d. Toată cartea
este traversată de o perpetuă închinare la duhul lui
Eminescu (autoarea a fost muzeografă la Ipoteşti şi

directoare a Teatrului „Eminescu”) şi la tot ce înseamnă românism
autentic. Scrie cu reponsabilitate, cu gândul la mâine, fără a uita acel
ieri pilduitor din care ne tragem, supus acum unei rafale de
„demitizări” greu de acceptat fie şi numai prin comparaţie cu cele ce
se petrec în viaţa spirituală a altor naţii europene. Din prea mult drag
de Eminescu, autoarea acceptă „basna” (în opinia mea) cu asasinarea
poetului - mă rog, e dreptul fiecăruia să creadă cum şi ce consideră că
merită crezut. Profit de această succintă recenzie pentru a clarifica o
chestiune atât de înfiptă în mentalul colectiv, încât pare de neclintit:
capitolul de la pag. 235 se intitulează „Secolul XXI va fi religios sau
nu va fi deloc” (Malraux). Dincolo de faptul că prin „religios” ne-am
deprins să înţelegemdoar „creştin”, pare a ivi se un neaşteptat început
de confirmare: nu cumva chiar intrăm sub semnul unui secol ultra-
religios... dornic să-l înlocuiască silnic pe Iisus cu Mahomed?
Trebuie însă spus, ba chiar strigat cu voce tare, căMalraux a dezminţit
nu o dată profeţia ce i se atribuie, considerând-o ridicolă: „Mi s-a pus
în gură «secolul XXI va fi religios». O profeţie ridicolă. Cred, în
schimb, că dacă umanitatea secolului viitor nu găseşte nicăieri un
model exemplar de om, va fi rău” (declaraţie publică din 1975, reluată
în repetate rânduri). Şi, oricum, termenul exact nu era „religios”, ci
„mistic” - nu-i tot una! Cât despre titlul cărţii Luciei Olaru Nenati:
trebuie înţeles ca asumare, nu ca delimitare: „prezentul meu” este
prezentul nostru, examinat cu obiectivitate şi compasiune de un ochi
lucid, avizat şi neiertător.

M.R.I.

Traian D. LAZĂR

Poezie i
biografie

ş

Biografismul, existenţialul sunt cele două axe ce străbat
(Editura Geea, Botoşani, 2015), ale fiinţei

poetice care poartă numele .
Poate că paradigma critică sainte-beuveiană este vetustă, dar

cum altfel poţi comenta o poezie precum , cu
trimitere precisă la un anume moment din biografia poetei, pe care,
întâmplător, l-am aflat şi în proza sa? Este momentul în care copilul,
absolvent al şcolii gimnaziale,

, departe
de mama care l-ar fi dorit, în continuare, sub aripa
ei protectoare. Amintirea acestui moment

a stăruit ca o în sufletul mamei,
care, târziu, în spiritul tradiţiei creştine, îşi cere
iertare copilului ajuns matur

Biografismul altor câtorva dintre poeziile
volumului trebuie, însă, receptat şi comentat în
paradigmă barthesiană, întrucât în ele Istoria nu
este prezentă în formă concret individuală, nu este
personalizată, ci apare contextual, ca mediu al
fiinţării. În trenă eminesciană („

”), poeta se referă la invadatorii, din trecutul
îndepărtat, ai spaţiului existenţial:

, continuând cu cei
din trecutul apropiat

, spre a puncta şi consecinţele acestor
invazii. Nu sunt uitaţi nici invadatorii ideologici, care ne-au pus

Urgia (teroarea) Istoriei prezente capătă tînguire de bocet:

. În paradigmă existenţială, cauza stă în
faptul că ne-au părăsit zeii protectori, lumea fiind dirijată de zei falşi.
Dumnezeu e dezamăgit de propria creaţie:

Dar nu o distruge,
această lume, ca în Vechiul Testament, ci o părăseşte:

În căutarea şi formularea soluţiei de salvare, de mântuire, poeta
nu urmează linia heideggeriană, a existenţialismului occidental activ,
care prevede transformarea omului, devenirea lui internă în sălaş
atrăgător pentru zeii plecaţi, ci împărtăşeşte concepţia oriental-
ortodoxă a omului resemnat, pasiv, care aşteaptă ca zeii să-i
netezească drumul vieţii:

Omul
mioritic trebuie să plătească vămile fiinţării, aşa cum decedatul
plăteşte vamă la trecerea punţilor către lumea dedincolo.
Privită din acest unghi, existenţa pare searbădă, dar în optica

Vămile fiinţei
MariaBaciu

Povara amintirii

pleca de-acasă
într-o dimineaţă, se ducea în lumea mare

dintre
destine povară

: Nu te-am putut
apăra, mamă,/ Dar, mai ales,/N-am putut fi lângă
tine/ Când ai avut nevoie .../Şi vor fi fost multe
asemenea clipe.../ Iartă-mă, copile!...

după vremurimulţi
veniră

Au trecut pe-
aicea hunii/ Şi gepizii şi avarii

: Pe pământul meu „redus”,/
Au venit un turc şi-un rus

Să
umplem fisura Istoriei/ cu trupurile noastre,/Să mulgem vacile
colhozului/ Şi să înălţămoaltăEră.

Slugi
am fost şi vom rămâne:/ Eu, român, şi tu, român,/Pentru un coltuc de
pâine/ vom trudi la un stăpân

Dumnezeu priveşte/ de
Sus,/ Sătul de creaţia Lui./ DeOameni şi de Vecii...

E Dumnezeu
plecat din lume./Numiţii se proclamă zei!/ Da-s zei mărunţi, fără
renume,/ FărăOlimp, ca vai de ei...

Doamne, ai făcut Pământul/ Cu tot ce ne-a
trebuit,/ Dar nu mi-ai făcut şi mie/ Un parcurs mai fericit...

inevitabilului, a legităţii existenţiale, e loc şi pentru libertatea de
manifestare. Cum viaţa omului se desfăşoară sub spectrul divinităţii,
vămile sunt înţelese şi acceptate ca un dat divin, ca parte a
normalităţii existenţei. Omul, poeta însăşi, este un dat al divinităţii
( ). Totuşi, în
concepţia poetei, viaţa nu se desfăşoară sub semnul predestinării,
dimpotrivă, omul are libertatea deciziei:

Universul poetic al Mariei Baciu este multidimensional şi
variat. În el, poeta beneficiază de libertatea alegerii, de alternativă, de
liberul arbitru, cum se spunea în secolul al XVI-lea, în timpul
reformei religioase protestante:

. Norma existenţială
urmată de Maria Baciu este:

desemnează .
Oare aceste vămi sunt pedepse, precum plăgile
biblice prin care Iehova „bătea” pe cei ce îi încălcau
voinţa, sau acte purificatoare? În poezia Mariei
Baciu, nici măcar urgiile Istoriei nu apar ca plăgi, ci
ca acte purificatoare pentru slăbiciunile omeneşti,
pentru încălcarea normelor existenţiale divine:
însingurarea, iubirea neîmplinită, gândurile negre,
tristeţea etc. De asemenea slăbiciuni trebuie să te
îndepărtezi, să nu vieţuieşti în capcana lor.
A trăi în singurătate e ca şi cum ai sta
, ca şi cum ai purta .

Poeta e decisă: ţie, singurătate, .
Tristeţea, simţământ dezagreabil, asociat toamnei,
generează disperare

, clamează poeta.
Gândurile negre, asemănate cu sau cu o

,
, subminează personalitatea, aduc

şi
. Omul trebuie să se îndepărteze de ele, să nu le admită:

. Iubirea neîmpărtăşită alimentează energii negative, te
împiedică să te bucuri de viaţă:

Existenţa nu înseamnă doar evitarea păcatelor şi purificarea.
Sufletul nu trebuie să-ţi fie , deşi cam aşa e
mereu. Exprimând un moderat hedonism , poeta argumentează că
viaţa trebuie trăită şi pentru plăcerile pe care ţi le oferă: să înfloreşti în
numele iubirii, să simţi avânturile primăverii, să te dăruieşti
semenilor, să-ţi vezi copilul scriind, să te strecori în zori pe drumuri
neumblate şi nefiresc de frumoase

Iar dacă toate acestea şi
câte altele nu sunt posibile, spre amintirile
copilăriei ori ale adolescenţei, când

Şi, mai ales, în acest , păstrează speranţa

Sunt semnul încă netradus/ Al Preaînaltului de Sus

L-am lăsat peDumnezeu să
facă ordine/ În mine,/ Iar El mi-a dat un caiet şi un pix,/ Spunându-
mi: „Mâzgăleşte şi tu/ Foile astea şi fă-ţi Universul tău!”/ Şi mi l-am
făcut.

Nu ştii nicicum,/ Pe-un drum, pe
care-apuci,/Dacă sunt flori/ sau putrezite cruci/ ... Dar întâlneşti/De
toate-n drumul tău,/ Călăuzit de bine/ Şi de rău

Porneşte cu,/ Credinţă, gând curat,/ Şi-
ntâmpină/ Tot greul ce ţi-e dat!

Greul ce ţi-e dat vămile fiinţei

pe coji de
nuci coroană de spini uscaţi

nu mă supun

. De vântul ei pustiu şi rece,/ Ne
vom salva, ne vom salva

minele
mitralieră clănţănind Măcinate în neştire şi
îndelung dungi
pe frunte, cenuşă pe tâmple fac prohod/ În legea

lor Să
mergem! Nu

Stăm alături,/ iar tu eşti absenţa/ Ori
partea mea înstrăinată ... Noi gândim bucuria/ Ca pe un dar făcut
altora.

când cu miere, când pelin

, să trecem ca vara,/ Să ne umplem
de rod/ şi să facem vieţii/ Cer de aur şi pod!

deschide uşa mântuirii
Prieteniile erau/ Poveşti

frumoase./ Şi durau... Mai întoarce-te/ Sub tei.../ Din cireşi/ Cu
foşnet vechi,/ Pune-ţi cercei/ La urechi!/ Mai descalţă-te/ Şi-
aleargă,/ Să-ţi uzi tălpile/ Prin iarbă,/ Dormi pe-un braţ/ Cosit, de
fân,/ Strângând merele la sân,/ Mergi la râu/ Şi scaldă-te,/ Leapădă-
ţi/ Păcatele/ Şi-ntoarce-te/ Printre flori,/ Pentru alte/Noi ninsori!...

veac de urlete şi cruci :
Poate mai avem o şansă,/ Poate vom mai vrea să naştem/ Omenirea
ceape care/Nici n-o ştim nici n-o cunoaştem.
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Ce (mai) înseamn
„poet universal”?

ă
eminesciana aperto libro

„Trecute
vieţi de autori
şi cărţi, ziare
şi reviste”

Noul volum
, cu subtitlul “De la romantism la

proletcultism”, al lui Constantin Bostan confirmă
vocaţia unui cercetător atent al istoriei literare, mai ales al acelor
zone, fragmente sau episoade lăsate în uitare, ignorându-se unele
scrieri şi idei care pot întregi imaginea trecutului nostru cultural.
După realizarea remarcabilului proiect „G.T. Kirileanu”, cu
volume originale despre marele învăţat şi cu multe ediţii îngrijite
în seria Restitutio, Constantin Bostan, el însuşi un iubitor şi
promotor al idealului românesc (după unii, şi nu puţini, un subiect
vetust), cercetează biblioteci şi arhive, studiază şi scoate la
lumină documente, mărturii, opinii, interpretări de analiză şi
sinteză rezultând un corpus de texte cu apăsate reverberaţii pentru
cititori. Sumarul volumului I (la Editura ieşeanăTimpul, 2015), în
intenţia criticului urmând şi altele, ne dă imaginea unui conţinut
extrem de interesant din care semnalăm doar câteva capitole:
Călătoriile unui „viteaz” îndrăgostit de România (francezul Jean
Alexandre Vaillant), Ion Creangă - un cu bucluc,
Publicitatea, acum un veac şi (aproape) jumătate, Eugen Relgis -
necunoscut, Octav Băncilă „un proletar necăjit”, N. Iorga,
admirator şi ghid al Reginei Maria, „Scânteia” şi Silviu Brucan -
pe culmile „stilistice” ale indignării..., Zaharia Stancu versus
IuliuManiu, Eugen Jebeleanu - surâsul urii(shimei).
Măsura echilibrului şi a muncii migăloase înseamnă reuşita

aducerii în actualitate a în care unele personaje ale
vremii evocate au reînviat şi consolidat procesul literar, altele,
dimpotrivă, au aderat la paradigma unei ideologii în asincronie cu
estetica şi etica scrisului autentic. Autorii, cărţile, ziarele şi
revistele asupra cărora s-a oprit istoricul literar ne apar ca nişte
„portrete” în tuşe albe şi negre, aflate într-o „expoziţie” cu un
melanj supărător. Se cerea aici o punere în ordine a valorilor, cu
abilitate şi profunzime, dar şi cu un stil aparte de construcţie a
argumentelor şi armonizare a ideilor. Astfel, luăm cunoştinţă cu
profilul cărturarului şi scriitorului J.A. Vaillant, francezul
îndrăgostit de istoria, cultura şi frumuseţile naturale ale ţării
noastre, cel care a fost „unul din primii traducători ai literaturii
române într-o limbă de circulaţie universală”, acest fapt
petrecându-se acummai bine de 170 de ani. Continuăm lectura şi
ajungem şi la „întâiul manual întocmit de Ion Creangă şi câţiva
colegi ai săi întru dăscălie de la preparandola ieşeană - „Metodă
nouă de scriere şi citire pentru usul clasei I primară”. (Iaşi, 1868)
Vom remarca în continuare paginile consacrate modului în

care se făcea acum un veac şi jumătate, mai ales în
ziarul „Timpul”, unde cercetătorul nostru aruncă „câte o scurtă şi
amuzantă ochire prin coloanele de publicitate ale ultimei pagini (a
IV-a) a celebrului periodic” sau în „Almanahul de învăţătură şi de
petrecere” întemeiat la 1842 de M. Kogălniceanu. Este evocat
Ioan Ianov, scriitor, avocat, om politic, cu priză în Iaşul bântuit de
probleme sociale şi politice, „încă mustind de lui V.
Alecsandri, pe care - programatic ori doar cu epigonice resurse -
incisivul comediograf parlamentar ”. Suntemmartori
şi la peripeţiile revistei de folclor „Şezătoarea” luiArtur Gorovei,
îl cunoaştem pe „necunoscutul” dar reputatul umanist Eugen
Relgis, cel care a atras preţuirea lui Romain Rolland, Heinrich
Mann, Stefan Zweig,Albert Einstein, apoi curiozitatea cititorului
se îndreaptă spre memoriile Elenei Alistar, prima şi unica femeie
prezentă în legislativul de la Chişinău, cel care avea să proclame
în 1918unirea cuPatria-Mamă.
Ultima parte a volumului prezintă autori, cărţi şi ziare în

maniera obedientelor fraze şi în spiritul realismului critic pentru
că, nu-i aşa, se intrase din plin în era puterii populare şi în
propagandistica noilor realităţi ale timpului. Un Mihail
Davidoglu, de pildă, reprezintă „un studiu de caz”, cu tuşe
generalizatoare pentru o bogată pleiadă de „cântători ai omului
nou”, după cum un Silviu Brucan ajunsese pe culmile „stilistice”
ale indignării exprimate în „Scânteia”. „Vânduţi străinilor, au vrut
să ia calea străinătăţii! I. Mihalache, N. Penescu, Ilie Lazăr, N.
Carandino au fost arestaţi în momentul când se pregăteau să fugă
cu avionul peste hotare. Ei erau amestecaţi în acţiunile criminale
ale unor elemente duşmane poporului. Fuga fusese ordonată
personal de IuliuManiu” - titramasiv şi acuzator SilviuBrucan pe
primele trei coloane din fondul primei pagini a „Scânteii”. Şi când
te gândeşti că acest personaj penibil, politologul „democrat” al
anilor '90, umplea ecranele televiziunilor cu „lecţii de morală”,
reţinând din toate manipulările sale jurnalistice de-a lungul
„epocii de aur” doar „romantismul revoluţionar”, uitând să-şi
pună întrebarea: „cui şi la ce a servit genocidul ideologic în care a
fost trup şi suflet?”
Notele, atmosfera timpului evocat, profundele observaţii,

frământările politice, sociale, culturale, episoadele inedite,
constatările pertinente - toate conferă acestui remarcabil volum

calitatea primă potrivit căreia adevărul şi realitatea
nu pot fi puse la îndoială. Pasiunea istoricului nostru literar se
cuvine apreciată în strânsă conexiune cu proiectele cărturarului,
atent la istoria ideilor şi a curentelor de gândire, cu atât mai
importante cu cât ele s-auprodus într-o epocănespus dedificilă.

Trecute vieţi de autori şi cărţi, ziare şi
reviste

povăţuitoriu

contextului

publicitatea

cântecele

le-a replicat

autenticitate,

Trăim o epocă de nelinişti şi întrebări. Eminescologia a
ajuns şi ea, iată, la ceasul greu al marilor problematizări
postmoderne. „Ce (mai) înseamnă ‹‹poet naţional››”?, se

întreba, în paginile , cu cîţiva ani în urmă, Dan
Mănucă, hotărît să umple golurile lăsate de cartea coordonată de
Ioana Bot în 2001, . „Istoria
şi anatomia” sintagmei cu pricina, ca expresie a unui „mit cultural”
românesc, erau enunţate în subtitlul volumului, dar lăsate în
suspensie de echipa de cercetători de la Cluj. În consecinţă,
profesorul ieşean ne dezvăluie data (1888) a învestirii poetului nostru
cu acest titlu nobilar (printr-un construct lexical moştenit de la un
altul, mai vechi, „autor naţional”, atribuit în special lui Vasile
Alecsandri) şi stabileşte semnificaţile lui actuale, multiple, prin
apelul la definiţii-clişee îndeobşte cunoscute: („cea mai
glorioasă întrupare a geniului românesc"), („o conştiinţă de
cultură"), („ieşit din adîncul firei româneşti"), -

(„expresia integrală a sufletului românesc”), („un
maiestos sens al istoriei"), („cel mai genial poet al naţiunei
noastre"). Mult mediatizatul dosar privind destinul naţional al lui
Eminescu, cu adeziuni necondiţionate, pledoarii înfocate, îndoieli,
rezerve şi chiar respingeri sacrilege, este, credem, în general încheiat.
În sensul că problema rămîne în continuare deschisă!
În cele ce urmează, ne propunem să discutăm cel de al doilea

termen al binomului definitoriu pentru poetul român, dimensiunea
universală a operei acestuia.

. Dar

( la , 1930). În continuare,
Iorga demonstrează perfecta simbioză dintre elementele „tipic”
româneşti şi cele „împrumutate” din orizontul romantic continental,
toate aglutinate într-o „armonie unică”. Sprijinită pe o „vastă
erudiţie”, această armonie nu-şi trădează „nici o clipă izvoarele
adînci din care provine”. Demersul lui Iorga e sintetizat într-o singură
propoziţie de Tudor Arghezi:

. Mai departe, tandemul rămîne o
constantă, aproape un truism, în eminescologie. Avem în faţă două
texte cu patină de epocă, comemorative, din 1964, semnate de
principalii reprezentanţi ai cercetării în domeniu de la acea dată, G.
Călinescu şi Tudor Vianu: şi

. Ambele
intervenţii, într-un consens de conjunctură, pornesc de la o definire a
termenilor, unul prin celălalt: un poet atinge performanţa
universalităţii, spune Călinescu, atunci cînd opera sa

”. Este cazul lui Eminescu. Pe de altă parte, oriunde
poetul nostru

. Vianu vorbeşte
şi el despre un deziderat al acordului dintre însemnătatea naţională şi
cea universală la un mare scriitor.

În acest context trebuie înţelese desele
comparaţii cultural-literare adoptate ca instrumente de lucru de cei
doi exegeţi. De altfel, comparatiştii noştri au epuizat aproape integral
seria paralelismelor, analogiilor şi afinităţilor lui Eminescu cu mari
scriitori şi gînditori de pe alte meleaguri, într-un efort unanim de a-l
scoate pe poet din sufocantele graniţe regionale. Acest efort capătă
accente mai bătăioase, obstinat-revendicative, peste un deceniu, la
blîndul filosof şi om de cultură Edgar Papu, care aruncă în luptă, în
vederea cuceririi redutei universalităţii, tunurile protocronismului.
Autorul numeroaselor articole, cărţi şi interviuri din anii 70-80 ai
secolului trecut se străduieşte să impună într-un plan universal, cam
opac la realizările noastre, o serie de priorităţi româneşti din
domeniul ştiinţei şi al culturii, printre care cea mai convingătoare se
dovedeşte a fi opera lui Mihai Eminescu. Hiperbola pare aici
principalul mijloc stilistic şi argumentul mai la îndemînă. Iată numai
cîteva mostre de „superlativism axiologic” cuprinse în volumul

, Junimea, Iaşi, 1979, care l-au înspăimîntat
odinioară pe Şerban Cioculescu:

Demersul e reluat
cam în aceiaşi termeni de un discipol declarat al lui Edgar Papu,
profesorul Theodor Codreanu de la Huşi, perseverent exeget al
poetului, în cartea sa din 1980, . Reţinem
din capitolul intitulat semnificativ

, credinţa autorului că, odată cu finalizarea ediţiei
Perpessicius, va începe cu adevărat „cariera universală” a lui
Eminescu. Poetul vine în orizontul general de cultură ca o
„alternativă a Europei orientale la direcţia modernistă a
simbolismului”. Mai mult, se pare, în sfîrşit, că „ceasul marilor
revelaţii abia începe să bată, auzindu-se pînă înChina şi Japonia”.
Venită din partea unor exegeţi români, această pledoarie pentru

dimensiunea universală a operei eminesciene poate fi socotită ca

Mihai Eminescu, poet naţional român

Introducerea Poems ofMihai Eminescu

M. Eminescu, poet naţional
Însemnătatea naţională a lui Mihail Eminescu

Poezia lui Eminescu

Controverse eminesciene
Piatră de hotar în zorii poeziei

moderne

„României literare”

etnică
culturală

psihologică etno
filosofică istorică

artistică

Ca un pandant la efigia impunătoare de
„poet naţional”, s-au făcut eforturi pentru promovarea imaginii de
„poet universal” a lui Eminescu. Lui Titu Maiorescu îi datorăm
cuvintele oarecum oraculare rostite mai prudent la 1871, reluate şi
dezvoltate mai hotărît în 1889: Eminescu este un om al timpului
modern, cultura lui individuală stă la nivelul culturei europene de
astăzi primele demersuri temeinice în această direcţie aparţin,
paradoxal, tocmai unui apărător fanatic al „specificului naţional”,
Nicolae Iorga: în ciuda naţionalismului său, el nu avea nimic cu acel
regionalism îngust, din acea prejudecată oarbă, a căror influenţă
stupidă se întîlneşte la atîţia alţi scriitori. Cel mai autentic
reprezentant al aspiraţiilor româneşti, identificat în întregime cu
poporul său, Eminescu a fost totdeauna un european al timpului său.

Fiind foarte român, Eminescu e
universal naţional-universal

„iese din
limitele epocii sale şi a ţării unde a luat fiinţă şi devine inteligibilă
întregii umanităţi

„atinge nivelul universal şi interesează pe toţi printr-o
viziune despre societate şi om, inteligibilă la toate meridianele,
punctul de plecare este temporal şi spaţial naţional”

„Acesta este şi cazul lui Mihail
Eminescu, poet naţional şi universal, după cum o arată răsunetul lui
în ţară şi străinătate”.

„Eminescu deasupra tuturor
romanticilor lumii”, „unul din marii precursori ai poeziei
moderne”, „cel mai mare poet al depărtării pe care l-a dat
omenirea”, „cel mai mare pictor animalier”...

rostită .

Carmen Sylva

,
Leipzig, 1881, cuprinde poezii traduse în limba germană: 27 de
Alecsandri, 21 de Eminescu (se păstrează ierarhia stabilită de
Maiorescu), 5 de I. Negruzzi, 3 de Bolintineanu, 2 de Th. Şerbănescu,
1 de R. Torceanu. Interesante sînt şi comentariile lui Mite la poeziile
lui Eminescu, în care un cercetător (I. Oprişan) bănuieşte acordul şi
chiar consiliile poetului. Tot în timpul vieţii scriitorului, Mite mai
publică în

, Berlin, 1881, apoi, în
, 1884-85, traduceri ale poeziilor , şi

. Rămînînd la puţinele traduceri efectuate în timpul vieţii
scriitorului, să le mai amintim, tot pentru spaţiul germanic, pe cele ale
luiMosesGaster, iar în spaţiul italian pe ale luiMarcoAntonioCanini,
( , , , în antologia

). Foarte interesantă pentru „destinul
maghiar” al lui Eminescu este şi informaţia transmisă lui Mihai
Cimpoi de Sámuel Domokos despre tipărirea în săptămînalul
„Szilágy-Somlió”, în prima jumătate a anului 1889, a unor texte
transpuse în limbamaghiară deLaurenţiuBran şiMihály Pérvu:

, , , ,
. Într-un articol din un

compatriot stabilit de peste două decenii în SUA, pasionat de
Eminescu, Adrian George Sahlean, ne informează, de asemenea,
despre o misterioasă traducere timpurie a poetului în engleză:
„Americanul Charles Upson Clark (1895) îl semnalează pe Eminescu
prin câteva traduceri publicate în suplimentul cultural al unui ziar din
Chicago (deşi le-am găsit menţionate, nu am reuşit să le identific în
ciuda cercetărilor mele de arhivă, nici să aflu cum a „dat" dl. Clark de
poet)” . In privinţa receptării critice la fel de timpurii, unui francez,

născut în Provence şi stabilit din tinereţe în
România, profesor, poet şi traducător, colaborator între 1891-1895 la

, îi datorăm aceste rînduri laudative despre
scriitorul român:

Semnatarul
rîndurilor de faţă mărturiseşte cinstit că şi el, cu cîteva decenii în
urmă, cu ocazia primei sale tentative editoriale eminescologice, s-a
înflăcărat, încercat de un sincer impuls patriotic, la citirea unor
aprecieri măgulitoare făcute de traducători şi exegeţi din alte ţări, în
care se vorbea despre (Sylvia
Panhurst, , 1930), despre

(L. Barrol, Eminescu, , 1934 ), despre
mondială a poetului nostru (Giulio Bertoni, ,
1940), despre statutul său de (Gino Lupi,

, 1943). Apreciereile erau cu atît mai flatante cu cît veneau
şi din partea unor mari scriitori precum Bernard Shaw (o

scrie el în prefaţa la volumul de traduceri în engleză, din
1930). Eminescu este un

,
declară şi marele reprezentant al ermetismului italian, Giuseppe
Ungaretti, într-un articol omagial din 1964.

, ne îndeamnă scriitorul şi eseistul francez
Alain Bosquet, tot în 1964. Dedicînd un amplu studiu

, 1963, profesorul francezAlain
Guillermou spera să contribuie la înţelegera sporului de

adus de acesta
Din aceeaşi arie geografică, unGeorgesBarthouil, în

, Avignon, 1976, descoperind similitudini de
poziţionare, tematică, sensibilitate şi expresie cu Giacomo Leopardi
sau Alfred de Vigny, conchidea că poetul român e

. Un tur de orizont (
) al lui Constantin Ciopraga cuprinde încă destule aprecieri

superlative. Sămai adăugăm că pentru cercetătorii străini întîlnirea cu
Eminescu capătă dimensiunea unei uluitoare aventuri existenţiale.
Alain Guillermou crede într-un , aşa cum crede
într-un . Pentru Iuri Kojevnikov,
autor al unei cărţi în limba rusă,

, poetul român înseamnă un
destin asumat: . Aceeaşi
referire la o întîlnire providenţială o găsim la indianca Amita Bhose:

(
).

pro domo Mai convingătoare par mărturiile unor traducători
şi cercetători străini. Primele traduceri din opera poetului apar
relativ devreme şi sînt datorate celor două admiratoare ale acestuia,
„die dichtende Königin” şi, din anturajul ei, Mite
Kremnitz.

„Magazin für die
Literatur des Auslandes” „Der Bukarester
Salon”

Venezia, 1885-1890

„România literară”

J.
Boniface Hetrat,

„Convorbiri literare”
,,Dacă Eminescu ar fi scris în limba franceză ar fi

fost cel mai mare poet al epocii, al acestui secol”

„un mare cetăţean al omenirii”

„faima”

„poet universal”

„carte
uluitoare”

„precursor al cîtorva ipostaze fundamentale
din secolul XX”, „unGarcia Lorca cu cincizeci de ani mai timpuriu”

„Trebuie să-l admirăm
aşa cum admirăm focul!"

„bogăţie
originală” „la fondul comun al literaturii europene”.

„un des g

„miracol Eminescu”
„miracol istoric al poporului român”

„Pot spune că Eminescu este viaţa mea”

„Pentru mine Eminescu a fost un kavi (poet înţelept)”

Rumänische Dichtungen deutsch von Carmen Sylva,
herausgegeben und mit weiteren Beiträgen von Mite Kremnitz

Eine Satire (III) von Eminescu

Melancolie Despărţire
Singurătate

Dorinţa Sînt ani la mijloc Cînd însuşi glasul

De ce
nu-mi vii Melancolie Departe sînt de tine Despărţire Făt
Frumos din lacrimă

Poems of Eminescu

La poesia di Eminescu
Mihai

Eminescu

Genezei
interioare a poeziilor lui Eminescu

Présentation de
Mihai Eminescu

Poetul în conştiinţa criticii
străine

Mihai Eminescu şi problema
romantismului în literatura română

Eminescu şi
India

1

Il libro
dell'amore,

2

3.

„un grand poète tout
court”

rands
poètes universels”

Poèmes choisis

1

2

Lui Mite Kremnitz îi datorăm se pare primele consemnări critice despre
Eminescu în străinătate cum sînt cele din articolul

(Scrisori despre noua literatura română), din
, 49 (1880), vol. 97, şi prima apariţie a

poetului ca erou literar ( ), în volumul de
nuvele , Editura Friedrich, Leipzig,1880; ediţia următoare,
cu titlul , Ed.Concordia,Berlin, 1907).
Adrian George Sahlean, , „România literară” , nr.
36/2009. Charles Upson Clark (1875-1960), istoric, profesor universitar
(descoperitor al lui i puţin spion militar
american, este autorul lucrărilor

, New York, 1922),
Dodd, Mead and Company, 1927,

New York, 1932,
Caxton Press,NewYork, 1941.Membrude onoare alAcademieiRomâne.
Cf.

.

Briefe über die neuere
rumänischeLiteratur

Ein Lebensbild -

Greater Roumania
Bessarabia, Russia and Roumania on the

Black Sea United Roumania. The
Minorities Problem Racial aspects of Romania's case

Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu

„Magazin
für die Literatur des Auslandes”

Portret de viaţă

,

,
, ,

Elie Cristea - , editie îngrijită,
prefaţată şi postfaţată de Ilie Sandru , Ed. Tipographic,M.Ciuc, 2000, p. 124

Fluch der Liebe
WasdieWelt schuldig nennt

Ce facem cu Eminescu?

The Badianus Manuscript aztec) ş
Dodd, Mead and

Company

3
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C R O N I C A

L I T E R A R Ă

Câştigătoare a concursului de debut-poezie al Editurii
Junimea din 1979-1980, prima carte a lui Cassian Maria
Spiridon apare cu mare întârziere, de-abia în 1985, şi cu

schimbări consistente, ochii vigilenţi şi mâinile harnice ale cenzurii
ideologice reuşind să schilodească manuscrisul iniţial, aducându-l
într-o formă aproape de nerecunoscut. Nici nu ar fi fost posibilă
tipărirea in integrum, atâta vreme cât era vizibilă distanţarea imensă
a textului faţă de cerinţele culturnice de preamărire a partidului şi
conducătorului iubit, compromisuri cărora puţini scriitori au rezistat
în epocă. Nu doar o întârziere de ani de zile, ci, mai ales, o trunchiere
fără milă a corpului cărţii: cuvinte eliminate, vocabule (considerate
periculoase) înlocuite cu altele, fără conotaţii „interpretabile”,
titluri modificate, poeme a căror armonie constructivă interioară s-a
distorsionat pentru totdeauna, texte întregi dispărute definitiv, iată
prima constatare la lectura volumului

, Editura Charmides,
Bistriţa 2015.
Desigur, este de datoria celor care au trecut, într-un fel sau altul,

prin furcile caudine ale epocii, să arate, în mod corect, generaţiilor
actuale realităţile anilor 1945-1989: raportul dintre putere şi

Pornind de la zero, Ediţie
necenzurată a cărţii de debut apărută în 1985

scriitor, subordonarea faţă de politic, degradarea vieţii culturale,
rarele momente de relaxare ideologică de după stalinism şi dejism,
„îngheţul şi dezgheţul”, subordonări şi complicităţi, concesii şi
coduri, revizuiri şi ierarhizări, presiuni şi manipulări, intruziuni în
opera şi în viaţa scriitorului, editorului şi, implicit, a cititorului
împătimit. În acest context, semnalăm apariţia recentă a unei
radiografii de forţă a acelor vremuri şi a unor timpuri mai apropiate
de noi, sub semnătura şi cu stilul inconfundabil-caustic ale Magdei
Ursache: (Editura
Eikon,Bucureşti 2015).
Cassian Maria Spiridon a considerat necesară o editare a cărţii

scrise în anii '70, aşa cum ar fi trebuit să apară, şi, mai mult, o punere
în oglindă a întregului volum iniţial cu ediţia cenzurată drastic
(cenzură probată inclusiv prin anexarea câtorva pagini scanate,
poeme aprobate de redactorul de carte, dar eliminate de redactorul-
şef al editurii) într-un exerciţiu de recuperare din dărâmături a

, ce alcătuiesc un labirint din care nimeni nu poate
ieşi, chiar ajutat de , un spaţiu care macină fiinţa
asemenea trecerii printre munţii ce se bat în capete, însă fără finalul
fericit hărăzit, de regulă, basmului.
Structurat în trei părţi distincte şi inegale ca întindere, dar la fel

de puternic tensionate (
şi ), şi beneficiind

de o lămuritoare a autorului, volumul este o însumare poetic
structurată a singurătăţilor suprapuse, un refuz, constitutiv fiinţei

Noi vrem Cuvânt ! sau alte feluri de cenzură

poemelor sinucise
sfoara umilinţei

Pornind de la zero, Leme la pierderea
numelui Alternanţa memoriei sau Viaţa continuă

Notă

conştiente, al vieţii cenuşii, nedrepte, simţită mai degrabă ca o
perpetuă agonie, şi al morţii devoratoare, ale cărei semne sunt
vizibile peste tot:

(„Pornind de la zero”).
Viaţa se clatină între colţuroase şi indiferente maşinării, iar

căutarea unui echilibru devine aproape imposibilă:
, şopteşte poetul, prizonier între şi

în balansul , transferat către o
altă stare de existenţă, un refugiu iluzoriu:

(„Câţiva oameni”).
Cartea în întregul ei parcurge etapele unei metanoia iniţiatice, cu

alternanţa de căderi necesare şi înălţări revelatorii, cu pendularea
printre cromatici agresive, având la bază non-culori puternic
polarizate, de la la din care

(„Cine nu iubeşte”), cu
popasuri marcante în interioare insecurizante (peste
aleargă ), în contraste de forţă ale
simbolurilor:

(„În ziua când…”) şi
în largi spaţii unde se înstăpânesc disoluţia şi descompunerea:

(„Glăsuirea bufonului”).
Trăirile distructive sunt strigate, visate sau şoptite, într-o

ambiguitate voită, îmbrăcate în mărci lexicale ale oralităţii tăioase,
într-o cadenţare interioară aspră, în ritmuri fracturate,marcate grafic
uneori în mijlocul versului, cuvintele asmuţite deopotrivă către
cititor şi eul poetic, nerăbdător şi ironic cu propriul drum încâlcit:

Vinovăţiile opace ale sinelui şi, mai ales, ale societăţii convertesc
gesturile mecanice, fireşti, cotidiene, într-un camuflaj al umbrelor,
apelând la elemente familiare, care ţin de tehnică:

(„Primplan sauAlternanţamemoriei”).

pornind de la zero în viaţă / de la durere / de la
forma iniţială a materiei / de la strigătul pietrei / recunosc că sunt
implicat / cu toate celulele / fioroşii mei neuroni / în evoluţie / în
existenţa socială / chiar dacă mi-am ucis umbra / nu pot trăi fără
boldul sfredelitor / fără taciturna / iscoditoarea privire a cunoaşterii
// starea de zero / starea şovăitoare / cuprinsă în lipsa de sens / stare
din care pornim / cu picioarele goale / de la roca virgină / pornim în
explozie

am aer de mort
tânăr limbile băţoase ale timpului

sufletului cel mai dinăuntru / almateriei
câteva clopote bat pentru

mine / altele bat pentru ploaie / altele bat utrenia / altele vor bate şi
după

crinul nevăzut spaţiile înalte neagră cupă
/ revarsă peste / - Fiinţa întreagă - / suferinţa

perdelele mov
o haită liliachie de lupi
un cal roşu pe un câmp galben / pe care nimeni n-ar fi

avut curajul / să încalece nici atunci şi nici după
îmi duc

umbra bolnavă de rău / furişată / cu petele vineţi / tăiată de firele
ierbii / lovită cu pietre // îmi duc umbra bolnavă de rău / de aer / de
vântul plin de pulberea zilei / de pulberea nopţii / bolnavă de gol // îmi
duc umbra ca o lumină / urcată pe cer / prăfuită / alungată / urmează
sufletulmeu

dansator pe sticlă pisată înghiţitor de săbii / nebărbierit dezmoştenit
rege al ruinei / beapentrudes-fiinţare.

să ne culcăm pe
patul / nevăzătorilor din prima generaţie / să numai vedem găurile şi
molozul / altarele şi zeii decapitaţi / mâinile cu şurub şi picioarele /
încălţate cu piuliţe şi şaibe / trupul sprijinit în cuţite de strung / să
folosim patul tare / acoperit / cu carnea acoperită de şpanul
ghilotinei / să lunecămpe banda rulantă / cu voluptate / înstrăinaţi de
fiinţă şi raţiunea ei

Trupu l ş i s u f l e t u l
visează, amândouă, la

, însă soluţ ia
salvatoare nu e alta decât
agonia şimoartea, care

(„Din memoria
maşinii”). În locul inimii,
poetul poartă , timpul se măsoară cu

, iar imperativele se joacă de-a fiinţarea, înfiinţarea şi
desfiinţarea totală:

(„Alte
sufocări”).
Spaţiile cunoaşterii de sine se închid şi se deschid pe rând,

sufocante (ţărmul, scorbura, zidul, camera cu maşinării, eşafodul,
mijlocul oraşului), pline de cenuşă (

- „O altă întâmplare”), de
materie revoltată (

), care încearcă să-şi recapete
coordonatele esenţiale:

(„Portret robot”),
eliberate din ,
însă inexorabil atrase către un centru de forţă şi rezistenţă:

.
Cuvintele sunt transparenţe aparente, mai degrabă translucidităţi

care se revoltă şi se opacizează prin simpla mânuire (
), căutând singure

ieşiri secrete, dar eşuând, de cele mai multe ori, în cenuşă:

(„Din scorbură”), stare a materiei şi spiritului,
totodată, în care însăşi femeia, de obicei refugiu ispititor (

- „Cu umărul dezgolit”), va aluneca fără cale de întoarcere:

(„Viaţa continuă -Cântul II).
Amnezie voită, luciditate, refuzuri, revoltă, iluminări, captivităţi,

dezastre, suferinţe, melancolii, schimbări, încrâncenare, puternic
intertext religios, iată doar câteva din coordonatele care se regăsesc în
întreaga creaţie ulterioară a lui Cassian Maria Spiridon. Apariţia
acestei ediţiii necenzurate constituie o recuperare necesară şi un act
moral-reparatoriu, întru cunoaşterea mecanismelor devoratoare ale
unei epoci care a lăsat urme adânci în cultura română.

eliberare / o continuă
eliberare

există
/ îmi aparţine în totul / fără
scrupul / cu pielea stafidită /
cu ochii luminoşi / străpunşi
de nebunie / moartea / ca
dragostea neîmpărtăşită /
mă urmează

un cerc roşu / desenat clipa
repede şi verde

mi se cere să mor / şi să nu mor / mi se cere să
trăiesc / şi să nu trăiesc / mi se cere să stau / şi să nu stau

din toate durerea persistă /vie
nealterată / ca o cenuşă presărată pe creier

mâinile frunzăresc prin carne / ca într-o carte pe
care nu doreşti / neapărat să o citeşti

…gura uscată a durerii / zâmbetul înţepenit /
toată puritatea / prin ghiolul de sânge / -memoria -

butonierele necesităţii strânse / ca o cămaşă de forţă
am un ochi

îngrozitor de trist / în el se află lumea

îmi cad din gură
verbele / mă înăbuş / căldura morţii n-are căutare

vorbesc
despre moarte / atent / privind / inima / viaţa / înţeleasă ca o
banalitate / necesară

culcaţi pe
plajă / cu nisip în palme / bob cu bob / cod al mâinilor / alergare a
sângelui
femeia dreaptă pe covorul zidului / ca o cenuşă mestecată între dinţi

Prin cenuşa cuvântului:
„Pornind de la zero”

Nicolae TURTUREANU

Sisif i morile de vîntş

Conota iiţ

Încă în urmă cu vreo zece ani aproximam că, în ţinutul românesc
de dincolo de Prut - numit, de un sfert de veac, Republica Moldova,
dar, de mai multe veacuri, Basarabia - cel mai repede au recuperat
litera şi spiritul limbii române literare poeţii şi criticii, mai greu
venindu-le prozatorilor, dramaturgilor... M-am convins de asta nu
doar din propriile-mi lecturi (nesistematice, totuşi), ci şi din
mărturiile unor literaţi (autentici) care lucrează în sistemul editorial
de pe Bîc şi care se confruntă zilnic cu autori ce maltratează în
deplină inconştienţă limba... maternă. Parcă aud oh-urile şi ah-urile
poetei Liliana Armaşu, editoare la ARC-ul din Chişinău (dar cu
masterat la Cluj), iscate de textele pe care are obligaţia de-a le citi,
stiliza, gramaticaliza... Acelaşi supliciu îl mărturiseşte criticul şi
istoricul literar Eugen Lungu (tot de la ARC-ul extracarpatic), în

volum de eseuri, apărut la Editura Cartier în 2014.
Osînda de a citi „manuscrisele care ajung pe masa mea de editor
(majoritatea proaste şi plicticoase)” răbufneşte şi la alţi
editori/redactori, indiferent pe cemal al limbii române vieţuiesc.Din
cînd în cînd îşi află loc în spaţiul public (de-un exemplu)
exasperările Marianei Codruţ, redactor la o simandicoasă editură
ieşană, vizavi de autorlîcul academic, preţios ridicul, agramat,
redundant. Ca să numai povestesc cemo(n)stre au ajuns, de-a lungul
anilor, pemasamea de redactor de revistă...
Riscurile meseriei. Eugen Lungu compensează şi chiar combate

această boală aşazicînd profesională, regalîndu-se cu lecturi libere
de orice obligaţie. Îl vom afla, cu precădere, în intimitatea unor
„istorii” despre trecute vieţi de doamne şi domniţe, în mitologia ce-i
însoţeşte pe unii scriitori contemporani, precum şi în ambientul
cotidian, luînd pulsul comunităţii. Comentariul e întotdeauna
relaxat, destins şi distins, participativ. Şi nu-i distins - spre amă opri
doar la acest aspect - prin cine ştie ce morgă academică, ci printr-un
anume şarm de povestaş, pe care eseistul îl etalează fără ostentaţie.
Nu ştiu cum o fi dumnealui, Eugen Lungu, în aule estudiantine, la
colocvii sau la agape, că nu-l cunosc, dar, din ce-am cetit, întrevăd un
ins charismatic, cu care ţi-ar face plăcere să sporovăieşti... Îl situez în
proximitatea unor Al. Călinescu, Florin Faifer, Dan C. Mihăilescu,
Radu Părpăuţă sau Eugen Negrici, cu deosebirea că n-are
incisivitatea acestuia din urmă, scrierile sale fiind tutelate de un
spirit bun, de un înger bonom.

Panta lui Sisif,

După modul cum sînt fragmentate/decupate
textele (mai) lungi şi după dimensiunea de
tabletă a celorlalte, bănuiesc că, înainte de a fi
adunate în carte, au făcut substanţa unei rubrici
într-un ziar, într-o revistă (nu se precizează
nicăieri). De-aici, poate, şi tonul colocvial,
familiar, clipirea complice spre cititor. Un cititor
rafinat, presupun, iniţiat în tainele literaturii şi-n
cele, niciodată epuizate, ale inimii, un cititor
căruia criticul de vocaţie şi de profesie pare a-i
spune: „Ai citit această carte? Cunoşti povestea
asta? Hai s-o citim, s-o desluşim împreună!” De la autori notorii
extrage, de obicei, fapte/întîmplări mai puţin cunoscute sau
marginale, pe care le încarcă de nebănuite semnificaţii. Bine mobilat
cultural, Eugen Lungu trece dezinvolt prin varii culturi şi literaturi,
producînd relaţionări uimitoare. Scriind despre romanul lui Haruki
Murakami, sînt amintiţi - într-o logică
neepatantă - tragicii greci, Lacan, Freud, Flaubert, Harriet Beecher-
Stowe, numeroşi muzicieni, un cineast celebru. Cutare scenă din
roman îi aminteşte un episod din

, iar complexul oedipian (al personajului) îl
determină să convoace cam tot ce s-a scris pe această temă, de la
Sofocle la Nicolae Ionel şi Vlad Zografi. Totul pentru a de/monta
această „şurubărie intertextuală”, acest „ghiveci epic”, care e
romanul japonezului.
Subcapitolele au titluri savante, sau poeticeşti, înmod evident cu

trimiteri culturale:
Precum spune despre nu mai ştiu care autor, Eugen Lungu

are „un condei fîşneţ”, dar şi un ochi sagace, care vede, în
„rumeguşul istoric”, amănunte nevăzute de alţii, dibuie acul în carul
cu fîn. Nu ezită să se uite prin gaura cheii, în istorie şi în „istorii”, cu
precădere amoroase. Mărturii uitate, de la subsolul literaturii, sînt
scoase la lumină şi repovestite cu o voluptoasă gură. Mină de aur îi
sînt memoriile, amintirile din istoria Moldovei, şi nu numai. Se va
vedea că anumite oşti cucereau/pedepseau nu doar tronuri, nu doar
domnii, ci şi femei, într-o vreme cînd domnitorii, ca şi domniţele, nu
ezitau a-şi da cinstea pe ruşine... „pentru-o viaţă mai comodă”, cum
ar fi zis uitatul prozator păşunist-realist-socialist Ion Istrati. În

Kafka pe malul mării,

Ultima noapte de dragoste, întîia
noapte de război

Biblioteca Babel, Iluzia albă, Complexul
Laocoon.

definitiv, cu toţii de la ne tragem, iar
„războiul troian al erosului” n-a încetat nicio
clipă. Odată cu însuşirea Basarabiei şi cu
Regulamentul pe care Rusia îl aplica Organic,
Moldovei, se întreţese o pînză de mlaştină
lascivă, o concupiscenţă ce dă samă, peste veac,
de hirea noastră, nu tocmai demnă de blazonul pe
care ni-l etalăm. Rusofili cu grămada, dar şi cu
amănuntul, sînt scoşi din găleata istoriei şi daţi, de
Eugen Lungu, „pe rîzătoare” (ca să ni-l amintim
şi pe inenarabilul Luca Piţu). Cucoane (b)ovarice
(avant la lettre) dau prin băţ după prinţi, conţi şi
oficeri ruşi, iubirea de moşie şi chiar de domnul
ce-i fusese hărăzit nefiind un cît de mic
impediment. Unul dintre aceştia, după ce se
preface c-o ia cu el, peste Prut, în Împărăţia
măreţului Ţar, ajunşi la rîu, o uşurează de bijuuri,
de parale şi-i trage şi-un toc de bătaie. Bunele
maniere muscale avea să le simtă, pe propria-i
piele, poeta Dora d'Istria (pre numele ei adevărat

Elena Ghika), declarată cetăţeană a lumii şi încercînd, demnă, prin
saloanele moscovite, să ştirbească, prin vorbe-n doi peri, cîte ceva
din băţoşenia imperială. Drept pentru care a fost, oficial, „fustigată”
(adică bătută la fund, cu fustele ridicate; cuvîntul - ca şi toată
„istoria”, e de aflat laRaduRosetti,
Şi din vremurile noastre Eugen Lungu extrage picanterii,

mofturi, clişee, stereotipii, zădărnicii, nimicnicii - şi le comentează
pişicher, verva şi „agerimea disociativă” fiind mereu la el acasă. Se
amuză, de-un (alt) exemplu, urmărind alinturile lui
Mircea Cărtărescu faţă cu succesul fulminant al unui opuscul
precum , în comparaţie cu mausoleul numit

Oarecum captiv arborescentului autor, „pune botul” la un
panseu (ca o panseluţă!) al lui M.C., precum: ”...stilul nu îl ai, ci îl
eşti.”, exclamînd: Ceea ce mie unul nu
mi se pare cîtuşi de puţin. Consunăm însă în nenumărate alte
recepţii, cum ar fi epistolarul Eminescu-Veronica (apărut în anul
2000), la care „Ziarişti încrîncenaţi (...) au ricanat sulfuros”,
excedaţi de faptul că - Eminescu, mai ales - în scrisorile lui de amor
nu s-a dedat la abisale filosofări sau la mărturii de credinţă poetică,
pe care posteritatea le aştepta de la el, ci la „diminutivări edulcorate”
şi la alte drăgălăşenii, pe care îndrăgostiţii (celebri) au imprudenţa
de a şi le spune/scrie. Nici încercarea exegetului sisific, de a
justifica cariera unui vers vlahuţian precum:

, glorios în stupida lui fatalitate, nu-i chiar
zadarnică. În definitiv, datoria scriitorului nu-i doar de-a urca

, ci şi de-a se lupta cumorile de vînt...

Iliada

Ce-amauzit de la alţii).

pas cu pas

De ce iubim femeile
Orbitor.

Extraordinar acest „îl eşti”!

Nu de moarte mă
cutremur, ci de veşnicia ei

Panta
lui Sisif
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Flavius PARASCHIV

Născut la Iaşi în 1974, Mircea Platon nu este o figură
necunoscută în mediul cultural al fostei capitale a
Moldovei. Eseist, scriitor, cu studii temeinice în

domeniul istoriei, Platon a publicat, pînă în prezent, numeroase
cărţi cu subiect sensibil, actual, iar printre cele mai recente se
numeră: (Editura Timpul, Iaşi, 2007

(Editura Timpul, Iaşi,
2011). Dar prezentul articol se axează pe altă latură a lui Mircea
Platon: cea de poet,mai precis.
În (Timpul, Iaşi, 2015) găsim

poeziile tipărite în diverse publicaţii între 1998 şi 2003 (dacă ar fi
să credem notiţa de la sfîrşitul volumului). Versurile surprind din
start printr-o oarecare nostalgie. Din acest motiv, oraşul (Iaşiul,
probabil) devine un punct central, un „observator” pasiv sau, mai
bine spus, un „personaj” care adună - în decorul caracteristic! - o
gamă largă de momente aparte. Poemul care deschide volumul,

, spre exemplu, anticipează, într-o
anumitămăsură, tonalitatea poetică a cărţii. Iată, pentru început, o
mostră din discursul instanţei poetice: „Cu o seară înainte,/ Luna
căzuse peste oraş/ Ca o torţă într-un puţ părăsit:/ […]/ Cînd, în faţa
neoclasicului edicifiu al Universităţii,/ Mi-a apărut încă o dată,
drept în faţă,/ Frumoasă necunoscută cu trăsături circaziene: Ea,
zîmbind elegant,/ Eu, năuc,/”. Asistăm, aşadar, la o poezie
dinamică, unde umorul şi notaţiile „existenţiale” coexistă, aşa
cum rezultă, de exemplu, din următoarea secvenţă: „Cine eşti tu?/
Cine sînt eu?/ Două întrebări/ Şi-un singur zeu” (

). Trimiterile culturale presupun,
în cazul textului de mai sus, o abordare analitică, dar, aşa cum se
poate observa, titlul sugerează dezvoltarea unui discurs într-un
registru (nu doar stilistic!) grav, dar poetul, atent la „jocurile”
textuale, construieşte un scenariu (aparent) simplu despre relaţia

Cine ne scrie istoria? ),
Conştiinţa naţională şi statul reprezentativ

Cartea străduţelor subtile

Scurtă poveste de dragoste

Veche epigramă
orfică despre mitul Androginului

dintreZeu şimuritor…
Un alt aspect care atrage atenţia încă din

primele pagini este usurinţa „eului” de a migra
dintr-un stil în altul. De la versul scurt şi concis,
imaginile cunosc o oarecare expansiune,
tensiunea acumulîndu-se nu doar printr-o serie de
elemente care alcătuiesc atmosfera oraşului
(natal), ci printr-un fel de . De fapt, această
„surpriză” sau, mai curînd, capcană (întinsă cititorului, evident)
este plănuită treptat, iar „efectul” creat aminteşte, pe alocuri, de
opera lui Nichita Danilov, Mircea Ivănescu etc. Într-un poem
precum , în care prima parte este alcătuită
din descrierile care stabilesc un cadru uşor recognoscibil,
captivante sînt, însă, versurile care răstoarnă asteptările celui care
parcurge textul. Iată, de exemplu, o seamă de reflecţii despre
atotputernica forţă nevăzută a Timpului. De la „scenele”
descriptive, se trece uşor la problemele care marchează
conştiinţa creatoare: „În turlă,/ Monoclu pe ochiul oraşului mov,/
Ceasornic alb lucrat de meşteri vechi,/ […]/ Căci timpul e un
prizonier cochet/ Ce pufăie din pipă pe divanul/ stelelor care răsar
şi apun:/ O, mie, doar, Amurgul şi Aurora/ Îmi ticăie în sufletul
mecanic/.
Oraşul provincial nu doar că asigură „ambianţa” volumului,

ci devine declanşatorul unor intense meditaţii. În
, spre exemplu, întîlnim o „simbioză”, o „confruntare”

între lumea exterioară şi cea interioară (reprezentată de latura
creatoare a scriitorului). De o melancolie aproape adolescentină
(a se înţelege: melancolie inocentă, „jucăuşă”), textul menţionat
mai sus atrage atenţia prin imaginile plastice care conturează un
univers poetic savuros şi provocator: „Zilele i se păreau prea
lungi, nefolositoare, iar nopţile i se/ macerau în apa tulbure, cu

turning point

Balada ceasornicului

Oraşul şi
poetul

năluciri verzui, a insomniilor./ […]/ Mecanism
nocturn. Suflet uriaş care ticăie-n taină./ «nicăieri»,
«niciodată», «nimic». Doar aici moartea mirosea/ a
salcîmi/ Şi avea pagini/”. Totodată, de reţinut şi

, poezie care urmăreşte un soi de „aventură” a
eului prin „spaţiile” memoriei. De data aceasta,
figura îngerului este percepută ca un partener de
dialog, realizîndu-se, astfel, un du-te-vino textual
permanent între imaginaţie şi universul factual:
„Ştiu/ Ştiu că aştepţi, înger subţire,/ Transparent şi
viclean,/ Cu aripi de neon,/ Să mă duci, prin fîntînile
fără ciuturi/ Ale norilor,/ Spre chiliile ruinatelor
larve/ Cu pereţii din bitum şi uriaşe altare de lavă
încinsă/ […]/ Ştiu, îngere,/ Ştiu că-ţi plac poveştile

mele perpetue,/ Dar uite că noaptea a sărit/ Ca o pisică neagră/ De
pe umerii trandafirii ai oraşului./ Admiră zorii/ Şi îngăduie-mi să
dorm”. Iată cum poezia se transformă la Mircea Platon într-o
poveste, aşa cum sugerează, de altfel, şi titlul.
Dincolo de toate acestea, memorabile sînt poemele alegorice

din volumul în cauză. Uneori, pe neaşteptate, poetul abandonează
expresia telegrafică şi apelează la un cîmp imagistic alegoric.

, spre exemplificare, aduce
aminte de lirica minimalistă practicată de Acosmei, iar
următoarele versuri vor fi mai mult decît edificatoare: „ O după
amiază ploioasă,/ De toamnă,/ Într-un restaurant pustiu/ La şosea./
Într-un cuier,/ Posomorîtă, vetustă,/ O umbrelă din fîş bleumarin,/
Cumînerul, tocit, din lemn de cireş/ […]/ Din curiozitate, o iau şi o
deschid:/ Semetamorfozează într-un general SRI/ Cu părul şiroind
de ploaie/ Şi ochii străvezii./ Uluit,/ închid repede umbrela la loc”.
Provocator este, totodată, şi . Concis, textul se vrea
a fi o meditaţie în cheie metaforică. O încercare, probabil, de
înţelegere a sinelui prin intermediul orizontului aprig al poeziei:
„Timp, neagră flacără/ Pînă la cer;/ Stelele clare: bacşiş de boier/
Zvîrlit peste cîntecul sferelor, trist./Mînă, birjare, spre aorist!”.
Este interesant de urmărit cum textul îşi construieşte singur

autorul în momentul lecturii, iar în această privinţă
capată o altă modalitate de interpretare. Fără

îndoială, volumul luiMircea Platonmerită toată atenţia.

Povestea îngerului şi a celor 1001 de zile prin oraşul
meu

Povestea umbrelei din cuierul maro

Aoristul gnomic

Cartea
străduţelor subtile

Poetul i ora ul s uş ş ă

Liviu IOAN STOICIU

Erou
Bate lutul colibei în cizme de pescuit, înfrigurat,
sare de pe un picior pe altul,
niciodată nu a fost mai bucuros de blidul cald de linte
primit, spune: şi

lacrimile nu mai apucă să i se usuce, afară
îl aşteaptă sania trasă de câini
ciobăneşti pe fluviul îngheţat, care-l va trece înapoi,
mort, copt, de unde
a venit. Niciodată nu a fost mai bucuros?
Dar data trecută?

Bucurie şi milă: reflexele roşii ale anarhiei dinlăuntrul
lui îl fac fioros, aici e ceva ce nu
există, e secret, e un aeroplan din copilărie, cu
care traversa fluviul, vara? E
o iluzie vopsită. Ba e o cioară crescută în turnul
ruinat al colibei prescurtată Ro: stai,
nu pleca înainte de a întoarce încă un tăciune cu vătraiul
în vatră! Nu

pleacă - înainte de a netezi
grămăjoara de cenuşă cu un beţişor parfumat şi a scrie:
noi, cei care am participat la revoluţie, nu
ne plângem…

Meditaţie asupra esenţei
Ai îmbobocit, te duci la fund, esenţă, de aici înainte
nimic nu mai contează -
ţii ochii închişi, tunelul (de întoarcere pentru
unii, de evacuare pentru alţii) nu are sfârşit pentru tine,
fugi o zi înainte, fugi o zi înapoi, vei
medita, peste o lună

vei înflori, vei fi admirată, chiar dacă nu ai stil: „Este
bine să se facă aşa”. Madam, funcţia

Apa memoriei
Cimitir părăsit de morţi, colecţie de lespezi
fără epitafuri pe ele.
Epitafuri transfigurate papagaliceşte, pe
carapacele de broască ţestoasă descoperite în ruine?
Carapace ale smintiţilor ălora care au
început să

se preumble pe ţărm cu puştile lor de lemn, cu două
ţevi pe umeri! Smintiţi care
au deschis morminte şi au tras cu sare în ceruri, în
sunetele fanfarei din oraş: fără
morţi? Numai cu
aer spiritual. Au tras şi au înflorit! În fiecare primăvară
se întâmplă asta - uite, flori de meri

albe, roze, roşii pe aceeaşi creangă… Doamne,
binecuvântează aceste povârnişuri de piatră din cimitir,
grămezile de epitafuri şi demonii lor scăldaţi
în apa memoriei.

ta străveche a dispărut cu
totul - ghiceşti cu boabe de ipsos, dar încurci cuvintele,
nu le mai ţii minte sensul, ce tot bâigui? A
venit primăvara, începe curăţenia, ai îngropat capra?
Am îngropat cartea. Pornind de la esenţele
formate, intime, care nu sunt sesizabile… Am întrebat
dacă ai îngropat capra, nu cartea. Urli:
pentru a curăţa maţele, pentru
a smulge straturile de osânză… Te duci tot mai la fund.
Ai îmbobocit, peste o lună vei înflori.

Ce frumos
Florile de tei se scutură, ce frumos e în această
văgăună. Agudele au căzut
în gura celor ce au trecut ieri pe aici. Probabil: şi tu? Tu

ce naiba faci? Visează cu ochii
deschişi, separată de trup. Toarnă ulei încins în căldări.
Căldări cu ulei
încins şi var, ce vor fi vărsate în
căpăţânile trecătorilor. Eşti nebună? Vărsate de la
înălţimea văgăunii

noastre interioare, a zidurilor ei: de unde
preferăm să zâmbim şi să îndurăm, puşi în lanţuri
pentru neglijenţă în serviciu, „liberi,
altfel, să facem ce vrem”, inclusiv să ne îmbarcăm
pe o corabie la Brăila…

Ca o apă
Fac distincţia între un plan inferior şi unul superior.
Suferinzi, ai crede, sprijiniţi unii
pe alţii în staţia de aşteptare a autobuzelor, înghiţind
fumul adus de vânt: uite la ăla, trage
fire de păr din coada calului.
Calul e înhămat la căruţa plină de sticle goale, staţionat
lângă un magazin de legume şi fructe,
unde stăpânul lui strămută pietre de moară înlăuntru.
Înlăuntrul creaţiei. Că e un
număr de fenomene menite a-i releva esenţa. Beţiv
ordinar! Ce face ăla cu firele de păr, smulse
din coadă? Face laţ să prindă
porumbei, bine ar fi să prindă ciori. Peste drum, în faţă
la anticariat, se descarcă tot felul de cărţi
vii, a dat iar unul colţul. Pe bancă, un ţăran vinde cu 15
lei paharul de vin, tir de mitralieră nu vinde?
Ţuică de corcoduşe - de aceea e
aglomeraţie în staţia de aşteptare a autobuzelor.
Trec pe trotuar o fetiţă şi o doamnă cu îngheţatele înmuiate
la pachet, scurse pe bărbie, pe rochii, pe picioare,
se şterg degeaba cu batistă înflorată.
Autobuzele opresc şi pleacă, care o fi structura lor cea
adevărată? Fosilele din aer, scamatoare
goale, îi nedumeresc pe toţi, ele ajută la prinderea
greierilor, râdem, de ce oare se
spune că suntem plini de apă? Pe trei sferturi.
Suntem o idee
a mărilor de la începutul lumii - care asimilează
şi-şi amintesc totul.

O slavă de gradul al doilea
În rochii transparente, privind în sus, un punct, la
răsărit: spre marea minciună! În exilul
solitar al ultimilor ani. „Eu

mă aprind şi eu mă sting”: cât durează parcă… O
fecundaţie? O slavă de gradul
al doilea. Bat amândouă din palme: apucă unul din
pepeni, întins de sclavul
lor, heruvim, îl taie în felii, îl desface,
sâmburii se revarsă… Poftim, câţi sâmburi! O fi, dragă,
pepene de parte bărbătească… Întoarce capul,
scoate limba.
Cealaltă arată ceasul. Era ora. Între ceea ce este
perceput şi ceea ce le e dat. O viziune.
Nimic profetic. Sclavul li se înclină, iese din sufrageria
stăpânelor, surioare,

merge să întâmpine o lumină albastră care
se coboară spre ele. În

timp ce, în aşteptare, surescitate, din ţigările cu iarbă
ale celor două surioare
cădea scrum pe feliile de pepene roşu.
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Pentru cei mai mulţi dintre cititorii ei,Magda Isanos
este numai poeta „Macilor”, a „Toporaşilor”, a
crengilor înflorite de cais; puţini pot să şi-o

închipuie în altă ipostază, aceea a luptătoarei care a fost, de
fapt, toată viaţa, fie în apărarea unor nedreptăţiţi, fie pentru o
cauză pe care o credea dreaptă. Dacă puterile fizice-i lipseau,
îi rămâneau în schimb alte resurse: citea gazetele, scria
articole, crezând cu naivitatea celui curat că lumea era
însetată de adevăr şi dreptate. Nu putea să-şi închipuie că
după coşmarul războiului oamenii vor continua să fie ca
înainte, că lumea s-apropia cu paşi repezi de un alt coşmar,
ţesut din minciună. Sunt momente (poate că fiecare generaţie
îl are pe al ei) ca o ieşire pe brânci din purgatoriu spre stelele
eliberate, când prima reacţie a unui suflet cinstit nu poate fi
decât făgăduinţa că lumea nu va mai greşi şi nu va mai lăsa
nici pe alţii să risipească zestrea purităţii redobândite. Pentru
că răul poate oricând să reînceapă, de la ceva în aparenţă
mărunt, chiar şi de la o „eroare” strecurată într-un ziar. De
pildă, în „Scânteia”, unul din primele numere, având
portretul lui Lenin pe prima pagină, găsea un articol despre
refugiaţii dinMoldova, pe care autorul îi numea „strigoi”. Ce
trebuie să fi simţit citindu-l e lesne de înţeles. Ea însăşi era
dintre „strigoii” cărora autorul le interzicea întoarcerea
acasă, împreună cu toţi ai ei, părinţi, surori, refugiaţi din calea
frontului. Dar se întreba: poate că autorul nu cunoştea
realitatea? La urma urmei, nu era vina lui că nu era
moldovean şi nu ştia cum a fost. Îi trebuia, deci, o replică, în
care lucrurile să fie puse la punct. Şi s-a aşternut pe scris.
Cum era să-şi închipuie că pe autorul anonim din „Scânteia”
nu adevărul îl interesa, ci propaganda? De altfel, toate aceste
prime numere ale ziarului foşgăiau de îndemnuri la
răzbunare, şi se practica înfierarea „în bloc”, iar numărul de
miercuri 11 octombrie 1944 anunţa profetic: „Se crapă zorile
unei zile mari”. Ce mai conta, pe lângă asta, o „mică
minciună”? Speranţa? Nu putea să fie decât una singură:
aceea întrupată în tineri şi copii. Copiii pe care-i vedea şi-i
auzea zilnic o înviorau cu glasurile lor. „Stau lângă o şcoală
primară. Şi'n fiecare zi, la amează, văd ieşind copiii. Strada
se umple deodată ca albia unui pârău după o ploaie
văratecă. Soarele devine mai luminos şi inima mi se umple

de speranţe. E ca şi când aş vedea venind spre mine viitorul.
Acel viitor spre care privim mereu dar pe care prezentul cu
scăderile lui îl covârşeşte înmomente de oboseală. Copiii trec
fără să mă vadă, hainele lor multicolore, fundele din părul
fetiţelor, capetele tunse-ale băeţilor gata mereu de bătaie,
totul mă'nveseleşte. Dacă ar şti ei cât bine îmi fac,
reamintindu-mi cu prezenţa lor în fiecare zi, că lumea nu
sfârşeşte cu noi, aceştia, care-am suferit poate prea mult ca
să mai putem fi fericiţi vreodată. /.../Această imagină a
copiilor care se revarsă pe străzi la ora amiezei, ar trebui să
stea pururi înaintea fiecăruia dintre noi. Cărturarul când
ridică de jos condeiul să scrie, să se gândească la ei. Şi cel
care strânge puşca pe front să-i aibă în inima sa. Fiecare
care munceşte în orice fel şi care-are-o răspundere mică sau
mare - ar trebui să nu'nceteze de-a-i avea înaintea lui, căci de
fapt generaţia noastră şi încă multe după noi vor trebui să
muncească din răsputeri pentru o lume mai bună, o lume de
lăsat moştenire copiilor care se joacă în faţa casei mele şi-a
dumitale cetitorule. Dar asta-i, se'nţelege, mai greu. Să
iubeşti viitorul şi să te simţi dator faţă de cei care vin.”
Nu ştiu dacă Magda Isanos şi-a trimis la vreo redacţie

articolele, replicile ei în acest dialog cu ziarele, cu lumea de zi
cu zi. Poate că le-a expediat la „Tribuna Poporului” sau chiar la
„Scânteia”; cert este că nici unul n-a apărut:

. Care ar fi putut să fie situaţiaMagdei Isanos în
acest context este o întrebare gravă şi grea, al cărei răspuns nu-
l ştie decât Dumnezeu. Noi nu putem face decât presupuneri.
Totuşi, există indicii (cum e, de pildă, replica ei la articolul
despre „strigoii din Moldova”) că nu s-ar fi putut adapta la
vremurile „noi”.
Imaginaţia nu poate fi oprită s-o ia pe cărări ireale, dacă nu

găseşte răspunsuri în altă parte. E momentul în care sim?im
mai mult ca oricând nevoia să întrebăm, să căutăm răspunsuri,
să ne închipuim ce-ar fi fost dacăMagda Isanos nu pleca dintre
noi la 17 noiembrie 1944. Nu ştiu cât ar fi putut supravieţui în
anii care au urmat. Dar niciodată nu voi spune, aşa cum ammai
auzit despre alţii, că a plecat la timp, înainte ca visul ei despre o
lume mai bună să se năruie definitiv. Dimpotrivă, cred că a
plecat înmomentul când eramaimare nevoie de ea.

articolele ei nu
erau „pe linie”

Elisabeta ISANOS

CINA CEADE TAINĂ

„Adevăr, adevăr grăesc vouă: unul dintre voi mă va vinde...”
Evanghelia lui Ioan, vers 22

Cei doisprezece stau acum la masă,
Isus e trist şi spune-n astă seară
Cuvinte care-aşa de greu apasă
Pe inimile lor: „De ce să moară?”

„Şi cine-i vânzătorul?” Fiecare
Priveşte-n ochii celuilalt cu frică;
Făclia peste ei, tremurătoare,
O umbră-n forma unei cruci ridică.

Ioan ca un copil s-a ghemuit
La pieptu-nvăţătorului: „Stăpâne,
Sînt eu acel de care ne-ai vorbit?”
Şi drept răspuns a rupt Isus din pâne

Şi-a-ntins-o celui care-avea arginţii
Zicându-i: „Isprăveşte mai curând
Ce vrei să faci”, şi-o clipă-acelaşi gând
I-a înfrăţit sub semnul suferinţii.

(PLINĂ DE BUCURIE M-AM DEŞTEPTAT...)

Plină de bucurie m-am deşteptat:
Mai am o zi.

Am scris poemele mele de lângă moarte,
Răcoarea tărâmului necunoscut mă bătea în faţă,
Eu socoteam: mai am o dimineaţă,
Şi scriam mai departe.

Oamenii se ucideau între ei
Uitând frumuseţea dintâi

A lumii, şi legea iubirii,
Prea simplă, o ştiau trandafirii

Şi câinii mereu credincioşi.

Mă bate în faţă răcoarea morţii,
S-au fost deschis canaturile porţii,
Văd întunericul.
Vâsleşte, vâsleşte puternicul
Charon, aud lopeţile.
În urma mea rămân dimineţile.

Horia ZILIERU

mnemosyne

SLOVE

Pe cerulmeuun alt stăpân nu este.
N-a fost, nu e şi nu o va să fie:
nu teamă, nu tăgadă, nu trufie,
nu danţul buf al fatmelor funeste.

De unde vin? din codrii deVlăsie.
Când seva neputinţei trece peste
balcanul leagăn,magii din poveste
invers fac drumul lor pe veresie

vorbind versete.Cine îi ascultă
tot inventând tăcerea fabuloasă
şi-a verbuluimecanică ocultă?

Eşti un strein retras la-întunecare
şi va să pleci, ce lâncedă teroare!
sumerobabilonul nu te lasă.

SĂPĂTURI

Cassian Maria Spiridon:
(de la la ,

ca simbol)
Piatră de încercare acvamarinul

1.

(În ziua când ...)

2.

Poemul mamei

acvamarinul

3.

4.

5.

Trimiterile la „biografie” prin vena cavă sună ca o respirare
sublunară: „în ziua cândm-amnăscut / ieşea dinbiserică preotul
/ cânta

” . Dar, „era scrisă / cartea, bând
cenuşadimineaţa şi seara / ziua şi noaptea”.
Trista împăcare îi lasă văzului, către auz, sclipiri de laser în
gravitatea unei iluminări a „departelui lăuntric”. Singurătatea
reia ecou de la „răsfrângerea trupului / în oglinzile cerului / ca
într-o rugăciune”. Oglinzile (paralele) reţin doar umbra,
„sandalele şi pelerina”, decăderea „melancoliei de piatră”,
imaginate banchize inhibate.
Ignoră, subtil, obsesia „artizanală”, numărând pietrele

frumoasei adormită. Canonul implică a treia meninge:
athanorul. Drumul înapoi stă în zodia lui Frost. Moldavul
alegându-l / luându-l pe acel al „inimii” iubind „ore pustii /
casele oarbe femeile singure / goale rătăcind din cameră-n
cameră / copiii adormiţi / întoarcerea din schimb a bărbaţilor //
gongul Mitropoliei bătând în miezul nopţii” ( ).
Scrutează „vieţi ale mării / ... / (pe nisipul Oceanului / gol /
lepădat din burta / Corabiei / împlinireamomentului plecării din
adâncuri”). Vibraţiile împing corăbierul; sirenele-femeile
stranii ale lui Paciurea- i-au dăruit piatra scoasă din adâncuri:

. Tânjind / vrăjind o iubire fizică în lumina
Oceanului. e voluptatea, care devenind bărbatul Krishna
cântă la flaut. Dar lui Nabukov? Cassian zice:
„dezvirginarea materiei / ... / pietrele au grijă să moară”.
Ceremonialul liniştii: „vă rog să nu mă iertaţi / pentru
învingerea pietrei”. Care piatră, unde îşi are locul de
armaghedon? În însuşi călătorul argonaut: „şi prin el trec /
corăbii negre / vise drumurile rupte alemorţii”.
Acvamarinul refuză emoţiile? Subteran!: „(acolo / în adânc) /
inteligenţa / priveşte timpul decimat / e nevoie de carne / de
inimă şi puterea suferinţei / e nevoie de creieri monstruoşi / de
cuvânt / gol / singur / persuasiv ca textul filosofului de cucută”.
Kama / erosul divin (învăţat-am) „este principiul care
însufleţeşte şi menţine atracţia cosmică. Poesia proiectează
rolul dominant al cuvântului”. Şi-l asumă: „acesta-i cuvântul
strigătul verde / oblic pe cer”. Scorbura. Umilinţa întârziată:
„Doamne îngenunchiatul tăumi-amsăpat scorbura”.
Leoaica lui Nichita Stănescu („”Leoaică tânără iubirea / mi-a
sărit în faţă. / Mă pândise-n încordare / mai demult. / Colţii albi
mi i-a înfipt în faţă, / m-a muşcat leoaica, azi, de faţă”), la
Cassian, într-o altă arpegiere, tinereţea e „tigru neostenit” ce
sfâşie „poetul plin de iubire”. Subliniem / repetăm: acvamarinul
refuză emoţiile sterile. Ocniţa la Baudelaire: „Risipa de
metaluri şi pietre ce se-mbină / şi-n scânteieri de raze tresar în
joc şi cântă, / Îngemănarea-aceasta de sunet şi lumină / Privirea
mi-o vrăjeşte şi inimami-o-ncântă”.
Obsesiv, sângele ieşit din „efigia” hieratică, ritualic, amână

ca sunatul acvamarin, teama de : „pornind de la zero /
desculţ, / cu o jumătate din ochiul pineal” trăieşte „nevoia de
”. Amanda, bucuria absolută. Imaginea pietrelor senzuale:
„Acolo, sus, văd sămânţa identică din Calea Lactee” (Gilbert
Lely). Şi, poemul poate fi orânduit în consonanţă cu „poziţia
astrelor”: „Pe spinarea dragonului / salutând în stânga şi dreapta
/ iubita şi mama // cuvântul şi moartea / tot mai grăbit îmi tai
respiraţia / să vezi de unde ar veni uraganul / - iubitul de el / trop-
trop tropi/ calul // şi totul soseşte precumun tigru”.
Dacă „Poetul strică şi creează limba în acelaşi ceas în care
crează poesia”, ne întrebăm, la închiderea de cărţi: ce va fi fiind
Poesia?
Învăţăm tot de la un grec / poet: „Definiţia definitivă va putea fi
formulată doar atunci când va fi scris şi ultimul poem”.

Hristos a înviat din morţi / cu moartea pre moarte
călcând

Lolita
Lolita

ceva

ou

A plecat când era mai mare
nevoie de ea
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„Căci eu ştiu că sunt mulţi dintre noi care se tem a-şi arăta fondul curat, idealist
numai pentru a nu părea, în ochii celor mai mulţi, naivi, nepricepuţi în lupta vieţei. Dar
această luptă a vieţei ce rostmai are, dacă asemenea animalelor nune-amgândi decât să
nehrănim, sănepăstrămşi săne continuămfiziceşte?”

(Magda Isanos, 1944, ciorna unui discurs)

Centenar Magda Isanos
BĂRBATUL

Şi pe mine îngerul m-a vestit;
faţa lui albă durea.
- Nu sunt Maria, nu, i-am şoptit,
nu-i vestea mea.

Iată un ram înflorit,
lui să-i vesteşti,
dac-ai venit, părăsind
cete cereşti.

- Prunc ai să naşti, auzii,
şi m-am plecat.
Înger, aripi azurii
n-am mai aflat.

ÎNGERUL

FRUMOASE-S CÂMPIILE VIE II...Ţ

Frumoase-s câmpiile vieţii,
frumoasă primăvara de aur;
ci eu se cuvine să plec înainte
de-a-ntomna în pădure.

Se cuvine să plec înainte
de-a vedea miezul zilei,
când nu s-au copt încă perii vărateci
şi grâul nu sună.

Frumoase-s câmpiile vieţii.
Întorc capul să mai văd o dată
ceea ce ani în şir am privit;

Umplând încăperea şi inima toată,
bărbatul veni de-afară, din zloată;
glasul lui mare făcu să se sperie focul.
Suduia lepădându-şi cojocul.

Parc-ar fi un stejar stufos,
gândii în taină, dar era frumos.
Se supăra şi-ndată râdea.
Acum-am să-l fac să nu mai poată pleca.

„Tu eşti subţire şi ageră ca o nuia,
îmi spunea uneori,
eşti plină de ghimpi şi flori;
teme-te de mâna mea, c-ai să mori...”

Puterea izvora potolit,
din braţele şi pieptul lui dezgolit...

Doamne, fă-mă ca Dalila, vicleană,
când o da geană prin geană,
să-i aflu taina şi să-l robesc
visului meu pământesc.

LOGODNĂ DE PRIMĂVARĂ

Vai, frumuseţea ceasului de-acuma
de ce nu-mi este dat s-o sorb cu tine,
şi-alături să simţim sub talpă huma
de iarba vieţii grea, cum de suspine
mi-i inima de când nu te-am văzut?
Vreau soarele, pe degetele noastre
unite, un inel să făurească;
albastre zările-n privirile-ţi albastre
să le privesc şi dragostea să crească
din rădăcini bătrâne ca grădina
(mai mândră decât cea care s-a dus),
să-mi ierţi, şi eu să-ţi iert, de-asemeni, vina
de-a fi iubit mai mult decât am spus.
Şi să ne ducem colo, sub coline,
a primăverii zână-nduioşată
să ne prefacă-n gemene tulpine,
pe care-aceeaşi moarte să le-abată.

1937

MAI SUNT CÂTEVA VERI

Mai sunt câteva veri
de trăit sub soare.
Câteva cântece şi tăceri
Roditoare.

Câţiva strălucitori
ani de ramură verde şi flori.
Câteva popasuri cu sfat
şi vin în pahare turnat.

Câteva sărutări mai sînt,
până la sărutarea ta, pământ.
Nu vă certaţi, prieteni drumeţi,
pentru nălucirile-acestei vieţi.

1943

STÂNGĂCIE

Tu ai ţinut cândva întreaga-mi viaţă
în mâna ta cam mare şi stângace,
cum ţii un pui, care-ntr-o dimineaţă
năuc şi fraged iese din găoace,

şi-i simţi bătaia inimii atunci
cum asurzeşte dramul lui de lut,
de frică să nu-l sfarmi ori să-l arunci,
dar tu se vede că n-ai mai avut,

în mâna ta, o floare ori un pui,
pe care - asta-i trist - să-l fi iubit,
şi nu e vina ta că l-ai strivit;
se-ntâmplă dintr-acestea orişicui.

ULTIMA ZI

Când voi muri, ştiu că va fi o zi
frumoasă, voi culege-n palme soare
şi voi simţi întâia sărbătoare,
gândind că mâine n-am a mă trezi.

Copacii, doar de dânşii de-o să-mi pară
rău, când îi voi vedea cu ceru-n braţă
vestind la geam ciudata dimineaţă
în care toate trebuie să moară.

Mă va cuprinde-o dragoste nătângă
de mine, lacrimi tulburi de pământ
în colţul gurii mele-or să se strângă
şi voi zâmbi, mirată că mai sînt.

Dar pe neaşteptate o să crească
o noapte pe deasupra frunţii mele,
şi deopotrivă, zâmbete şi stele,
departe, mai departe-or să pălească.

Prin somn, ca printr-un zid voi auzi
cum se loveşte-un ram de cercevea,
cum plânge lângă mine cineva
încet, de parcă m-aş putea trezi.

Şi dintr-o dată totul sub pleoape
căzând adânc spre liniştea de-apoi,
ca-ntotdeauna, eu voi fi aproape,
şi totuşi prea departe, lângă voi.

1937

(Poezii din volumul Magda Isanos, ,
Ediţie, notă asupra ediţiei şi postfaţă de Elisabeta Isanos,
TipoMoldova, 2014)

Pomii cei tineri
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CRISTIAN MANDEAL - 70
“Fiecare gest trebuie s con in sunet
concentrat în vîrful degetelor”

ă ţ ă

Alex VASILIU

Cristian MANDEAL

- Aş începe discuţia cu Dumneavoastră într-un
mod atipic: ce altceva aţi fi putut să faceţi bine în viaţă, în afară de
muzică?

- (gîndindu-se o clipă) Nu ştiu, profesii
liberale (râde), ca să spun aşa.Aş fi putut fi, poate, unmedic destul de
bun, fără vocaţie neapărat, dar cu capacitate de muncă (rîde), nu ştiu,
mi-e greu să spun, nu mă pot gîndi decît la muzică. Probabil că aş fi
putut să fac tot felul de meserii, dar mi-e greu să-mi imaginez că aş fi
putut face, totuşi, altceva.
A.V. - Din interviurile cu Dumneavoastră, pe care le-am ascultat

de-a lungul timpului, am remarcat că vorbiţi foarte bine.V-ar fi plăcut
să vorbiţi publicului despremuzică?
C.M. - Da, dar ţine tot de profesia mea de muzician, şi asta. Îmi

place să vorbesc despre muzică şi cred că am destul de multe lucruri
de spus. Mi-ar plăcea odată să am răgazul şi sănătatea şi puterea să
scriu o carte…
A.V. -…despre ce?
C.M. - Despre muzică.Aş dori, de fapt, să fac o combinaţie între

ceea ce se cheamă o autobiografie, împănată, dacă nu chiar dominată
de idei despremuzică.
A.V. - Îmi permiteţi să vă contrazic? Sînt exemple multe de

muzicieni iluştri care nu vorbeau bine despre muzică, dar erau
interpreţi sau compozitori extraordinari.
C.M. - Desigur. În general, însă, dirijorii vorbesc bine despre

muzică pentru că în profesia lor, tot aşa, atipică, în calitate de
muzicieni…
A.V. -…trebuie să explice orchestrei.
C.M. - Exact. Trebuie să fie capabili să transmită orchestrei ideea

muzicală prin gestică, prin tehnica lor specifică şi prin explicaţii. În
general, dirijorii şi-au dezvoltat o anumită capacitate de a se exprima.
A.V. - Ce dirijori români au constituit pentru Dumneavoastră

modéle, la începutul activităţii profesionale, şi credeţi că rămîn pe un
piedestal valoric?
C.M. - În primul rînd dascălul meu, Constantin Bugeanu, pe care

consider că lumea l-a uitat mult prea repede, şi chiar atunci cînd mai
trăia îl desconsidera în ceea ce a însemnat el ca figură, ca mărime, ca
personalitate, în general, în cultura română şi în special în muzică.A
fost un eminent muzician, un eminent dascăl, un eminent muzicolog
şi, nu în ultimul rînd, un eminent dirijor, deşi lumea nu l-a considerat
suficient în vremea în care a trăit. Apoi, aş vorbi despre un al doilea
mare model din tinereţea mea, pe nume Erich Bergel, care a fost, în
opinia mea, după generaţia Georgescu-Silvestri, cea mai mare figură
dirijorală din acea perioadă , care la începutul carierei mele m-a
influenţat hotărîtor, aş spune, pînă într-atît încît se spunea că îl
copiez. Poate că o şi făceam, fără de voie…
A.V. -…din admiraţie. Şi apoi, nu este o greşeală ca, aflaţi într-o

primă fază a contactului cuunmaestru, să îl copiem.
C.M. - Din admiraţie şi din convingerea că acea cale pe care o

deschidea el este o cale corectă şi convingătoare dirijoral, este un
model.Apoi, sigur, i-am avutmodélemai tîrziu peKarajan şimai ales
pe Sergiu Celibidache, cu care am avut şi bucuria să pot studia, să fiu
preluat în vizorul lui. El a fost, probabil, ultimamare influenţă pe care
am suferit-o în toate relaţiilemele cu alţi dirijori.
A.V. -Aţi amintit acum de Herbert von Karajan: ştiţi foarte bine,

chiar şi de la modéle sînt elemente pe care le putem prelua, şi
elemente ce trebuie evitate. Eu aş face o anumită diferenţă între el şi
Dumneavoastră. Cînd dirija era aproape, subliniez, aproape un actor.
Dumneavoastră sunteţi concentrat la ceea ce modelaţi în timpul
concertului, aveţi mişcări dirijorale foarte frumoase, dar nu pozaţi,
nu lăsaţi celui care vă urmăreşte această imagine.
C.M. -Acum vin şi eu să vă contrazic pe dumneavoastră: ceea ce

spuneţi despre Karajan că ar fi fost un actor este o falsă impresie.
Tehnica lui Karajan era fabuloasă, de fapt. Gestul lui era, într-adevăr,
plin de datemuzicale …
A.V. -…dar nu cînd era filmat!
C.M. - Şi-atunci cînd era filmat… Da, e-adevărat, se concentra

foarte mult asupra părţii hermeneutice a exteriorizării lui, şi-atunci
arăta ca şi cumar fimimat dirijatul. Lucru fals, de altfel, pentru că era,
vă spun, un dirijor extraordinar, fabulos. Şi tehnica lui era fabuloasă,
deşi nu dintr-aceea care se lasă ghicită de la prima vedere. Însă
orchestra lui reacţiona atît de bine cu el încît nu exista nici un dubiu
asupra intenţiilor lui dirijorale. Şi realiza absolut tot ce dorea aproape
de la prima citire a partiturii cu orchestra. Din gest, fără explicaţii.
Am participat mult timp la repetiţii, am stat patru luni la Berlin în
preajma lui, am avut ocazia să-l văd de multe ori. Repetiţiile lui
decurgeaumaimult prin verbul “a face”, “a realiza”, şi mai puţin prin
„a explica”, „a povesti”.
A.V. - De ce credeţi că reuşea Karajan să ajungă la rezultate atît

de interesante cu repetiţii sensibil mai puţine la număr decît
Celibidache?
C.M. - Datorită mai multor factori. Prima valoare era orchestra -

extraordinară, compusă în general din muzicieni de primă mînă, a
căror înţelegere a fenomenului muzical era din start foarte înaltă. Era
foarte uşor să le induci orice idee muzicală pentru că o înţelegeau, şi,
de altfel, orice idee muzicală superioară corespundea cu ideile lor!
Aşa că nu era o mare filosofie să-i faci să cînte bine. Pe de o parte. Pe

para-tehnice

de altă parte, era acea , acea pe care
Karajan o avea în tot ceea ce făcea ca dirijor. Înţelegînd şi faptul că
partea dirijorală avea şi un aspect, hai să-l numim teatral, dar în
sensul celmai bun al cuvîntului, în sensul a ceea ce se cheamă în teatru

. El dramatiza gesturile dirijorale pe specific muzical, şi asta
dădea impresia că este întîi actor, şi în al doilea rînd dirijor. Vorbesc
despre tipul meu de dirijat, dar am fost mai aproape, sau mi-a
corespunsmaimult celălaltmod de a conduce orchestra, şi anume, cel
foarte concentrat în gest. Acel tip de gestualitate care conţine, din
start, sunet, care conduce sunete mai puţin metric sau convenţie, ci
plămădeşte, practic, materia sonoră. Lucru pe care l-am învăţat cu
primordialitate…, l-am învăţat…, mi-a fost indus de Bergel, care
dirija în felul acesta, extrem de condensat, şi de Celibidache, care
avea un adevărat sistem, o adevărată ştiinţă în a purta orchestra după
voia lui.
A.V. - Aici nu ne mai contrazicem: gestul Dumneavoastră

dirijoral se aseamănă cu al lui Erich Bergel. L-am urmărit la Iaşi într-
un program Brahms, v-am urmărit cu diverse ocazii şi am impresia
stabilă că gestul Dumneavoastră este la fel de lin, de curgător, de
onctuos dar şi la fel de concentrat.
C.M. - Da, cu vîrsta, m-am străduit şi să mă restrîng în gestică, în

sensul obţinerii unei eficienţe mai mari cu mijloace exterioare mai
mici, încît să mă “clasicizez” în modul meu de a dirija, astfel ca

A.V. - Sigur, orice dirijor trebuie să stăpînească un repertoriu cît
mai bogat, din toate stilurile, chiar din genuri diferite. Dar au existat şi
există cazuri de dirijori români care aveau anumite pasiuni: Ion Baciu
era obsedat în sensul superior al cuvîntului de muzica lui Enescu şi de
muzica impresionistă (Ravel, Debussy), Camil Marinescu este
pasionat de creaţia lui Gustav Mahler. În cazul Dumneavoastră, ce se
poate spune la acest capitol?
C.M. - Nimic! (ride) Nimic. Eu dirijez cu aceeaşi plăcere orice,

pornind de la “Arta Fugii”, trecînd prin Wagner pînă la creaţia
sfîrşitului secolului XX, Lutoslawski sau orice compozitor… Am
dirijatmultWagner,multe din operele sale.
A.V. -…şi chiar nu vă este “lipit” de suflet nimic înmod special?
C.M. - Totul îmi stă la suflet în momentul în care mă „îmbarc”

într-omuzică de calitate! E-adevărat, cu vîrsta, numai dirijez orice, în
sensul în care îmi permit „luxul” să selectez unele partituri care îmi
fac o bucurie maimare decît altele. Numai sînt “obligat” să dirijez tot
ce mi se dă, tot ce mi se oferă. Pot să îmi permit să spun „asta mă
interesează mai puţin”. Dar, în general, orice înseamnă muzică de
primă mînă mă încîntă: fac cu aceeaşi bucurie Bruckner, aşa cum fac
şi Mahler, Beethoven, Mozart, aşa cum fac clasicii secolului XX, aşa
cum dirijez Enescu. Probabil sînt dirijorul cu cea mai mare activitate
enesciană în momentul de faţă. În muzică este interesant că, deşi
există atît demulte piscuri, nu există doar un singur Everest. Şi fiecare
are nevoie de o total altă abordare. Nu seamănă unul cu altul în nici un
fel. Lumea bachiană este total diferită de a lui Mozart, dar vin după
aceea Beethoven, Wagner, Bruckner, Mahler. De Mahler m-am
apropiat mai greu.Acum, însă, dirijez foarte mult Mahler, anul ăsta şi
anul viitor chiar voi dirija mult Mahler. Nu mi-am dorit asta, aşa s-a
întîmplat. Am primit oferte de genul acesta şi, sigur, intrînd în lumea
mahleriană am început să descopăr un univers în sine. Iarăşi, nu vreau
să fac comparaţii valorice pentru că nu şade bine. Poate căMahler este
în momentul de faţă prea la modă! Şi, ca oricare modă, s-ar putea ca
peste un timp să i semai diminueze ceva din popularitate.
A.V. - Credeţi că moda se datorează melodiilor populare din

simfoniile sale şi spectaculozităţii scriiturii orchestrale?
C.M. - Evident. Acestea sînt cele două motive principale.

Capacitatea lui de orchestrator era colosală, fabuloasă. Partea
insuficientă la Mahler este construcţia. A fost absolut incapabil să
urmărească o idee rotund şi constructiv, de la un capăt la altul. Se
împrăştie, se pierde, se repetă, se autoplagiază la nesfîrşit, aşa încît la
un moment dat devine obositor şi, în cele din urmă, nesatisfăcător.
Dacă la Bruckner există această capacitate , cum spunea Celibidache,
“în cerc”, în primul sunet al simfoniei zace ultimul sunet (asta
înseamnă o identitate foarte clară a unei idei muzicale), la Mahler,
identitatea se realizează mai mult pe fragmente, pe părţi, pe bucăţele.

astralitate emanaţie de spirit

poate

dramă

fiecare gest să conţină sunet concentrat în vîrful degetelor.

E foarte greu să găseşti o singură simfonie de Mahler, din toate cele
nouă, despre care să spui “sînt egale toate cele patru părţi ca
valoare.” Aproape că nu există. Totdeauna spui “din simfonia asta
îmi place partea cutare, din simfonia cealaltă îmi place partea
cutare”. Ai putea alcătui o simfonie ideală de Mahler luînd diverse
părţi din diverse simfonii şi punîndu-le împreună…
A.V. -Are voie un dirijor să încerce o asemenea experienţă?
C.M. - Nu, evident nu, ar fi o blasfemie, bineînţeles. Eu, ca

experiment, mă gîndesc să fac odată un concert, nu ştiu cine mă va
suporta, cu adagio-uri de Mahler! Cred că ar fi interesant să pun
patru adagio-uri mari, împreună, dar mi-e teamă că aş îmbolnăvi atît
orchestra cît şi publicul! (ride). Lumea ar pleca bolnavă de la
concert…
A.V. - Dincolo de cunoaşterea perfectă sau aproape perfectă, din

punct de vedere strict muzical a creaţiei unui compozitor, credeţi că,
în anumite cazuri, familiarizarea cu viaţa lui, cu epoca în care a trăit,
este importantă?Bineînţeles, vi-l dau ca exemplu pe Şostakovici.
C.M. - Evident că este importantă. Şostakovici nu ar fi fost cel

care a devenit, începînd cu Simfonia a V-a, dacă n-ar fi existat
Simfonia a IV-a (rîde), care să-l oblige să se orienteze spre alt limbaj.
Pe de altă parte, toată drama conţinută în lucrare de
Şostakovici, drama pînă şi în scherzo-uri, este, iar, un rezultat al
vremurilor, al lumii pe care a traversat-o.
A.V. - A trebuit să vină anul 1990 ca să aflăm că Scherzo-ul din

Simfonia a X-a opus 93 este, de fapt, după cuvintele lui, portretul lui
Stalin.
C.M. - Da, sigur că da. Dar, interesant ar fi odată de urmărit ce s-

ar fi putut întîmpla din compoziţia lui Şostakovici dacă, după
Simfonia a IV-a (primele patru simfonii fiind total diferite) nu i s-ar
fi întîmplat drama - interdicţia de a i se cînta lucrările, şi dacă ar fi
putut continua să compună în direcţia începută cu Simfonia I. Care
este genială! A II-a şi a III-a sînt foarte avangardiste, a IV-a este o
simfonie mahleriană a la russe, şi ar fi putut sămeargă într-o direcţie
clar apuseană dacă n-ar fi existat acea prigoană, care l-a obligat să
schimbe limbajul. Prin genialitatea lui, asta nu i-a cauzat, nu i-a
stricat, în sensul că de la Simfonia a V-a încolo avem nişte
capodopere, la fel cuprimele, dar în cu totul alt limbajmuzical.
A.V. - Interesant la Şostakovici este că ar trebui cunoscută de

marele public toată „aventura”, toată lupta pe viaţă şi pemoarte, s-ar
putea spune, pe care a purtat-o cu Stalin cît timp acesta a trăit, cu
regimul comunist după 1953, lupte şi drame reflectate în creaţia lui.
Dar pe de altă parte, dacă îi asculţi muzica şi nu-i cunoşti tragediile
personale, generalizînd, simţi că este o punere în pagină, înmuzică a
tragediilor existenţiale ce pot fi ale fiecărui om. Mai mult decît la
Mahler.
C.M. - La Şostakovici mai mult decît la Mahler, şi, în orice caz,

mai mult decît la Prokofiev. Se face des paralela între Şostakovici şi
Prokofiev - e între aceşti doi compozitori, fără să
existe o distanţămăcarminimală ca valoare. Ei fiindde exact aceeaşi
dimensiune în calitate de compozitori, dar de cu totul şi cu totul altă
formaţie, de etos, de abordare a compoziţiei. La Prokofiev este chiar
de mirare cum şi-a depăşit propria condiţie umană, din punct de
vedere omenesc el fiind foarte discutabil, pe foarte multe
coordonate. Dar, reuşind în compoziţie nişte momente fantastice, de
enormă valoare muzicală şi..., aproape de metafizică! Sfîrşitul
Concertului nr. 1 pentru vioară, acea , este
aproape unică în istoria muzicii! Sînt, la Prokofiev, momente
incredibil de frumoase, de pure, de curate, de dumnezeieşti.
A.V. - Cum se întîmplă şi în partea a II-a din Concertul nr. 2

pentru pian deŞostakovici.
C.M. -Da. Exact.
A.V. - În perioada în care aţi realizat integrala discografică a

simfoniilor de Anton Bruckner aţi traversat o experienţă aparte în
comparaţie cu alte interpretări proprii ale acestor opus-uri?
C.M. - A, desigur că m-am ”îmbarcat” cu totul în acest limbaj.

Am încercat sămă confund cu limbajulmuzicii lui, pe cîtmi-a stat în
putere.
A.V. - Ce mai spune Bruckner acum, după primul sfert al

secoluluiXXI?

oricare

o distanţă astrală

plimbare printre aştri

Într-o lume româneascămarcată dramatic de lipsa respectului pentru valorile autentice, o lumeminată uneori chiar de unele personalităţi
emblematice de la care te-ai aştepta să se definească şi prin echilibru, CristianMandeal oferă imaginea stabilă, atît de necesară, a artistului ce
evită hărmălaia deşănţată a spectacolului din arena publică. Domnia sa şi-a cheltuit mereu energia, pasiunea pentru muzică, timpul, spre a
reda sensurile şi expresia dorită sau bănuită a fimenită de compozitor partiturilor sale.Ca orice profesionist, CristianMandeal este, în primul
rînd, obedient în relaţie cu scrisul de pe portative.Dar, ascultătorul experimentat, atent la efectul gestului dirijoral, simte aproape imediat că,
dincolo de disciplina faţă de vrerea compozitorului, CristianMandeal crează un univers care atrage ca un magnet, are o viaţă palpitantă, se
“închide” la finalul lucrării, lăsînd regretul ruperii de fluxul muzical. Iată una dintre izbînzile artistului adevărat. Dacă această impresie
stăpîneşte auditorul înregistrărilor semnate Cristian Mandeal, cel ce urmăreşte versiunile interpretative în sala de concert rămîne covîrşit.
“Schemele motorului” dirijoral au fost învăţate, bineînţeles, de la profesori renumiţi, evocaţi pe parcursul confesiunii ce urmează, însă,
dincolo de influenţe, personalitatea lui Cristian Mandeal este evidentă în fiecare sunet, în fiecare frază plămădită de mîinile sale. Totul se
aude, totul este cizelat cu o fervoare ascunsă ori evidentă, nicicînd redundantă. Grija de a nu lăsa nimic să se piardă, eliminarea impurităţilor
ce ar putea atinge trupul muzicii, maturitatea înfiorată de sensurile şi expresia ideilor compozitorului - totul contribuie la plămădirea unui
opere de artă pe care îmi place să o asemăn cu înfăţişarea şi efectul “Păsărilor” luiBrâncuşi asupra celui ce le priveşte.
Riguros, sever, pretinzînd la repetiţii disciplină, concentrare, putere de a relua un pasaj de cite ori este nevoie, convingînd fiecare

instrumentist de ce “aşa” şi nu “altfel”, vorbind exact cît trebuie, dar substantial, CristianMandeal cucereşte orchestra întreagă, omotivează
pentru a ajunge la performanţă. Domnia sa este tipul dirijorului permanent pe care şi l-ar dori, de care ar avea nevoie orice ansamblu
simfonic.
La finalul concertului de vineri 8 aprilie, susţinut de Filarmonica “Moldova” din Iaşi în ciclul “Dialogul maeştrilor”, fiecare

instrumentist l-a felicitat pe maestrul CristianMandeal la apropierea împlinirii vîrstei de 70 de ani (18 aprilie), i-a mulţumit pentru prezenţa
la Iaşi. Aşa cum a reuşit în iunie 2015, cînd a interpretat Simfonia în re minor de Cesar Frank în sala Colegiului Naţional de Artă „Octav
Băncilă”, CristianMandeal a „păcălit” aproape total neîmplinirile acustice ale sălii Teatrului „Luceafărul”, oferind publicului o versiune de
zilemari a celei de-a şaseaSimfonii beethoveniene. Alex VASILIU
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C.M. - Eu cred că va spune totdeauna acelaşi lucru pe care l-a
spus şi după 50 de ani de la moarte. Bruckner a făcut parte din grupul
compozitorilor descoperiţi cu adevărat după dispariţia din viaţă. La
fel s-a întîmplat cu Johann Sebastian Bach, la fel s-a întîmplat cu
Debussy, ca să vorbim şi despre impresionişti. La fel i se întîmplă lui
Enescu astăzi. Bruckner a fost apreciat în vremea în care a trăit, dar
ca să devină un compozitor într-adevăr asimilat de publicul larg a
trebuit să treacă nişte buni zeci de ani după ce a dispărut. Însă în
momentul în care a fost receptat în deplinătatea genialităţii lui,
Bruckner a devenit un reper de permanenţă valorică muzicală
universală, care cred că nu va pieri niciodată

. O
face foarte natural, foarte direct. Poate doarBachmai reuşeşte lucrul
acesta.
A.V. - Sigur că oricărui dirijor i-ar plăcea să aibă o orchestră cu

care să lucreze timp îndelungat, cum a fost orchestra de la Iaşi a lui
Ion Baciu, cum au fost orchestrele lui Constantin Silvestri, mai ales
ansamblul din Bornemouth. Cred că, o vreme, orchestra
filarmonicii din Bucureşti s-ar fi putut numi „orchestra Cristian
Mandeal”. Acum, pentru că lucraţi cu Orchestra de Tineret, vă
consideraţi un formator de ansambluri simfonice?
C.M. - Da, în trecut ca şi în prezent. Şi, pe vremea cînd am fost

dirijorul filarmonicii din Bucureşti, nu am făcut altceva decît să
cizelez în permanenţă această orchestră, la nesfîrşit. Să omaturizez,
să o finisez. Că nu s-a petrecut aşa cum am dorit, este o altă poveste.
Dar, să spun, bucuria mea, plăcerea mea, poate şi vocaţia mea de
formator de orchestre s-a tranferat asupraOrchestrei deTineret.
A.V. - Dirijînd lucrările lui George Enescu în străinătate, nu aţi

avut impresia că publicul,muzicienii profesionişti îşi pun întrebarea
“unde este originalitatea lui Enescu, pentru că auzim şi Frank, şi
Debussy, şi Ravel?”
C.M. - Da, sigur că există aceste întrebări undeva, în subsidiar.

Însă publicul se lasă prins, în cele din urmă, de muzica lui Enescu.
Pot spune din experienţă că am avut mari succese cu muzica lui
Enescu pemeridiane pe care nici măcar num-aş fi gîndit că aş putea
să am. ÎnAnglia, bunăoară, sau în Elveţia. Sau în Italia. “Oedip”-ul
de la Cagliari, pe care l-am dirijat în opt spectacole la rînd a totalizat
11.000 de spectatori, iar aplauzele durau un sfert de oră după fiecare
spectacol! Unde? În ţara teatrului liric. Şi în ţara liricii, Enescu a fost
perceput exact la mărimea pe care o are, într-un mod pentru noi, am
zice, surprinzător. Muzicologii îl critică, dar nu toţi, pentru că în
special muzicologii din Anglia au devenit de-a dreptul fani ai lui
Enescu…
A.V. -… datorită lui Constantin Silvestri, care a dirijat concerte

şi a înregistrat mult în Marea Britanie, pînă să devină dirijorul
orchestrei din Bornemouth, cu care a interpretat deseori lucrări de
Enescu, a pus bazele succesului lui Enescu acolo.
C.M. - Da, a pus bazele acolo, normal. Puţină lume ştie că la

Bornemouth, de exemplu, există o cameră lipită de bibliotecă
numită “camera Constantin Silvestri”, în care nu se intră decît în
urma unei selecţii foarte severe. Acolo zace o comoară muzicală.
Pentru noi ar fi foarte interesant dacă am reuşi să avem acces, să
copiem partiturile lui Silvestri, manuscrise pe care nu le avem în
România. Silvestri a continuat să compună înAnglia lucrări pe care
noi nu le-amauzit, nu le cunoaştem.
A.V. - Silvestri era foarte bine pregătit şi, pe deasupra, era un

mare improvizator. Încă circulă legenda recitalurilor lui de pian de
la Ateneu, în care, la un moment dat, cerea publicului să-i ofere o
temă muzicală pentru a improviza. Dumneavoastră, ca dirijor, ca
muzician, cît credit daţi improvizaţiei?
C.M. - Foarte mare. Din păcate, eu nu am darul acesta, însă mi-

ar fi plăcut enorm să îl am.
A.V. -Dar, după repetiţii, ce faceţi în plus în timpul concertului?
C.M. - Încerc să creez momentul pentru care m-am „bătut” în

timpul repetiţiilor. Repetiţiile sînt menite creării momentului de
unicitate - concertul. Dacă îmi reuşeşte... Multe concerte nu-mi
reuşesc din acest punct de vedere.Doar, repet ceva sau repet aproape
tot ce am făcut la repetiţii. În alte concerte reuşesc exact acest lucru,
să adaug acel plus, acel... centimetru care departajează şi săritorii la
înălţime, 2 m şi 2,01, iar acel 01 devine foarte preţios faţă de celălat
2m.Acel 01 este, de fapt, momentul pentru care ne pregătim pentru
concert. Dacă se produce, înseamnă că a fost un concert bun, dacă
nu, înseamnă că a fost un concertmediocru.
A.V. - Cum vă simţiţi în prezenţa soliştilor imprevizibili în

concert? Să ne gîndim la doi violonişti: ŞtefanRuha şi IvryGitlis.
C.M. - Cu Ivry Gitlis am avut o relaţie absolut senzaţională! Nu

l-am acompaniat decît de trei ori în viaţa mea, deci foarte puţin.Am
cîntat cu el concertele de Beethoven, de Ceaikovski şi de Paganini
(re major). Lucrări total diferite una faţă de cealaltă. A fost absolut
senzaţional!
A.V. -Nua trebuit să-l „prindeţi”?
C.M. - Nu, . Imprevizibil

era Ruha. El era aleatoric, dar pînă la urmă, după 50 de concerte cu
el, cîntînd tot repertoriul pentru vioară, îi învăţasem reţeta.Adică eu
îmi vedeamde treabamea, şi la urmăne întîlneam.Camasta se făcea
cuRuha.De altfel, Ruha chiar dorea să se detaşeze şimuzical faţă de
fondul orchestral pe care îl avea dedesubt. El îmi şi spunea: “dragă,
să nu-ţi pese, eu sînt ca untul pe pîine, sar ca o pisică în patru labe,
niciodată n-am să cad, totdeauna o să ne întîlnim, tu vezi-ţi de
orchestră, eu îmi văd de vioară, şi la sfîrşit ne întîlnim” (rîde).
A.V. - Cît din tot ce aţi cunoscut camuzică pînă acum încă nu aţi

apucat să dirijaţi?
C.M. - (după un moment de gîndire) Nu ştiu, muzica este atît de

amplă încît n-am apucat să dirijez o foarte bună parte. Muzica este
nesfîrşită. Dar din ceea ce putem considera a fi muzică perenă, cred
că amcamabordat totul!
A.V. -Văputeţi defini într-un singur cuvînt?
C.M. -Nu.
A.V. - Eu v-aş defini cu un singur cuvînt, dar cu majusculă:

Muzician.
C.M. -Mulţumesc.

. Este muzica ce are
capacitatea cea mai directă, dintre cele aparţinînd tuturor
compozitorilor posibili, de a crea o punte între om şi Dumnezeu

în imprevizibilul lui era totul previzibil

Povestea nobilului spaniol care vrea să impună societăţii un
ideal creştin, întemeiat pe dragoste, onoare, justiţie, i-a
fascinat şi pe unii oameni de teatru români. Pentru Emil

Botta, el era Cristul spaniol. Ion Omescu i-a închinat un ciclu de
poezii din care-mi amintesc îndemnul adresat scutierului de a mai
găsi „firimituri de soare în desagă”.
„Seco de carnes, enjuto de rostro” Dan Puric a reînviat

personajul, ce aminteşte de Ignaţiu de Loyola şi de Cervantes, pentru
a aduce mesajul în lumea noastră.Agăsit, astfel, firimiturile de soare
din desagă. Imaginea de la care pleacă spectacolul
(2008) este aceea a distrugerii romanelor cavalereşti de către preot şi
bărbier, în timp ce nepoata şi guvernanta întreţin focul din vatră,
destinat arderii cărţilor. În centru cavalerul (alias Dan Puric),
încrezător în atotputernicia lui Dumnezeu, visează să readucă „vârsta
de aur” într-un „secol de fier”.
Spectacolul selectează - în imagini de o mare bogăţie semantică,

însoţite de un variat fondmuzical - esenţialul călătoriei întreprinse de
cavaler în Spania vremii sale, căreia i se adaugă o dimensiune
temporală ce amplifică tema viciului care întinde capcane inocenţei.
Cartea primită de actor în copilărie „dădea vieţii un sens” (cf.

).De laBorges a aflat că este doar „ ”.
Într-o noapte, Don Quijote şi Sancho Panza pornesc la drum fără

a-şi lua rămas-bun de la nimeni. Scutierul pentru a se împlini în plan
social. Cavalerul pentru a demonstra că şi „ , ca
dezmărginire creştină a omului însemnat de prezenţa permanentă a
lui Dumnezeu”, fapt ce-l deosebeşte de angoasatul Hamlet, omul
renascentist (cf. Dan Puric, ).
Structurat secvenţial asemeni romanului, fără însă a se pierde în

detaliile poveştilor colaterale, spectacolul are ca laitmotiv, în fundal,
inima iubitoare a eroului (şi interpretului) şi aripile celebrelormori în
continuă metamorfoză. Alternanţa constantă viaţă/vis justifică
bogăţia de contraste ale eclerajului şi subtilităţile clarobscurului
baroc. Timpul visului, dar şi al iluziei, este consacrat - conform
canonului cavalerilor rătăcitori - femeii unice, Dulcinea. Ea este cea
care îl ajută să vadă din nou atunci când, din vârtejul unui vechi dans
spaniol, se desprinde o dansatoare ce-l leagă la ochi. Sunt şapte
dansatoare în roşu: şapte păcate capitale? Acestor femei costumate
provocator în roşu (de inventiva doamnă Doina Levintza) li se opune
silueta fragilă, delicată, albă, scăldată într-o lumină aurorală a
Dulcineii, himera perfectă. Doar cu ajutorul ei, cavalerul poate vedea
şi înţelege metamorfoza aripilor morii în cruce. Astfel se
materializează proiectul său de oştean al dreptăţii creştine, însoţit de
un fascinant dans cu sabia (Master Zhu Rong Fu) pe o muzică
arăbească, în timp ce, în spate, dansează „mauri” sau forţe oculte. În
chip de decor pulsează inima. Femeia iubită străbate scena parcă în
zbor, iar dansul cavalerului spadasin continuă însoţit doar de ritmul
unei tobe.
Visul acesta minunat este întrerupt de principiul realităţii

întruchipat de scutier, Sancho (Constantin Dinulescu), care îl
ferchezuieşte peDonQuijote, îi încheie o armură invizibilă, probează
o spadă invizibilă. După ce verifică încheieturile cavalerului, devenit
marionetă în mâinile scutierului, cei doi încalecă o Rosinantă şi un
asin imaginar şi pornesc la drum. Elocvenţa şi plasticitatea gesturilor
dovedesc acel înalt grad de măiestrie propriu marilor mimi. Ultima
imagine reduce, zeflemitor, siluetele celor doi la două funduri, în
timp ce întunericul împresoară treptat scena, ori de câte ori urmează o
nouă secvenţă. Şi nu este vorba de simplă strategie regizorală pentru a
însăila secvenţele. Tenebrele, noaptea, apar adesea în roman pentru a
evoca teroarea saumisterul.
Evadarea din real prin vis înseamnă reapariţia Dulcineii care-i

mângâie chipul îndurerat în timp ce muzica ( )
subliniază ideea de unicitate. Trezirea din vis se petrece la han, unde
„cavalerul tristei figuri” este batjocorit pentru că el reprezintă
(asemenea interpretului) însăşi ideea de alteritate. Viciile comunităţii
(jocuri de noroc, tutun, violenţă, sex) sunt mimate în
acompaniamentul unei muzici mexicane. Din acest moment,
spectacolul ne aminteşte de conchistadori şi de
Atunci când cavalerul pare a se integra, câştigând la cărţi, este
aplaudat şimâini se întind, apucătoare şi lacome.Atunci când apare el
însuşi drept un conchistador întors din colonii (sau turnee, în cazul
actorului), comunitatea este şi mai ofertantă pentru cel care, pentru
moment, trece drept un pistolar abil. Don Quijote pleacă şi
comunitatea îşi regăseşte obiceiurile. Trec zile şi nopţi cu slabe
licăriri de lumină. Revine, în opoziţie cu agresivitatea redeşteptată a
comunităţii, himera consolatoare a Dulcineei. Tema aceasta a
dragostei are, atât în roman cât şi în spectacol, o intensă dimensiune
creştină. Parcă vibrează în subtext mesajul Sfântului Apostol Pavel
din : „dacă dragoste nu am, nimic nu
sunt”, „dacă dragoste nu am, nimic nu-mi foloseşte”. În numele
acestei iubiri creştine, cavalerul îi eliberează pe deţinuţi, care îl vor
răsplăti cu o mamă de bătaie. După o mirifică muzică de chitară (J.
Rodrigo), Sancho încearcă să repună mecanismul trupesc distrus al
cavalerului în sunete de păpuşă mecanică şi de mecanică auto. Doar
atunci când acţionează asupra cordului, în ritmul ticăitului de ceas şi-
n sunet de clopote,DonQuijote se recuperează.
Se revine la tema proiectului eroic, cu
, într-o notă constantă de umor.

însoţită de uvertura operei rossiniene este
o splendidă demonstraţie de virtuozitate. Ninsoarea de confetti, lupta
cu viscolul ne sugerează de unde vine pericolul, într-un alt moment

Don Quijote

Omul
frumos un strigăt de durere

tu poţi să fii

Cine suntem

Una mujer de mi vida

auri sacra fames.

Întâia epistolă către corinteni

Chevaliers de la Table
Ronde

Wilhelm Tell -

Feericul efect, datorat
costumului şi coafurii rococo a reginei, este spulberat persiflator de
fundul ei gol (perspectivă ŕ laAndersen sau „La femme vue de dos!”).
Cavalerii Mesei Rotunde se aruncă în luptă în frunte cu Don Quijote.
Cavalcada -

istoric. Salutarea publicului de către cavaler, cu o batistă albă, este
simbolul unei irealizabile dorinţe de pace în ajun de război. Ne
amintimde
O altă noapte îl separă pe cavaler de himerica sa iubită care

evoluează pe delicata muzică japoneză închinată cireşilor în floare
primăvara (Sakura, simbol folosit de autorităţile japoneze în timpul
celui de-al doilea război mondial pentru întreţinerea sentimentului
naţional). Un alt viscol - cel roşu - împiedică cuplul să se formeze.
Vălurile roşii sunt de fapt plase, capcane. Dacă, în prim plan, se
încinge un cazacioc îndrăcit, în spate este eliminată armata albă şi
familia ţarului. Legat la ochi cu pânza roşie a noii doctrine, cavalerul
este iarăşi dezlegat de femeia-himeră. Crucea a devenit morişcă (să
amintim câteva ziceri româneşti?: „A-i umbla gura ca o morişcă”,
„Aajunge de la moară la morişcă”). În prim plan, chipul idealistului
cavaler exprimă durere, derută, căutare. Să mai amintim şi faptul că
despre creştinism s-a spus că este o religie a chipului. Se impune şi o
lectură autobiografică. Pentru că - ne-a spus Isus, darmult preamulţi
dintre noi au uitat - „nimeni nu-i profet în ţara sa”, Dan Puric a fost şi
mai este atacat, în mod neruşinat, de ignoranţi miştocari, de cozi de
topor, sau de unii care-şi ascund, după un discurs tupeist şi sforăitor,
ticăloase intenţii secrete.
Şi din nou un „clin d'oeil” care ne detaşează de registrul tragic.

Cine face pipi? Sancho saumăgarul?Apoi cei doi, unul vizibil, altul
invizibil, se retrag în lumina verde liniştitoare, combinată cu cea
cerebrală, lumina indigo.
Călătoria ajunge pe planuri mioritice, olteneşti. Ciobanii fluieră

„Mărie şi Mărioară” şi-l hăituiesc pe cavaler. Acesta reuşeşte să-i
domesticească prin dans. Dar, deveniţi maeştri ai stepului, discipolii
nerecunoscători îşi atacă magistrul care reuşeşte, totuşi, să
controleze din nou situaţia. După o nouă demonstraţie de
virtuozitate, revenind la registrul ironic,maestrul îşi pune o diademă
şimimează, ironic, un cabotin în aşteptarea aplauzelor.
După această paranteză autobiografică ni se propune o

reîntoarcere în spaţiul spaniol al pasiunii, în constantul registru al
oximoronului, cu (a mexicanului TomasMendez). În
următoarea secvenţă muzica andaluză aduce alţi dansatori, femei-
marionete şi bărbaţi, din rândul cărora se desprinde femeia în negru
ce-l va condamna pe cavaler la închisoare pentru credinţa sa sub
semnul treimii. Pe muzica lui Chopin, femeia-himeră şi cavalerul
închis îşi vor trimite scrisori de dragoste: scrisoarea porumbel şi
scrisoarea inimă.
În interval, timpul se scurge şi ne devine contemporan.Omuzică

de discotecă pentru o societate violentă, de bolnavi şi drogaţi cărora
cel care deţine puterea financiară şi dezbină ( ) le aruncă
niscai firimituri. Trec şi doi oameni politici, care salută de la
distanţă. Prins între două grupuri de robotizaţi, cavalerul nu-şi poate
îndeplini misiunea de pacificator. Este proiectat un imens angrenaj
de mori, uzine, blocuri, turnuri TV destinate robotizaţilor prinşi
inexorabil în sistem. Morile devenite rachete părăsesc pământul
sufocat de poluarea industrială.
Intervine necruţătorulmecanismprimitiv. DonQuijote este bine

păzit, în cămaşă de forţă. Doar picioarele-i sunt libere. Le foloseşte
pentru step, singurul mijloc de a se manifesta. Reluarea uverturii
rossiniene ne sugerează că singura care nu poate fi confiscată nici
negată este măiestria profesională. Şi totuşi... Gardianul îi ia
pantofii. În prim plan, acelaşi chip trădează durere, suferinţă,
disperare. Mimarea inocenţei nu l-a păcălit pe gardianul
(corectitudinii politice! adaug eu, spectatoarea).
În zadar încearcă Sancho să treacă de zidul gardienilor prin care

strecoară doar o portocală, simbol redus al cercului mistic. Aceeaşi
încercare o face şi femeia fidelă, dar este brutalizată şi violată.
Umilinţa femeii este însoţită demuzică tragică.
Sunt acum în prim plan două chipuri pe care şi-a pus pecetea o

neştearsă durere. A mai rămas - ca formă de oprimare şi cenzură
maximă - spitalul psihiatric. Tema nebuniei cavalerului idealist este
amplificată de o lume cinică unde doctorii par mai nebuni decât
pacienţii. Mâna care acoperă gura e noua manifestare simbolică a
prezenţei neîndurătoare şi viciate a politicului. Retorica
oximoronului funcţionează constant: dacă gura este cenzurată,
corpul se dezgoleşte. Avem libertate sexuală, de ce ne-ar mai trebui
şi libertatea cuvântului?!!
O imaginară cortină neagră pregăteşte ultima secvenţă, amorţii.

Femeia în negru, Moartea cinică coseşte simbolic (Haş, Haş) alte
trupuri înainte de a-l lega la gură pe Don Quijote pentru totdeauna,
pe fondul muzical psaltic. Asistenţa trece din mână în mână o carte
(cea a lui Cervantes) oferită lui Don Quijote, înfăşurat în verde.
Violenţa îl elimină definitiv pe cavalerul căzut sub un văl roşu; în
fundal, se vede crucea. Început în ritmul pasional al muzicii
andaluze şi castiliene, spectacolul se încheie în ritmul spiritualizat al
cantatei lui Carl Orff , pledoarie pentru reînvierea
naturii şi, poate, a speranţei.
„Un exemplumajor al porneşte de la întrebările

legate de , un termen care se foloseşte în general
în engleză pentru că tradus şi-ar pierde încărcătura ironică pe care
citările o conţin. Corectitudinea politică pare o locuţiune mai
benignă, care poate fi discutată, căreia i se pot pune întrebări (cine a
stabilit-o? în ce scop? respectarea ei face lumea mai
comprehensibilă? omul mai bun?) în timp ce
este pur şi simplu un ordin care nu se discută, ci se execută, iar cei ce
nuo fac trebuie să se pregătească să tragă consecinţele”.
(Ana Blandiana, , discurs ţinut cu ocazia primirii
titlului de „DoctorHonorisCausa” alUniversităţiiBabeş-Bolyai din
Cluj).

Război cuTroia nu se face.

Paloma negra

diabolos

Carmina burana

istoriei ca viitor
political correctness

political correctness

Istoria ca viitor

„Nimeni nu-i profet în ara sa”ţ
Mihaela MÎRŢU
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Călin CIOBOTARI

Cea de a XXII-a ediţie a Festivalului Internaţional al
Recitalurilor Dramatice „Valentin Silvestru” Bacău,
organizat de Teatrul Municipal „Bacovia” şi Primăria

Municipiului Bacău, s-a dovedit copleşitoare prin numărul mare
de participanţi (în medie câte patru spectacole pe zi înscrise în
secţiunea Concurs, plus recitalurile, plus spectacolele lectură pe
textele nominalizaţilor la Concursul deDramaturgieMonodramă)
şi prin inepuizabila diversitate a montărilor propuse de
selecţionerulDoruMareş.
În cele patru zile (din şapte) în care am stat la Bacău am avut

prilejul să mă conving de mai multe lucruri: în primul rând, de cât
de ofertantă poate fimonodrama, ca gen teatral, tratat în general cu
rezerve de teoreticienii teatrului tocmai pentru că exclude dialogul
cu un partener de scenă; în al doilea rând, m-am convins că cei ce
îşi imaginează că se poate face spectacol demonodramă în absenţa
regizorului îşi asumămari riscuri; în al treilea rând, m-am convins
cât de motivantă este ideea de concurs pentru participanţi şi
public.
În cele ce urmează îmi propun să vorbesc, pe scurt, despre o

parte din cele aproximativ 20 de spectacole pe care le-am urmărit,
punând accent mai degrabă pe interpretarea actoricească (miza
majoră a Festivalului) decât pe spectacolul propriu-zis (cu tot ce
presupune el: regie, scenografie etc.).
Festivalul a fost deschis cu o producţie a teatrului gazdă,

, după Irina Muhanetova, regia Simona Baicu. Actriţa
rezolvă acceptabil un colaj de roluri deloc simple,

de la Nina, din , la Catarina din . O
cabinieră găseştemomentul propice să se substituie actriţei pentru
care spală şi calcă mereu costumele. Intrarea în costum
echivalează cu intrarea în personaj şi e foarte interesant modul în
care personalitatea Adinei se mulează pe personalitatea
costumului. Rând pe rând,Adina e femeie fatală şi femeie victimă,
dominatoare şi umilă, personaj tragic şi personaj comic, într-o
sarabandă de ego-uri scenice ce defilează prin faţa spectatorilor.
A fost o revelaţie pentru mine întâlnirea cu

, după Rodrigo Garcia, regia Victor Scoradeţ,
Teatrul ARCA al Fundaţiei Culturale ParteR şi ARCUB), acest
actor care, prin familiaritatea pe care o induce privitorului are ceva
din Mircea Diaconu la tinereţe. Capacitatea de a crea relaţii cu
spectatorul, dezvoltarea unor complicităţi cu acesta,
disponibilitatea de a rosti lucruri grave cu lejeritatea cu care ai
vorbi despre starea vremii, multitudinea de nuanţe în joc,
expresivitatea gesturilor, un timbru vocal inconfundabil ce
rămâne agăţat de memorie - toate astea fac din interpretarea lui
Huluba una specială, personală, puternic amprentată de un actor a
cărui poftă de scenă contaminează. Spectacolul vorbeşte,
deopotrivă de intens, despre actorul flămând care refuză să
primească bani pentru arta sa, şi despre „otrăvurile” unei societăţi
în care ipocrizia, minciuna convenţională, îndobitocirea
corporatistă au devenit aproape inevitabile; sau evitabile doar prin
sinucidere. Lumea McDonalds şi tot ceea ce subîntinde această
metaforă face din cel ce o refuză un condamnat.
E o plăcere să o urmăreşti jucând pe (Teatrul

Municipal Baia Mare), această actriţă în care simţi, deopotrivă,
cerebralitatea şi ludicul, energii copleşitoare şi secunde prelungi
de melancolie organică, implicarea până în măduva rolului şi,
totodată, detaşarea discretă, ironică, maturitatea şi sclipirile dulci-
amare ale inocenţei... În , textul nouăzecist
al lui Radu Macrinici, Inna e un vast personaj sinteză ce pare a ne
cuprinde pe toţi. Aparent, întrupează rând pe rând vocile unei
familii: El (anchetatorul de Securitate ce şi-a transformat camera
într-un laborator de studiu al anatomiei umane), Ea, femeia care s-

Cabiniera

Pescăruşul Îmblânzirea scorpiei

Nu, mulţumesc

Albastru. Galben. Roşu

Adina Iftimie

Dragoş Huluba
(

Inna Andriucă

a resemnat cu faptul că musafirii Lui nu sunt şi ai Ei, şi, cel mai
important personaj, fetiţa care scrie compuneri despre patrie,
undeva la întretăierea în sunet de revoluţie dintre două lumi în care
suntem siliţi, prin memorie, să locuim simultan. Forţa de auto-
metamorfoză a InneiAndriucă este remarcabilă, iar ştiinţa cu care
ne relatează frânturi din propriile noastre vieţi face din actriţă un
cronicar personal al fiecăruia dintre noi. O menţiune aş formula şi
despre textul lui RaduMacrinici, pe care îl citisem cumultă vreme
în urmă şi pe care, iată, îl regăsesc la vreo douăzeci de ani de când a
fost scris. Chiar dacă faptele şi stările despre care textul vorbeşte
apar spectatorului de azi într-o manieră cumva documentar-
difuză, continuă să aibă aceeaşi validitate
precum, să spunem, un imn naţional: ne determină să privim către
ceea ce amdevenit şi ne împiedică să uitămceea ce am fost…
În (scenariu şi regie Alexandru Amatis

Chifu, producţie independentă, Bucureşti), reface
prin mişcare - spectacolul este unul integral coregrafic - povestea
Pandorei, personaj dual în care perfecţiunea şi nefericirea se
traduc în alb şi în negru, în angelic şi demoniac. Campioană
multiplă în gimnastică aerobică, dar şi studentă la UNATC,Alina
Radu imprimă mişcării tensiune dramatică, transformându-şi
corpul în vehicul de stări. Tenebrele, porţile raiului, convorbirile
cu vechii şi noii zei, relaţia profundă cu faimoasa-i cutie sunt
fragmente ale unei poveşti ample, grave, „rostită” gestual, cu o
graţie sumbră şi cu rafinată sensibilitate.
Riscurile asumării unor roluri în care, de-a lungul timpului,

mari actori şi-au dat măsura talentului lor, sunt motivante, dar, în
acelaşi timp, dezavantajează căci generează mereu comparaţii,
analogii, judecăţi în oglindă. Contemporan cu Marius Manole, al
cărui Poprişcin de la TNB (în regia lui Felix Alexa) este o mostră
de măiestrie actoricească, ( ,
după N. V. Gogol, regia Alexandru Nagy, Asociaţia Culurală DA,
Piteşti) îşi asumă aceste riscuri. Îi iese un Poprişcin corect, intens
ca reţea de tensiuni interioare, dar cam atât. Nu pentru că actorul
nu ar fi dat totul, studiind în cele mai mici ascunzişuri rolul, ci
pentru că pur şi simplu aşteptările de la acest personaj sunt uriaşe.
E un Poprişcin din care a dispărut umilinţa, înlocuită fiind cu o
grandoare virilă. Nebunia sa devine o nebunie de sine, trăită de un

european din care ceva din pitorescul măruntului
funcţionar gogolian a dispărut.

-ul lui (Asociaţia Jamais Vu, Bucureşti),
spectacol experiment bazat pe improvizaţie, te face să meditezi
asupra graniţei foarte fragile între teatru şi hibrizi precum aşa
numitul . Dacă în prima parte a spectacolului,
Huluba se manifestă oarecum în zona teatrului, în cea de a doua o
abandonează şi, încurajat de un public nu foarte profund, alunecă
în facil. Categoric, Ştefan este un bun actor, spontan, gata să se
adapteze oricând funcţie de reacţiile sălii, carismatic şi creativ.
Mi-aş dori să-l văd interpretând şi alt gen de partituri teatrale.
Mă bucur să văd că , actor la care ţin şi pe care îl

urmăresc de ceva ani, este atât de preocupat în a se reinventa la
fiecare rol. Inteligent, tot mai matur, încercând mereu să aşeze la
baza propriilor interpretări cunoaşterea de sine, Ivan a propus la
Bacău un text profund, extrem de dificil:

s (regia Cristi Avram, producţie
independentă, Iaşi), dramaturg francez al cărui monolog scris în
anii 70 este jucat înRomânia, înţeleg, pentru primadată.Un text pe
care auzindu-l n-ai cum să nu te gândeşti la

, însă cu o poezie gravă, dominantă, vibrând în fiecare
cuvânt. Este una din acele piese în care „mesajul” refuză să se
ofere în mod direct, protagonistul însuşi părând a fi mereu aruncat
la răscrucea unor sensuri care îi scapă. Dificultatea unui astfel de

Albastru. Galben. Roşu

Requiem Pandora

Însemnările unui nebun

handsome boy

Ish

stand up comedy

Noaptea dinaintea
pădurilor

Însemnările unui
nebun

Alina Radu

Dan Andrei

Ştefan Huluba

Ovidiu Ivan

, după B.M. Koltè

rol constă, cred, în provocarea de a ilustra singurătatea infinită/
absolută şi, totuşi, de a o nuanţa în cât mai multe moduri:
singurătatea celui prins de o ploaie străină, singurătatea celui fără
de „acasă”, singurătatea străinului, singurătatea celui fără prieten
sau a celui ce s-a pierdut de Celălalt, singurătatea orfanului,
singurătatea a-socialului, singurătatea celui etc. Pădurea
este una interioară, cu crânguri luminoase şi iluzorii, dar şi cu
întunecimi inexpugnabile. Jocul lui Ivan este atât de intens, încât
personajul său devine o proiecţie a ta, spectatorul capabil (textul
nu este unul „de public”!) să urmărească logica frântă şi
labirintică, trans-raţională, a celor ce se petrec pe scenă. Îmi
propun să revăd acest spectacol straniu, polifonic şi introspectiv
ce te târăşte parcă prin coridoarele alambicate ale unei halucinaţii
pe care o simţi ca fiind şi a ta…
Sunt actori pe care îi uiţi la un sfert de oră după ce i-ai văzut

jucând. Pur şi simplu se refuză memoriei, topindu-se în anonimat.
Alţii, în schimb, refuză să se retragă din câmpul percepţiilor tale;
ceva indefinibil îi va păstra pentru mult timp acolo. Din această a
doua categorie face parte şi , pe care, la Bacău,
am văzut-o în (o producţie Godot Café Teatru,
text şi regie Lia Bugnar). E un spectacol impecabil construit, cu
evoluţii dramatice atent dozate, într-o dialectică râs-lacrimă cu
totul şi cu totul specială. Dezvoltarea personajului, transformarea
lui dintr-unul de duzină (o prostituată care îşi duce clienţii pe
ultimul rând al cinematografului „Curcubeu”) într-unul unic şi
irepetabil sunt posibile prin jocul de mare fineţe al unei actriţe pe
care îţi doreşti să o revezi. Vulgaritatea şi sfinţenia se contopesc
într-un caracter atipic, în ale cărui abisuri revezi derizoriul şi
tragismul acestei lumi. Ilona produce emoţii puternice cu
naturaleţea cu care mănâncă, la un moment dat, un cartof fiert. O
face mereu în note minore, neostentativ, cu multă căldură umană.
Calităţile vocale ale actriţei, evidente în pasajele cântecelor
ţigăneşti, colorează atât cât trebuie tabloul general, fără a face din
personaj şi povestea lui o efigie a unei etnii, ci păstrându-i profilul
universal. Forţa cu care sunt aduse personajele din extratext (sora,
mama, tatăl, clienţii, iubiţii din adolescenţă etc.), prospeţimea
acestora, vigoarea relaţiilor dintre ei (în special în cazul familiei)
induc impresia unei distribuţii numeroase, deghizată în

-ul Ilonei.
O altă calitate a actriţei (care, împreună cu Ofelia Popii, a

câştigat Marele Premiu al actualei ediţii) de la Godot Café Teatru
este aceea de a crea relaţii cu publicul şi de a pune în mişcare pe
ruta scenă-sală felurite energii, de diverse intensităţi. Totul devine
viu, freamăt, trăire, vibraţie.
Deontologia profesională mă împiedică, din cauza relaţiei

contractuale pe care o am cu Teatrul botoşenean, să scriu despre
evoluţia actorului , în (după Denis
Panfilov, regia Victoria Bucun şi Mihai Donţu). Nu voi spune
decât că trebuie văzut spectacolul acesta, de un dramatism adânc,
cu o interpretare de o sensibilitate uriaşă…
Inspirată şi provocatoare ideea de a „reciti”

personaje feminine din dramaturgia lui Cehov prin prisma
mişcărilor acestora ( , după A. P. Cehov, Godot
Caf -Teatru, Bucureşti). Din acest exerciţiu, a rezultat un
spectacol teatru-dans, în care dansul este mai degrabă un pretext
pentru dezvoltarea unor noi şi foarte originale unghiuri de
interpretare a Liubovei,Maşei, Duniaşei,Arkadinei ş.a. Servindu-
se de foarte expresive bucăţi muzicale ruseşti, Mihaela Şerban le
reinventează, practic, pe toate aceste personaje, desenând prin
mişcare faţete inedite ale personalităţii lor sau întărind ceea ce a
devenit un bun comun în interpretarea lor. Astfel, în Libova, cea
din , ni se dezvăluie o zonă de autoritate în exces,
dialogul despre iubire cuTrofimov fiind rostit de o
aproape agresivă.Maşa ( ), în schimb, e redată în notele
ei de vulgaritate presupusă, iar Duniaşei ( ) i se
subliniază profilul de nu foarte inteligentă servitoare. Reuşita
majoră mi se pare a fi în Arkadina, unde prin mişcare frântă,
repetitivă, aproape non-umană, de mecanism dereglat, Mihaela
Şerban punctează corect şi profund abisul personajului.
Nu am înţeles prea bine intenţia interpretei de a-l parcurge pe

Cehov într-o cheie ce evocă mai degrabă Rusia orientală
(tipologia mişcărilor şi unele accesorii indică apăsat această
nuanţă). Dincolo de acest aspect, rămâne o
explorare binevenită a niciodată epuizabilelor caractere feminine
cehoviene.

(după Marcy
Lafferty, regia Liana Ceterchi, Teatrul Excelsior, Bucureşti, cu

) este genul de spectacol la care mă foiesc în
fotoliu de la început până la sfârşit, iar la aplauzemă bucur de viaţă
ca unul care a trecut printr-omare primejdie.
Ultimul spectacol pe care l-am văzut a fost cel al

( , după Bartlett Sher, Teatrul Bacovia), o
ingenioasă meditaţie publică asupra monodramei, asupra
dilemelor, spaimelor, ezitărilor pe care le încearcă actorul în raport
cu monologul celebru. E binevenit acest exerciţiu de sinceritate,
îmbrăcat, la rândul său, în haine de spectacol (Geanina a fost
acompaniată live de un instrumentist; în spatele actriţei, erau
proiectate cadre de film cu actriţe faimoase interpretând roluri la
fel de faimoase), însă livrând spectatorului foarte interesante
firimituri din bucătăria internă a unui spectacol demonodramă.
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CRONICA ARTELOR

Imaginile magice ale lui
Grig Bejenaru

Grigore ILISEI

Grig Bejenaru, artistul născut iar nu "făcut", cum îl
caracterizează cu luciditate analitică, sagace spirit de
observaţie şi simpatie colegială, confratele Dragoş

Pătraşcu, are într-adevăr în sânge darul celui sortit prin destin să
plăsmuiască frumosul. Şcoala, este de părere acelaşi coleg de
breaslă, parafrazându-l pe Mark Twain, nu l-a stricat, nu i-a
încorsetat creativitatea mereu în erupţie ca într-un vulcan activ.
Poate nonconformismul său funciar a reprezentat armura cu care şi-
a protejat de intruziuni păgubitoare, acel teritoriu mirabil şi tainic
unde sălăşluieşte zăcământul bogat primit ca zestre, aur aproape
sută la sută şi steril mai de loc. Ca să păstreze intangibilitatea şi
starea originară a rezervaţiei de talent, cu care fusese fericit hărăzit,
nonconformistul a luat deseori calea insurgenţei şi a boemei.
Umblând pe aceste căi regale, Grig şi-a apărat cu încăpăţânare ceea
ce era darul din părinţi în părinţi.
De bună seama că Grig Bejenaru n-a fost un autodidact. Că să

dăruiască semenilor lumina bulgărelui de talent din lăuntricitatea sa,
să-l convertească, prin acea misterioasă alchimie, în act artistic, el a
fost dintru începuturi, de când a ajuns la conştiinţa înzestrării şi
talentului, conştient că nu va putea izbândi pe acest drum plin de
meandre şi capcane decât dacă va mânui uneltele breslei ca un
adevărat meşter şi, totodată, va reuşi să ajungă la desluşirea marilor
taine şi tâlcuri ale acestui iniţiatic joc cu iluziile, care este arta. Ca
orice explorator, nu putea pleca în descoperirea ţinuturilor
necunoscute fără să fi ştiut cât mai mult din ceea ce s-a întâmplat
până la dânsul pe planeta artelor frumoase. În această sublimă
aventură artistică îmi place să cred că Grig Bejenaru n-a încercat
niciodată senzaţia saţietăţii şi nici nu i-a dat târcoale gândul că-i
destul şi ar putea spune halt învăţării. Aşa s-a făcut că după anii de
şcolaritate temeinică la Liceul deArte "Octav Băncilă" din Iaşi şi la
capătul studiilor universitare, în care l-a avut mentor pe pictorul
Dan Hatmanu, spirit creator efervescent şi fără de prejudecăţi, pe
Grig Bejenaru nu l-a cutreierat sentimentul că acumulase destul, că
era tobă de carte şi îndrituit să se aşezemulţumit în "jilţul" de artist
"făcut". Şi ar fi existat îndreptăţiri suficiente să se considere aşa.
Ceea ce ieşea de sub mâna sa l-ar fi putut uşor mulţumi, de nu i-a fi
dat ghes spiritul critic şi teama blazării. Aceasta mai ales l-a împins
mereu înainte, chiar şi atunci când, dezamăgit şi nemulţumit de sine,
s-a aflat pe punctul să îngenuncheze. Până în 1989 a continuat
această şcolire şi înaintare spirituală în condiţiile date,
constrângătoare, desigur, dar nu s-a dat bătut şi a mers la izvoare,
străbătând căile posibile, unele ortodoxe, altele mai puţin ortodoxe.
În graficămai ales demonstra cu elocvenţă că avea capul plin de idei,
chiar şi unele trăsnite, dar mănoase artistic, că fantezia nu-l ocolea
şi, lucru esenţial, stăpânea cu iscusinţă mijloacele tehnice. Viziunile
din grafica sa nu erau doar exerciţii de virtuozitate tehnică, ci fructe
ale unei inventivităţi viguroase şi ale capacităţii de a însemna cu
sensuri nebănuite obiecte din realitate, care astfel căpătau o nouă
identitate şi erau purtătoare de mesaj ideatic şi simbolic miezos, ce
lua chipul sugestiilor subtile. În discursul său plastic, Grig Bejenaru
opera cu fineţe şi măiestrie de orfevrier şi, întocmai lui Arghezi în

poezie, isca frumuseţi şi preţuri noi din bube, mucigaiuri şi noroi. În
acele vremuri, cumult înaintea ca instalaţiile să câştige teren, Grig le
cultiva în creaţiile sale grafice, introducând în ecuaţia lucrărilor
obiectul, dar cu un rost schimbat, configurat grafic cu arta sa de
modelator de filigrane. Se năşteau pe întinsurile cele albe tot felul de
drăcovenii şi maşinării ale timpului, de parcă ar fost meşterite de un
dezlănţuit născocitor de motoare. Graficianul apela şi tehnica
colajului, atât de răspândită azi că aproape a devenit un clişeu. Prin
colaj de elemente disparate, fără nici o legătură între ele, genera
universuri insolite, create printr-o sintaxă compoziţională adesea
avangardistă. Întotdeauna în creaţiile acestea exista şi un mesaj
subtextual, deseori necanonic, polemic cu privire la lumea acelor
timpuri, moravurile şi imbecilitatea unor comportamente umane şi
sociale. În schimb în pictură această frenezie imaginativă lăsa locul
meditaţiei contemplative şi lirismului ascuns în cele mai tainice cute
ale sufletului. Îi dădea contur şi existenţă mai ales prin cromatismul
jubilant, cu valoraţii şi sonorităţi celeste. Dacă în pictură căpăta
expresie păcătoşenia unui suflet sensibil, în grafică Grig Bejenaru îşi
reprima aceste porniri şi lăsa câmp liber ironiei, ludicului şi
accentelor insurgente.
Se poate spune că Grig Bejenaru a fost mereu un nemulţumit de

sine.Nemulţumirea s-amanifestat în părţi greu demăsurat în artă şi în
viaţa de zi cu zi, în care a îmbrăţişat, cu preţul risipirii chiar, boema. Şi
tot timpul plana deasupra-i obsesia blazării şi auto suficienţei. Ca s-o
îndepărteze, după 1990, când a fost cu putinţă, Grig Bejenaru şi-a luat
lumea în cap şi a plecat să dobândească noi temeiuri ca să-şi poată
sluji cum se cuvine vocaţia, darurile cu care fusese norocit. S-a dus la
Cracovia în 1990 să studieze la Academia de Arte Frumoase cu
profesorul Roman Jigulski. Apoi s-a îndreptat spre Suedia. Acolo, la
Malmö, la Şcoala de Grafică, a fost elevul lui Bertil Lundberg. A
continuat aventura formativă în Statele Unite. În 1992 a promovat
examenul demaster la Institutul deArte Frumoase din Chicago, iar în
1993 a urmat cursuri la Aukland, San Francisco, la The California
Arts and Crafts.Arta lui Grig Bejenaru s-a bucurat de o bună primire
şi de aprecieri concretizate în admiterea în Uniunea Artiştilor din
Polonia şi în Asociaţia Artiştilor Profesionişti din Manhatam, New
York. Artistul român, explorator tenace şi curajos al frumosului în
ipostazele sale contemporane, a avut satisfacţia să constate că era afin
şi competitiv cu confraţii săi din lumea largă. Obsesia blazării şi
plafonării, ce-l urmărise toată viaţa, nu dispăruse cu totul, dar nici nu-
l împovăra. Se ţinea în urma sa, aşa cum umbra îl însoţeşte pe om în
umbletul prin soare. Astfel s-a întors încrezător acasă, în Iaşii ce
constituiaupentru dânsul pământul anteic. Revenit în cetate, a dorit să
arate iubitorilor de frumos de ce-i în stare şi cu ce se îmbogăţise fiinţa
lui în acest periplu de explorator al frumosului. A pregătit pentru
aceştia, de loc demonstrativ, ci mărturisitor, două expoziţii cu valoare
de ars poetica şi de probaţiune a lucrării sale şi semn indubitabil că
nonconformistul incurabil, insurgentul aflat în răspăr cu realităţile, îşi
găsise echilibrul şi locul sub soare.
Prima dintre aceste expoziţii a fost găzduită în 2013 de Galeria

"Dana" din strada Cujbă.Aexpus acolo cam tot ceea ce a considerat a

fi semnificativ privitor la concepţia şi limbajul său plastic şi evoluţia
în timp în cele două genuri în care s-a manifestat creator, pictura şi
grafica. Lucrările de pictură au apărut publicului ca nişte poeme
abstracte în culoare, cu suprafeţe mari acoperite de geometrii cu
valoare simbolică şi alegorică, în tonuri întunecate, dar revărsând
visceral o incandescenţă a unei trăiri intense, sentimente de
adâncime, arzând ca nişte focuri bengale. Grafica etalată pe simeze,
din toate etapele de creaţie, ni-l înfăţişa pe meşter ca purtându-şi
mâinile pe toată claviatură întinsă a genului, din care desenatorul de
fineţe şi componistul cu o imaginaţie debordantă reuşise să scoată
adevărate bijuterii. Lucrările comunicau privitorului cu persuasiune
judecăţi privind lumea ca lume, ca bâlci al deşertăciunilor, dar şi ca
rezervaţie de îngeri. În toate aceste creaţiuni vibra acel duh al curăţiei
originare, de care artistul se grijise ca de lumina ochilor,
proteguindu-l cu gesturi de frondă când a fost cazul şi câştigându-i
dreptul la existenţă netulburată.
Peste aproape doi ani de la acest eveniment, în ianuarie 2016, în

ziua de 12 ianuarie, chiar când artistul împlinea o vârstă a vămilor
timpului, 60 de ani, Grig Bejenaru, cu aerul lui mirat de copil mare şi
de stegar neînfrânt al inocenţei, s-a arătat iar în faţa noastră, venind
cu ofranda artei sale într-o expoziţie memorabilă la Institutul
Francez din Iaşi. Spaţiul de expunere nu-i prea generos în Casa
Racoviţă, dar ne-a îngăduit să ne facem o imagine cuprinzătoare
despre artist în devenirea lui şi să descifrămşi accentele de ultimă oră
din creaţia sa. Lucrările panotate ne-au dat şi cheia înţelegerii
faptului că în făptura sa de om al frondei şi insurgenţei se află un
izvor al purităţii. Însuşi genericul expoziţiei," Cosmoimage,
Cosmomagie", e grăitor referitor la această ipostază a creatorului.
Printurile realizate pe calculator ne-au relevat poeticitatea genuină a
creatorului prin intermediul unor imagini mirifice, în care
pătrunzând până în miezul materiei cosmice ca un călător oniric,
Grig Bejenaru îmbracă veşmânt de vrăjitor prin culoare, de cititor în
stele şi de argonaut al inocenţei tăinuite, nu cumva să o smulgă
cineva din străfundurile fiinţei sale. Generos cum e, ne-o dăruieşte
nouă ca pe o sublimitate relevată.
Momentul expoziţional a fost inspirat şi emoţionant

contrapunctat de cel aniversar, înscris în acelaşi duh al magiei, graţie
mai cu seamă copiilor şi colegilor de la şcoala din Grajduri, unde
Grig e dascăl.Aceştia, prin cântul şi vorba lor dulce şi reverenţioasă,
l-au dus pe artist în ţara aceea a făgăduinţei, acolo de unde a plecat în
urmă cu şase decenii încărcat cu daruri din părinţi în părinţi, cărora el
le-a sporit talantul.

Mircea MORARIU

1989 - Meandrele memoriei
Anul dispărut 1989

adagio

Anul dispăru 1989t

memoria
involuntară. O zi din

, spectacolul a cărui premieră a avut loc
către finele anului trecut, regizat de Ana Mărgineanu,
după un text de Peca Ştefan e, mai curând, unul despre

meandrele memoriei decât despre necunoscutele istoriei. Multe,
extrem de multe, aceste necunoscute atunci când vine vorba nu doar
despre Revoluţia Română, pe mai departe pentru noi, românii, „o
enigmă şi un miracol”, ci despre ceea ce s-a întâmplat în întreaga
Europă deEst în anul în care a căzut comunismul.
Spun că montarea de la Teatrul Mic nu este un spectacol despre

istorie din două motive. Mai întâi că istoria anului despre care
vorbeşte este încă, pemai departe, nu tocmai clară. Iar o seamă dintre
aceste neclarităţi se insinuează în text. În al doilea rând fiindcă nici
autorul Peca Ştefan, nici regizoarea Ana Mărgineanu nu
ambiţionează scrierea sau aducerea pe scenă a acelei părţi de istorie
deja cunoscută a anului cu pricina. Montarea pune cap la cap, cu
ajutorul actorilor, fireşte, care, cel puţin prima sa parte, au statut de
personaj afirmat ca atare, trei mărturii subiective despre anul 1989.
Cărora le asociază, în „serile bune”, atunci când spectacolul e cu
adevărat interactiv, având parte de spectatori gata să intre în joc,
mărturiile acestora. Când totul pare a se termina, când te aştepţi să
cadă cortina şi să aplauzi, intervine surpriza unui . Un adagio-
şoc. Cel în care ne este administrat tuturor celor aflaţi în sală duşul
rece de care se pare că nu avem şansa de a scăpa prea curând.Acela în
care e vorba despre falşii revoluţionari. Adagio-l şi revoltător, şi
răscolitor al falşilor eroi, al mistificatorilor, al uzurpatorilor şi
profitorilor, al celor care pe nedrept au primit ba certificate de
luptători cu merite deosebite, ba de participanţi cu rol determinant.
Duş rece şi etern scandal care a cunoscut un nou episod în puţinele
luni trecute de la premiera montării ce face obiectul acestor
însemnări.
Spectacol despre memorie fiind, dorind să stimuleze şi

amintirea, şi rememorarea, mi-a stârnit şimie, în
chiar minutele în care îl urmăream, ceea ce de la Marcel Proust, de
fapt de la exegezele despre scrierile sale încoace, numim

Mi-am adus aminte de un editorial intitulat

viaţa lui Constantin Avram

Europei Libere

Newseek

. Ultimul editorial scris şi vorbit de Emil
Hurezeanu, în calitate de angajat şi de director al Departamentului
românesc al .
Cine a fost, cine este ConstantinAvram? Până în decembrie 1989,

a fost o persoană oarecare. La Revoluţie, era un bărbat cu puţin trecut
de 30 de ani. Nu i s-a ştiut, nu i s-a aflat niciodată profesia. Putea fi
actor, medic, inginer, profesor, muncitor, asemenea personajelor din
piesa lui PecaŞtefan şi din spectacolulAneiMărgineanu.Cineva care,
actor fiind, a trebuit să repete în cine ştie ce piesă proastă, scrisă de
cine ştie ce securist cu veleităţi de dramaturg, aşa cum a fost piesa la
care se face referire în prima secvenţă a spectacolului. Cineva care,
inginer, sportiv, profesor ori tovarăş cu munci de răspundere fiind, a
luat parte la şedinţe cu părinţii penibile, precum cea despre care se
face vorbire în a doua secvenţă a spectacolului. Cineva care, om
oarecare fiind, a nutrit dorinţa secretă de a pleca din ţară spre a trăi
liber şi a-şi creşte liber copiii, ori, dimpotrivă, a mimat normalitatea,
s-a acomodat cu minciuna. Aşa cum e cazul personajelor din a treia
secvenţă a montării. Cineva care, după Decembrie 1989, a dobândit
certificat de revoluţionar „pe bune”. Aceasta fiindcă în zilele
Revoluţiei a ieşit din casă, a manifestat pe străzi, a strigat „Jos
Ceauşescu!”, a apărat Televiziunea, a crezut în povestea teroriştilor.
Un jurnalist, un fotoreporter de la o mare publicaţie occidentală-

, dacă îmi aduc bine aminte- l-a fotografiat, iar conducerea
revistei a decis să îi pună fotografia pe coperta întâi. I s-a aflat şi
numele.După care, ConstantinAvrama reintrat în anonimat.
Cinci ani mai târziu, atunci când Emil Hurezeanu scria şi rostea

editorialul al cărui titlu l-am amintit mai sus, nimeni numai ştia nimic
despre ConstantinAvram. Poate că era pe mai departe actor, profesor,
inginer, muncitor, undeva în România. Poate că părăsise ţara în care s-
a născut în căutarea unei vieţi mai bune. Puteam doar să ne imaginăm,
aşa cum o făcea şi Emil Hurezeanu, că era dezamăgit şi că nu ştia mai
nimic în plus despre evenimentele la care a fost parte, aşa cum nu ştiu
nici personajele spectacolului despre care scriu.
Spectacolul de laTeatrulMic rememorează anul 1989. La noi şi în

lume. Remarcă defazajul românesc. Subliniază absenţa oricărei

speranţe. Ne reaminteşte tuturor împăcarea cu ceea ce pare a fi
fatalitatea comunistă. Care în alte părţi ale Europei răsăritene dădea
semne că e pe cale să dispară. În schimb, la noi, în România, sunt pe
mai departe aniversări, omagii, plenare, achitări ale datoriei externe,
strângeri ale şurubului, planuri, angajamente, simulări ale adeziunii,
bancuri, mici revolte, proteste individuale, trădări, realegerea lui
Ceauşescu la al XIV lea Congres. Povestea aceasta generală e
întreruptă, din când în când, pentru cele trei secvenţe cu caracter
exemplificator evocate mai sus. Prima ceva mai neclară, mai
năclăită, celelalte mult, infinit mai percutante. Mai scăldate într-un
benefic şi răscolitor efect de real. Excelent interpretate de toţi actorii
din distribuţie. Oameni, persoane care au propria lor experienţă,
propriile lor amintiri, mai puternice saumai şterse, despre 1989-anul
dispărut. E vorba despre Gheorghe Visu, Mihaela Rădescu, Maria
Ploae, Ilinca Manolache, Viorel Cojanu, Virgil Aioanei, Isabela
Neamţu. Fiinţe asemenea nouă care au trăit frigul, foamea, frica. În
apartamente de bloc fără personalitate, mobilate uniform, cu ziduri
subţiri, prielnice supravegherii. Cu o bibliotecă în
sufragerie. Şi cu o bibliotecă de amintiri din care se naşte, cum
spuneam, spectacolul însuşi.
Teatrul Mic din Bucureşti- ANUL DISPĂRUT 1989 de Peca

Ştefan; Regia: Ana Mărgineanu; Scenografia: Anda Pop;
Coregrafia: Andreea Duţă; Video design: Cinty Ionescu; Cu:
Gheorghe Visu, Mihaela Rădescu, Maria Ploae, Virgil Aioanei,
Ilinca Manolache, Viorel Cojanu, Isabela Neamţu; Data
reprezentaţiei: 19martie 2016
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

F i s e ş i f i ş e d u p ă A f i ş e

Cu via a la licita ieţ ţ

Ce au în comun Epoca deAur, erotica japoneză, o serie de
curiozităţi tehnice, arta plastică a anilor '80, un
violoncelist şi piese de metal preţios stilizate, cu dichis?

Un prim şi protocolar răspuns ar fi Palatul Cesianu-Racoviţă, locul
unde aprilie înseamnă provocare şi autenticitate, bine "ansamblate"
sub umbrela unei expoziţii speciale, ale cărei exponate urmează a fi
curtate de colecţionarii cu vechi state. Pe scurt însă, ai putea spune la
fel de bine că viaţa însăşi pare a fi scoasă la licitaţie, dacă e să pui
accentul pe indubitabila lume răsărită aici dintr-o, altfel destul de
rarisimă, varietate. Pe post de bilet de intrare ai parte de o asociere
puţin zis surprinzătoare - un tractor Porche junior "parcat" lângă o
prezenţă feminină statuară, răsărită renascentist din piatră. Dincolo
deporţi, un întreg carusel te aşteaptă.
Pentru nostalgici, cunoscători, dar şi "ignoranţi" nevinovaţi, ce

n-au avut poate de-a face cu aceste artefacte neaoşe, trecutul iese la
iveală. Are gust de Ci-Co, mândria primului costum de Şoim al
Patriei, (re)trăieşte aventurile din "Haiducii lui Şaptecai" ,
independenţa primului pachet de ţigări „Tractor” şi strigă de bucuria
unui loz în plic, câştigător în tandem cu Iliuţă Pronosport. De cuplul
Elena/ Nicolae amintesc o serie de cadouri diplomatice, trofee de
vânătoare sau fotografii personale, şi-o garderobă impresionantă,
demnă de osanale. Astfel

afişul cu
cel cu

sau

Globul Păcii, Macheta reprezentând
realizările României în lupta pentru pace şi dezarmare,
Nu interveniţi la lucrări pentru care nu aveţi calificare,
Atenţie - Predarea şi preluarea schimbului este momentul
organizatoric de bază în activitatea voastră Drapelul cu

stema RSR decupată Primul
număr al ziarului Libertatea,
din 22 decembrie 1989

şi

sunt
doar câteva dintre exponate.
Iubitorii de artă plastică nu

duc nici ei lipsă de şansă. Unul
dintre cei mai bine tranzacţionaţi
autori pe piaţa românească de
a r t ă , I o n M u s c e l e a n u ,
p o r t r e t i s t u l d e f a c t u r ă
impresionistă prin excelenţă, se
"duelează" imagistic cu Petru
Vintilă, fostul ziarist şi scriitor,
despre care se spune adesea că ar
fi reinventat o lume imună, dar
mai bună neîndoios, graţie
vibraţiei naive şi arsenalului ei
radios.
Dacă vorbim de viteză,

viziune, curaj, energie şi un strop
de fie ea şi tehnică, magie,
expunerile din ciclul "Machine
Age" sunt pentru vizitatori o

introducere cuprinzatoare în începuturile secolului XX şi-ale unei
societăţi aflată de atunci într-o permanentă redefinire prin
tehnologizare. Ochilor curioşi le stă la dispoziţie aşadar un întreg
"cabinet de explorator al dinamicii". Considerat unul dintre cei mai
importanţi violoncelişti europeni şi desăvârşit interpret al lucrărilor
enesciene, Cătălin Ilea se dezvăluie publicului din ipostaza de
colecţionar de artă. De la nume precum Nicolae Tonitza, Iosif Iser,
Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Erno Tibor, Corneliu Baba, Ştefan

Pelmuş, Sorin Ilfoveanu, la obiecte de artă decorativă tradiţională
românească, occidentală sau africană, la cutia de violoncel ce i-a fost
tovarăş de drumfidel, se ţese o incursiune impresionantă.
"Mâna întinsă care nu spune o poveste..."? O replică bună şi cu

substrat. Ei bine, aurul, argintul şi sideful, reunite sub bagheta
Artmark, o au. Frumuseţea e că pot fi admirate nu doar de cei al căror
"copac" nobiliar e stufos şi perfect toaletat, ci de orice trecător
pasionat. Obiectele decorative, bijuterii, monede, ceasuri şi artefacte
fine sunt tot atâtea panseuri atractive.
Şi nu cea din urmă, ba după unele gusturi dimpotrivă chiar, am

lăsat pentru final o premieră naţională cu impact. Insensibilă la

Modernism în catedrală/ Biserica fără altar
"Omul va şti atât cât vrea sau cât e lăsat să ştie" susţine Teofan

Sokerov, artistul al cărui nume e, inevitabil, pe buzele fiecărui turist
căruia i s-a-ntâmplat să descindă în la un moment
dat. Motivul e unul sensibil şi controversat, pentru că profesorul
Academiei deArte Frumoase e deopotrivă blamat şi adulat. Cert e că
nu poţi înţelege pe deplin dualitatea reacţiilor stârnite vizavi de faima
sa, până nu treci Yantra şi intri în imperiul de piatră al foştilor ţari
bulgari. e fix cum ai visat(-o). Şi încă ceva pe deasupra,
dacă o vezi primăvara, când grădinile în trepte potenţează cota deja
incredibilei panorame peste boema oraşului reinventat, cu arbuşti în
floare şi parfum ireal. Piatra, îmbrăcată în culoare, capătă astfel un alt
fel de charm. Urci printre aleile patinate de timp, spre poate cel mai
bine conservat spaţiu al acestui areal. Vorbim de Catedrala
Patriarhală, punctul de atracţie central al turiştilor sosiţi aici cu ţintă
sau ocazional. Narcise galbene o străjuiesc frontal. Chipurile celor
care ţi-au luat-o înainte şi au vizitat-o deja sunt un sensibil barometru,
fără certificat. Priviri uluite, fascinate,
încruntate sau dimpotrivă descătuşate de o
vie mirare, trec, într-un convoi tăcut, în
evident contrast cu schimbul de replici
zgomotoase şi zumzetul din prag.
Pe dinafară, construcţia, decorată cu

gresie şi arcuri de ceramică arsă, se pliază
perfect imaginii tipice pe care un obiectiv
de secol XII o naşte în mintea cuiva. E
"conformă" prototipului bizantin şi nu-i
poţi găsi nod în papură oricât te-ai strădui.
Inventariezi maşinal: navele, absida triplă,
design-ul crucii în pătrat. Plus două nartice
şi tot atâtea încăperi ataşate zidului sudic,
suplimentar. Poate doar semeţul său turn-
clopotniţă, romanic, uşor glaciar, dar de la
înălţimea căruia poţi imagina gloria febrilă
a celui de-al doilea regat, să poată fi inclus
rarităţilor arhitecturale, dacă vorbim de
Balcani.
Prima care te pune cumva pe gânduri e

imaginea din semicercul ce rezumă într-un
arc, uşa greoaie, sculptată migălos în
metal. În locul Treimii sau chipurilor
biblice zugrăvite uzual, dai de un cvintet de
cai. Eu i-am asociat natural cu "cei sacri"
menţionaţi de Herodot în a lui Historia.

Veliko Târnovo

Tsarevets

"Împodobiţi cu hamuri strălucitoare, veneau din marile câmpii
Nisaeane din ţinuturile mezilor, unde sunt cai nemaivăzuţi
altundeva

nefiresc

".Dar n-aş putea, fireşte, jura că povestea stă întocmai aşa.
Înăuntru nu ştii dacă misterul ţi s-a relevat sau senzaţia

particulară care te cuprinde privind pictura, e la început şi va, ghici
ce?, dura. Când spui "catedrală de secol XII" un lucru ţi-e clar! Că
ideea de a-i alătura vreun accent futurist e procentual mică, dacă nu
pică din start. Nu şi în Tsarevets. Nu în încăperea patriarhală în care
te simţi înlănţuit de nefiresc, cu adevărat, în timp ce păşeşti, încă
pios, printre coloane şi pe rozetele din marmură albă, aurie şi roz,
încrustrate cu sidef şi alte semipreţioase de efect. E însă un
de conjunctură. Devenit palpabil, real, doar pentru că ideea de
renovare nu îţi sună aşa. Şi nici imaginea cucernică nu te loveşte
vital. Pur şi simplu "ţi s-a permis" vorba lui Sokerov, să ştii să te
familiarizezi cu altceva. Adevărul e că în anii '80, când s-a decis
startul lucrărilor de restaurare, din pictura vechii biserici nu mai era

nimic de salvat. Acesta e motivul pentru
care s-a admis inclusiv posibilitatea unui
proiect inovator, cu totul neaşteptat. Nu
mai puţini de opt artişti plastici renumiţi
au înroşit liniile unui vot popular, iar
viziunea "teofanică" a primit acceptul
cetăţenesc din Veliko Tarnovo, aproape
majoritar. (Deci, dacă e să fie vina cuiva,
ar trebui să cadă mai mult de un cap).
Acuzaţia principală pune în balanţă
relansarea turismului în zonă (resuscitat
inclusiv de curiozitatea "hidoasă" din
deal) versus un act de blasfemie,
rudimentar.
În ceea ce mă priveşte am

întotdeauna înclinat spre varianta cu
adevărul-adevărat al fiecăruia. Există
versiuni şi versiuni, în funcţie de inima
privitorului şi unghiul din care alegi să...
constaţi.
Dacă nu ai răbdare să cauţi miezul,

(şi să-l asculţi eventual pe autor
teoretizându-şi filosofiile de viaţă,
credinţă şi Dumnezeire), vei fi, da!,
bulversat. Te privesc de pe ziduri
personaje cu aer ciudat. Unele aproape
dezvelite, chiar dacă nimic necuviincios

ţie

nu e etalat. Unele monocrome, aliaj straniu de alb şi negru, umbre
sumbre cu subtil substrat mortuar. Sunt acolo îmbinate geometrii
nefireşti, mâini supradimensionate, chipuri alungite, transfigurate.
Din spatele lor, lăsat abil şi intenţionat, răzbate din când în când câte
un chip zugrăvit după acordurile "clasicului" de Bizanţ. Contrastul e
amplificat. În loc de candelabre preţioase, tuburi avangardiste de
metal simbolizează mănunchiuri de lumânări fără flacără şi deci
fără...drum. Pe cele opt fresce şi mozaicuri etalate, scenele sunt mai
curând istoric, decât teologic, punctate. Culorile sunt puţine şi-atunci
deloc ostentative. Dar expresive. Se merge pe ocruri, sienne cu
inflexiuni roşcate şi pe aşa numitele nuanţe de pământ. Nu există o
catapeteasmă. Nici altar. Doar o piesă centrală, nefinisată pemargini,
cu aparent filon renascentist, ce-o întruchipează pe Fecioară cu
Pruncul, dar nu lamodul conformist.
Totuşi întregului ansamblu i se poate reproşa orice, dar nu şi lipsa

de magnetism. Captivantă, revelatoare, începi s-o iubesti până şi
pentru nodul din gât şi fiorul dat la prima vedere, pentru prima bătaie
de inimă, mai cu avânt. Există ceva din Sagrada Famiglia. Aceeaşi
capacitate de a te, pe deplin, subjuga, dar golită de impulsul acela
firesc, armonic, de a te închina. Îi recunoşti grandoarea dar parcă nici
nu spui cu toata inima "da".
Asta iniţial. Dacă ai răgazul (şi informaţia) tot inima te va ghida.

Figurile prelungi nu sunt demoni, ci trăiri captiv(ant)e.
Transfigurarea lor îţi dezvăluie estetici de culise, voalate. Jocul de
culoare şi non-culoare îl interpretezi drept călătorie în timp, necesară
ciclicităţii unor scene etichetate cu "cândva" sau "ceva mai aproape".
Piesa ce ţine loc de altar e diafană tocmai prin blamatul contrast şi
emoţionează prin fineţe, nu detalii şi aplicaţii pline de fast. Degetele
prelungi te îndeamnă încotro să priveşti. Dacă e cazul mângâie,
justifică, indică, trădează saumistifică.
"Natura şi timpul se joacă, cu minţile noastre.Arta ar trebui să le

semene. Şi să evolueze în tandem cu omul ce o priveşte. O scenă
trebuie să trăiască prin ea însăşi. Ea nu e începutul a nimic şi n-ar
trebui să se termine nicăieri", declara într-un interviu recent cel ce
trăieşte astăzi (alături deNadejda-i pianistă şi restaurator de valoare!)
printre tablouri, mobilă şi cupe de sticlă pictată.Nu e o explicaţie, nici
o scuză. Nu obişnuieşte să facă asta. E cel mai zâmbitor dintre
profesorii de la care viitorii artişti ar putea învăţa. Şi asta pentru că nu
înţelege conceptul de a preda. În artă, susţine el, nu există aşa ceva. În
viaţa privată are o poveste de viaţă demnă de un best seller garantat. E
confundat adesea (ca stil pictural) de americani cu Picasso, a fost
prieten cu Dali, a dat mâna cu Papa Ioan Paul al II lea, cel încântat de
uzanţa liniei de aur în proiectul patriarhal şi e unmare fan al desenului
clasic animat. Un om aşadar pe care cu greu l-ai putea eticheta drept
întunecat. Şi totuşi... Controversat.
La fel ca pictura-i fără bariere puritane, din biserica ce purta

hramul Înălţării, cândva. Cea rămasă oficial (încă) nebinecuvântată
şi-n care, din '85 încoace, slujbele nu aumai răsunat niciodată.

clişee, interzisă în Japonia secolului XX, liberă nu libertină, erotică
dar nu (bine, poate doar pe alocuri) pornografică, detabuizată oricum
toată, această secvenţă a artei japoneze, e o experienţă ce merită
măcar o dată-n viaţă încercată. De ce? Pentru că plăcerea relevată
prin detalii explicite rămâne un fenomen unic al lumii culturale pre-
moderne şi o întoarcere la imaginarul japonez datând din secolele
XVII - XIX. În plus, graficelor de tip li se alătură, la Palat, o
colecţie fascinantă de Stampe unicat. (În)tipărite în
culori aprinse, şi verbal-camuflate sub nume codate, "imaginile
primăverii - un eufemism frecvent pentru "sexualitate" - au fascinat
şi inspirat artişti precum Toulouse-Lautrec, Beardsley, Rodin sau
Picasso. O carte de vizită aşadar, care te asigură de aproape orice, dar
nu şi de fiasco.
Ce alegi e opţional. Poţi rememora vremuri pe care în mintea ta

le-ai canonizat, poţi visa naiv sau elaborat, poţi gândi dintr-un alt
unghi tehnologia. A, da!, şi poţi, fireşte, roşi. Dar chiar şi aşa nu te
grăbi şi nu te eschiva.Apropo, tu pentru ce ai licita?

Shunga
stampe Ukiyo.



17cronica veche

CRONICA VECHE

Arta şi documentul istoric

Aurel BRUMĂ

Timp de o lună (13 noiembrie - 17 decembrie 2015) Galeria
„Labirint” a Casei de Cultură „Mihai Ursachi” din Iaşi a
găzduit expoziţia artistului Radu Bercea, una „ce mişcă şi
cele mai inerte priviri, rememorând cel mai dureros,
nedrept, absurd capitol al existenţei sale, în 30 de lucrări de
o mare forţă vizuală”. Fiind o expoziţie itinerantă
(Memoria retinei gulagului românesc a mai fost mărturisită
la Braşov, Piteşti, Constanţa, Timişoara, Făgăraş, Suceava,

Gura Humorului, dar şi în Germania, Ungaria, Bulgaria),
considerăm că niciodată nu e prea târziu spre a regenera
aceste seminţe din care pot germina atitudini, recuperări de
moralitate, credinţă, acţiune civică, patriotism. Vernisarea
dela Iaşi s-a făcut cu participarea academicianul Al.Zub,P.S.
Petru Gherghel criticului de artă Maria Belaşevschi,
prof.univ. dr. Nicu Gavriluţă, scriitorilor Aurel Brumă, Adi
Cristi,MihaelaGrădinariu.

Deturnarea violentă a unui multiplu de biografii,
răsturnarea raportului de moralitate creştină, a binelui şi
răului, ateizarea bolşevică, suprapunerea peste rugurile

cărţilor de duh ale naţiunii a mişcării fragmentate, de extremă
tribalitate, haotică, halucinantă a gardienilor troglodiţi, peste cărţi şi
deasupra trupurilor deţinuţilor politici în expiere pentru refuzul de a-
şi renega ţara încă păstrată în crucea pieptului, greu de smuls, sunt
doar câteva secvenţe prin care artistul bucovinean (el
însuşi condamnat, în 1959, la 20 de ani de închisoare pentru că
„nutrea sentimente ostile regimului din R.P.R. şi a aderat la activarea
unei organizaţii contrarevoluţionare, ce avea drept scop de a lupta
împotriva regimului din ţara noastră”) construieşte, într-o alăturare
golgotică, expoziţia itinerantă

, o întregire, zic eu, a realului holocaust al poporului român
(1939 - 1964 şi, la alte dimensiuni, după această perioadă, nefericit şi
acum) . Lumea de dincolo de zona torţionară (interzisă cunoaşterii
de atunci) este o prelungire tragică a umilinţei, zona „lagărului
comunist” (sate, comune, oraşe) fiind populată cu partea vizibilă a
aparatului de opresiune bolşevico-stalinist (securişti, miliţieni,
komisari, activişti de partid) secerând alte şi alte procente din
populaţia ţării sub ocupaţia sovietică („chiaburii”, gurile slobode în
adevăruri, componenţii grupurilor de rezistenţă anti-bolşevică,
purtătorii de memorie activă, românească, eroii războiului din
răsărit), lumea maximilor torţionari prelungită după zâmbetul de
prim-plan, culmea, blajin, al „tătucului” indigen Gheorghiu Dej.
Este distribuţia unei Românii ghetoizate, ogorul din care vor fi
smulşi, asemeni luiRaduBercea,mii şimii de alţi cetăţeni ai libertăţii
de exprimare, luptătorii tot mai singulari împotriva ciumei roşii
intens pompate din atelierele kaghebiste ale Kremlinului, ale PMR-
ului sau PCR-ului. „
- scria, în „Ziarul de Iaşi”, Maria Bilaşevschi -

”. Repetabilă apare
„

”
„

Între tablourile luiRaduBercea, spaţii goale, bucăţi de posibil zid
românesc al plângerii, unde privitorul descoperă, alături de
subliminalele semne de interogaţie ale autorului, propriile întrebări:
De ce mulţii şi diferiţii în vinovăţii condamnaţi ai „Tribunalului
poporului” , cu asesori obligaţi să accepte judecăţile strâmbe,
bilingve, prin semnăturile fricii sunt refuzaţi, în anii post-
revoluţionari, iniţierii unor procese de reabilitare (de la caz la caz)?
De ce între condamnaţii smârcurilor, şerpăriilor, decimaţi de
ghioagele, târnacoapele şi pumnii gardienilor, între soarta lor, a
martirilor, şi imunizarea călăilor printr-un pervers sistem al unei
legislaţii obediente lustrabililor de tot soiul se păstrează raportul
încremenit, cu necuvenite foloase pentru cei din urmă, torţionari
pensionari plătiţi din bugetul statului, din buzunarul

Radu Bercea

Memoria retinei gulagului
românesc

ExpoziţiaMemoria Retinei Gulagului Românesc
este un memento al

durerii, ilustrând prin fiecare element compoziţional infernul
închisorilor şi lagărelor comuniste. Atmosfera apăsătoare a
locurilor prin care artistul a trecut (Luciu-Giurgeni, Strâmba,
Salvia, Gironde), dintre care cel mai odios, după cum chiar artistul
menţionează în carte, („Trăind în negură”, Editura „Ion
Prelipceanu”, Horodnic, 2013 - n.red.) la Saivane, uniformizează
trauma pentru a anima durerea. Expoziţia este un tot unitar din care
emerge o naraţiune cronologică şi spirituală
cununa de sârmă ghimpată, simbol al supliciului. Tema
predominantă este cea a pierderii identităţii, uniformizarea sau
chiar zdrobirea creierului prin maşina de tocat a securităţii, teama
de urechea omniprezentă, pedepsele corporale şi înfometarea
extremă, dezumanizarea, brutalitatea fără limită, bătaia, umilinţa,
toate înconjurate de gardul roşu (rama aleasă de artist) şi sub
protecţia ubicuă a soarelui sau stelele roşii ale comunismului
Chiar şi moartea în lucrările lui Radu Bercea transmite nu atât
eliberare, cât demnitate. Credinţa ia forma mâinilor împreunate în
faţa gardului de sârmă ghimpată, aceasta fiind, în cele din urmă,
salvatoarea”.

contribuabilului, a victimelor directe sau urmaşilor acestora? De ce
torţionarii ideologici sunt antamaţi şi agreaţi pentru un discurs în fals
al comunismului, formă perversă de refuz al obligatorului proces al
regimului comunist, pentru scoaterea din anonimatul bine secretizat a
tuturor celor care, într-o formă sau alta, au transformat detenţia
politică într-un holocaust? De ce, se mai întreabă unul sau altul,
spectatori la coşmarul reiterat de Radu Bercea în lucrările expoziţiei,
de ce şi cu ce intenţii, resorturi, rezultate, continuă să se menţină o
anume discriminare prin separarea în aceeaşi teritorialitate a
holocaustului, a victimelor apartenente cultului mozaic faţă de
victimele apartenente majorităţii creştine? De ce, într-o inerţie
vinovată, sunt doar pasager amintiţi, ca victime ale holocaustului,
ţiganii? Cu ce a fost mai puţin criminal (termen consacrat, inclusiv
prin acte oficiale) regimul comunist faţă de cel legionaro-
antonescian? De ce se refuză obliganta necesitate a existenţei, sub
patronajul Academiei Române, nu la guvern a unui „Institut al
Martirajului din România” (unde lista călăilor, torţionarilor,
persoanelor oficiale vinovate se impune să fie revăzută, întregită, iar
Completul de Judecată al regimului comunist să dea, inclusiv post-
mortem, sentinţele cuvenite torţionarilor, fără deosebire de sex, rasă
sau apartenenţă cultică).
Din nefericire, alături de o programată acţiune (alt gen de

terorism) a unor „specialişti” cu pedigriu european, globalist în
diminuarea, prin manipulare subtilă, a unor atribute esenţiale ale
statalităţii (identitatea naţională, interesul naţional, teritorialitatea,
suveranitatea ş.a.) se pare că reducţia, tratarea la subsol a
holocaustului românilor (termen mai potrivit decât gulagul) face
parte dintr-o confuză interpretare a proiectelor geo-politice iar totmai
multe dintre ororile regimului comunist devin deranjante parcursului
(care?). Or, Radu Bercea, martor şi mărturisitor al Infernului
comunist, ar putea deveni periculos prin argumentata susţinere a
existenţei unor reali , cu
osebire intelectuali, duşmani de speţa unu în viziunea ideologilor atei,
bolşevici.
Lucrările lui Radu Bercea pot fi alăturate altor mii de argumente

care ar trebui să convingă ordonatorii de destine, veleitarii
„clasei/castei politice”, de obliganta deschidere a procesului
guvernării comuniste, aşa cum, mai târziu, ei înşişi vor fi chemaţi în
boxele acuzaţilor pentru toate formele deviante ale folosirii
democraţiei în folos propriu (fapt dovedit de cele aproape 13
procente, la zi, de penalitate din interiorul megalomanului parlament
de acum).
Asistăm (verb al lipsei de acţiune, de replică) la o grotescă

strategie de ştergere a memoriei prin trucaje, modificări de adevăruri,
scoaterea din circuitul public (manualele de cultură generală,
îndeosebi) a tot ce înseamnă orgoliu naţional, patriotism, identitate
sau suveranitate naţională (termeni împinşi spre derizoriu).
Între tablourile lui RaduBercea, spaţii goale, bucăţi de posibil zid

românesc al plângerii, unde privitorul bine informat, neobedient
discursului „corect politic”, poate redescoperi restaurări nepermise
libertăţii (cenzura, vinovăţiile unor noi declaraţi duşmani ai poporului
globalist, naţionaliştii autohtoni, alţii şi altceva decât naţionaliştii
unei patrii fără de patrie). Flagrant în acţiune, spălarea, delestarea
dosarelor torţionarilor comunişti sunt agravante semnale ale
procesului de globalizare în acţiune, în programata strategie de
scoatere a ţării din om, de acceptare a unor vinovăţii în fals de judecată
(poporul român: antisemit, criminal etc, etc).
Artist plastic multidimensional (acuarelist de primă linie

valorică, portretist, peisagist şi creator de noi tehnici - peste 200
expoziţii personale şi de grup), personalitate recunoscută ca atare
prin acordarea titlului de Cetăţean de onoare în Brazilia (Rio Negro),
Franţa (Port Marly), Ucraina (Cernăuţi) şi, sigur, Gura Humorului,
detaşat de încercările de a fi atras, pentru imagine, de variile structuri
politice în căutare de proprii ideologii, Radu Bercea vorbeşte, de ani
buni, lumii, despre cum nu trebuie să fie această lume şi această ţară.
Expoziţia însumează nu doar
lucrări de artă, ci manifeste ale veghei îndurerate, ale patriotismului
fără de uitare, fără compromisuri. De aici şi simplitatea tehnicii
folosite, uneori voit „naive”, de afiş, privitorul fiind invitat astfel să
adauge, să colaboreze cu propriile coşmaruri, amintiri, rememorări
directe sau moştenite de la alţi şi alţi patrioţi cu tinereţea amputată.
Durerea nu este colorată.Durerea rămâne durere şi atât.

... La Sighet, acel fabulos Memorial Sighet, pe care l-au pus în
operă câţiva oameni de inimă - mă gândesc în primul rând la Ana
Blandiana şi Romulus Rusan, cei doi iniţiatori care după aceea, timp
de un sfert de secol şi mai bine au pus tot sufletul lor acolo şi cu asta
informaţia necesară şi analizele necesare pentru ca lumea să
înţeleagă ce s-a întâmplat - prin expoziţia care este acolo, care s-a
schimbat, care se îmbogăţeşte mereu, dar şi printr-o serie de studii
întregi, documente care ne ajută să înţelegem aceste lucruri, s-a creat
acolo şi o şcoală a memoriei, care a funcţionat vreo 10 ani şi în fiecare

sfinţi martiri ai închisorilor comuniste

Memoria retinei gulagului românesc

Şcoala memoriei

an a apărut un volum cu textele, cu conferinţele şi discuţiile de
acolo. Iată Şcoala Memoriei făcută tocmai să prelungească
cunoaşterea şi analiza noile generaţii. Putem spera în asemenea
iniţiative ca şi aceea a lui Radu Bercea, care a pus la lucru penelul ca
să evoce aspecte sumbre, e adevărat, dar, în cele din urmă,
reconfortante pentru că-l obligă pe om să ia notă de limitele lui şi de
lumea din jur şi, sigur, să adopte o atitudine potrivită cu
împrejurările.

”.

...Este vorba de Gulagul românesc. Şi-l felicit pe Radu Bercea
pentru reuşita excepţională de a ne transmite nouă şi celor care vin
după noi, în primul rând tinerilor, o experienţă cumplită a istoriei pe
care ne-o dorim cu toţii să fie doar de domeniul trecutului. Eu sunt un
pic mai rezervat, poate şi mai fricos, gândesc ca un părinte de 52 de
ani, nu ca profesor, iar ca părinte gândesc că este cu putinţă ca istoria
să se mai repete. Şi probabil şi dumneavoastră (…) v-aţi pus
întrebarea: Oare cum s-ar mai putea repeta o asemenea nefericită
istorie? Nu ştiu. Nu am gândit, nu am un răspuns ordonat sistematic
şi foarte bine argumentat. Dar în minte mi-a venit o ipostază, după
părereamea, dramatică, a unui nouGulag posibil. Este vorba, de data
aceasta, nu de o închisoare propriu-zisă, nu de o experienţă
traumatică în sensul ştiut, ci mai curând de anumite cătuşe ale
gândului şi declin al sufletului, de provocări moderne şi
postmoderne venite de peste tot şi din locuri bine ştiute de noi toţi,
care obligă pe cei mai mulţi dintre noi, creştini şi oameni cu frică de
Dumnezeu, să gândim într-un fel anume, ordonat, prescris, şi să
simţim într-un fel anume. Mă gândesc la boala, la patologia numită
gândire corectă, , care te obligă, de pildă, pe tine, pe
mine (ca profesor universitar, dacă vreţi) ca atunci când dialoghez
cu cineva să pun în paranteză, să suspend ceea ce ei numesc a fi
„argumentul autorităţii” şi să vin doar cu argumentele gol-goluţe, ca
şi cum argumentul autorităţii mele ca profesor, argumentul
dumneavoastră ar fi o ruşine şi nu ar fi, până la urmă, cea mai bună
confirmare a competenţei. Eu spun autoritate şi trebuie să se
înţeleagă competenţă. Fiecare dintre noi, în domeniile noastre,
spunem autoritate (recunoscută, evident) şi trebuie să se înţeleagă
competenţă. Da, mi-i frică de perioada în care o minoritate ar putea
să dicteze majorităţii cum să se vorbească despre religie, despre
predarea ei în şcoală, cum să se vorbească despre trecutul României,
despre sentimentul patriotic, despre compasiune, despre acceptarea
celuilalt. Toate acestea le spun din perspectiva unui om care a scris
mai multe cărţi în care a pledat, pledez şi voi pleda pentru pluralism
de idei, pentru deschidere, pentru dialog, pentru multiculturalitate şi
pentru acceptarea celuilalt. Dar am ţinut mult să provoc în mintea
dumneavoastră o întrebare cu privire la repetarea acestei nefericite
istorii.

Acad. Alexandru ZUB

P.S. Petru GHERGHEL
Episcop de Iaşi

Prof.dr. Nicu GAVRILUŢĂ

Sărut lanţurile martirilor...

Jocul spiralei

Dumnealui (Radu Bercea, n.red.) ne-a impresionat pe noi, cei
din comunitatea catolică din Moldova, pentru că auzind de
episcopul nostru Anton Durcovici, ridicat recent la cinstea altarelor,
a dorit să-i reprezinte chipul şi să-i imortalizeze mesajul, cu unmare
număr de lucrări, chipul unuia care a ţinut să apere credinţa şi
demnitatea omului chiar cu preţul vieţii, devenind şi el un erou şi un
model pentru generaţiile viitoare. Mă folosesc de acest moment
pentru a-i aduce maestrului vii mulţumiri pentru că a ţinut să
exemplifice mesajul său cu astfel de imagini şi cu atâtea alte imagini
cutremurătoare din gulagul românesc.
Aş dori să aduc un argument care m-a impresionat şi cred că ne

impresionează pe toţi. În cadrul suferinţelor din România, în
momentele grele din anii '48 până la '64, Sfântul Părinte papa Pius
al XII-lea a adresat poporului român, clerului şi episcopilor o
scrisoare din care vreau să citesc doar câteva cuvinte care scot în
evidenţă cemaremisiune şi valoare au avut cei care au suferit pentru
popor şi pentru apărarea drepturilor libertăţii religioase şi a
demnităţii omului, iar acum se aflau închişi în temniţele gulagului
românesc. Papa Pius al XII-lea i-a omagiat în 1952, prin scrisoarea
apostolică Veritatem Facientes, din 27 martie 1952. Iată cuvintele
sale: „Voi reînnoiţi frumuseţea Bisericii primare..., dorim să
sărutăm lanţurile celor care, din adâncul închisorii, plâng şi se
întristează mai mult de atacurile împotriva credinţei, decât de
propriile suferinţe şi de libertatea lor pierdută, şi se roagă pentru
mântuirea veşnică a poporului lor

polittic corrects
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Livia Maiorescu,
Contesa de Dymsza

Prezentul articol este un omagiu adus vecinilor noştri
vremelnici, ai mamei mele, fiică de deţinut politic şi ai
străbunicilor moşneni din neamul Coteneştilor, ziditori

de biserici, în anul comemorării a 70 de ani de la trecerea la cele
veşnice a unei Doamne care a înnobilat prin simpla sa prezenţă
capitala primilorBarasabi.
Ştim că în februarie 1911 a fost ales deputat conservator de

Muscel, împreună cu profesorul universitar Mihail Vlădescu, unul
din preşedinţii Ligii Culturale. Alegeri cu prilejul cărora liberalii,
începând cu şefii lor, au fost înfrânţi categoric (Constantin I. C.
Brătianu înMuscel, Ion I. C.Brătianu înBotoşani).
Maiorescu a călătorit cu mare plăcere, pe cont propriu sau în

interes electoral ori la ceremonii oficiale, prin
. Pe lângă prieteni din aceeaşi familie politică, îl însoţeau, de

regulă, familia şi rudele (prima soţie, Clara, şi fiica Livia) şi, nu de
puţine ori, femeile care l-au fascinatmaimult, poate, decât s-ar fi
cuvenit.
Astfel, în , ia parte la o excursie cu

multe peripeţii, în prima parte însoţit şi de Clara şi
Livia, cu trenul, pe traseul Bucureşti-Sinaia-
Braşov. Soţia şi fiica rămân la Braşov, iar de
acolo el pleacă spre Bran, cu două trăsuri,
împreună cu restul participanţilor: doamnele
Zoe Bengescu şi Maria Negruzzi,
domnişoara Ana Rosetti, domnii Jacques
Negruzzi şi Constantin Gane. Din Bran se
îndreaptă, călări, spre Rucăr. Şapte cai
pentru excursionişti, plus o călăuză călare
şi două pe jos. Trecând prin vămile
austro-ungară şi română, ajung la Rucăr,
fiind primiţi de familia moşneanului
Moise Bunescu, fost primar, iar de acolo
pleacă spre mănăstirea Nămăeşti. În

, însoţit de Clara şi Livia,
cu trenul până la Piteşti şi de acolo la Curtea
de Argeş, ia parte la târnosirea Catedralei
restaurate de arhitectul André Lecomte de
Nouy şi punerea de către regele Carol I a pietrei
fundamentale pentru Palatul Episcopal, în
prezenţa reginei Elisabeta şi a guvernului liberal.
Am simţit nevoia să accentuez faptul că familia lui

Titu Maiorescu era familiarizată cu peisajele şi oamenii din
cele două judeţe vecine, azi unul singur în urma mai multor reforme
administrativ-teritoriale aplicate în timpul regimului comunist,
pentru că în amurgul vieţii sale, Livia Maiorescu, devenită contesa
de Dymsza, în urma căsătoriei cu un nobil polonez s-a stabilit la
CâmpulugMuscel.
În 1862, aflat la Berlin, Titu Maiorescu, ortodox, ca şi mama sa

(Maria Popazu, din Braşov), se căsătorea cu eleva sa, protestanta
Clara Kremnitz. Are loc şi a doua căsătorie, ortodoxă, la Bucureşti.
Din această căsătorie, are doi copii, Livia şi Liviu. Băiatul moare, la
trei ani şi patru luni, de difterie. Mariajul se confruntă, treptat, cu
dificultăţi tot mai mari, o parte din vină revenindu-i şi luiMaiorescu,
amorezat între timp de cumnata sa, Mite Kremnitz, relaţie din care a
rezultat un copil, GeorgeTitus Kremnitz. Eşecul căsniciei şi gelozia,
justificată, ce o macină, o determină pe Clara, nevrotică şi deja
bolnavă, să ia în consideraţie divorţul, cu condiţia asigurării
protecţiei financiare pentru ea, dar şi a unei zestre decente pentru
Livia, una din domnişoarele de onoare ale reginei Elisabeta între anii
1885-1886. Lucrurile se precipită, însă, datorită implicării Liviei
într-un scandal amoros la castelul Peleş, de care află Carol I, un cap
încoronat atent la imaginea Casei Regale. Livia se îndrăgostise de un
bărbat căsătorit, polonezul Zdislaw Lubicz, profesor şi compozitor,
pianist al Casei Regale, cu care se întâlnea frecvent atât în reşedinţa
din strada Mercur nr. 1, cât şi în reşedinţele regale din Bucureşti şi
Sinaia, unde cântau împreună, Livia având o voce foarte bună şi, ca
şi mama sa, fiind o pianistă desăvârşită. În decembrie 1886, o
scrisoare pătimaşă este interceptată de regina Elisabeta şi aceasta o
predă regelui Carol I. La o primă audienţă solicitată reginei de Titu
Maiorescu i se aduce la cunoştinţă situaţia, iar Livia este obligată să
demisioneze, părăsind în mare grabă România împreună cu Clara,
stabilindu-se împreună la Berlin în ianuarie 1887. Maiorescu
intentase deja divorţ, în decembrie 1886, soluţionat abia în iunie
1887 după ce obţine consimţământul legal al Clarei. Nemaiexistând
vreo piedică, se recăsătoreşte în septembrie cu Ana Rosetti, mai
tânără cu14 ani decât el.
În baza aranjamentului convenit oficial cu Clara, Maiorescu îi

asigură o rentă anuală suficient de mare şi îi suportă cu generozitate
cheltuielile pentru operaţii, medicamente şi tratamente. De fiecare
dată când călătorea prin Germania, Maiorescu evită să o mai
întâlnească, dar asta nu l-a împiedicat să o revadă pe Livia, la Berlin
sau la Praga.
Resentimentele Liviei faţă de tatăl său, afectată de pierderea

statutului social pe care-l avusese până atunci, inclusiv în cadrul
societăţii “Junimea” (Vasile Alecsandri şi Ion Creangă îi dedicaseră
o parte din operele lor), o determină să numai revină în România nici
în 1917, anulmorţii tatălui său. Este adevărat, însă, că primise vestea
cu întârziere, iar războiulmondial făcea în continuare ravagii.
În Germania, Livia îl cunoaşte pe inginerul Eugeniusz de

Dymsza, nobil polonez cu o avere însemnată şi în Lituania (pe
atunci, atât Polonia, cât şi Lituania, făceau parte din imperiul ţarist).
Dar cine era contele Eugeniusz de Dymsza? Acesta îşi croise cu
tenacitate drumul în viaţă, absolvind printre primii prestigioasa
Facultate de Drumuri şi Construcţii din Sankt Petersburg, ca apoi să
contribuie din plin la ambiţioasele planuri ale Ţarului, construind

judeţele Argeş şi
Muscel

mai-iunie 1881

octombrie 1886

poduri şi căi ferate de importanţă strategică, inclusiv în zona Mării
Caspice, la Baku şi Batumi, noul Eldorado. Poliglot şi extrem de
inteligent, proprietar al unei reşedinţe de iarnă la Sankt Petersburg,
nobilul polonez trece cu brio examenul la care îl supusese Titu
Maiorescu, dornic să-şi cunoască viitorul ginere pe care i-l
recomanda cu căldurăLivia.
Un mariaj reuşit, binecuvântat de bunul Dumnezeu cu trei fetiţe.

Între timp, contele Dymsza cumpărase în Lituania, cu un preţ
exorbitant, conacul Ilsenberg, dotat cu parc imens, în mijlocul căruia
se afla un lac. Peisaje idilice, parcă anume alese pentru o reluare,
desigur, la altă scară, a activităţilor de odinioară ale “Junimii”.
Sufletul noilor manifestări, recitaluri şi concerte, urmate de baluri
nemaivăzute pe acele meleaguri, trezesc interesul lumii bune
poloneze, lituaniene, dar şi a celei ruseşti.
Dar, deasupra Europei plutesc nori sumbri, multe ţări pregătindu-
se cu înfrigurare de război. Un război devastator, cum n-a

mai fost până atunci, mai ales pentru ţările pe teritorul
cărora urmau să se desfăşoare luptele. Nici Lituania
nu a fost ferită demăcelul care avea să se soldeze
cu milioane de morţi şi dispariţia imperiilor.
Disperată, familia Dymsza se refugiază în
1917 în neutra Suedie, dar Eugeniusz se
îmbolnăveşte şi moare de tifos, în 1918,
la Stockholm.
În Livia se reîntoarce la moşia

Ilsenberg, reluându-şi cu tenacitate
munca, alături de fetele sale. Vine în
România în 1922, când intră în posesia
averii moştenite de la tatăl său,
i n c l u s i v j u r n a l u l a c e s t u i a ,
binecunoscutele “Însemnări zilnice”.
Dorinţa sa vie este aceea de a-l publica
integral în România, în cadrul operelor
complete ale lui Titu Maiorescu. În
acest scop, îl ajută pe primul editor, Ion
A. Rădulescu-Pogoneanu, la transcriere şi
la traducerea pasajelor din limbile germană
şi franceză. Extrem de meticulos, acesta nu
reuşeşte să publice între anii 1937-1943, decât
primele 12 caiete, plus o parte din caietul 14,

ajungându-se astfel la însemnările anului 1891.
Nemulţumită de lentoarea cu care acesta lucra, Livia de

Dymsza renunţă la serviciile sale şi încheie, în mai 1943, un contract
de exclusivitate cu Ilie E. Torouţiu, proprietarul tipografiei
bucureştene “Bucovina”. Sfârşitul războiului şi comunizarea
accelerată a ţării, între etape numărându-se şi naţionalizarea
tipografiilor, împiedică finalizarea ambiţiosului proiect.
Percheziţionarea de către Securitate, în 1953, a locuinţei familiei
Torouţiu se soldează cu confiscarea manuscriselor şi documentelor
primite de editor din partea Liviei. Consecinţele vor fi dramatice,
soţiiTorouţiu încetând din viaţă în acelaşi an.
Germania atacă Polonia, la 1 septembrie 1939. Sfârtecarea

Poloniei continuă, la 17 septembrie venind rândul U.R.S.S. la pradă.
Aflată între ciocan şi nicovală, Lituania este silită să accepte oferta
Germaniei şi armata pătrunde, cu pierderi grele, în vechea capitală
Vilnius şi regiunea Suvalkai. Printr-un acord secret suplimentar,
semnat la 27 septembrie 1939, Germania acceptă trecerea Lituaniei
în sfera de influenţă sovietică. Urmează manevra “pionului otrăvit”
din şah: la 10 octombrie 1939, Rusia “înapoiază” Lituaniei Vilniusul
prin impunerea unui tratat care o obliga să accepte prezenţa de baze
militare sovietice pe teritoriul său (una din ele chiar lângă Vilnius).
Apoi Stalin ocupă pur şi simplu ţara la 10 iunie 1940, după lansarea
unui ultimatum agresiv, similar celui transmis ulterior României.
Între 1939-1941, au fost asasinaţi 60.000 de lituanieni, iar la 14 iunie
1941 începe prima campanie de deportare în masă, în vagoane pentru
vite, spre gulaguri (35.000 de persoane în doar câteva zile), întreruptă
de atacarea Rusiei de către Germania, soldată cu ocuparea
Vilniusului şi Kaunasului într-o singură zi, pe 24 iunie 1941.
În 1935 a avut loc în Lituania o reformă agrară care redusese

dimensiuneamoşiei Ilsenberg, situaţie în care Livia deDymsza simte
nevoia unui ajutor material permanent, pe care îl obţine, în timp, sub
forma unei pensii viagere, din partea guvernului condus deGheorghe
Tătărescu, reconfirmată şi sub guvernul Ion Gigurtu, doar până la
proclamarea statului naţional-legionar.
După , Livia, împreună cu cele două fiice şi cu cele

două nepoate, semută laVilnius pentru a evita arestarea şi deportarea
înRusia.
Intervenind pe linie diplomatică pe lângă Berlin, statul român

reuşeşte să o aducă în ţară pe Livia de Dymsza, însoţită de fete şi
nepoate, în toamna anului 1942. Lipsite de minime posibilităţi de
subzistenţă şi forţate să vândă unele manuscrise şi documente
moştenite testamentar de Livia de la tatăl său, cele cinci femei se află
într-o situaţie disperată. Apelează la sprijinul foştilor elevi şi
colaboratori ai lui Titu Maiorescu, la Simion Mehedinţi, la ministrul
Ion Petrovici, la Academia Română, la Rectoratul Universităţii din
Bucureşti, la Fundaţia Regală “Carol I”. Sesizat la rândul său şi şocat
de această tragedie, mareşalul Ion Antonescu ia imediat atitudine,
instituind o pensie lunară de 20.000 de lei, cu suportarea cheltuielilor
de şcolarizare a celor două nepoate într-o instituţie educaţională
particulară din Bucureşti şi somarea Academiei Române să se
implice în sprijinirea familiei fostului său membru.Aceasta nu oferă
nimic, spre deosebire de instituţii precum Banca Naţională a
României, Rectoratul Universităţii din Bucureşti, sau persoane
particulare vicepremierul şi ministrul de externe Mihai Antonescu
acceptă imediat să cumpere pentru biblioteca ministerului

1920

15 iunie 1940

numeroase cărţi şi documente diplomatice oferite spre vânzare de
Livia deDymszaMaiorescu.

ele au locuit în
anexele Institutului surorilor de caritate “Regina Elisabeta” din Bd.
Filantropiei, iar nepoatele au învăţat la Institutul romano-catolic “Sf.
Maria” din strada Pitar Moş. E şi perioada în care toate obţin
cetăţenia română.
Masivele bombardamente anglo-americane (aprilie 1944),

soldate cumii demorţi şi imense pagubemateriale, obligă numeroase
instituţii ale statului să-şi mute o parte din departamente, inclusiv
arhive, înmaimulte localităţi din ţară.Astfel, la Câmpulung-Muscel,
ajung o parte din departamentele Ministerului Propagandei
Naţionale.
E o perioadă în care, în mod paradoxal, înfloreşte şi viaţa

culturală a primei capitale a Ţării Româneşti. Oraşul cu o populaţie
fixă de circa 14-15.000 de persoane, cărora li semai adăugau în jur de
4.000 de flotanţi (refugiaţi şi evacuaţi din provinciile pierdute, dar şi
turişti sezonieri), este martorul a multor conferinţe ţinute la Liceul
“Dinicu Golescu”, la Şcoala Normală “Carol I” şi în sala
cinematografului “Jinga” de scriitori-funcţionari din minister
precumVlaicuBârna, PericleMartinescu,Constantin Râuleţ,Mircea
Streinul, Ernst Bernea, Matei Alexandrescu, C. C. Negoiţă, Olga
Cruşevan-Florescu şi alţii, cu toţii membri aiAsociaţiei Publiciştilor
Români. Li se alătură pletora de intelectuali locali etc. Şezători
cultural-artistice, cu recitări din operele proprii sau din marii clasici
români, concerte instrumentale şi corale, filme documentare, toate
acestea amintind, straniu, de “amurgul zeilor“. Participau şi alţi
funcţionari aiMinisterului PropagandeiNaţionale,membri ai corului
propriu, dar şi membri ai cercului literar “Ştefan cel Mare” din
minister, alături de membrii Căminului Cultural Central orăşenesc
“Dinicu Golescu”. Şi compania dramatică bucureşteană “Tudor
Muşatescu” (cu actriţele Kitty Gheorghiu-Muşatescu şi Sabina
Muşatescu, printre alţii), oferea câmpulungenilor o stagiune de
refugiu, cu două spectacole pe săptămână la sala “Jinga”.
Livia de Dymsza nu era străină de farmecul judeţului Muscel, pe

care-l vizitase în trecut în compania părinţilor săi. Poetul Dimitrie
Nanu (1873-1943) fusese bun prieten cu Titu Maiorescu, întreţinând
cu acesta o bogată corespondenţă. Se reîntâlneşte acum cu nepotul
acestuia, poetul Mihai Moşandrei, cel care o ajută să-şi găsească un
adăpost, relativ decent şi ieftin, într-o casă cu etaj, aflată nu departe
de propria sa locuinţă.
Sprijinită peste tot de către Alexandru Tzigara-Samurcaş,

directorul Fundaţiei Regale “Carol I”, prin numeroase intervenţii
făcute inclusiv către primul-ministru Dr. Petru Groza şi viceprim-
ministrul Gheorghe Tătărescu (prin intermediul ambasadorului
Vasile Stoica), Liviei de DymszaMaiorescu i se acordă în continuare
pensia viageră de 20.000 lei, dar scumpetea traiului din Bucureşti o
determină să acceptemutarea laCâmpulung-Muscel.
Vârsta avansată (împlinise 83 de ani) şi gravele afecţiuni de care

suferea (în urma unui accident îşi rupsese piciorul) fac din viaţa
Liviei un calvar. Nu se mai putea deplasa prin casă, nu se mai putea
pieptăna şi spăla, trebuia ajutată în permanenţă de fiica necăsătorită,
transformată în infirmieră. Cele două fiice încearcă să
supravieţuiască dând meditaţii de limba franceză şi de rusă, dat fiind
numărul mare de militari sovietici încartiruiţi în oraş şi afluind către
şi dinspre front. Dar slabe speranţe sunt în condiţiile penuriei de
alimente, a speculei scăpate de sub control şi a inflaţiei galopante. La
acestea se adaugă instabilitatea climatului politic, în care forţele pro-
comuniste devin tot mai puternice şi preiau puterea la Câmpulung
chiar în ziua căderii guvernului Rădescu (3 februarie 1945).
“Masele“ impun ca prefect pe profesorul Ilie Patraulea, preşedintele
filialei judeţene a Uniunii Patrioţilor, însărcinat ulterior cu
conducerea organizaţiei Frontului Plugarilor. Primarul este impus
comunistul ilegalist Iulian Vasilescu. Partidele “istorice“ sunt
agresate tot mai mult şi în Muscel, iar dizidenţa liberală condusă de
Gheorghe Tătărescu face front comun cu comuniştii în cadrul
Blocului Partidelor Democratice, prin intermediul avocatului Ion
Napotescu, noul prefect.
Între timp, prin intermediul funcţionarilor Ambasadei Poloniei,

“sirenele” sovietice ademenesc o parte din refugiaţii polonezi aflaţi
în judeţul Muscel cu promisiunea unei vieţi mai bune într-o Polonie
renăscută din cenuşă, prin îndemnuri patriotice de tipul “Veniţi să
reclădiţi, Polonia imploră !” Sunt convulsii sociale, economice şi
politice care îi reamintesc Liviei Dymsza Maiorescu de cele
petrecute în Lituania la sfârşitul anilor '30-începutul anilor '40.
Prevede un viitor sumbru României şi, ajunsă la capătul puterilor,
părăseşte această lume la 26 august 1946, în plină campanie
electorală pentru ultimele alegeri ”libere“, stabilite pentru data de 19
noiembrie 1946. Peste două zile, la 28 august, este înmormântată
lângă tatăl său, la cimitirulBellu dinBucureşti.
Fetele Liviei mai rămân un timp la Câmpulung-Muscel ca să-şi

poată finaliza studiile şi nepoata cea mică. Vor pleca ulterior în
Polonia independentă, stabilindu-se la Breslau (Wroclaw) ca să evite
reîntoarcerea în Lituania înghiţită de U.R.S.S. împreună cu celelalte
ţări baltice. Treptat, acestor ultime descendente directe ale lui Titu
Maiorescu li se va pierde urma.
Astăzi, la conacul Ilsenberg (restaurat prin iniţiativă particulară),

în oraşul Rokiskis şi în întreaga Lituanie, contesa Livia de Dymsza,
fiica lui Titu Maiorescu, este preţuită aşa cum se cuvine, prin
organizarea de evenimente culturale de amploare internaţională.
Deocamdată, nu şi la Câmpulung, oraşul în care contesa Livia de
Dymsza Maiorescu şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii, împreună cu
fetele şi nepoatele sale, care gândeau, vorbeau şi scriau perfect
româneşte.
Încă nu, deşi ar merita, cu siguranţă, o stradă eponimă şi chiar

simbolica Cetăţenie de Onoare Post-Mortem. Procedând astfel,
autorităţile locale ar putea îndrăzni să spere la realizarea unui arc
peste timp, o înfrăţire spirituală, de tip european, între Câmpulung-
Muscel şi oraşul lituanian Rokiskis, în jurisdicţia căruia se află
conacul Ilsenberg.
Fie ca amintirea acestei Doamne, care nu şi-a uitat niciodată

rădăcinile, indiferent de suişurile şi coborâşurile vieţii, să fie păstrată
cu recunoştinţă în inimile câmpulungenilor,măcar de azi înainte!

Între toamna anului 1942 şi vara anului 1944

Radu Petrescu-MUSCEL
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină coordonată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Născut în 1949, înAno Lesinitsa
- Agioi Saranta, din Albania.
Absolvent al Facultăţii de Filologie
din Tirana, profesor de filologie în
localitatea de baştină, în cadrul

minoritaţii naţionale greceşti. S-a afirmat ca poet, prozator,
traducator, eseist, în diferite reviste literare din Tirana,Atena,
Salonic, Kozani, Ioannina, dar mai ales în antologii de poezie
universală, apărute în engleză, franceză, germană, italiană,

bulgară. Distinşi critici literari (Alexis Ziras, Iorgos
Markopoulos, Dimitris Kosmopoulos, Iota Partheniou ş.a) au
elogiat demersul său în poezia greacă actuală.
Ca poet a publicat peste 20 de volume, între care

(Salonic, 1994), (Nicosia,
1995), (Centrul
Interbalcanic al Cărţii şi Civilizaţiei, Salonic, 1997),

(Atena, 1998), cilor (Tirana, 1998),
(Ioannina, 1999), (Tirana,

Bocetul
muntelui în lacrimi Lămâile amare

Cei o sută de trandafiri ai constelaţiei
Lacrima

ciclamei Profeţiile copa O
mie de cochilii Botezul păsărilor

2005), (Atena, 2011). De asemenea, a
publicat micropoeme, proză scurtă, romane. N.K. cultiva
versul deschis, fără imitaţii şi forme stilistice extreme. Nu
putem afirma ca aparţine unui anumit curent sau şcoli
literare, îmbrăţişând tot ceea ce a produs şi produce poezia
greacă şi cea universală contemporană. În toate păstrează
măsura,metafora este bine conturată, putând fi uşor înţeleasă
de cititor. S-a impus conştiinţei publicului din Albania şi
Grecia şi prin traducerea a 30 de scriitori greci în limba
albaneză şi de scriitori albanezi în limba greacă. Este unul
dintre fondatorii Organizaţiei minoritaţii entice democrate
grecesti din Agioi Saranta, membru al Societaţii Literaţilor
Greci şi al altor societăţi. Posesor al numeroase premii şi
distincţii literare, între care decoraţia de “”Mare artist”,
primită, în 2012, de la preşedinteleAlbaniei. A funcţionat ca
ministru pentru drepturile omului în Albania, precum şi ca
ataşat cultural laAmbasadaAlbaniei dinAtena.

Ceasuri solare

şPrezentare de ,
Atena, 29/2/2016

i traducere Andreas RADOS

Nikos Katsalidas,
poet al măsurii

Râulmut

Reapariţia luiUlise

Râulmut care ştie doar amugi şi a înghiţi în
amarurilemăslinului şi în rădăcinile decojite
din spatele fermelor noastre. Şim-amaplecat
pentru a spune ceva pe ascuns, aproape la urechea râului
şi a răsunat labirintul, şi se prefacea
ca n-auzit de trunchiurile jupuite
şi de rădăcinile amare decojite
şi a plecatmugind ca o fiară smintită,
cu coada însângerată, palidă,
invadând izvoarele , cu limbi ridicate
pentrumulţimi şi zăngănit de arme, lupi incendiaţi, creste
de foc împerecheate pe armele noastre de vânat,
pe artere târând sânge ecumenic, cărâand
cadavre în albia furtunii.

Se spunea că a reapărut iscusitul, înaltul, bărbosul,
pe o scandură simplă şi a sărit atletic şi vioi,
debarcând gol, la tărmul apei şi fiicelemării,
uitându-se piezis, fie una la alta, fie la goliciunea lui,

au înmărmurit, aumuţit, hipnotizate de patima iubirii
şi ieşind din limitele halucinaţiei, au alergat,
ca sa nu le zărească baştinaşii, dar nu au găsit
în pustie nici un ramdemăslin
ca să ascundă intimitatea luiUlise.

În halucinaţia tăcerii, în abism-am răsturnat, în
haos, stâncilor şi prăpăstiilor vertijului singur
m-ampredat, pândeaCerberul în timp ce
Domnul ploua în canionul luiHades, în stîncile de nepatruns în
care germineaza izbăvirea, doua iasomii, o viţă sălbatică şi dintr-o
iasomie şerpuitoare eu în picioare, escaladez relaxat,
în vis m-am prins şi am şters-o din abis, ciufulit întinzându-mă în
iarbă şi
am simţit venele paradisului.

(Din volumulOrologiile soarelui, EdituraMandragora,Atena, 2011)

Venele paradisului

Mihalis Pieris
Mihalis Pieris,

născut în 1952 în
Cipru, a urmat
studii de filologie şi
t e a t r o l o g i e l a
universităţile din

Salonic şi Sydney iar din 1992 predă poezie şi
teatru la Universitatea Ciprului din Nicosia .
Doctorat (1992) cu o teză despre Kavafis.

Naşa din Bucureşti
[Poemul Bucureştiului ]

Prezentare şi traducere de Elena LAZĂR

1
Toată noaptea ţi-am auzit geamătul, Naşa,
clocotul voluptăţii în măruntaiele tale
şi dimineaţa te-am luat şi-am cutreierat
ca smintiţii prin oraş, vedeam ruinele,
în spatele noii construcţii mâna lui
care cu un semn semăna peste tot dezastrul,
mâna lui care fără milă a spintecat oraşul…

Însă tu vei da sens, animal armonios,
cu legănatul trupului, iar din privirea ta
umedă voi căpăta forţa să umblu prin oraş,
prin oraşul acesta încâlcit, unde, dacă pietrele
ar avea glas, s-ar auzi încă bocetul.

În Bucureşti pietrele sunt însă mute.

2
Dar cum ai venit aici? noapte, ploaie
în Bucureşti şi aşa cum erai
mă priveai şi grija ţi se citea în ochi,
mă priveai şi nu vorbeai, dar vocea
se auzea de parcă dinăuntrul meu răzbătea:
«Când văd străin mă gândesc la cei
plecaţi pentru totdeauna, pustiiţi,

departe de patria care nu merita
să fie numită patrie şi cei ce-am rămas,
dublu „stigmatizaţi”, să trăim în spaimă,
furnizori şi receptori de sentimente pe care puterea
le cernea ca să găsească pretext de dat socoteală
unui regim corupt, pietre mute
în Bucureşti umpleau ochii de lacrimi
şi doar ecoul se auzea al ţepuşei
care înţepa coastele oraşului… »

3
Apoi am ajuns istoviţi la Hanul
lui Manuc, am intrat prin Poarta
de Răsărit, şi scaunele goale
dar unde-s oamenii am întrebat
când stăteam singur în curte, unde
glasurile, animaţia, vorbele, şoaptele
celor care aveau în mâini soarta
acestui oraş iar tu răspundeai oarecum
distrată privind undeva departe
la amănuntele acestui loc, aşa
cum priveai la muzeu o pafta,
frumoasa lebădă cu cap de femeie
a domnului Ţării Româneşti…

„Cuvintele erau
într-adevăr aici, poate acolo unde stai,

dar erau cuvinte neoneste ale unui armean
şi ale unui grec, ne-au vândut şi ei
şi istoria, nu vezi în jurul tău?
sapă ca să se-ngrijească de noua viaţă
şi revigorează chipuri de clădiri,
şi mirosul (nu-l auzi ?) care răzbate
al morţilor, chipuri pierdute, toate
ghem întunecat ca neagra execuţie
a lui Tudor Vladimir…” - ai spus şi
cuvântul
a adus o tăcere grea, ca tăcerea aşternută
între doi părtaşi la un omor despre care
nimeni nu ştie dacă trebuia să se-ntâmple…

4
A doua zi în drum spre Târgovişte
o altă Românie răsărea, cai
şi căruţe şi degete butucănoase
dar mai ales şanţurile adânci
de pe ceafa ţăranilor cinstiţi, semn al
celor care muncesc în căldură şi în frig,
într-o zi, trei capitale, mă gândeam,
culturi, straturi peste straturi, atât
de uşoară coborârea în veacuri
şi pretutindeni lozinca „Basarabia
e România” - avem şi noi naţionalişti,

ai spus şovăitoare, năpădită parcă de remuşcări,
ce naţionalişti, mă gândeam mai apoi, într-un birt
local mâncând prima dată carne de urs
românesc - atunci nici noi n-ar mai trebui să
vorbim
de Kerynia, n-ar mai trebui să vorbim
de Ammohostos, şi totuşi istoria nu-i îngropată
în nisip, răsare de cum răscoleşti
cele vechi - gândul a ţâşnit brusc şi-atunci
mi-am amintit de tine, se lăsa înserarea în
Limasol
piaţa Castrului, am vorbit
de cutremur şi se umezeau ochii
de dorinţa ilicită atât de păcătoasă
care părea binecuvântată - noi
cel puţin ştim ce-nseamnă forţa
trupului când doreşte celălalt trup
fără stavile şi fără împotriviri,
ai spus şi ţi-ai sprijinit mâna pe piept
şi-un şoc electric mă străbătea, ca
la prima atingere a spatelui Nataşei.

5
Te priveam şi mi-ai spus hai, atinge, dar
nu încerca, nu e rachiu din piaţă,
palincă în picioare în ploaie şi ţuică
aşezat, priveşte fără să vezi, asta
doar îţi permit - însă, setea de viaţă
e păcatul meu cel mai mare,
de-aceea te privesc aşa cum aş vrea să te văd,
goală şi visată, aud ecoul
trupului circulând ca ecou
în apele lemnului,
ating coardele trupului tău
şi încerc fructul interzis
al vieţii, gustul acelei voluptăţi
care duce la victoria morţii.

Creaţia poetică, strânsă într-o amplă antologie
apărută la Atena în 2010 (

), poartă, atât în plan
tematic, cât şi în cel al tehnicii poetice, pecetea lui
Kavafis, a cărui operă o cercetează din diverse
unghiuri. Poeme ale sale au fost traduse în
principalele limbi europene. Colaborator al
profesorului Yorgos P. Savvidis la cercetarea
arhivei Kavafis, a publicat în 2005 o amplă

Metamorfozele
oraşelor. Poeme 1978-2009

selecţie de texte fundamentale dedicate
Alexandrinului de-a lungul timpului de
kavafişti de seamă (

). Cultivă în paralel teatrul (este, între
altele, autor al unei adaptări pentru scenă a

medievale a lui LeontiosMahairas şi a
, monument al literaturii cretane)

şi critica literară. În 2011, a apărut la Editura
Omonia o ediţie bilingvă,

, cuprinzând 60 de poeme, prin
intermediul cărora cititorul este invitat la o
călătorie prin metropole ale lumii, călătorie din
care, asemenea lui Ulysse al lui Kavafis, se va
întoarce în propria Ithacă „ştiind de-acum
Ithacele ce-nseamnă”. După vizita în
România, poetul cipriot a închinat poemul de
mai josBucureştiului.

Introducere în poezia lui
Kavafis

Cronicii
Erotocritului

Metamorfozele
oraşelor

CHIPAROSULNEGRU

AMURGHOMERIC

FRUNZE,PASARI , STELE

SICRIEDEJANUMAIEXISTA

Stă sus pe cer şi lăcrimează.
Şi eu, jos, îimestec fructul.
Amară-amară saliva-mi în cerul gurii.

(pe treptele adolescenţei)
Cumodelul de argint al Constelaţiei
şi binoclul din aur alLunii,
cânta în şoapta bunica rapsodiile-n amurg.

Din scaunul de invalid,
în sus, spremunţi, aş întindemâinile,
să prind frunze, păsări , dar şi stele.

Şi acum îi vom înmormânta goi,
goi de tot, fără giulgii, în adâncurile pământului
doar cu cerşaful lunii înfăşuraţi.
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Anemone
pentru

Aurora Cornu

Era o zi cu soare cînd am bătut la uşaAurorei Cornu,
la Paris, cu un buchet firav de anemone, în mînă.
Numele florilor e de o frumuseţe desăvârşită, în

schimb, plantele în sine nu-l merită (părerea mea). Citisem că
Parisul în care venea pentru prima dată, în 1965, şi unde avea
să rămână ca să aibă de unde pleca spre Londra sau spre New
York, îi fusese descris de prietenul Elie Lotar, fiul luiArghezi,
cam aşa: un oraş unde anemonele sunt scumpe,Aurora.
Aurora Cornu nu-şi aduce aminte de această legendă

urbană, dar îşi aduce aminte că nu era soare, Parisul era ploios
iar ea avea tot timpul hainele ude.Avea 26 de ani, o siguranţă şi
o îndărătnicie de poetă (prea) frumoasă, ageră ca o jivină care,
transplantată din proprie voinţă din satul Proviţa -Prahova, în
mijlocul Parisului, era gata tot timpul de atac.
Cea mai frumoasă povestire a ei rămîne de altfel „Bătrînul

cu şerpi”: are ceva neliniştitor şi frust, şi reuşita e toată în faptul
că eziţi dacă să vezi în şerpi simboluri falice şi senzuale sau să
laşi tabloul pur, fără apriori, ca să savurezi acest crochiu de
personaj ciudat şi credibil, un bătrîn purtător în sîn de jivine
tîrîtoare, trecător efemer printr-un sat românesc bombardat de
americani, în al doilea război mondial (ce păcat însă că
traducerea în româneşte a volumului bilingv „Dix histoires
courtes”/„Zece scurte povestiri”, apărut la editura Vinea, unde
e preluată din romanul şi povestirea

, e în ansamblu atît de stîngace!).
Concurenţa e prea mare, sunt şi alte buchete de flori în

apartamentul parizian al Aurorei Cornu, în primăvara anului
de graţie 2016. N-avea ea nevoie de flori nici cu 50 de ani în
urmă, cînd Eli Lotar îi arăta Parisul iar cantitatea de
whisky consumată de marele fotograf era achitată, în urmă, de
Giacometti; Parisul unde Virgil Ierunca o pomenise deja în
Encyclopédie de la littérature étran iade,
alături de alţi 8 autori tineri ai României; Parisul unde avea de
făcut un film celebru cu Eric Rohmer, „LeGenou deClaire”, şi
unde purta cu sine, fiindcă le luase de acasă, scrisorile de
dragoste ale luiMarinPreda.
Rezerva căAurora Cornu s-ar fi putut sătura de aceleaşi şi

aceleaşi iscodeli despre viaţa ei de primă soţie a lui Marin
Preda scade pe nesimţite, dar nu din pricina cafelei, care s-a
răcit, în ceşti, de atîtea poveşti. Aurora Cornu a devenit pentru
ea însăşi o splendidă fiinţă de studiat, cu detaşarea cu care îţi
ghiceşti în cafea propria viaţă trecută, faţă de care amestecul de
tandreţe şi de ironie nu e întrecut decît de autoetichetarea
supremă « eu nu sunt orgolioasă, eu sunt megalomană.” Cele
mai frumoase pagini ale ei le-a scris cînd era cu , şi-a
cumpărat cele mai frumoase rochii, de la croitoreasa
franţuzoaică a Bucureştilor, cînd era cu , „Moromeţii”
există pe lume, pentru că ea era cu .
La 85 de ani,Aurora Cornu psalmodiază aceleaşi scene de

legendă ale unei mari iubiri, dar există ceva minuscul,
infinitezimal, care rămâne unic şi irepetabil în clipă. De
anemone am uitat demult. În apartamentul ei de la Paris, într-o
după amiază de duminică însorită, numele scriitorului cel mai
iubit dintre pământeni n-a fost niciodată rostit în întregime.
PentruAurora, el e doar .

Fugă spre centru
Bătrînul cu şerpi

by night

Marin

Marin
Marin

Marin

gère, apărută în Plé

Angela TRAIAN

„Pe când eram o oper de art ”ă ă

Nu spun o noutate când afirm că Eric-Emmanuel
Schmitt (n. 1960) este un scriitor de succes. De
la debutul său (1991) cu piesa de teatru
şi până astăzi, a publicat peste 25 de titluri

(teatru, scenarii, nuvele, romane). I s-au decernat numeroase
premii şi distincţii literare, din care amintim: trei

pentru piesa de teatru ,
pentru întreaga activitate, oferit de Academia

Franceză (2001), pentru nuvelă (2010). I s-
a acordat titlul de Cărţile lui
au fost traduse în peste 40 de limbi.
Cu scrierile lui Schmittm-am întâlnit (e un fel de-a spune)

destul de târziu. Eram în Franţa şi nimerisem înmijlocul unei
frenezii generalizate vizavi de cărţile autorului. Indiferent
unde, când, cum şi cu cine ne întâlneam, discuţia ajungea,
inevitabil, şi la Schmitt. Interlocutorii mei au înţeles repede
că nu citisem nici un rând din cărţile acestui autor. S-au arătat
însă optimişti că, peste un timp, după ce voi fi răsfoit măcar o
parte din scrierile lui, voi accepta ideea că E.E.S. este cel mai
important scriitor al momentului. Am început să-i caut
cărţile. Primele pe care le-am găsit au fost

(roman) şi (volum de
povestiri), pe care le-aş reciti oricând, alături de romanele

, ,
... Sunt însă

şi unele care îmi dau o senzaţie de artificial, de univers
rarefiat şi fix, trasat cu rigla, în care nişte marionete se mişcă
previzibil, vrând să sugereze că sunt cât se poate de vii.Altfel
spus, o abordare epidermică. Am încercat să-mi temperez
această percepţie, dar n-am prea reuşit. Mă tot sâcâia o
afirmaţie dintr-un interviu al autorului:

. Se pare că Schmitt brodează idei pe acest
schelet, mi-am zis. Adică pe ceva deja existent, care nu s-a
plămădit în interiorul lui. Nu este sămânţa lui altoită pe o
anume tulpină, cu scopul de a obţine o nouă esenţă. Este doar
o apropiere a acestora, o oglindire reciprocă şi, în cel mai bun
caz, o atingere tangenţială.
Se ştie că a studiat filosofia, că are şi un doctorat în

domeniu, că a fost elevul luiDerrida, căruia îi datorează, după
cummărturiseşte, faptul că a învăţat să fie liber. El „îmbracă”
acest , îl înzestrează cu minime elemente vitale, suflă
de trei ori peste el şi…gata. În interviurile acordate cu
generozitate pe toate meridianele, autorul ţine să explice de
ce a abordat într-un anume fel teme, subiecte, idei, categorii
filozofico-estetice…Ca să nu mai vorbim de textele din
finalul unora dintre cărţile sale, acele ,
unde accentele pe care le pune scot în evidenţă faptul că
fiecare roman, nuvelă sau povestire porneşte de la o categorie
(filozofică, morală, etică, estetică…) pe care ţine să o
inoculeze cititorului ca pe o lecţie de viaţă: , ,

, , , , ş.a. În
toată această etalare dimensiunea filozofică primează, în
ciuda faptului că autorul recunoaşte, la un moment dat:

Ei, aici e aici. Se pare că autorul
ar avea ceva probleme cu acest tip de… îmbrăţişare, pe care
cititorul ar dori-o, poate, mai… pasională, mai
convingătoare. Că se simte mai în largul său atunci când vine
vorba de realităţii sau de ei. Este
ştiut însă că un text bine articulat, cu o încărcătură originală şi
armonios distribuită în raport cu spaţiul şi timpul la care se
raportează, nu are nevoie de nicio explicaţie. Şi asta pentru că
universul scriitorului conţine, într-o formulă complicată (un
aliaj format din seminţe, muguri, flori şi roade), toate
teritoriile la care face referire E.E. Schmitt în abordările sale.
Orice încercare de a ataşa unui concept o poveste, fără ca
aceste două entităţi să fuzioneze în mod natural, scoate în
evidenţă o îmbrăţişare formală, artificială. Ceva care nu are
nicio corespondenţă în interiorul laboratorului de creaţie al
scriitorului. De aici şi unele dizarmonii. Să luăm, de exemplu,

. Care ar fi locul ei într-o operă literară? Schmitt
teoretizează perfect:

Referindu-se însă, concret, la o carte a sa
( ) dă senzaţia că se
justifică, sau chiar că-şi cere scuze:

, spune el,

. Întrebarea
poate fi valabilă pentru orice scriere literară, dacă se
înlocuieşte cuvântul cu altele, cum ar fi: ,

, , , …Devine însă inutilă, dacă
actul literar „îmbrăţişează”, convingător, realitatea, atât cea
exterioară, cât şi cea interioară.

Noaptea
la Valognes

Vizitatorul
P

Grand Prix de
Théâtre,

PremiulGoncourt
Chevalier des Arts et des Lettres.

Evanghelia după
Pilat Cea mai frumoasă carte din lume

Visătoarea din Ostende Oscar şi tanti Roz Domnul Ibrahim
şi florile din Coran, Pe când eram o operă de artă

pentru mine, filosofia
este un schelet

schelet

Jurnale de scriitură

fericire dragoste
adevăr Dumnezeu suflet raţiune credinţă, frumuseţe

Filozofia simplifică diversitatea realităţii, ştiinţa o explică,
dar literatura o îmbrăţişează.

simplificarea explicarea

emoţia
de cele mai multe ori, emoţia e mai

puternică decât intelectul. Graţie emoţiei, putem schimba
atitudini, prejudecăţi (…); un intelectual nu trebuie să
renunţe la emoţie.
Domnul Ibrahim şi florile din Coran

când am scris acest
roman m-am folosit de empatie şi de emoţie pentru
a-l face pe cititor să devină mai tolerant. Dacă aş fi scris un
eseu filozofic despre toleranţă, cine l-ar fi citit?

toleranţă adevăr
iubire fericire dreptate suflet

remii
Molière

Pe când eram o operă de artă

Mi-am ratat întotdeauna sinuciderile. Ca să fiu mai
exact, am ratat întotdeauna totul: şi viaţa şi sinuciderile. Ceea
ce e dureros în cazulmeu e că-mi dau seama de asta

Eşti opera mea, capodopera mea, triumful
meu! Din ce cauză sufereai atunci când ne-am întâlnit?
Din cauză că aveai conştiinţă.Ca să te vindec, ţi-ampropus să
devii obiect […]. Societatea noastră e organizată în aşa fel
încât e mai bine să fii un obiect decât o conştiinţă.

Cei doi domni din Bruxelles e formidabil! Pur şi
simplu, formidabil! Nici nu-i demirare, că doar e realitate, nu
ficţiune

un
scriitor genial care n-are nimic de spus. E un meşteşugar
genial. Stăpâneşte tehnicile literare ca nimeni altul.Dar n-are
suflet, n-o are peAna lui s-o pună la temelie, ci are doar capul
pe umeri”
cartea rămâne, până la ultima pagină, o lectură aproape
perfectă din categoria aşa-zisă uşoară

literatura de
consum

scriitorilor profesionişti constructori

scriitorilor artişti
al marilor

scriitori ai lumii

trebuie să te fi născut acolo

sfântul literaturii

scriitorilor profesionişti
constructori

este un roman bine articulat,
cu o frazare densă, persuasivă care se remarcă de la primele
cuvinte:

. Povestea
pare simplă, dar nu e. Un tânăr nemulţumit de viaţa mediocră
pe care o duce hotărăşte să renunţe la ea. Este împiedicat de
un personaj bogat, excentric şi manipulator care-i promite o
nouă existenţă, plină de glorie. Îl va transforma, nici mai mult
nici mai puţin, într-o operă de artă. Odată încheiat, pactul cu
diavolul îşi începe lucrarea. Când tânărul sesizează pasul
greşit pe care l-a făcut şi încearcă să se elibereze îşi dă seama
că are de dus o luptă crâncenă pentru a reveni de la starea de
obiect la cea de om. „Binefăcătorul” său nu este de acord. E
doar creaţia lui:

. Sau:

Într-un
sfârşit, iubirea pentru Fiona îi dă puteri să se desprindă. Putem
doar bănui ce/câte răni mai sângerează în interiorul lui.
Readaptarea poate fi la fel de chinuitoare ca şi evadarea.
Romanul ne propune un proiect ambiţios, care încearcă să
sublinieze raportul viciat dintre esenţă şi aparenţă, dintre
natural şi artificial, dintre real şi ideal în societatea
contemporană, societate în care fiinţa umană poate fi
agresată, îngenuncheată şi mutilată în multe feluri,
inoculându-i-se convingerea că totul s-a făcut cu acordul şi
spre mulţumirea ei. Deşi mai bine structurat în comparaţie cu
alte scrieri ale autorului, pot fi detectate şi aici câteva dintre
minusurile deja menţionate, cum ar fi: inconsistenţa
sondărilor psihologice şi atingerea superficială a realităţii care
ne este livrată fără botezul necesar în cristelniţa laboratorului
personal al scriitorului.
Cititorii receptează diferit scrierile lui Schmitt. Unii sunt

radicali în aprecieri pozitive, folosind argumentele pe care le
au la îndemână. Aceştia sunt cei mai mulţi. Un tânăr
economist, doctorand în Franţa, entuziasmat de povestirea

, a exclamat:

…Alţii, chiar dacă fac aprecieri mai nuanţate, îşi
manifestă şi ei radicalitatea, dar în sens invers. E.-E.S. e

. Sau despre romanul :
…

. C-o fi una, c-o fi alta,
succesul de piaţă nu poate fi contestat. Problema e dacă acest
succes poate garanta valoarea. E, orice s-ar spune, o problemă
grea.
Într-o conferinţă ţinută laAlba Iulia, la cea de-a treia ediţie

a „FestivaluluiDilema veche”, MirceaCărtărescu a prezentat
o viziune proprie, privind ierarhizarea literaturii. El
imaginează un „edificiu al literaturii” format dintr-o „colină”,
pe care se înalţă trei etaje. „Colina” respectivă ” nu este
altceva decât o „grămadă uriaşă de cărţi”:

. Din punctul lui de vedere, această literatură (gen
Sandra Brown sau StephenKing) are importanţa ei, pentru că,
„dacă n-ar exista (…), nimeni n-ar vedea literatura înaltă”.

este al ( ),
cum ar fi Galsworthi, Cronin sau Kipling. M.C. nuanţează
însă, dându-l exemplu pe Tolstoi, care este „un constructor
formidabil de cărţi, dar nu se poate spune că el rămâne doar la
acest etaj”. nivel este al (Marcel
Proust, Gongora, IonBarbu,Arghezi…),

: Tolstoi, Dostoievski, James Joyce,
Shakespeare, Dante, Homer şi mulţi alţii. Ca să ajungi la acest
ultim nivel, , spuneM.C.Deasupra
tuturor, Cărtărescu îl plasează pe Franz Kafka, pe care-l
numeşte .
Am fost tentată, nu o dată, să-i găsesc lui E.E. Schmitt un

loc în acest edificiu. N-am reuşit. Şi asta pentru că, mi s-a
părut, aproape fiecare scriere a lui conţine, în proporţii
diferite, elemente pentru fiecare din cele patru
compartimente. M-am învârtit, ce-i drept, de mai multe ori în
jurul primului nivel - al
( ), dar, în ce priveşte plasarea lui acolo, nu m-am
putut hotărî. Deocamdată, încă percep o parte din scrierile lui
ca pe nişte crochiuri interesante, care, dacă vor fi avivate de
culoare, de lumini şi umbre, de adâncimi şi înălţimi
copleşitoare, vor putea să ne surprindă, la unmoment dat, într-
unmodplăcut şi convingător pe termen lung.

Pe când eramo operă de artă

Primul nivel

Al doilea
al treilea
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Oare câţi dintre poveştii „Cavalerului Tristei
Figuri” (pe aceia ce ştiu de el doar din auzite lăsându-i
cu totul deoparte) au o măcar oarecare idee despre

romanele cavalereşti (şi moda lor)-ţintă a ironiei acestui
şi care a fost autorul iberic? Nu e nici o

îndoială, chiar şi-a dorit „să ruineze” voga romanelor „de
cavalerie” şi „să dea de pământ” cu „arsenalul prost alcătuit”
( ) propriu lor. şi autorul acestui best-
seller al vremii, ca şi atâtea alte nume şi titluri ale „genului”? Le-a
înghiţit, cu dreptate, uitarea. Mai ştim de ele tocmai citind

, deseori pomenite de neînfricatul hidalgo, lectura lor
pasionată modelându-i isprăvile, aşa cum arată ele, e adevărat,
doar în mintea sa, nu şi în ochii , fie aceştia din aceeaşi
„lume” a cărţii, plăsmuită de Cervantes, fie unii ca noi, cititorii,
din afara acelui univers şi, odată intraţi, de bună voie, în el, captaţi
(nu captivi) de hazul şi de farmecul unei cărţi nemuritoare.
Râdem, desigur, de nebunia „cavalerului rătăcitor”, dar simţim
, în acelaşi timp că nu e - în niciun caz - o operă reductibilă la

doar „dimensiunea” ei , aşadar că, altfel spus, e în
paginile ei un , al autorului, , până la
urmă de resemantizare a spiritului parodic însuşi, în
complementaritate şi interacţiune şi cu alte faţete, implicaţii,
sugestii, ce vin către noi din viziunea, stilul, arta lui Cervantes.
Modelelor imitate de protagonist, ironia cervantescă le-a
„absorbit”, , esenţa: şi anume, într-un ecleraj pieziş, al
cărui rezultat (paradoxal? oximoronic chiar?) e o formă specială
de supravieţuire culturală, tocmai pe calea înconjurătoare a unei
necontenite subminări parodice, dar o subminare, totuşi, numai
pe jumătate. Bravul hidalgo e o astfel de creaţie uluitoare, în stare
să-şi familiarizeze cititorii, pe calea şi în pofida râsului lor/nostru,
cu treptele şi verigile, cu clişeele de lanţ narativ al romanelor
cavalereşti, nu însă fără a păstra, până şi în rama demersului
antifrastic, ceva din nobleţea acelui tipar ficţional, poate nu atât al
cărţilor de căpătâi ale eroului, cât mai curând al naivei,
copilăroasei („prosteştii”?) a personajului de bunele
intenţii ale modelelor sale de comportament, de acţiune, de
intervenţie pe „scena” realului lumii: cărora, da, Don Quijote-
nesăţiosul, fanaticul cititor de astfel de poveşti le ignoră
demarcaţia imaginarului faţă de realitate.
Aproape că am putea califica drept un subiacent

(doar sugerat, şi nu explicit) „tratat” despre convenţia estetică
fundamentală a ficţiunii narative, se înţelege, de neconfundat cu
ceea ce numim „realitate”, „real”: noi, „ceilalţi”, cititorii
preveniţi, şcoliţi încă înante de şcoală, graţie basmelor şi
poveştilor copilăriei, pe tema . Dar crede, oare,
„cavalerul de La Mancha” în realitatea / non-ficţionalitatea lui
Amadis de Gaula şi a semenilor acestuia, ca şi a castelanelor lor, a
lui Merlin şi a atâtor alţi vrăjitori, a „uriaşilor”, zmeilor,
căpcăunilor...? Aşa ar să fie, devreme ce se luptă cu buţile
de vin roşu (care „sângerează”) şi cu morile de vânt (luate drept
„uriaşi”) şi e aşa de convins de vrăjile şi vrăjitoriile ce-i stau
mereu în cale, ducându-l de atâtea ori la eşec şi ridicol. Ce-i
lipseşte lui, eroului lui Cervantes, sau ce-l face să fie altfel decât
preotul din sat, alături de bărbierul, chelăreasa şi nepoata, ori
bacalaureatul Carrasco, toţi aceşti „cuminţi” şi „normali” ai
romanului, coalizaţi împotriva lui? Cum de nu vede şi el, ca ei, o
ţărăncuţă în locul Dulcineii, mori de vânt în loc de „uriaşi”
ş.a.m.d? De la ce, de unde i se trage nebunia, înceţoşarea (până la
totala uitare) a diferenţei/distincţiei dintre plăsmuire şi aievea? E
limpede că el, de fapt, nu priveşte ce-i iese în cale, nici ce i se
întâmplă lui însuşi, cu o privire ca a noastră, cea de toate zilele. Ca
să „vadă” castele în loc de hanuri şi biete modeste case drept
„palate”, castelane şi prinţese în cine ştie ce ţărăncuţe ori chiar
femei uşoare, întâlnite pe drumurile sale, lui Don Quijote trebuie
să i se fi întâmplat ceva nemaipomenit tot citind din iubitele lui
„terfeloage”. Sigur că nu e cazul să-l „trimitem” la vreun oculist,
nu starea de sănătate a ochilor săi e pricina, ci o altfel de „vedere”,
una care înlocuieşte realul lumii celorlalţi cu mulate pe
tiparul lecturilor sale. Pe acestea le preferă el adevărului plat, şi de
atâtea ori nedrept, al realităţii, în ele, în acele plăcute,
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fermecătoare, eroice (în ochii săi) vedenii de nebun se refugiază
el, ele devin, într-un astfel de raport răsturnat, ,
un „acasă” , acel „normal” (sau „real”) - singurul pe care-l
recunoaşte, îl vrea, şi-l .
Ficţiunea literară, artistică, trezeşte adesea în noi toţi un

impuls al identificării cu eroii plăsmuirilor preferate, dar aşa ceva
rămâne tot în planul imaginarului, moral mai cu seamă, ecou de
impact interior al lecturii. Ceea ce preluăm nu e „litera” poveştii,
ci şi axiologia ei . Don Quijote e cititorul decis
să transfere în realul său chiar „litera” genului său preferat
de . Dar ce stă de fapt în miezul însuşi al nebuniei sale? Ce
altceva decât un copleşitor efect de ordinul lui , dobândit
pe calea lui ? Eroul lui Cervantes este, cu totul hazul şi
ridicolul, uneori grotescul, „isprăvilor” sale, definit în esenţa sa,

unei lumi mai drepte şi mai frumoase, nălucirile lui nu
sunt decât dilatarea hiperbolică („smintită”?) a unor aspiraţii
melioriste, chiar nobile ca spirit modelator în orizontul unor
virtuţi cardinale. „Uriaşii”, „vrăjitorii”, „căpcăunii” şi alte
asemenea bazaconii şi „explicaţii” îi vin, toate, din recuzita şi
arsenalul de efecte ale romanului cavaleresc. Râdem de ardoarea
halucinată a eroismului său şi de atâtea baroce dezvoltări ale
grotescului confuziilor lui, dar curajul, voinţa de a se bate cu
nedreptăţile lumii reale şi cu profitorii acestora,
, nu „litera lor”, au în ele ceva sublim, chiar şi în inextricabila

asociere a acestuia cu rizibilul şi ridicolul. El e, într-adevăr, la
polul opus „cuminţilor” şi serioşilor lumii, celor pe care
„luciditatea” şi „realismul” îi dezarmează şi îi cufundă într-o
resemnare automatică, chiar complice. Da, condamnaţii eliberaţi
de el nu sunt demni de generozitatea şi altruismul său. Şi argatul
Andres îi reproşează şi se leapădă, blestemând, de irealismul
actului de „justiţie socială” al cavalerului rătăcitor. Dar, fie şi cu
asemenea urmări, naivitatea de netăgăduit a intervenţiei sale

în lume, în real, nu-şi pierde complet, totuşi, nici caracterul
de , nici nobleţea acelei
atâtor altora (deveniţi astfel ) ai nedreptăţii şi
anomaliei. Nu numai că precizarea „coloraturii” comice nu-i
dizolvă, nici diluează, o anume aureolă de erou (pentru care
hiperbolismul şi grotescul sunt doar „celălalt” versant), dar
autorul va fi intuit, în formula paradoxală a compexităţii
personajului său, şi o şansă aparte de luminozitate
caracterologică, morală îndeosebi, credibilă, receptabilă ca
neartificială şi, totodată, de un comic fermecător, benign, de
situat absolut la antipodul atâtor confecţii „moralizante”, biete
fantoşe-„încarnări” ale unor virtuţi de catehism, chipurile, şi ele,
„ficţionalizate”.
Pentru Cervantes-puşcăriaşul (acolo şi-a gândit capodopera),

a-l concepe pe hidalgo-ul său şi a-i imagina / inventa „isprăvile”
trebuie să fi fost şi matca unui climat de biunivocă molipsire,
între el şi personaj, de vitalitatea unui (facere) încărcat de
un umanism implicit, nediscursiv, dimpotrivă, absorbit înainte de
toate în ceea ce, pe de o parte, impregnează , chiar ratată,
a actelor „ ”, după cum răzbate şi de sub verva
emfazei solemne a „declaraţiilor”-mimetice ecouri livreşti. În
mod deosebit, partea a doua a romanului (apărută în 1615, la un
deceniu distanţă de prima) scoate în evidenţă, cu o mare vigoare,
un nivel de sens ultim, suprem, , în ultimă analiză.
Cervantes a atras în jocul imaginarului său un cerc mult lărgit al
personajelor la care a ajuns, , faima lui DonQuijote şi
a scutierului său, Sancho Panza, fără a uita cu totul, desigur, nici
de Rosinante, ori de „Castelana” Dulcineea din Toboso a
cavalerului rătăcitor. Ce poate fi la originea prodigioasei
mizanscene, de , în „regia” ludică a ducelui şi
ducesei-protectori ai cuplului Quijote-Sancho? Totul are aerul
unei imense, baroce capcane întinse batjocoritor celor doi
„combatanţi” chemaţi să le dezlege de vrajă pe sutele de bărboase

să „zboare” călare pe către confruntarea, de
„peste mări şi ţări”, cu nemărginita putere a unui mare vrăjitor,
„victorioşi” spre hazul deopotrivă al cititorilor
care sunt perechea de „protectori” aristrocraţi, , şi
uriaşa figuraţie subordonată întregului scenariu ironic, persiflant,
pus la cale.Numai că postura acestor „ironişti” imaginaţi de autor
este ea însăşi ambiguă, duplicitară, „batjocura” şi amuzamentul
lor au şi un , oarecum „semnalizat” totuşi tocmai
pe calea hiperbolismului, a unui exces ce-şi are propriul tâlc mai
adânc, dincolo de mult mai vizibila, dinafară, „coajă” a
pomenitului scenariu de barocă Desigur, ceea ce
rămâne cu totul şi mereu la vedere sunt multiplele semne de
complicitate „actoricească” / histrionică a întregii, amplei
distribuţii de „roluri”, de la iniţiatorii „regizori-scenarişti” şi
până la armata de figuranţi desfăşurată potrivit planului de
ansamblu al hazului pe seama cuplului cavaler-scutier. Cei doi-
ispitiţi, păcăliţi şi astfel urieşeşte ironizaţi, e drept. Dar câtă
grandoare, revărsată baroc, în această suprem-hiperbolică
parodie-spectacol, pe tipare ale romanului „de cavalerie”! Le-o
permit, ducelui şi ducesei-„protectori” (amuzaţi şi )
bogăţia şi puterea lor, vădite în toată această mobilizare de forţe,
de resurse, de fantezie ironizantă, a unuimega-spectacol de
„reprezentaţie”. Dar de ce o fac, ce anume îi înclină şi îi
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Don Quijote:
jocul nebuniei molipsitoare

animă tot ansamblul multiplelor forme de „cheltuire” a unui
timp, a unor energii histrionice şi a unor resurse de fantezie,
racordate, toate, a
vestitului „Cavaler de la Mancha”? Ce altceva decât plictiseala
lâncedă a propriei „cuminţenii” şi „lucidităţi”?
O atare practică a jocului ( ) nu e de fapt altceva decât un

fel de ieşire, de „vacanţă”, din repetitivul plat al unei sălcii
„normalităţi”, către altceva, către un spaţiu („scena”) şi un timp
(„intervalul”) ale şi , cu scuza / precauţia /
„alibiul” zeflemelei şi hazului iniţiatorilor (ironiştii „protectori”)
aflaţi ambiguu şi duplicitar, între şi

, ludic, şi . Şi,
definind-o astfel, nu uităm nici instalarea „ocârmuirii” lui
Sancho pe „insula” sa, ori corespondenţa-i, întredeschisă,
„spionată” ficţional („protectorii”) şi ficţional (de
către noi, , din acest ultim orizont , al în
care ne prindem, ca şi ducele-ducesa şi „complicii lor”, într-o
solidaritate de fond, ,mai adâncă decât „litera” nebuniei /
smintelii hidalgo-ului cititor de romane cavalereşti. În fapt, tot
acest joc începuse chiar din prima parte, odată cu prinderea în el a
cetei de „inamici” ai cavalerului rătăcitor, pe de o parte, ca şi cu
treptata intrare în rol a scutierului său, partea secundă a
romanului ducând la apogeupremizele puse încă de atunci.
Nu suntem noi, cititorii lui Cervantes de pe întreaga planetă,

doar superficial de partea coaliţiei „lucizilor” (preot-bărbier-
chelărească-nepoată-bacalaureatul carrasco), de altfel, cum am
spus, atraşi şi ei, oricât de paradoxal, în joc, tot însoţindu-i pe
drumurile isprăvilor lor pe Don Quijote şi Sancho Panza, acesta
din urmă cu treptata estompare a pedestrului său bun simţ, cu , de
asemenea, o tot mai mare densitate paremiologică (proverbe,
zicători, emise în canonadă) şi totmaimult acceptat ca un
partener de dialog de către stăpânul său, în curs de iniţiere-
participare la jocul unei astfel de „nebunii” eliberatoare? Nu
subscriem la arderea cărţilor, pusă la cale de tabăra adversarilor.
Şi nu e, în toată beletristica lumii, pagină mai tristă decât aceea
finală, imagine a unui Don Quijote „cuminţit” şi „vindecat” de
glorios-ludica sa maladie, revenit literalmente „cu picioarele pe
pământ”: dar pe un „pământ” rece şi trist, cât se poate de plat şi
plicticos, fără vrăjitori şi uriaşi, fără isprăvi şi baroce fiasco-uri
cavalereşti, în fine, imagine a unui ex-Don Quijote, „unul
pensionat” şi obosit, acum ieşit din jocul, hazul şi farmecul de
netăgăduit ale smintelii sale, atât de molipsitoare, de până de
curând. Dar revenit către ce? Finalul: eroul întors cu faţa către
realul lucidităţii celorlalţi, inclusiv al aceleia care e şi a noastră, a
cititorilor lui Cervantes, de la eroul căruia suntem pe punctul de a
ne lua rămas bun, purtând însă încă în noi încântarea şi râsul,
tonice, eliberatoare de crusta sufocantă a unui cotidian, poate,
cumsecade, dar anost. Autorul însuşi, creatorul celebrului
hidalgo şi al lumii lui ficţionale, e supremul
ambiguu, adânc şi complex-implicat într-o poveste nemuritoare
şi inepuizabilă, prin tâlcu-i de înţeleaptă nebunie, doveditoare că
nu e cine este şi rămâne, mereu, mult prea docil,
resemnat şi plat, într-o stearpă „cuminţenie” şi seriozitate, ale
unei lumi şi vieţuiri, ambele, private de jocul eliberator şi creativ,
generos şi stimulant în revărsarea sa de omenesc autentic şi
bogat. Privită „de sus”, compoziţia capodoperei

arată ca un adevărat labirint de enclave nuvelistice,
meandre ale unor naratori intraficţionali, îndrăgostiţi, înşelaţi,
trădaţi, „cavaleri” simulanţi, hangii şi nobili, păstori şi păstoriţe,
tot soiul de „sertare” (tipar de ), dar miezul său de
„câmp magnetic” al naraţiunii şi sensului îl reprezintă
frumoasele rătăciri- /isprăvi ale cuplului Quijote-Sancho.
O extraordinară de a cărei
umanitatea nu se mai satură de patru secole încoace: şi
numeroase alte secole, de aici înainte, vor intra şi ele, cu cititorii
lor, în . ,
în posteritate,
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Melancolii şi ghiduşii (I)
Câtă mândrie, o mândrie frumoasă, se înfoaie în Mircea

Filip, în pofida aparenţelor de modestie! Oricum, e
sincer şi nu se sfieşte să se considere un „scriitor”, dar

nu unul oarecare, ci unul cu ceva aparte. Se înţelege că scrisorile
lui n-au cum să fie serbede mesaje, cu valoare cel mult
informativă, ci, se fuduleşte niţel naratorul, o „relatare civilizată şi
bogată”. Un festin! Nu poţi să echilibrezi balanţa cu un şir de
bileţele, cât de potcaşe ar fi. Şi nici n-ai cumsă scoţi un volumaş de
„bileţele alese”.
Pe Mircea Filip încrederea asta în sine îl ajută să reziste, cu

toate necazurile care îl împresoară. Mai e şi umorul, care-i vine în
sprijin. De Paşti, narează el, dând cu tifla dietei, a aruncat la coş
prescripţiile medicale, atacând „fără scrupule friptura de miel,
sarmalele şi salata boeuf”. Ce să zic, Pantagruel!... Uscăţivul
domn şi când era sănătos (şi cu o dantură perfectă, cu care se lăuda
clănţănind-o) mai mult ciugulea decât înfuleca. Dar acum, când
ficatul...
În fine, înapoi lamasa de scris.M.F. e într-o continuă aşteptare

şi e firesc, cu promisiunile ce i s-au făcut. I-a făgăduit ceva
convorbiristul Cassian şi s-a ţinut de cuvânt. Alţii, care da, care
ba... Şi zău că unele texte, poate nu toate, meritau o soartă. O
soartă pur şi simplu. Ce bine i-ar sta publicată dramatizării după

, întreprinsă împreună cu Cătălina Buzoianu! Cu ce
voluptate istoriseşte fostul secretar literar al TNI câte un episod
din poznaşa aventură! , slava Bogu, a ieşit în lume,
sărbătoresc (lansări ş.a.), dar armai fi prin sertar, în registru tragic,
o „carte despre existenţă”, .Apoi,
un scenariu despre Junimea cea însufleţită de ludicul Pogor. Şi
mai sunt,mai sunt...
E început de vară şi venerabilul are o zi bună („Mă simt bine

cu sănătatea”). De ce să nu dea cu tifla hodorogului sinistru? Din
superstiţie, joaca asta o consider o greşeală. Sfidând forţele
malefice, rişti şi o păţeşti când nu te aştepţi. Dar M., repet, e în
formă. Cum să nu fie când la viaţa lui a practicat gimnastica
suedeză, înotul, ne mai vorbind de mersul pe jos. Şi acum... un
cărucior cu rotile, oarecum confortabil, căruia, nimic de zis,
prozatorul îi dă prestanţă. Are şi o vârstă care impune - 75 de ani.
Să nu-ţi vină să crezi!
După câte un somn odihnitor, îl păleşte o poftă de ghiduşii:

„Crezi că voi încurca anumite socoteli unor anumiţi neprieteni,
dacă mă străduiesc să trăiesc cât mai mult timp?” Până să-i vină
„reveria inspiraţiei”, lui M. îi arde de hârjoană cu acel „bătrân
arţăgos şi întunecat”, „gata-gata să taie firul vieţii” cui îi va fi venit
rândul.
Ceasul ticăie... Ar trebui să se apuce să-şi pună scrierile în

ordine, nu de alta, dar -mai ştii?... Că, altfel, nu s-a ales cu cine ştie
ce agoniseli. Casă - cu chirie, funcţii - mai mult de o grămadă,
voiajuri - pe ici, pe colo. La capitolul ăsta, de ce să ascund, am o
strângere de inimă. Mi-aş fi dorit să merg şi eu la Leningrad (cum
se chema atunci), într-o iarnă ca în romane. De Paris, nici nu mai
vorbesc... Dar Mircea, care îmi călca pragul aproape seară de
seară, nu şi-a amintit de mine atunci când grupul din care aş fi
putut şi eu să fac parte a purces în neverosimilul zbor spre oraşul
luminilor.Mi-a spus totuşi că armai fi ceva locuri pentruAlgeria...
Merçi beaucoup!... De ce s-a întâmplat aşa, n-am habar şi nici nu
amavut puterea să întreb.Amamânat, amamânat... Şi uite!

Ţiganiada

În bătaia nopţii
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DragăFlorin,
Ar trebui să fii pedepsit, la rândul tău, cu o depeşă de trei

cuvinte şi o literă, zic eu, cam aşa: „Primit extrasele din presă,
mulţumiri,M.”
Dar eu sunt, în evoluţia speciilor, scriitor, pe încrengătura

primatelormai evoluat decât Crohmăniceanu şi Vitner, şi nu-ţi voi
urma exemplul. Unde ai mai văzut tu vreun iubitor de naraţiune
fantastică să compună doar bileţele prietenului de-o viaţă? Aşa
că vom trece de la exprimarea cea mai săracă, la relatarea
civilizată şi bogată a novitalelor lunii mai-iunie. Desigur, ca-n
plină teorie a dramei, voi fi scurt, concis şi sincer. Şi voi aborda ca
notă dominantă . Aşa am abordat şi zilele de Paşti,
atacând fără scrupule fripturademiel, sarmalele şi salata boeuf.
„Astăzi fiind o zi frumoasă / am tras scaunul la masă / şi pe el

m-am aşezat / să stau cu tine la sfat”, aşa îşi începeau misivele
soldaţii din compania Pază pe vremuri. Şi continuau: „Cum
doreşte căprioara, / apă rece din izvor, / aşa îţi doresc eu ţie numai
bine-n viitor”.
Aş vreamai întâi să-ţi spun că aştept zilnic rezultatul de la Iaşi

(Cassian), privind romanul
, posibil pe la jumătatea lui iulie, după anunţul de pe

computer al MC, şi poate nici atunci dacă luăm în calcul lenea
proverbială a funcţionarului Ministerului Culturii, al cărui
portofoliu i l-am menit în Înţeleptului Părinte Tălălău
de la Mânăstirea Cioara. Dramatizarea nu s-a jucat niciodată
deşi Cătălina [Buzoianu - n.n.] făcuse o distribuţie de milioane şi
piesa era pe lista Abonamentelor din anul 1977 parcă.Muream să
văd spectacolul în care [Dionisie - n.n.] Vitcu ar fi fost Corcodel,
şeful lăieţilor care dă cu bobii şi înşală, [Adrian - n.n.] Tuca -
Slobozan, surd de-o ureche, ministrul Justiţiei, Papil [Panduru -
n.n.] - Goleman Voinicul la Apărare, [Teofil - n.n.] Vâlcu - moşul
Drăghici cel cuminte, care ţinea pe-a şaptea nevastă, şeful
Parlamentului bicameral, Margareta Baciu - Mama Brânduşa,

naturalul

În bătaia nopţii - o convorbire cu o
floare

Ţiganiada

ministrul Sănătăţii în parodia mea, căci ştia vrăji, descântece şi
buruieni de leac, Liana [Mărgineanu - n.n.] - frumoasa Romica, la
Turism şi Tineret, Parpanghel [Emil - n.n.] Coşeru - bun lăutar,
prea bun cântăreţ, laDirecţia teatrelor lirice şi dramatice, Gârbea
cel cu gura strâmbă la Relaţia cu Parlamentul, Muierea lui
Corcodel, cea mai crudă dintre toate muierile - la Educaţie,
Găvan, cântăreţul din drâmbă, director al Conservatorului
Naţional etc.
Nu se putea să nu-mi bat joc şi de şedinţa de tribunal în care

Domnul m-a scăpat de o grea năpastă şi anume, numind ca
martori Piperul, care e lamare cinste pentru toţi, Măslina, la nunţi
şi ospeţe poftită, cuvioasa Linte, Bobul, stingătorul al oricărei
duhori, Fasolea cea de post şi prea umflătoare, cinstitul şi verdele
Castravete, fetele Coacăze, Roşcovul ghebos şi supus, Smochina
care împacă lesne pruncii, Stafida, soră-mea cea mică, poate fi
primită să zică ceva? Îl aveam în spate pe Anton Pann, vezi bine şi
istorioara procesului Strugurelui bubos, blestemat de
împărăteasa Gutuie să fie ars de soare, spânzurat de araci, bătut
de vânt, ciorile şi alte păsări să-i scoată ochii, să-l zdrobească
fetele în picioare după ce-a fost cules, cu râs şi cu cântec, pus la
fermentat şi apoi filtrat să iasă vin din el, care îmbată şi-l strică pe
omul bun, iar zurbagiii deranjează comunitatea cu scandaluri şi
violenţe casnice.
Neputând sta degeaba, căci altceva nu ştiu să fac (şi nici nu

pot), am început un alt roman - -
de astă dată găsind mai greu motivele pentru o naraţiune
fantastică ( „idee fundamentală a unei opere literare”).
Grădina mea nu rodeşte de două ori pe an, ci mult mai rar şi acum
aştept să se coacă fructele noii recolte. Nu-i adevărat că poţi scrie
încontinuu, fără şir; doar dacă te-neci în dicteul automat. E nevoie
să laşi deoparte ceea ce e gata şi să aştepţi să se umple iar imaşul
de idei, oiţele albe ale scriitorului. Şi O'Neill lăsa deoparte textul
piesei la care lucra, „ca să se odihnească”. Ca să scriu totuşi cu
orice preţ (nu lăsa să treacă o zi fără să tragi o linie), aplic formula
hazlie deprinsă prin anii '58, şi scriu anapoda: „Bătrânul coborî
bodogănind în curte. Vrea sămeargă laCAPsă i semai facă o dată
de către socotitor numărătoarea zilelor-muncă”. JesusMaria, cât
de prostuţ puteam fi! Aşa credeam eu că-ţi poţi menţine
antrenamentul. Apelând la teoria probabilităţii, oare pe ce drum
aş fi apucat? Ţi-o spun ritos şi ferm: tot cam pe unde am ajuns azi
m-aş fi regăsit. Poate aş fi fost şi eu director al Naţionalului, trei
ani, sancţionând lotul maşiniştilor pentru băutul în instituţie şi
făcându-mi sânge rău la refuzul unui rol de către actorul îngâmfat
şi prost. Strict autentic: colegul E.B. a refuzat rolul pe motiv
căn-are nici o vorbuliţă de spus, plusmăcar„un brânci”.
N-am habar ce va fi noul roman, eu doar îl scriu, câteva ore în

fiecare dimineaţă, şi pun totul deoparte. Uneori aceste ore sunt ca
nişte „parcele de fericire” cum ar spune Proust şi cred că l-am
furat odios împrumutându-i motivul din ,
eroină tragică la mine. Am fost melancolic, ceţos şi nostalgic şi
autor de confesiune, jurnal, literatură de interior - acum îmi voi
încerca puterile în naraţiunea aproape tragică, ceva la antipodul
dramei antice sau clasice. Dacă toate miresele plâng înaintea
nunţii, eroina mea, Alina, e genul care înfruntă Răul şi detestă
Destinul. (Citeşte: mama vitregă, ce vrea s-o mărite musai cu un
fecior stricat din Capitală). N-am uitat nici de data asta faptul că
am totuşi puţin umor şi am imaginat un soldat în post de sentinelă
care îşi întâlneşte după o torenţială ploaie broscuţa vieţii lui pe
cărare, şi-o sărută, înainte apărându-i conform poveştii prinţesa.
Mi-a reuşit un dialog de oarecare haz între cei doi, adică între
prinţesă şi soldat. Dacă nu e fantastică, alăturarea celor doi e
până la urmă intruziune romantică.
- Okey, te-ai rătăcit? cine eşti? - O prinţesă. - Asta se vede.

Cum te cheamă? - Sunt Uta, din Naumburg. - Îmi pare bine. - Ţie
cum îţi zice? - Alexandru. - Dumnezeule, rudă cu Cel Mare? - Eşti
dusă cu pluta? Acela era un împărat viteaz din vechimi. Eu sunt
militar aflat în postul de sentinelă. - Dar să ştii că n-am voie să
vorbesc cu soldaţi. Tatam-ar bate cu sceptrul la spate dacă ar afla.
- Dar noi doar conversăm. Nu vrei să ne împrietenim? Nu pari
mofturoasă şi rea. - Nu eşti destul de cărunt. Şi apoi, eu sunt
logodită de la trei ani. - Cum?, nu cumva cu vreun prinţ gras,
urâcios şi trândav? - E Siegfried, dragă, şi într-adevăr, nu e prea
arătos. Are tendinţă de îngrăşare şi bea de stinge. - Biata de tine!
Măcar e un cavaler viteaz? - Din păcate n-a câştigat nici un turnir
în viaţa lui. -Dar bine, va trebui să le faci bătrânilor unmoştenitor,
altfel se duce de-a rostogolul regatul. Cum o să primeşti în pat un
beţiv gras şi urât, pe deasupra şi despuiat? - Bunule soldat, n-ai
vrea să avem o frumoasă aventură? Cunosc o încăpere din aripa
de nord a palatului, unde ne-am putea întâlni. Am doar eu cheia. -
Să-mi stea capul unde-mi stau picioarele?Fugi, soro!
Nu crede că e un fragment de roman, ţi-am dat doar să guşti o

lingură din supa originară din care a răsărit şi viaţa pe pământ
(aceea din apa oceanului primar), şi care de-abia fierbe. Dacă n-
ar suna pretenţios şi tern, ţi-aş zice că e o carte despre existenţă
„aşa cum o văd eu”, tristă şi veselă, cu eroi-studenţi care rătăcesc
fugiţi de la cursul de pregătire ALA, în noaptea deAjun, „o noapte
de zăpadă în care lumină sfântă varsă luceafărul şi luna”
(Ursachi).

De ce sunt brazii totdeauna verzi

motiv

Gruie

Albertine disparue

Poezie cuantic
la

Marea Ionic

ă

ă
Undeva, în sudul extrem al Italiei, unde peninsula îşi

scaldă talpa cizmei în Marea Ionică şi vârful ei în cea
Tireniancă, se găseste regiuneaCalabria.Mi-a fost dat

să ajung aici printr-o plăcută conjunctură şi după ce am străbătut
un drum de aproape o mie de kilometri. Culmile înalte ale
masivului Pollino din provincia Cosenza, ce domină valea râului
Raganello până la vărsarea lui în mare, au fost martorii unor
tumultoase secole de istorie, cultură şi civilizaţie. Necropolele şi
vestigiile arheologice descoperite păstrează urme datând din
Neolitic, ajungând la Epoca Bronzului şi a Fierului, până la
întemeierea coloniilor greceşti începând din secolul al XIII î.H. şi
sosirea romanilor în antica Sibaritide, precum şi, în Evul Mediu, a
altor popoare, care vor găsi aici adăpost în faţa invaziilor otomane.
Legenda spune că Epeo, constructorul Calului Troian, originar

de pe aceste locuri, ar fi întemeiat aici cetatea Lagaria iar în
templul închinat zeiţei Atena ar fi depus în semn de omagiu
uneltele folosite la realizarea lui. Şi nu departe, la 12 mile distanţă
în larg, pe platoulAmendolara, se crede că s-ar fi aflat mica insulă
a nimfei Calipso, unde Ulise a rămas timp de şapte ani înainte de
întoarcerea în Ithaca.Ar fi putut găzdui şi Grădina Edenului acest
ţărm iubit de soare, scăldat de valurile mării, străjuit de culmi
împădurite în care vulturii, călugării şi haiducii şi-au găsit adăpost.
Ca să nu mai vorbim de livezile rodnice de portocali şi mandarini
cu care ne-a întâmpinat la acest început de martie, de măslinii
seculari ori de viile renumite încă din antichitate pentru calitatea
vinurilor.

Calabrezii, oameni consideraţi aspri la chip şi aprigi din fire,
sunt în realitate de o sensibilitate şi căldură extraordinară, dacă ai
reuşit să le câştigi prietenia. Mihaela Talab este o româncă
stabilită aici de aproape douăzeci de ani. Profesoară iubită şi
respectată de elevii săi, activistă apreciată în cercurile culturale,
traducătoare româno-italiană şi poetă de renume dobândit prin
câştigarea unor concursuri literare din zonă, Mihaela e o fată
curajoasă şi tenace, care într-o zi a luat iniţiativa organizării unui
concurs literar internaţional. Aşa aveam să o cunosc, împreună cu
alţi români pripăşiţi pe acolo, pe care i-am găsit integraţi pe deplin
într-un context socio-cultural nu tocmai uşor de înfruntat dar care,
prin mecanisme fine de solidaritate umană, a creat un cadru
propice derulării cu succes a unui eveniment de anvergură.
Mai mult decât un concurs literar, o adevărată întâlnire a

artelor, prima ediţie a Premiului „Coroana”, având ca temă poezia
cuantică, şi-a desemnat câştigătorii în ziua de 12 martie 2016, la
Trebisacce. La secţiunea în limba română au participat poeţi şi
prozatori din Bucureşti, Craiova, Timişoara, Bistriţa-Năsăud, dar
şi dinafara graniţelor ţării, din Moldova de peste Prut şi din Italia.
De remarcat faptul că locul întâi la secţiunea de poezie în limba
italiană a fost obţinut de , din Republica
Moldova, dar care locuieşte la Roma, premiul absolut pentru
media cea mai mare obţinută la toate categoriile a revenit Silviei
Râşnoveanu, de asemenea rezidentă în Italia. Ieşită din tipografii
ieşene în 2015, placheta mea s-a clasat pe primul loc
la secţia de carte de poezie editată românească. Dar cel mai mare
câştig a fost, pentru toţi, ocazia de a ne întâlni şi împărtăşi
gândurile, la întretăieri de drumuri lirice, într-o atmosferă de
prietenie şi cordialitate, de convergenţă a artelor şi de
spiritualitate, de care avemoricândmare nevoie.

ŕ

Elena Crăciun-Caraman

Sonete şi fum

(continuare )în numărul viitor
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Ioan Florin STANCIU cronicu a de la mareţ

Publicitatea tv inovează cu succes vocabularul. O reclamă
întreabă „tu cît frişcuieşti?” Iar alta: „Bomboneşti?”
Dacă n-aş avea diabet...

*
Şi că tot vorbim de acest punct slab al televiziunilor: mai e

una jenantă cu . Exact, mizează pe confuzia dintre
hemoroizi şi . Dialogul este greţos.
Da’ce, boala-i elegantă?...

*
Un reportaj încerca să răspundă la trismegista interogaţie

„de ce n-au noroc în dragoste unele vedete”? De exemplu,
Tania Budi, Diana Dumitrescu, Roxana Ionescu, Cătălin
Botezatu?
Ghinion? Discreditaţi? Vîrsta? Poate dacă n-ar fi fost

vedete... Cămajoritatea oamenilor fericiţi sunt anonimi, bre!
*

Kovesi s-a trezit spionată de patru agenţi .
Neplăcut! Şi pentru ea şi pentru spioni (doi fură arestaţi).
Oricum, este o femeie mediatizată intens, deşi pare că nu-

şi-o doreşte...
*

Amurit marele actorMirceaAlbulescu. O emblemă a artei
noastre din ultima jumătate de secol. Teatru, film, televiziune,
pedagogie, poezie.
Cu această ocazie s-a reluat . Film de

mare succes, cu o distribuţie excelentă şi o regie profesionistă.
Şi totuşi, nu mă pot abţine să remarc punctele slabe ale
scenariului (scris, culmea, de un meseriaş!): Tănase nu avea
diferend cu legionarii, ci cu bolşevicii; Carol al II-lea nu-şi
trimitea aghiotantul în cabina actriţelor, să le dea întîlniri (era
Rege, nu Rică Venturiano!); nevasta lui Tănase (casnică) nu-i
dădea lecţii de canto unei viitoare stele a muzicii; profesorul
(model - Nae Ionescu) nu era un fanfaron demagog; legionarii
nu erau chiar isterici şi caraghioşi ş.a.m.d.
Filmul rămîne (scuze fanilor lui) divorţul dintre şi .

*
Voi priviţi cu nepăsare cum se topesc gheţarii şi habar n-

aveţi că din acest motiv se încetineşte mişcarea de rotaţie a
pămîntului!Deocamdată nu-i grav, dar în cîteva secole...
Noroc că eu nu lemai apuc!

*
Am văzut un reportaj de la Cluj, filmat la
. Sunt terapeutice, cum se ştie. Şi atrag felinofilii. Plăteşti

cafeaua, darmîngîiatul emoca.
Poate se face şi la Iaşi, una!Că aşmîngîia toată ziua!

*
Ce ciudată-i vremea! Într-o duminică - la Iaşi, soare, în

Gutîi - grindină, înArdeal - inundaţii! Hm...
*

Minerii din Oltenia vin în marş, spre Bucureşti: 320 km.
Estimează că-i fac în 8 zile.Au revendicări, din nou.
Mi se par o categorie socială anacronică. Şi ne-

recalificabilă.
Şi subiectu-i frisonant,mereu.

*
Emisiunea lui Dinescu este atractivă; orice prepară pare a

avea gust şi personalitate. Mai e şi muzică, umor, mai un
invitat inspirat...
Urmăriţi-o!

*
Halep a rămas fără antrenor: cred că nu-i o problemă. S-a

mai descurcat singură. Să-şi reintre-nmînă!
*

Derbiul, Steaua-Dinamo - egal. Ne-am specializat în 1:1. E
mai comod.
Dar fotbalul adevărat... e în altă parte!

*
Regele Cioabă pleacă-n SUA să o sprijine pe doamna

Clinton în alegeri.A învăţat engleza. Deşi supuşii lui nu văd cu
ochi buni liderii în fustă, vor face o excepţie.
Amuzantă fu o emisiune în care vreo cinci magraoance

declarau, mîndre, că-şi bat bărbaţii, cînd greşesc. I-auzi, teteo!
Unde-i cutuma?

*
Gabi Cristea a devenit cam trivială, în ultimele emisiuni:

nu-i spune nimeni?
*

Într-o altă reclamă un puşti meditează: „Părinţii ăştia - cum
ţi-i creşti, aşa ţi-i ai!”.
Asta dacă-s educabili, evident!

hemoro easy
hemoro-easy

Mossad

Actorul şi sălbatecii

Cafeneaua cu
pisici

ce cum

Apele mor ilorţ
Auzind eu, cu foarte osârdie, că se pregătesc oarece

preschimbări întru bine, m-am şi grăbit, ca talantul ne-ngropând,
să-mi fac iute datoria, spre-a nu da la alţii rând. Iar la atât

pricepându-mă, atât am făcut.

Să ne dea, aşadar, Dumnezeu şi-un Paşti al nostru,
al celor cu cana şi cu pana. I.F.S.

Deşi înconjurată de ape, Insula
misterioasă a Dobrogei a fost
mai mereu un ţinut al secetei

şi al setei. Astfel, pe la 1476, când sultanul
Mehmed a l I I - l e a , c uc e r i t o r u l
Constantinopolului, a trecut pe aici, într-o
campanie împotriva lui Ştefan cel Mare,
ţinutul (o coruptelă toponimică,
desigur), era un ţinut pustiu şi secetos,
unde satele, cele mai multe ale ghiaurilor,
erau rare, fântânile scobite-adânc în piatră
fiind şi mai rare, iar iarba deasă ca peria se
aşternea aspră, sărată, amară şi năpădită de
melci.
Totuşi în a doua jumătate a veacului

care tocmai s-a stins, călătorii prin aceste
coclauri au dat peste zeci de cişmele vechi
şi foarte vechi, de unde oamenii iau apă,
unde se adapă animalele, şi pe care
autorităţile locale le tratează ca pe
adevărate monumente, unele intrate în
legendele locurilor, mergându-le vestea
despre proprietăţile magic-lecuitoare. De
pildă, pe la 1700, un călător englez
menţionează intrarea în folclor a unei
cişmele de pe la Poarta Albă, care avea

Abrosit

renumele de a fi benefică pentru cei cu
probleme la cerebel. Într-atât încât,
menţionează călătorul britanic, atunci când
vreun sătean făcea vreo prostie, vecinii mai
glumeţi îi recomandau să bea apă de la
cişmeauamenţionată.
Cele mai multe au fost, la începuturi,

monumentale apeducte romane, cu ample
arcade şi coloane canelate sau chiar cu
sculpturi ale zeităţilor ocrotitoare, degradate
sub lunga stăpânire otomană şi coborâte la
rangul de cişmea turcească, pe unde mai
şopotea vreun izvoraş, ale cărui origini se
pierd pe undeva prin labirintul de galerii al
carapacei de calcar cretacic, care îmbracă
jumătate dinDobrogea continentală.
Apeductul - adevărată minune a geniului

roman, arhitecturală - a contribuit
din plin la expansiunea extraordinară a
Imperiului.Aflaţi în umbra zecilor de legiuni
ce mărşăluiau prin provinciile lumii
cunoscute, inginerii Romei au construit
drumuri şi poduri fără de care marile cuceriri
imperiale nu ar mai fi fost posibile.
Construcii impresionante, apeductele, prin
sistemul lor ingenios, transportau apa

bijuterie

potabilă pe distanţe de zeci de kilometri,
până în oraşele aflate sub stăpânirea
Romei. Astfel de reţele au împânzit toate
provinciile cucerite, inclusiv Scythia
Minor (pe teritoriul căreia s-a dezvoltat
ulterior şi Dobrogea modernă), iar
amintirea lor se mai păstrează pios în
denumirea unor sate răspândite pe tot
podişul scitic: Fântâna Mare (Başpunar),
Fântânele, Şipotele, Fântâna cu Trepte
(Merdevenlî Punar), Iazurile, Izvoraşul etc.
S-a descoperit, spre exemplu, că-n

perimetrul comunei Fântânele, de azi, au
existat trei uimitoare apeducte romane,
ruinele lor fiind presărate în diverse puncte
ale localităţii moderne. Apeductele antice
erau: unul, din olane, altul, din blocuri de
calcar, al treilea, din tubuli de ceramică
îmbinată cu mortar. Potrivit arheologilor,
doar unul dintre aceste apeducte, datat în
secolele II-III d.H, aproviziona cu apă
potabilă peste 10.000 de locuitori, „în
condiţiile unei pante de 4 grade, în curgere
liberă”. Într-o perioadă de maximă
dezvoltare a Histriei romane, în secolul III,
(chiar înaintea unei distrugeri din 248,
provocată de carpo-goţi), cantitatea zilnică
de apă adusă în cetate, de la Fântânele, a
fost estimată între 10.000 şi 30.000 de litri,
ceea ce ar fi considerată o performanţă
tehnică şi în zilele noastre, când partidele
aflate succesiv la putere în ultimul sfert de
veac se pregătesc de alegeri, fără să cugete
şi la faptul că propagandiştii lor, tăbărâţi ca
lăcustele pe satele dobrogene, ar fi pierit de
mult, arşi de sete, dacă ar fi trebuit să bea
apă din sursele finanţate şi construite de
dânşii...

Povestea unui om leneş
Satul hotărăşte să scape de un leneş şi

după un meeting sunt asignaţi doi săteni,
caremerg să îl ia pe sus şi să-l spânzure.
Pe drum întâlnesc o cucoană care se

oferă să-l ţină în hambar şi să-l îndoape cu
posmagi. Negocierea e scurtă şi fără
rezultat: nu sunt acceptaţi decât posmagii
muiaţi.
Leneşul e un exemplu rău şi e şi diferit

de ceilalţi. Nu e dispus să se dea pe brazdă,
în ciuda programelor de training propuse de
organizaţie. Poate crea deci un pattern
periculos.
Sătenii desemnaţi de board comit câteva

infracţiuni, răspunderea penală fiind însă
unapersonală. Pătrund în casa leneşului fără
acord, îl “umflă pe sus” (lipsire de libertate
în mod ilegal - art.205 Cod penal) şi îl
spânzură (omor calificat - art.189 Cod
penal, fiind comis cu premeditare). De
discutat dacă restul sătenilor intră la
instigare sau la complicitate.
Leneşul e inofensiv şi nu consumă

resursele comunităţii (“nici îmbucătura nu
şi-o mestecă”), deci nu e un asistat social.
Maimult, când i se oferă ajutor de acest fel o
refuză pe boieroaică. E spânzurat doar ca să
fie dat de exemplu.
Exista însă şi o altă interpretare,

filosofică. Contemplarea ar fi starea
naturală a omului, pe care acest aparent
leneş o descoperă. Organizaţia vrea să-l
tragă spre acţiune şi pentru că nu reuşeşte îl
elimină.
Boieroaica e ispita, pentru că îl tentează

cu trai bun şi posmagi. Răspunsul leneşului
e o înjurătură delicată: omul nu accepta
mila, refuză compromisul şi în final
primeşte eliberarea.
Într-o posibilă lume reală pentru a fi un

supravieţuitor nu e necesară munca, ci doar
să nu refuzi, când ţi se oferă, nici
boieroaicele şi nici posmagii.

Lauren iu FAIFERţ

DIN FAIMOSUL „DICŢ IONAR
ILUSTRAT AL GESTURILOR”,

CĂRŢI DE 1 LEU!!!

scris de
JosephMessinger în nestrămutata convingere
că modificându-ne gesturile obişnuite ne
putem schimba viaţa şi norocul, ne oprim la
imbatabilul „surâs”, analizat şi descifrat cută
după cută a feţei omeneşti. Fermecător în
unicitatea lui, surâsul bebeluşului, deprins
înaintea vorbirii, anihilează agresivitatea,
cerând protecţie faţă de invazia celor din jur,
un fel de supunere necondiţionată. Apoi, prin
vârste diversificându-se, surâsul devine
rictus social, un ambasador priceput într-o
dispută, dar şi o armă atunci când e vorba de
un comerciant hotărât să-şi vândă produsul.
Spre deosebire de surâsul spontan care
luminează faţa, privirea, modificând arcadele
sprâncenelor, ba chiar şi fruntea, surâsul
mecanic crispează buzele, accentuând
ridurile sau expresia de amărăciune a gurii.
Însufleţind chipul omului, surâsul poate
provoca reacţii inconştiente în interlocutor,
de atracţie sau repulsie, nu o dată fiind
etichetat cu „plăcut” sau „neatrăgător”, ca să
nu spun „respingător” de-a dreptul. Pentru că
există şi astfel de nefericiţi oameni: obligaţi la
seriozitate permanentă pentru că nu au un
surâs atrăgător, ci dimpotrivă.

am întâlnit în luna
reducerilor colosale de un ban sau zece bani.
Şi m-am grăbit să-mi îndrept privirea spre o
traducere din limba engleză editată la
„Nemira”: “La shopping şi nu regret” de
Marjorie Hillis, editoare o viaţă la revista
Vogue şi autoare a unui bestseller al anilor
treizeci ai secolului trecut, un fel de ghid al
„burlacelor” vremii. Subintitulându-şi
cărţulia „manual de stil pe timp de criză”,
Marjorie îşi convingea cititoarele, provenite
evident din burghezia prosperă până atunci,
că îşi pot menţine eleganţa, a veşmintelor şi
traiului, în ciuda diminuării drastice a
resurselor băneşti. Le preda lecţii de păstrare
a aparenţelor cu economisire a fiecărui cent.
M-am întrebat cui foloseşte prezenta
traducere sau dacă sfaturile editoarei de la
„Vogue” ajută o şomeră din România de azi,
când, foiletând-o, am dat la pag.113 peste o
listă de antreuri „nu foarte costisitoare”,

destinată unei petreceri: „şuncă tăiată cubuleţe
şi ouă fierte tari cu sos de smântână; carne de
vită tăiată mărunt, asezonată cu diverse
ingrediente; ouă cu sos de curry; budincă de
porumb; mousse de peşte cu sos de hrean; pate
de somon cu sos tartar; macaroane cu sos de
ciuperci sau cu sos italian (roşii, şuncă, limbă
de vacă, ciuperci, parmezan, usturoi); homari
cu ouă fierte tari în sos de smântână asezonat cu
vin de Xeres etc., etc. Sper că nu vi s-a făcut
brusc foame, chiar dacă tranzităm o
interminabilă criză.(V.B.)

MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ DIN
IAŞI

. (Cr.V.)

este primul muzeu de acest gen înfiinţat
în Principatele Române. Oficial, a fost
inaugurat în 4 februarie 1834, în fosta Casă
Roset, la iniţiativa unui grup restrâns de
membri ai Societăţii de Medici şi Naturalişti
din Iaşi. Care, în 1840, a cumpărat pentru
muzeu casa vornicului Costachi Sturdza de pe
ul i ţa Hagioaie i , as tăzi Bulevardul
Independenţei. Construită la sfârşitul sec. 18,
în stil neoclasic, casa a rămas unul din
puţinele monumente arhitectonice ale Iaşului
cu o structură a parterului de bolţi pe arce.
Reamintim că tot aici, într-unadin săli, numită
de Alecsandri „de la elefant”, deputaţi din
Partida Naţională, au hotărât, în noaptea de
3/5 ianuarie 1859, alegerea colonelului
Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei,
un primpas către înfăptuireaUnirii celor două
ţări româneşti. Imaginea reprezintă clădirea
Muzeului de Istorie Naturală, aflat în anul
2016, în .
Orice alt comentariu este de prisos

tr-un avansat stadiu de degradare
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