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CRONICA ACTUALITĂŢI

Constat că trăiesc în culisele unui proces pe cale de a
se generaliza şi totuşi mi-e teribil de greu să
asimilez afectiv ideea de sat... modernizat. Sau de

comună-conglomerat, cu subtilităţi administrative active prin
spaţiul on-line.Mă sperie bizar gândul că aş putea repera, dacă-
aş încerca, ograda bunicilor pe Google Maps sau pe vreo
platformă IT, aşa, din mers. Până mai ieri, în mintea mea, era
totul clar. Ca-n fiţuica roasă de timp şi carii, plină cu pilde şi
poveşti în duh, găsită printr-o şură cândva, în zilele de vară
când cotrobăiam frenetic, precum pe pământ aşa şi-n văzduh.
Acolo zicea negru pe alb, că ori de câte ori Domnul hotăra c-ar
mai fi de orânduit ceva, dădea o tură cu Sfântul Petru, prin sat.
Sau, dacă era necesar un
raid aerian, intra în scenă
şi Ilie, cu-a lui şaretă
trasă de focoşi cai. Dar
mai rar. Starea de fapt era
constantă şi lucrurile
simple, cumobişnuiau să
fie, încă de când lumea s-
a inventat. Cei doi băteau
la porţi, erau omeniţi ori
ba, înmulţeau pâinea şi
b inecuvântarea sau
mustrau pe cel supus
greşelii, cu aplomb
patriarhal. Orice ar fi
făcut însă, mi i-am
închipuit constant, poate
naiv şi nejustificat,
păşind desculţi prin
colbul uliţei, nu pe asfalt.
E o prostie, ştiu, dar, m-aş fi pus gaj că Dumnezeu preferă
bătătura oricărui stabiliment cu etaj sau tehnologicmiraj.
Cert e că lucrurile s-au schimbat. Universul e aproape nod

feroviar şi pământul un bulgăre mozaicat, teribil de aglomerat.
Nu tocmai de ieri. În niciun caz de azi. Te poţi lamenta, cum
face sussemnata, că, da!, o lume fascinantă şi-a rătăcit reperele,
stingându-se ignorată şi-i efectiv tardiv să încerci o manevră
resuscitară sau accepta realitatea că-i rost a îmbina, cumva
tacticos, "enclava" cu slava. Iată!, un prim gând găsit la
Miroslava. Comuna ieşeană cu 13 sate, deţine un punct de
informare turistică încă din 2014. Cu ce poate turistic mărşălui
o serie de dealuri străjuite devii?Voi reveni.
Contextual însă trebuie relatat cum s-a-ntâmplat să ajung

pe meleagul încă nebătut la pas. Invitaţia a venit de la Ştefan
Susai, jurnalistul (aşa cum eu l-am cunoscut) şi directorul
centrului de promovare mai sus menţionat. Destinaţia exactă?
Un conac Sturdza, vechi, datat după obşte la început de secol
XIX. Pretext? O acţiune culturală. Mai precis cea care îşi
propune o binevenită escală a scriitorilor în şcoală. Scriitorii au
fost de această dată cei cu şi fără pereche, care stau de veghe
redacţiei . Primiţi la propriu cu pâine
(meşteşugit înflorită şi împletită) şi sare, de către două tinere
perechi de ochi, puse în valoare de costume autentic populare:
seniorii Mircea Radu Iacoban, Ştefan Oprea şi Mircea
Ciubotaru, poeta Mihaela Grădinariu, redactorul şef Nicolae
Panaite şi de bună seamă, cea cu darea de seamă. Am dialogat
cu norodul gimnazio-liceal, care, deşi nu foarte bine păzit de
corpul profesoral, n-a dat bir cu fugiţii şi n-a (cred) prelung
căscat, despre monografii, genealogie, etimologii onomastice,
pionerate şi premiere dramatice, articole serioase, poezie,
plastică, a literaturii aventură şi desigur, subiectul cheie al
reliefării unei identităţi proprii, prin cultură. Spre final, pentru
utilul finisaj, poetul cronicar Turtureanu Nicolai a
întregul alai printr-un mesaj (prilej de care am profitat a
disculpa alţi doi distinşi absenţi-motivat: d-ul şi doamna B.,
mai exact, Virginia Burduja-secretar de stat (la editat şi
paginat) şi cel într-ale scrisului prolific, nu glumă!, Aurel
Brumă.

Cronica Veche

miroslăvit

Satul laic.
Între ez toare i parc fotovoltaicş ă ş

Cu "temele" parafate ne-am ulterior relaxat şi deplasat (nu
de tot) ci până la balconul cu răcoritoare şi cafea. (Recomand
viitorilor turişti a nu-l rata.) E locul ideal de unde poţi zări
vestitul parc dentrologic, ce ţine la adăpost casa cu titulatură de
palat şi Liceul Agricol, cu aşa trecut că merită la rându-i
descusut, în toata splendoarea sa, pe care nu mă îndoiesc că
inerenta fugă vivaldiană a anotimpurilor nu poate decât a o
potenţa suplimentar. Până la măslină şi cafea însă, trebuie
musai admirate exponatele Muzeului de Etnografie, tot aici
etalate. Merită, dacă tot vii, să te reţii printre ii, ceramice
artefacte, fotografii de veac şi stare, minuţiuos şi la război
ţesute covoare, unelte agricole sau obiecte utilitare care
impresionează, parol!, mai abitir un orăşean decât orice
extraterestru şi a lui farfurie zburătoare, intrati în folclorul
urban.
Fără şagă însă, scurtul şi incompletul (deci în aşteptare) tur

al Miroslavei a avut puterea de a mă introduce într-un scenariu
perfect posibil şi deloc îndepărtat, în care, cultura rurală, cu tot
ce implică ea, ar putea juca un rol ofertant. e
numele unui proiect şcolar pe care l-am reţinut, admirat, preluat
şi categorisit, fără să vreau, într-o lume dependentă de scandal,
la categoria . Vitrine pozitive e mai mult decât atât,
sintagma care s-ar putea plia mănuşă noului concept de sat
modernizat. Ideea că fie şi o infimă măsură din echilibrul şi
estetica sa, neaoşă, puternic tradiţională, ar putea deveni
exponat (nu în genul celui de muzeu, ci palpabil, provocator,

demn de experimentat) mi
se pare o sărbătoare a
reînvierii după un prohod
îndelung practicat. La o
adică şi o schimbare la faţă
e de preferat oricărui mort
îngropat.
Reinventata Miroslavă

e în sine un paradox care,
cu simţ de răspundere
(managerial) împachetat
ar putea t ransforma
turismul în zonă într-un
indice proactiv din start.
Odată cu limbile de asfalt
comuna a bifat: un traseu
cicloturistic, publicaţii
l o c a l e ( i n c l u s i v
suplimente culturale), un
simultan de şah, târguri

agro-alimentare şi şcolare, ansambluri muzicale şi recent
deschisele puncte muzeale. Cel dedicat simbolistului Dimitrie
Anghel, "poet al florilor " cum i-a fost dat a se reliefa printre
confraţi, e găzduit deocamdată în incinta Centrului de
Informare Turistică, dar, are, precum am direct constatat, un
farmec din alt veac. O valiză veche, o canapea rococco, măsuţa
de corespondenţă, o bombonieră, manuscrisele lui, fotogenia
ei, aNataliei, toate se îmbină firesc şi articulat, într-o poveste ce
ar merita cel puţin din punct de vedere imobiliar, un categoric
"va urma".
De departe însă contrastul care m-a tulburat şi făcut să

zâmbesc larg e cel rezultat din teoretic atipica asociere dintre
trecutul prins în al timpului fald şi tehnologia, ca ultim act.
Pentru mine (şi alţi ca...) Ciurbeşti-ul se identifica cu apele
lacului neocolit de amatori, la ceas estival. Acum ştiu că e
etichetat drept "un sat emancipat". Cum să descrii revelator şi
cu tact, un loc în care coabitează, perfect natural, energii din alt
plan? Două forţe au răsărit aparent din neant. Niciuna de
neglijat. Prima şi poate cea mai
spectaculoasă în ochii avizaţi e
centrala fotovoltaică, un demers
în urma căruia iluminatul public
numai e o problema de bifat.Nu
doar că rezolvă di lema
financiar, dar produce, Slavă
Domnului!, şi mult pe lângă
necesar. Are adică de dat, astfel
încât se poate vorbi clar de un
nouproducător local.
În al doilea taler al balanţei,

n-o să ghiciţi!, ni se relevă
uimitoare, nici mai mult, nici
mai puţin decât o... şezătoare.
Cum necum, câteva suflete
demodate (în cel mai laudativ
sens din toate) s-au intersectat
pentru a pune pe roate un obicei
străbun. La Ciurbeşti s-a reluat,

Vitrine pozitive

aşa da

Raluca SOFIAN-OLTEANU

mai exact prin iniţiativa preotului Romeo, profesoarei de
muzică şi-a altor câtorva pasionaţi de propriul sat şi statutul de
rapsod popular, o "filosofie" rurală veche de sute de ani. Se
îngână poveşti, se cântă cu har folclor autentic şi rar, se coase,
ţese şi desigur glumeşte sau şfichiueşte satiriceşte, pe îndelete,
orice abatere de la bunele-moravuri predilecte. Nu ocazional,
ci săptămânal. Iar noile generaţii nu par a fi încărturărite cu
japca în acest spiritual areal. "Tezaurienii" ţin şezătoarea la fel
de natural şi în cămăruţa mică, fost cămin cultural, unde
fost-am şi noi oaspeţi bine trataţi, dar şi-n ograda largă a
Muzeului "Dimitrie Gusti", popasul festivalier bucureştean, în
care au strălucit la propriu în acest an.
În cele câteva cămări ale şcolii stă inima vechiului sat.

Când dai de ea, nu mai există asfalt. Inima asta e ca un bazar.
Unul într-atât de sentimental, încât stoarce emoţii, şi nu mi-e
ruşine a zice, lacrimi, din ochii celui ce-imăsoară pulsul ritmat.
Cireşe şi cozonaci, colinzi de Paşte (de a căror existenţă nu
ştiam şi pace), un imn! local, cu patos
recitat (de Antonia), replicile şi duetele populare ("

" l-am reascultat şi tot mai vreu), costumele cusute
manual, ochii de peruzea ai delicatei Eliza, care m-au urmărit
de atunci constant şi muzeul cu minunăţii în care, de piatră să
fii şi tot învii, captivat, de râşniţi şi coveţi, teascuri şi lopeţi,
lăicere,macate şi suveici.
E un loc unde simţi că-ţi creşte (ce întâmplare-

neîntâmplătoare!) unmănunchi de rădăcini şi nu te sperii, ba le
ceri cu ardoare, pe lângă perechea-ţi de picioare.

E gândul lui Horia
Bernea, pe care ciurbeştenii au simţit a-l prelua în revista lor de
suflet, "Altar".
E citatul pe care mi l-aş dori pecete şi sfat satului

modernizat. E un fir atât de subţire între a deschide lumii un
lăcaş şi posibilitatea implicită de a-i "ucide corola de minuni"
printr-un singur act sau compromis ingrat. Varianta de a
descătuşa minţi co-există deja cu cea de-a fi dimpotrivă,
încătuşat. Depinde de cui îi e dat să se joace cu miezul
lucrurilor şi estetica.
Poate că dinMiroslava nimeni nu va mai pleca, cu cizmele

în picioare şi pantofii în traistă (cum depăna amintiri cineva)
spre marele oraş. Dar cine vine în schimb, sper să mai poată
simţi, ce-am simţit şi eu odată. Cum e să stai de pildă, la clacă,
pe o bancă la poartă, lângă-o casă albastră, cu rai de flori în
grădină, nu în glastră. Să fii fericit, afară din cale, în a lui David
Vale. Sau pur şi simplu să admiţi că nu există nimic ce nu poţi
să-mpaci, odată ce ai vazutVoroveşti-ul năpădit de...Maci.

a la

Cerbul cu stea în frunte
Eu eram

acela, eu!

"Civilizaţia ţărănească nu cunoaşte lupta pentru
autodepăşire. Este o calmă şi bună exprimare a bucuriei de a
exista. Obiectul lumii tradiţionale seamănă cu o naştere,
conţine zgomotul naturii, nu pe al maşinii. El e trăit, simţit, a
ieşit din nevoie adevarată şi dragoste."

Redacţia în vizită la MiroslavaCronicii vechi
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IAŞII - CAPITALA GENEALOGIEI ROMÂNEŞTI

Sorin IFTIMI

A devenit o tradiţie ca la Iaşi să se adune, constant,
genealogiştii şi heraldiştii din întreaga ţară,
iscoditori de spiţe de neam şi de vechi blazoane.

Atmosfera nostalgică a fostei capitale a Moldovei şi nobleţea
istorică ce poate fi regăsită în vechile zidiri ieşene predispun la
o agreabilă revedere. Prilejul a fost oferit de

, desfăşurat în zilele 12-14 mai 2016,
manifestare ajunsă la cea de-a XVII-a ediţie. Ca de obicei,
lucrările Congresului au fost găzduite de Muzeul Unirii, unde
doamna Aurica Ichim patronează reuniuni culturale de
rezonanţă. Trebuie spus că, la originea acestei mobilizări a
cercetătorilor din domeniu se află nu doar farmecul oraşului, ci
şi prestigiul şi energia istoricului , membru-
fondator al Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a
Academiei Române(1993), al Institutului Român de
Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” (1996), precum şi al
Academiei Internaţionale de Genealogie (1998). Domnia sa a
făcut din Iaşi . Aceasta este
adevărata explicaţie a faptului că reuniunea academică de la
Iaşi a ajuns la un număr impresionant de ediţii, performanţă
notabilă în aceste vremuri puţin favorabile pentru ştiinţă şi
cultură.

purtând
numele lui , ilustru precursor al studiilor româneşti
de genealogie, este cunoscut în mediul ştiinţific umanist şi
pentru editarea revistei „Arhiva Genealogică” şi a Revistei de
Heraldică „Herb”.

Congresul de
Genealogie şi Heraldică

Sever Zotta

Ştefan S. Gorovei

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică,

capitala genealogiei româneşti

Dintre specialiştii de notorietate din Bucureşti, participanţi
la această ediţie, se cuvin remarcaţi Cătălina Opaschi, Violeta
Barbu, Sergiu Iosipescu, Raluca Iosipescu, Gheorghe Lazăr,
IonC.Sturdza, Filip-Lucian Iorga.

. O parte
însemnată din resursele financiare ale Institutului „Sever
Zotta” au fost direcţionate, în ultimul an, spre renovarea
viitorului său sediu. Este vorba despre casa „Paul Mihail”,
situată în spatele bisericii „Toma Cozma” din Păcurari, pe
strada Sever Zotta nr. 4 (fostă stradela Ionescu), donată
Institutului, în anul 2012, de doamna Zamfira Mihail, fiica
părintelui Mihail. Această casă l-a găzduit pe G. Călinescu, în
anii (1936-1944) cât a fost profesor la Facultatea de Litere din
Iaşi. Aici a scris monumentala
(1941), precum şi volumele (1937),
(1938), (1938),
(1939). Spre informarea participanţilor la congres, în şedinţa
de deschidere au fost proiectate imagini care arată etapele şi
starea actuală a lucrărilor de restaurare a imobilului.

O surpriză pentru
participanţii la Congres a fost pregătită de Octavian Onea, cel
care a slujit vreme de 30 de ani ca muzeograf la Memorialul
Hasdeu din Câmpina. Înzestrat cu har de grafician, acesta a
organizat expoziţia în
care au fost reunite peste 30 de lucrări de grafică, realizate cu
prilejul mai multor ediţii ale Congresului de Genealogie de la
Iaşi. Sunt, aici, portretele unor personalităţi, unele dintre ele
deja trecute în „lumea umbrelor”. Lucrările au fost dăruite
Institutului „SeverZotta”.

, dedicată acestei familii domneşti,
a cuprins o serie deportrete reproduse după celemai bune surse,
cu o atenţie specială pentru determinareamodelelor originale şi
a autorilor, precum şi documente originale de la mai mulţi
domnitori din familia Mavrocordat, existente la Arhivele

Casa „Paul Mihail” - viitor sediu al Institutului

Expoziţie de grafică şi donaţie.

Expoziţia Mavrocordat

Istorie a literaturii române...
Poesii Enigma Otiliei

Viaţa lui Ion Creangă Principii de estetică

Genealogişti şi heraldişti contemporani

Naţionale Iaşi. A fost expus şi un
monumental album,

), îngrijit de Claudiu-Victor
Turcitu de la Arhivele Naţionale
Istorice Centrale. şi publicat de DAR
Development Publishing
Ca de obicei, comunicările la

această ediţie au fost grupate pe mai
multe secţ iuni . La Secţ iunea

, cercetătorii
Alexandru Pânzar, Elisabeta Negrău,
Radu Albu-Comănescu şi Răzvan
Ionescu-Batta au adus câteva noutăţi
privind familiile domnitoare din cele
două Principate româneşti. În
secţiunea

, comunicările
prezentate de Violeta Barbu şi Sergiu
Iosipescu (Bucureşti), Mihai Mîrza,
Ioan Augustin Guriţă şi Sorin Iftimi
(Iaşi),Matei Cazacu (Paris) au încercat
să acopere cât mai complet această
temă.Secţiunea , având

ca specific asumarea Genealogiei ca o dimensiune a istoriei
personale ( ) şi ca instrument de investigare a istoriei
sociale în general, a reunit atât profesionişti ai domeniului, cât
şi descendenţi ai unor familii istorice, preocupaţi de memoria
familială: Radu Moţoc, Ştefan S. Gorovei, Lucian Valeriu-
Lefter, Constantin LaurenţiuErbiceanu, IonAndriu,Alexandra
Popescu. a fost o
secţiune care a relevat preocupările genealogiştilor de la Iaşi şi
Chişinău întru mai buna cunoaştere a unor vechi familii legate
de destinul istoric al Basarabiei. Au fost prezenţi Marius-Andi
Daşchievici,Vasile Malaneţchi, Sergiu Bacalov, Silviu
Andrieş-Tabac şi preotulManole Brihuneţ. Una dintre celemai
bine reprezentate a fost secţiunea

, care a reunit comunicările deosebit de
interesante ale lui Sorin Grigoruţă, Raluca şi Sergiu Iosipescu,
CătălinaOpaschi,MariusChelcu şi Filip-Lucian Iorga.

Istorie în
documente: Mavrocordaţii (1711-
1786

MyHistory

Genealogie dinastică

Contribuţii la o istorie a
familiei Mavrocordat

Strămoşii mei

Străini printre români,
români în străinătate

Contribuţii basarabene şi bucovinene

De la stânga la dreapta: Matei CAZACU, Mihai Dim. STURDZA

De la stânga la dreapta: Bogdan ATANASIU, Aurica ICHIM,
Ştefan S. GOROVEI, Alexandru PÂNZAR

Slujitorii vechilor blazoane. Congresul de la Iaşi a oferit
prilejul reîntâlnirii celor mai cunoscuţi heraldişti din ţară, care
au prezentat comunicări de profil. Îi amintim pe Tudor-Radu
Tiron (Cancelaria Ordinelor şi Medaliilor, de la Preşedinţia
României), Attila István Szekeres, cu două texte, Constantin
Ittu (Sibiu), Nicolae Dergaci (Chişinău), Anton Coşa (Bacău),
Cătălin Hriban şi Sorin Iftimi (Iaşi), Ana-Felicia Diaconu
(Bucureşti). La întâlnirea heraldiştilor, Tudor-Radu Tiron a
prezentat lucrarea lui Attila István Szekeres

,EdituraTinta,Arcuş, 2015.
Congresul de la Iaşi a fost o bună ocazie pentru întrunirea

anuală a Consiliului Ştiinţific al Institutului (cu membri din
Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Suceava, Toulouse şiAtena), precum
şi pentruAdunarea Generală a membrilor Institutului, prilej cu
care s-a făcut bilanţul actualei ediţii şi s-a reconfirmat calitatea
domnului Ştefan S. Gorovei, ca Preşedinte al Institutului
„SeverZotta”.
Revista „Cronica veche” îşi dovedeşte încă o dată

disponibilitatea de a promova acele zone de cultură autentică,
de regulă rămase în afara manifestărilor gălăgioase ale străzii şi
mondenităţilor televiziunilor comerciale, fiind, de altfel,
singura publicaţie ieşeană care a oferit spaţiu unei preocupări
care marchează pregnant interesul pentru valori naţionale
perene.

, Patrimoniul
heraldic al judeţuluiCovasna

Ediţia din acest an a Congresului de Genealogie a adus la
Iaşi, pe lângă specialişti din ţară, mai mulţi rezidenţi externi,
între care Mihai Dim. Sturdza, Matei Cazacu şi Christian
Settipani (Paris), Răzvan Ionescu-Batta (Neuss, Germania),
Florian Budu-Ghyka (Lausanne, Elveţia), realizatorul celui
mai bun site de genealogie românească: . Din
Republica Moldova au participat Silviu Tabac, Vasile
Malaneţchi, Nicolae Dergaci, Sergiu Bacalov şi Manole
Brihuneţ.
Unul dintre oaspeţii speciali ai acestei ediţii, domnul

Christian Settipani, masterand al Universităţii Sorbona şi
doctor în istorie al Universităţii din Lorena, este cunoscut prin
contribuţiile sale la studiul genealogiei şi prosopografiei
elitelor în Europa şi în OrientulApropiat. Prin cercetările sale,
el a demonstrat posibilitatea continuităţii genealogice a elitelor
din antichitatea târzie şi perioada medievală timpurie, ipoteză
privită anterior cu un anumit scepticism.

www.ghika.net
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Alexandru ZUB întâlniri de destin

Cartea de faţă, încă una realizată de profesorul Carol
Iancu, nu impunea deloc un asemenea preambul cu rost
de , dat fiind că ea se referă la două figuri de

excepţie ale culturii: autorul deja amintit şi Alexandru Şafran, şef-
rabin alRomâniei în perioada 1940-1947, ajuns apoiMare Rabin al
Genevei, până la plecarea sa , la 27 iulie 2006, dată la care
autorul prezentului volum, specialist notoriu în istoria evreilor,
elabora tocmai studiul biografic

.
Biografia s-a publicat între timp, în limba franceză şi în

traducerea lui Ţicu Goldstein (Hasefer, 2008), versiune urmată de
un consistent şi preţios volum,

(Hasefer, 2010), cu un de Dr. Aurel Vainer şi o
a Profesorului Andrei Marga, ambele texte etalând

aprecieri optime la adresa „personajelor” în cauză.
În explicativ, Carol Iancu menţiona faptul că

„prezenta culegere de documente, precedate de un larg studiu
introductiv, îşi propune să prezinte angajamentele lui Alexandru
Şafran în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, rolul său
hotărâtor în apărarea coreligionarilor săi în lupta pentru
supravieţuire, pentru salvarea unei părţi importante a comunităţii
sale. În acelaşi timp, îşi propune să lumineze zonele de umbră şi
particularităţile din frumoasa ţară a
Carpaţilor,mărginită deDunăre şi deMareaNeagră (p. 15).
Conceptual şi metodologic, noul volum (

) de texte şi comentarii se prezintă ca o
continuare firească a celorlalte. În această atitudine faţă de un
moment istoric complicat şi de un intens dramatism pentru
comunitatea apartenentă, ca şi pentru ţara natală,Alexandru Şafran
şi Carol Iancu (acesta născut în Hârlăul moldav) se întâlnesc în

captatio

ad patres

Alexandru Şafran, o viaţă de
luptă, o rază de lumină

Alexandru Şafran şi Şoahul
neterminat în România. Culegere de documente, 1940-1944

Cuvânt înainte
prefaţă

argumentul

Şoahului neterminat

Alexandru Şafran şi
evreii din România în perioada instaurării comunismului.
Documente inedite din arhivele diplomatice americane şi
britanice, 1944-1948

totală armonie, bazaţi pe o cunoaştere cât mai deplină a adevărului
istoric.
Ca specialist de marcă în istoria evreilor din România şi a

iudaismuluimilenar, Carol Iancu a creat o vastă operă şi a impus noi
exigenţe în domeniu, întemeiate pe un spor sensibil de informaţie
documentară şi totodată pe o extensie semnificativă de orizont
exegetic. Studiile sale, nutrite din investigaţii de arhive şi de presă,
însă totdată sensibile şi la înnoirile de caracter metodologic,
reprezintă contribuţii de înaltă valoare la cunoaşterea „geografiei
politice” a represiunii antisemite, contribuţii ce constituie deja un
capitol distinct al istoriei recente.
Volumul prezent, ultimul din tripticul dedicat lui Alexandru

Şafran, conţine un bogat studiu introductiv, rezumatele
documentelor de arhivă şi ale articolelor de presă, la care se adaugă,
firesc, date sumare de istorie social-politică şi confesională
semnificative pentru acel răstimp. Secţiuni speciale au fost
rezervate facsimilelor şi ilustraţiilor, ca şi un index de nume şi unul
geografic.
Specialist de înaltă competenţă în istoria evreilor şi a

iudaismului, autor de ample contribuţii la cunoaşterea unui
domeniu nespus de vast şi de complex, Carol Iancu adaugă acum o
nouă verigă, de tip documentar şimonografic, încheind cumva suita
de restituţii privitoare la evreii din România în secolul XX, pe
seama cărora a publicat deja numeroase studii, monografii, sinteze.
Este vorba de excluderi şi emancipări, de şoahul produs în anii
ultimei conflagraţii mondiale, ilustrat şi poetic (sub un pseudonim
lesne descifrabil), de miturile fondatoare ale antisemitismului, de
permanenţe şi rupturi în istoria evreilor din România în timpurile
moderne, de relaţia dintre această problematică şi „ego-istoria”
distinsului cercetător, definită ca atare în lumina unei viziuni
istoriografice care s-a extins în ultimele decenii. Este o atitudine
manifestă la autor, mai cu seamă în ultimii ani, când rezultatele
muncii sale s-au bucurat de înalte aprecieri şi distincţii, iar

Alexandru afran i evreii din România
în perioada postbelic . Note istoriografice

Ş ş
ă

* Textul va apărea în volumul profesorului Carol Iancu,

, la Editura
Universităţii „Al. I. Cuza”.

Alexandru Şafran şi
evreii din România în perioada instaurării comunismului. Documente inedite
din arhivele diplomatice americane şi britanice, 1944-1948

neobositul istoric a avut destule temeiuri să devină şi un ego-
istoriograf, unul pe care breasla în cauză îl estimează superlativ.
Volumul ce urmează, relativ la o figură eminentă a iudaismului,

continuă astfel studii mai vechi, îndeosebi ampla şi valoroasa
monografie

, volum ce a înlesnit o cunoaştere mai deplină a
tragicului moment. A prelungi acest studiu pentru anii următori,
până la plecarea din ţară a curajosului şi eruditului rabin, era un pas
necesar, pe care profesorul Carol Iancu n-a ezitat să-l facă,
elaborând volumul de faţă pentru colecţia „Historica - Dagesh” a
EdituriiUniversităţii „Alexandru IoanCuza”.
Rezultă şi din noul volum ceea ce autorul scrisese în
la biografia amintită,

(Hasefer, 2008, p. 15): „O personalitate fără
pereche, cu o iradiere incomparabilă, a cărui întreagă viaţă a fost o
permanentă luptă şi a cărui operă constituie un tezaur luminos,
dovedindu-se de o importanţă capitală pentru cunoaşterea
spiritualităţii evreieşti”. Ar fi de adăugat, la această concluzie, că
opera evocată constituie şi un capitol de seamă în dialogul
multicultural. Locul său în istoriografia temei n-ar putea fi bine
înţeles decât prin conexiune cu alte demersuri făcute de autor în
ultimele decenii.
În 1998, la semicentenarul desemnării lui Alexandru Şafran ca

Mare Rabin al Genevei, Carol Iancu, coreligionar şi concetăţean, la
obârşie, a ţinut să evoce sistematic şi riguros rolul benefic jucat pe
când era şeful spiritual al evreilor din România, în plin război şi în
criza postbelică, împreună cu opera de „savant cabalist şi filosof de
talent”, unul care a pledat mereu pentru solidaritate umană la nivel
planetar, ca în luminosul eseu .
Să mai observăm, încheind, că volumele
, ,

(distins cu un premiu alAcademiei
Române) fac parte dintr-un vast program de studii, realizate
împreună cu alţi specialişti în domeniu. Toate indică o acţiune
sistematică de recuperare istorico-memorială, una bazată pe efort
integrativ şi pe respectul deplin al adevărului.

Alexandru Şafran şi Şoahul neterminat în România
(1940-1944)

Cuvânt
înainte Alexandru Şafran, o viaţă de luptă, o
rază de lumină

Ethique juive etmodernité
Profesori şi studenţi

evrei Pogromul de la Iaşi şi Holocaustul în România Evreii din
Hârlău, istoria unei comunităţi

E VECHI P CATUL!Ă

Mircea RADU IACOBAN accent

Îmi pare rău că, din lipsă de timp, n-am putut da cursinvitaţiei de a colabora în alcătuirea culegerii dedicată
plagiatului apărută sub coordonarea lui Viorel Savin la

Editura „Babel” (Bacău, 2016). Cartea adună opinii dintre celemai
diverse, recoltate cu precădere din breasla scriitorilor, dar şi din
aceea a slujitorilor ştiinţelor exacte - că de furat, se fură în toate
domeniile, acum şi din totdeauna, amin. La noi, cum bine observă
în intervenţia sa Theodor Codreanu, putem corobora maladia
plagiatului post-decembrist cu

Opinie împărtăşită şi de
Const. Cubleşan ori
de Adrian Alui Gheorghe

Victor Mitocaru vede în actul
plagierii Alexa Visarion
consideră că în vreme ce Ion
Enache, director al revistei „Credinţa Ortodoxă”, consideră
plagiatul

Şi-i vechi păcatul! Se afirmă chiar (P. Isache) că
„

Exemple ar fi gârlă! Până şi vestita ecuaţie e=mc nu-i
aparţine lui Einstein, ci au formulat-o, cu decenii înainte, Preston,
Poincaré, Brown, De Pretto, iar prima şi cea mai cunoscută
cercetare românească dedicată plagiatului (C.N. Hamangiu,

1893) s-a dovedit în întregime
copiată după teza de doctorat a juristului francez Paul Clement
(informaţie din textul lui Gruia Novac)! Copilăria literaturii
noastre este plină de, să le spunem astfel, localizări şi s-au scris
cărţi în care-s puse pe două coloane scrieri considerate de înaintaşi
demne să acceadă în fila manualului şcolar! Am „ciupit” în voia
cea bună şi noi de la alţii, şi alţii de la noi! Înaintaşii trudeau cu
săptămânile să identifice şi să afle textele cu pricina (adesea şi să
le traducă), să le pună pe două coloane, să găsească o gazetă
dispusă să-i publice, în vreme ce acum este destul să apeşi o tastă şi
să soliciţi computerului o verificare (prestează astfel de servicii
gratuite de detectare a plagierii

, sau, cu plată, e ş.a. - în total, vreo 16
adrese). Care, adevărat, din păcate pot detecta doar identitatea de
texte, nu şi de idei. Dar cum ideile ţopăie de când veacul dintr-o
carte în alta şi nici nu se mai face mare caz de vreo însuşire
suspectă, rămâne trădătoare şi elocventă proba textului. Până prin
anii '50, făcea vâlvă plagiatul în literatură. De-o vreme, se pare că
s-a mai ostoit furtul în beletristică, în frunte trecând la mare
distanţă ştiinţele. Pricina o constituie beleaua doctoratului, pe cât
de râvnit, pe atât de incomod de obţinut, câtă vreme Hotărârea de
Guvern 567/2005 condiţionează (păi, nu?) acordarea titlului de
prestarea unei „cercetări ştiinţifice originale”.Avem cea mai mare
densitate de doctori pe cap de locuitor, dacă ne comparăm cu
Franţa, Germania, Marea Britanie ori Italia, aşa că ar fi de aşteptat
să ne putem mândri şi cu cea mai mare producţie europeană de
cercetare ştiinţifică originală. Unde-i? În perioada interbelică
circula o glumă: dacă azvârli o pietricică în mulţimea trecătorilor

„raptul inimaginabil al averilor
ţării timp de peste un sfert de veac.”

(„Furtul e principiul călăuzitor azi în ţară”),
(„Orice bun intelectual este însuşit ca

dintr-o grădină a nimănui”).
„un fenomen al depravării spirituale”,
„certifică degradarea intelectului”,

„un lucru de-a dreptul drăcesc”, „o negare a lui
Dumnezeu”.
plagiatul (...) s-ar afla la baza tuturor culturilor, literaturilor şi
artelor”.

Proprietatea literară şi artistică,

Cite Play, Copy Traker, Plagium,
Cimpski Attributor, Copyscar

2

de pe Copou, nimereşti un doctor. Iar pe atunci, în toată România se
acordau o duzină-două de doctorate pe an! Acum, doar în 2012 au
fost „unşi” peste 5000 de doctori (în 2009, 4764). Devenit sport
naţional, dacă nu chiar sport de mase, doctoratul şi-a alterat evident
propria condiţie şi prestanţă, diplomele ajungând să încununeze
opera de cercetare ştiinţifică „originală” a unui Genică Boierică,
Dinel Staicu, Nicolae Mischie (apropo de ultimul: Mischie, arestat
pentru fals în înscrisuri şi uz de fals, preda, la Universitatea
„Brâncuşi”, cursul de...
Pentru a-şi marca inserţia în „lumea bună”, reprezentanţii noii clase
politice consideră că-i obligatoriu să posede mai întâi un jeep, o
puşcă şi un permis de vânătoare, apoi, cât mai repede, un doctorat,
aşa că din etimologia cuvântului „plagiat” ( - a vinde altuia
sclavi furaţi) au reţinut spre folosinţă mai ales ideea de sclav: aşa
zişii „negri”, de fapt şi de drept, adevăraţii autori ai nefericitelor teze
inventariate în lista publicată de Societatea „Graur

Unii figurează în această listă a
ruşinii cu câte 4-5-6 cărţi „ciupite” din opurile altora, dar cele mai
multe semnalări denunţă teze de doctorat. Se cuvine adusă în
discuţie, desigur, şi complicitatea universitară. Vânătorii de titluri
false au ochit mai întâi universităţile firave, nou apărute. Drept
pentru care au fost identificate nu mai puţin de 41 (!) doctorate ilicit
acordate la Universitatea din Bacău - şi nu lipsesc din dezonorantul
tabel institute de învăţământ superior de tradiţie şi prestigiu, cum ar
fi Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (13 teze), ori Universitatea
Bucureşti (12). Ieşenii (cu Universitatea Tehnică) se clasează abia
pe locul 23, cu două teze. Şi, la urma urmei, care-s consecinţele
dovedirii plagiatului? Vâlvă şi atât? Românii au fost din totdeauna
îngăduitori: o demonstrează rezultatul marilor procese de plagiat
care au inflamat opinia publică în veacul trecut. În 1902, Caragiale
l-a acţionat în judecată pe ţângăul studentAlexandru Ionescu, care-
l acuzase că a plagiat „Năpasta” după o scriere a maghiarului
inexistent Istvan Kemeny. Apăsat de acuză, Caragiale s-a dus la
Budapesta, a cercetat, nici urmă de vreun scriitor Kemeny! Ionescu
a întors-o: da, nu-i vorbadeKemeny,Caragiale l-a copiat peTolstoi!
Ca să convingă opinia publică, calomniatorul a tipărit un manifest
ce reproducea o pagină (cu caractere chirilice) atribuită lui Tolstoi,
identică cu textul „Năpastei”. La proces, Ionescu a trebuit să
recunoască faptul că şi „Kemeny”, ca şi pagina cu litere chirilice,
erau plăsmuiri ale dumisale. Pe Caragiale l-a reprezentat în instanţă
reputatul dramaturg şi mare avocat pledant Delavrancea. Zadarnic!
De necrezut, dar juraţii au decis achitarea lui Ionescu! De unde şi
tradiţia românească a finalului în coadă de peşte. Aşa stând
lucrurile, propun atenţiei mai degrabă câteva subiecte colaterale.
Cum ar fi, de pildă, raportul dintre statutul social al plagiatorului şi
consecinţele raptului. De fapt şi de drept, nu prea interesează
plagiatul comis de Ilie de la Sculărie, ori de Smaranda de la Spaţii
verzi. Ia să ajungă Ilie barem consilier la Primărie: imediat se vor
găsi ilicite sonuri din Vlahuţă în poezia lui de tinereţe,

De unde se vede că identificarea plagiatului nu ţine doar de
necesara campanie a asanării morale, ci poate avea ca miză şi

„Deontologia funcţionarului public”!)

plagium

”, Indexul
operelor plagiate în România.

Iubirea mea
dintâi.

niscaiva mobiluri „colaterale”. Nu cred că ar fi luat cineva la bani
mărunţi teza de doctorat a mult înstelatului general cutare dacă
autorul rămânea modest ofiţer la manutanţă şi nu se rotunjea
ditamai discrepanţa între pretenţii şi antecedentele carierei. În
concluzie, o morală-sfat: a nu se omite adăugarea încă unui rând de
ghilimele odată cu fiecare pas către sfera înalt ozonată a politicii
mioritice!Adoua chestiune: consecinţele flagrantului. Dacă ai furat
capra vecinului, litigiul se stinge, iar infracţiunea se şterge de-i dai
capra înapoi? Din totdeauna, românii au fost prea toleranţi cu
pacostea plagiatului. Gândindu-ne la procesul pierdut de Conu'
Iancu, s-ar impune concluzia că plagiatul ar trebui să figureze mai
zdravăn înfipt în Codul Penal. Dar, cine-l constată? Dacă lăsăm
decizia pe seama detectării electronice, atunci sonetul eminescian

nepreţuită bijuterie lirică, apare ca plagiat după o modestă
poezie italiană. Şi ce facem cu literatura „post-modernă”, care-şi
trage programatic sevele din „reciclarea literaturii anterioare”,
după cum teoretizează chiar Cărtărescu? Va trebui să lăsăm povara
deciziei tot în sarcina vreunei Comisii - etern „prilej de vorbe şi de
ipoteze”? O ultimă chestiune: limitele de impus acuzei de plagiat.
Un critic de recunoscută expertiză în domeniu a aşezat pe două
coloane un text dintr-o a lui Piru cu altul, similar, din

lui Călinescu. Ambele spun că scriitorul X s-a născut în
anul Z, în localitatea Y, a învăţat la şcoala cutare. Dar astfel de
„plagiate” sunt de neocolit, doar nimeni nu deţine drept patrimonial
asupra informaţiilor personale devenite de uz public! Ca şi cum ar
trebui să aşez ghilimele când scriu că acceleratul Iaşi-Galaţi pleacă
la 7,50 - doar am citat din „Mersul trenurilor”! Revenind la cartea
coordonată de Viorel Savin: apare ca evident necesară întru
desluşirea unui fenomen ce tinde să ia proporţii. Înmănunchierea
atâtor opinii diverse şi, tot odată, unitare, se constituie într-o
invitaţie deschisă la o reacţie mai promptă şi mai severă a întregii
societăţi.

Veneţia,

Istorie...
Istoria...



5cronica veche

CRONICA VECHE

„Misterele onomastice” ale Ia ilorş (XXIII)

Mircea CIUBOTARU Horia ZILIERU

mnemosyne

SLOVE

Misterul teofanic în cetate.
Lamasa ta de scris stau trei vestale;
Hathor transleazămăşti orientale
subt semiton, vetusta castitate.

IliraLyr în cupe senzuale
scufundă sânii / lotuşi skalzi / şi scoate
suava smirnă.Coapsele agate
ritmându-lmenuetul pe spirale

ating toiagul crypto. Solitară,
monadaRymma fruct oprit închide:
distanţa şi poziţia şi punctul

şi uleiatul: naşterea – mormântul.
Iar tu, sonarul bolţilor floride,
Respir prin lazaretul deSahară.

(Dumitru Micu -
examenul rigorii actului critic)

1. În , Queneau lasă să se
înţeleagă, deşi nu-şi ascunde o iritantă superbie, că din
moment ce cuvântul e absenţa lucrului, poetul trăieşte
neputinţa limbajului. Ce mai are de „făcut”? Să revele
sfidarea lucrurilor limbajului.
Vom merge tot cu metafora. Nu am întâlnit în viaţa literară,
chiar peste tot, un om atât de strein de snobism şi frondă,
asemenea lui Dumitru Micu. Viaţa sa e unitatea veritabilă a
profesorului erudit cu a criticului, în spaţiul nostalgic al
umanităţii cărţii.Are ceea ce amputea numi: altitudine.Alţii
au absenţă de cer: de iubire.

2. Criticul aşează mai presus de amiciţie - adevărul.
Avertizând că acţionează în libertatea unei angajări morale,
luând distanţa necesară faţă de simpatii / antipatii. Am zice
că este (împrumutând o sintagmă cu totul revelatoare) un
fizician al literaturii.
Pe urmele lui Pompiliu Constantinescu îşi desvăluie discret
şi „acel val de lirism subtextual infuzat din tristeţea
criticului”. E o „polemică” deschisă către sine, între
adeziune şi refuz: exerciţiul moral între starea poetului
virtual lansat în spaţiul terifiant al textului şi interpretul
textului redându-i-se sensul potenţial. Elaborarea
judecăţilor, în teritoriul disciplinei de o maximă rigoare, e
tensionată de fantezia stimulativă.

3. Versurile sale (a scris şi poezie) transcriu melancolia
secundă a unui paradis pierdut. Era nevoie de gingaşa
consonanţă în desfolierea palimpsestului până la ivirea
zodiacului originar. Acolo, întreabă, acuză, justifică
lamentaţiiile unei îndrăgostiri mitologizate. Prozodia şi
retorica par tradiţionale: „O, gheaţă candidă, o, puritatea
zăpezii, / împresuraţi-mi inima! Nu sunteţi voi Poezia? /
Albă zăpadă, geometrice perfecţiuni glaciare / nu voi naşteţi
Floarea reginei?”.
Ieşirea din solitudine ni-l adevereşte pe reconciliat cu
elocinţa. În momente de apărare, devine trama poemului:
adică

4. Nu ne sunt la înălţimea inimii angoasaţii, tenebroşii, mai
ales în exerciţiul „acţiunii” negative. Sumbra lor sforţare o
egalăm cu un soi de diletantism programat. Nevoia de
„nemăsurat” la unii, ospitalitatea plictisului la alţii.
Cărturarul a rămas suflet tânăr. În timiditatea sa e o
transfuzie de candoare relativizând vârsta, prelungindu-i
starea de visare.Delicateţea îşi asumă de rezonanţe afective.
Verva alternează cu umorul, simpatia mediază dialogul şi
atmosfera colocvială expugnă orice artificiu şi căderea în
complexitate.

5. Ceea ce a dat la lumină până acum, rod al unei puteri de
muncă şi consecvenţă cu sine admirabile, se constituie în
peisajul literar ca un relief fecund, original şi armonios. Fără
seisme de recul. Un blazon căruia i-a rămas fidel. Pe o atare
„scenă” romantică.

L'Explication de métaphores

je
je

nous.

Cum pot funcţionarii unei primării, fie şi cei de la
Serviciul tehnic, să creeze nişte mistere onomastice?
Nimicmai simplu: ceva lene de a verifica o situaţie din

teren, neapărat cu un adaos de iuţeală în foiala hârtiilor (mai ales
dacă au forma şi colorul bancnotelor) şi nebăgarea de seamă a
noastră (a cetăţenilor, vreau să zic). Curată scamatorie! Mai abitir
ca un procuror DNA din ziua electorală a trebuit să cercetez cu
atenţie dosarele de corupere a relaţiei disjuncte dintre numele
podurilor Trancu şi Arapu, ca să pricep că eventuala acuzaţie de
fraudă se putea baza doar pe o înscenare politică a Partidului
Obosiţilor din Primăria burghezo-moşierească a Eşilor. Aşadar,
comunic tuturor contribuabililor la cetirea „Cronicii Vechi” că
propoziţiile următoare sunt în falş parţial: Podul „pronumitArapu
sau Trancu” era dat în antrepriză de construcţie în iulie 1874
(Arhivele Naţionale Iaşi - ANI -, - PI -, dos.
101/1872, f. 225 r.); fiindcă Podul Trancu şi Podul Roş erau rupte
de sloiuri în februarie 1880 ( , dos. 78/1880, f. 1 r.), la Podul
Arapului urma să se taie gheaţa şi să se desfacă iezătura de la o
moară făcută de-a curmezişul Bahluiului (f. 13 v.-14 r.); „Podul de
peste Bahlui, numit din vechime a Arapului, iar mai încoace a
Trancului” era stricat ( , dos. 78/1883, f. 78 r.). Amendez
istoriceşte, nu şi contravenţional, aceste confuzii, asigurând pe
doritorii de exactitate (totdeauna minoritari şi timoraţi în mijlocul
poporului vrăjit de fumuseţea basnelor) că nu a existat un Pod al
Arapului pe Bahlui şi că ştirile demai sus sunt valabile exclusiv în
povestea sfârşită deja a Podului Trancu (1), de pe cursul vechi al
Bahluiului.
Să căutăm acum fantoma PoduluiArapul din şesul râului. Cea

mai veche urmă o găsesc în 1861, în marele dosar al
recensământului uliţelor, caselor şi locuitorilor urbei Iaşi. Atunci,
apare , recenzată între Broşteni şi Broscăria
şi locuită de români şi jidovi (ANI, -EI -, dos. 99/1861,
f. 330 v. şi 332 v.). Cercetând acea „închipuitoare hartă” desenată
la 12 mai 1815 de vornicul de poartă Vasili Bucur (ANI,

, 422/107) şi pomenită în episodul anterior (nr. 22), am
presupus că Podul Arapului trebuie să fi fost acela de peste gârla
Nicolina (veche), care se vărsa în Bahlui, în imediata apropiere a
Podului Roş (primul amplasament), situaţie topografică
reprezentată şi în planul din 1857 al lui Fr. Peytavin. Numai că
documentele menţionează acel pod ca (ANI, EI,
dos. 86/1833, f. 15 r., 21 r.), iar un podeţ de piatră vechi, stricat, de
pe uliţa numită (ANI, PI, dos. 31/1876, f. 20 r.), şi un pod
de lemn degradat, numit din vechime , se aflau lângă
şoseaua judeţeană Ţuţora ( , f. 261 r., sept. 1877). Podurile
acestea, alăturate, erau peste una din numeroasele gârle ce
străbăteau şesul Bahluiului înainte de regularizarea râului şi
extinderea oraşului în această zonă. Gârla a fost canalizată, înainte
de 1850, pe un şanţ care pornea din şoseaua Socola şi urma traseul
de astăzi al Bulevardului Primăverii, până în Bahlui, mărginind pe
stânga şoseaua Ţuţorii, până la cotul acesteia spre est (pe actuala
Calea Chişinăului). În acest cot, în planul lui Fr. Peytavin, este
cartat, peste şanţ, un pod, care lega şoseaua de un drum, acela
numit apoi . Mai târziu, se prevedeau
cheltuieli pentru reconstrucţia podului din Strada Arapului
( , dos. 58/1888, f. 11 r.), dar abia în august 1890 era
terminat podul de lemn din str. Arapu (Harapu), în locul celui de
piatră, ruinat ( , dos. 58/1890, f. 23 r.). Îl găsim apoi numit şi

din str.Arapu (Harapu) ( , dos. 58/1891, f. 42
r., 45 r.). Planul lui Gr. Bejan (1896-1897) reprezintă str. Arapu
începând de lângă Podul Roş şi ajungând la cotul vechi al şoselei
Ţuţora, iar de aici continuând, prin spatele fostei fabrici
„Ţesătura”, pe traseul actual al str.Arapu, până în şoseaua Socola.
După reamplasarea Podului Roş (1911), capătul de nord-vest al
străzii a fost schimbat pemalul drept al cursului nou al Bahluiului,
pe traseul actual Splaiul Bahlui, cca 200 m, de unde cotea la
dreapta, spre şoseaua Ţuţora. Construcţia cvartalului de blocuri,
după 1961, a întrerupt vechea str. Arapu, care a fost desfiinţată pe
porţiunea dintre splai şi până la intersecţiamenţionată.
Podul (podeţul)Arapu, iniţial probabil de lemn, apoi de piatră,

după 1840, când s-a şoseluit drumul Ţuţorii, are numele unui
mahalagiu din apropiere, care nu a
apărut încă în documentele ieşene
publicate sau inedite, insistent
cercetate. Antroponimul
este, evident, o poreclă, obişnuită
pentru ţigani. Unul, rob al
Mitropoliei Romanului, este
menţionat în 1587 (

, A,
Moldova, XVI, 3, p. 362), iar o
ţigancă Arapa apare în 1599
( , XVI, 4, p. 253). La Iaşi,
ţiganul Gheorghe Arapu cu familia
sa era înregistrat într-o condică a
sufletelor „stării de gios” din anul
1808 (

, ed. Ioan
C ap r o ş u ş i M i h a i - R ă z v a n
Ungureanu, I, 1997, p. 277).
Numele nu este însă exclusiv
ţigănesc, căci în

Primăria Iaşi

Ibidem

Ibidem

Eforia Iaşi

Documente

Podul Nicolinei

Harabul
Arapu

Ibidem

Uliţa Podul Arapului

Ibidem

Ibidem
Podul Floroae Ibidem

Arapu

Documente
privind istoria României

Ibidem

Documente stati s t ice
privitoare la oraşul Iaşi

Catagrafia

UliţaPodulArapului

oraşului Iaşi

Ibidem

Puntea Izmirliu Ismirliu

Izmir
li Izmirliu

u

din 1820 un Ilie Arap, rachier din mahalaua Rufeni,
era român. O importantă familie boierească Arapu din Botoşani
este cunoscută încă din secolul al XVIII-lea, dar nicio relaţie
dintre podul din Iaşi cu toţi aceştia nu poate fi dovedită. Cu atât
mai puţin cu...Harap-Alb.
Dar fiindcă apele,morile şi boierii (după viziunea heracliteană

a lui M. Sadoveanu) şi chiar podurile o iau la vale, precum Podul
lui Ipsilant, luat pe dedesupt de Bahlui şi proptit în Podul Tacu, în
anul 1933 (ANI, PI, dos. 58/1934, f. 22 r.), şi serialul acestor
„Mistere” curge din punte în pod şi din pod în puntea următoare,
unde trebuie să te faci frate cu Draculea, ca să poţi trece printre
ţepuşele capcanelor etimologice. Şi aşa, alunecând, alunecând, ca
în legănarea versului ştiut (doar de poetul acela), plutim de la
podul Trancu (1) la .Au simţit nevoia unei
punţi mahalagiii de pe malul drept al Bahluiului, mai ales
zarzavagiii sârbi de pe uliţele Malul şi Adunaţi, ca să ajungă fără
ocol în piaţa de la Sf. Vineri, urcând pieptiş pe străvechea uliţă
Fierbinte (Herbinte, 1663), rămasă până astăzi, în buricul târgului,
un martor sărman, dar cu atât mai concret-vizual al Eşului de
odinioară, loc evocator de vechime, cum nu mai există altul în
vatra oraşului. În egală măsură, vitele din Ţigănimea Domnească
ieşeau spre izlazul din şesul Bahluiului pe aceeaşi cale. Puntea nu
exista în 1857, căci nu apare în planul foarte bun al lui Fr.
Peytavin, în care este reprezentat până şi un podeţ de pe uliţa
Frecău, peste o scursură care venea spre Bahlui de sub biserica Sf.
Lazăr. O localizăm cu precizie în planul lui Gr. Bejan (1896-
1897), între str. Malului şi str. Frecău, şi o descoperim în felurite
stări şi situaţii: stricată în august 1882 (ANI, PI, dos. 78/1882, f. 43
r.) şi, apoi, în următoarele trei decenii, când reparată ( , dos.
58/1888, f. 1 r., 3 r.), când iarăşi afectată de viiturile Bahluiului
(dos. 58/1891, f. 1., dos. 28/1895, f. 7 r., 15 v.); a fost chiar
proiectată ca pod de fier (dos. 58/1901, 44 r., 47 r.-53 v.), dar a
rămas punte de lemn şi era putredă câţiva ani mai târziu (dos.
58/1907, f. 6 r.), când a trebuit să fie iarăşi reparată (f. 17 r.). Nimic
nu s-a schimbat nici după rectificarea râului, fiindcă albia
Bahluiului Vechi primea scurgeri şi izvoare din coasta dealului
Copoului şi se umplea în sezonul ploios (dos. 58/1911, f. 23 r., 82
r., dos. 58/1912, f. 37 r.), încât puntea a fost închisă (dos. 58/1912,
f. 9). Mahalagii reclamă că li s-au înecat vitele care treceau prin
Bahlui, solicită un pod, dar rămân cu puntea doar cârpăcită (dos.
58/1913, f. 1 r., 70 r.,88 r., 101), iarăşi ruptă în decembrie 1915 şi
reparată în ianuarie 1916 (dos. 58/1917, 4 r., 5 r.), şi tot aşa, încă
două decenii (dos. 58/1919, f. 47 r., dos. 58/1920, f. 52 r., dos.
58/1923, f. 208 r., 209 r.,dos. 58/1930, f. 20 v., dos. 58/1939, f. 7
r.), până s-a acoperit albia veche şi s-a umplut paharul răbdării
cititorului acestor aventuri bahluviene fără haz, dar cumult necaz.
Numai lectorul cu apartamentul inundat de vecinul de la etajul
superior poate... empatiza cu mahalagiul căruia i-a pierit vaca la
puntea cu pricina. Şi totuşi, chiar banalitatea dramatică în realul ei
poate avea o câtime de mister, cum are şi această punte: numele

/ (dos. 58/1887, f. 10 r., dos. 58/1888, f. 1
r.). Iarăşi un nume de persoană, al unui locuitor din preajmă,
cunoscut de toţi vecinii, se atârnă de parmaclâcul punţii, spre
nemurirea (doar de un an!) a amintirii sale. Tacu, Trancu şi
Bucşănescu au fost mai norocoşi, mai longevivi în posteritatea
onomastică, dar Izmirliu e mai interesant, prin excelenţa rarităţii
numelui, exotismul sonorităţii şi ghimpele etimologiei. Văd în
acest antroponim denumirea oraşului turcesc , cu sufixul
adjectival - , identificând aşadar un venetic „din Izmir”.
e pe româneşte, cu - final în funcţie de articol hotărât. În
amestecul etnic din Iaşii veacurilor al XVIII-lea şi al XIX-lea, un
imigrant din levantul otoman (care nu trebuia să fiemusai un turc)
nu e deloc o surpriză. La doar o cotitură de Bahlui, mai în sus,
locuia armeanulTrancu. Puntea numai există demult şi nu cred că
vreun automobilist care trebuie să ocolească micul rond de la
intersecţia străzilor Moldovei (de pe traseul Bahluiului Vechi) şi
George Emil Palade (fostă Malul), pentru a vira spre str. Smârdan
(fostă Frecău), ştie că se roteşte pe locul fostei punţi a Ismirliului.
Va fi în avantaj (neînsemnat) doar acela care va citi acest „Mister”
şi va privi poza demai jos.

Puntea Ismirliului

ENDOSMOZĂ
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Nicolae BUSUIOC aperto libro

Cu o nuieluşă de alun...

Liviu APETROAIE

Labirintul deschis al sentimentelor

Debutul , de anul trecut, lăsa un
orizont de aşteptare pentru cei care i-au deschis cartea.
Şi nu peste mult timp, avea să-i apară un nou volum de

poezie, la Junimea, , care aducea o substanţială
confirmare debutului.
De la început trebuie spus că sintagma „triunghiuri captive”

propune o varietate de abordări, întrucât „imaginea” sugerată e
mult mai conceptuală decât vizuală, astfel că e greu să ştii ce
urmează după pagina de gardă. Poate fi o lirică hermetică, poate fi
una a disperării, a însingurării... Şi totuşi, deşi le regăsim în varii
forme în text, ele nu sunt decât fie pretexte, fie refugii aparente.
Cele trei straturi în interacţiune: cuvântul, gândul (ideea),
sentimentul care constituie miza poeziei delimitează triunghiul
generator al altor triunghiuri, după cum unul sau altul din cele trei
este mai vizibil decât celelalte şi această „rotire” lasă impresia unui
spaţiu închis, indiferent de poziţionare. Mai mult decât atât, eul
poetic chiar îşi caută un astfel de spaţiu, unul lucid, al siguranţei de
sine şi de aceea întâlnimalternanţele amintite.
Astfel se derulează aventura lirică din volumul ,

eul fiind, alternativ, egal cuvântului, gândului, ori abandonat
sentimentului, după cum poeta explicit optează: „se-ntorc spre
mine feţe de hârtie/ (…) şi recunosc cuvintele în teacă” ( ),
sau: „ne tăvăleam în mâlul cuvintelor/ (…) străpunsă de-o silabă/
impudic” ( ). Dar şi absenţa cuvântului face parte din
acelaşi univers: „abia simţii cum se strecoară/ asemenea mie prin
tăceri”, până la identificarea cu acesta, fiinţa lăsându-se absorbită
în substanţa ultimă a cuvântului: „suntem cuvinte/ doar vorbite// de
cerul gurii proprii absorbite” ( ), şi chiar faţa nevăzută a
fiinţei se ataşează „măştii lipite cu pe cuvânt” ( ).
Căutările se îndreaptă, alternativ, către posibilitatea gândirii de

Gabrielei Chiran*

Triunghiuri captive

Triunghiuri...

identitate

mărul bigam

suficienţă
scoci cândpartea

a edifica eul poetic, într-un mod la fel de explicit, urmând aceeaşi
cale, de la naşterea ideii din „cartea gândului nescris”, până la starea
ei dinamică, de explorare a lumii, de asumare a ei aşa cum
„disparate gândurile mele/ se ciocnesc// (…) spune-mi ce gândeşti/
trimite printre gândurilemele/ un gând al tău” ( ).
Tot acest demers are o limită, pentru că şi gândul şi cuvântul se

presupun, ele nu pot avea independenţă, unicitate, substanţă pură şi
de aceea locul perfect al eului nu poate fi astfel construit. Şi atunci
se arată orizontul sentimentului, singurul care nu are determinare în
funcţie de celelalte două căi de autodefinire.Aici triunghiul se rupe,
se deschide un labirint „captiv” şi poeta simte identitatea şi
autenticitatea proprie.
Poezia este, aşadar, un „joc”, un hazard care începe să se

limpezească treptat şi ajunge la apogeul liniştirii atunci „când
neîncăpătoare/ stă pe loc secunda/ (…) şi miezul nopţii se bate mai
târziu”. Ca în paradigma faustiană, clipa se opreşte, dar nu în faţa
raţiunii, ci a trăirii, a unei „aritmii” (cum se intitulează poemul-
concluzie al volumului).
S-a vorbit la un moment dat de componenta feminină a poeziei

Gabrielei Chiran. Atât cât există, nu este determinantă pentru
receptarea poemelor sale. În carte vorbeşte omul, umanul, acelaşi în
faţa trăirilor autentice indiferent de gen. Sentimentele aruncate
realităţii nu au mai mult feminin decât masculin, pentru că o
dimensiune erotică nu e atât de pregnantă încât să poarte această
componentă în mod vizibil către feminitate. E dragoste în aceste
poeme, însă generică, în sensul dimensiunii celei mai profunde a
fiecăruia dintre noi.

* , (cu o prefaţă de Ioan
Holban), Iaşi, , 2015, 106 pag.

ungândal tău

Triunghiuri captive
Junimea

Gabriela Chiran

Elisabeta ISANOS

Ancorele cad înmâl, vasele se scufundă, foameamacină,
ca şi uzura, frica, cruzimea, dar Dumnezeu i-a dat
fiecăruia o doză de libertate. Feminitatea mării e

guvernată de fazele Lunii: maree de apă vie la luna nouă şi la luna
plină, maree de apă moartă la fiecare pătrar, totul pare legiuit sub
porunca astrală, ai spune că nimic nu poate să tulbure ritmul, şi
totuşi, uneori,mareele îi întârziemării două până la cinci zile, apa se
opune forţei de atracţie a Lunii. Mai e şi rezistenţa mării împotriva
navei, care nu o poate străbate cu viteze uriaşe; spre deosebire de
aerul care a cedat uşor, apa se opune mai mult, şi e odihnitor să vezi
vapoarele alunecând cu încetineală de regi pe linia bombată a
orizontului. Deşi aerul s-a lăsat mai lesne siluit, păstrează o doză de
împotrivire, măsurabilă în secunde şi fracţiuni: tăcerea dintre tunet
şi auzire, vuietul motoarelor sosind ca o furtună după ce avionul s-a
lăsat pe pământ. Cântarul are erori, ceea ce înseamnă câteva grame
nemăsurate, care nu se cumpără şi nu se vând. S-au făcut calendare,
dar s-a văzut că dispărea o zi la fiecare ciclu de 310 ani, încât până în
secolul al XVI-lea se pierduseră vreo patru zile. Cu un nou tip de
calendar, prin eroarea acumulată de 13 secole, trebuiau şterse zece
zile din calendarul solar. Unde s-au dus zilele pierdute? Ce s-a
întâmplat cu copiii născuţi în două ţări diferite, una cu vechiul, alta
cu noul calendar?O bătălie care a avut loc în zilele acelea, cum va fi
trecută în istorie? Zilele pierdute din calendare reprezintă libertatea
periodică a timpului.Mă supăr pe un ghemotoc de hârtie, îl strâng în
palmă, îl mototolesc şi îl arunc... Scăpat dinmână, începe sămişte,
se întinde, colţurile zburlite îi tremură puţin, învie pentru două-trei
secunde. În ghemotoc există un început de viaţă: l-am strâns, dă să
se desfacă, l-ammicşorat, vrea să redevină cuma fost. În orice lucru
se află o doză mai tare sau mai slabă de libertate, asta îl face mai
mult sau mai puţin viu.Aşa-zisele erori sunt puseuri de libertate ale
lumii. Ghemotocul a murit după două secunde, dar asta nu
înseamnă că în timpul cât s-a mişcat nu a fost liber. Care este
libertatea mea? Câte secunde durează? Totul e un joc nesfârşit între
temniţă şi libertate. Dar toate corpurile vii se opun, singurii care se
lasă duşi suntmorţii.

Ghemotocul

- din -Drumul spre Ombria

Gabriela CHIRAN
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Se întâmplă adesea, când răsfoim o revistă literară, să
găsimun text în care ni se sugerează, sub o formă sau alta,
că poezia este pe val întrucât nu a abandonat forma

experimentală. Când însă citeşti negru pe alb (Obs. cult.
29.04.2016) că pe mapamond, în ultimii douăzeci de ani,

, ,
şi , pare că lucrurile se cam încâlcesc.Nu

e foarte clar care sunt elementele de individualizare pentru acest
interval. De ce 20 de ani şi nu 25, 32 sau 27 jumate. Forma
experimentală în poezie durează de veacuri şi ea n-a însemnat
altceva decât o încercare continuă de armonizare a demersul creator
cu un anume timp, un anume spaţiu şi, nu în ultimul rând, cu o
anume stare de spirit. Periodic, acest demers devine limitativ,
sufocant chiar, un fel de tipar care se cere a fi spart. Prin ochiurile
nou create intră „aer” proaspăt, care însă, după unii teoreticieni, nu
trebuie să facă vreo mezalianţă cu ceva din trecut, pentru a nu
compromite, parţial sau în întregime, procesul de înnoire. A se
vedea, mai aproape de noi cum, în postmodernism, intenţia de a
instaura un nou început, vizavi de neîncrederea în cuvânt, în
capacitatea lui de a mai putea exprima ceva nou, capătă dimensiuni
de-a dreptul apocaliptice.Toate punţile de comunicare sunt aruncate
în aer: cu trecutul, cu viitorul, dar şi cu prezentul, prin ignorarea
faptului că publicul-receptor este, dintotdeauna, rezultatul unei
evoluţii stratificate inconştient în sine, care-l apără de erorimajore.
Oricum am da-o, chestia asta cu douăzeci de ani pare totuşi o

glumă. La noi, ultima treaptă a unui demers experimental s-a ivit în
anii '80 (deci acum vreo 36 de ani) când, nu-i aşa, am început să
vorbim despre optzecişti ca despre o generaţie profund novatoare.
Într-un plan mai larg, putem adăuga încă vreo 30-40 de ani, cam de
când biblia postmodernistă iradia spre restul lumii, tocmai din
America şi, mai apoi, din Europa de Vest. Între timp, poeţii, cei
născuţi ca atare, s-au înţărcat repede de la ţâţa uscată a
postmodernismului şi şi-au văzut de truda lor: zidirea, din cuvinte, a
propriului edificiu. Ceilalţi, mult mai numeroşi, neavând o relaţie
specială cu cuvântul, s-au mulţumit să traducă în text(e) teoriile
puse în circulaţie de diverşi… specialişti. Care teorii sunt, în
general, contradictorii, iar unele de-a dreptul

în li teratură. Să luăm de exemplu
deconstructivismul. Însuşi Derrida, părintele acestui curent, afirmă
că

mai
spune el. Pentru a oferi totuşi şi un răspuns pozitiv, precizează că
este

Dacă
ţinem cont de faptul că şi literatura, de-a lungul existenţei sale,
încearcă să răspundă, cu mijloacele specifice de care dispune, exact
la aceeaşi întrebare, cercul se închide, fără să lase la vedere noutatea

poezia îşi
continuă parcursul normal de formă experimentală
destabilizatoare antisistem

deconstrucţia nu poate fi o doctrină sau o metodă, pentru că nu
are reguli fixe pe care să le aplice. Nu e nici măcar o tehnică,

o gândire a originii şi a limitelor ridicate de întrebarea „
”, întrebare care domină întreaga istorie a filosofiei.

inconsistente, cu
efecte similare

ce
este

mult trâmbiţată. Problema e că mulţi aspiranţi la glorie literară au
înţeles că sensul ar fi acela ,

şi s-au pus pe treabă. Râvna lor a declanşat
reacţiile ironice ale unor filozofi, uimiţi de intensitatea cu care
această teorie a generat

.
Mai greu de înţeles este idea că ar trebui să apreciem acest

parcurs ca fiind , când el, după atâta
timp, nu a coagulat, nu a cristalizat. Este sufficient să comparăm
perioada relative scurtă în care romantismul s-a ridicat împotriva
canoanelor existente, depăşindu-le, cu perioada care s-a scurs de la
naşterea modernismului până astăzi. Oricine poate compara timpul
scurs între 1827 (prefaţa la Cromwell, considerată a fi manifestul
literar al romantismului) şi apariţia volumelor
(1857), sau (1886) cu
perioada care s-a scurs de la aceste evenimente editorial de referinţă
şi până astăzi. În cazul din urmă, putem admite că avem de-a face cu
o gestaţie neobişnuită. Neputându-se elibera printr-o naştere
convingătoare, modernismul şi-a creat diverse variante, printre care
şi postmodernismul. E posibil ca această gestaţie prelungită să
conducă, într-un final, la o naştere spectaculoasă. Dar este la fel de
posibil ca tocmai această prelungire să aibă efectul unei suferinţe
fetale şi să ducă la naşterea unui prunc mort. Evitarea unei astfel de
situaţii ţine de capacitatea postmodernismului de a-şi crea proprii
anticorpi necesari supravieţuirii. Dar nu o supravieţuire care să
perpetueze multicolora şi vesela băltire reglată doar de „

(Marshall McLuhan) şi care are
deja semnele ei, cel mai puternic fiind apelul la la

. La tot ce oferă un acces direct (facil) la realitate. La
realitatea . În acest mod, relaţia cu un trecut social,
politic, cultural, estetic este marcată de o subminare continuă. Nu
prin negări violente, ci prin erodări lente şi recuperări fragile.Astfel,
postmodernismul

(LindaHutcheon).
Apetenţa pentru limbajul suprafeţei netede s-a născut şi s-a

alimentat, în primul rând, din cauza unei asimilări insuficiente a
modernismului. H. Friedrich atrăgea atenţia încă din1956:

. Parcurgerea cu ostentaţie doar a
anumitor căi deschise de Baudelaire şi de Rimbaud a condus spre
anumite limite de la care evoluţia poeziei aproape nu mai poate fi
percepută. Ce altceva poate să însemne experienţa lui Mallarmé, de
pildă. Gestul demolator al lui Baudelaire, dar mai ales al lui
Rimbaud, a fost preluat întocmai demareamajoritate a poeţilor care
le-au urmat, fără a se lua în calcul şi faptul, evident, că nu era un gest

deconstrucţiei de a distruge ceva de a
desface, de a nimici

fascinaţii şi pasiuni uimitoare, mai ales în
rândul literaţilor

de formă experimental normal

Les Fleures du mal
Une Saison en enfer (1873) Les Illuminations

logica
culturii de masă în expansiune”

suprafaţă -
fotografie

de acum şi de aici

nu este nici neoconservator nostalgic, nici
radical revoluţionar; el este inevitabil (de) compromis - şi o ştie

Rimbaud
şiMallarmé nu au fost asimilaţi nici până azi de un publicmaimare,
oricât se scrie despre ei. Neasimilarea a rămas un simptom cronic şi
al liricilor celor mai moderni

dus până la capăt, în sensul că nu coagulase, măcar la nivel de schiţă,
un prag, un salt. Aruncând în aer toate canoanele, dislocând,
dinamitând realitatea, cei doi mari poeţi au ajutat-o să redevină
mobilă, facilitând astfel drumul către sine al eului (creator). Drumpe
care Rimbaud nu şi-l mai asumă. Îl trasează doar, lăsând în seama
altora parcurgerea lui. Îl trasează e un fel de a spune. De fapt,
sugerează numai punctul în care trebuie să se ajungă. Ţinta. Iar
aceasta nu este altceva decât .
Este de la sine înţeles că această „ţintă” nu poate fi atinsă prin gesturi
demolatoare. Ori tocmai aici lucrează mecanismul care îngreunează
(ca să nu spun că face imposibilă) asimilarea modernismului.
Mecanismul respectiv nu este altceva decât un exerciţiu aproape
extatic de admiraţie/imitaţie faţă de gestul „demolator” al lui
Rimbaud. Dar dacă modernismul a intrat în scenă printr-un astfel de
gest, el nu poate fi depăşit decât printr-un gest creator de anvergură.
Deocamdată, acest gest se lasă aşteptat. Postmodernismul nu dă
semne că ar fi apt să ni-l ofere. Şi asta din pricină de program. Dacă
program se poate numi avalanşa de tendinţe contradictorii care se
intersectează în câmpul său şi care nu urmăresc decât să-şi impună
cu orice preţ supremaţia, într-o manieră deloc gingaşă. Ba, am putea
spune, chiar…dictatorială.Alternanţa „la putere” a acestor tendinţe,
reunite uneori în veritabile „coaliţii”, naşte un soi de flux şi reflux,
favorabil stagnării. Un fel de băltire, în care fragmentul e suveran.
El, fragmentul, face diverse giumbuşlucuri pe suprafaţa netedă care i
se oferă. O suprafaţă mată prin care adâncurile nu pot aspira la
înălţimi şi în care înălţimile nu se pot „oglindi”. Rezultatul este
absolut previzibil, numai că el nu are nicio legătură cu armonia
poeziei greceşti. Dimpotrivă. Fragmentarea, detonarea nucleului
semantic tradiţional, centrifugarea lui, care înseamnă, implicit, o
pierdere a sunt apreciate de poezia postmodernă ca fiind
cuceriri deosebit de productive.
În fapt, nu poate să însemne decât o stare

de criză În toate domeniile de activitate experimentul are un loc bine
stabilit. Niciunde însă el nu poate performa decât printr-o

. Singura care poate conduce la o anume
normalitate. Deocamdată, acest element fundamental, creativitatea,
care ar trebui să domine orice text postmodernist pretins a fi operă
literară, nu prea poate fi reperat. Şi asta pentru că, vorba lui Karl
Philipp Moritz

. În ce priveşte realitatea poeziei/poezia realităţii,
Baudelaire ne este parcă mai aproape decât unele teorii
fantasmagorice care bântuie nesfârşita câmpie postmodernistă.
Pentru el, transformarea şi realului nu se poate face
decât dacă

Despre limbaj, stil, artă a cuvântului, estetică şi alte
asemenea… mărunţişuri, nici nu mai are rost să vorbim.
Minimalismul atotputernic, înţeles în fel şi chip, le-a cam rezolvat pe
toate. Spun asta în ciuda faptului că, dincolo de ironie, şi eu mă
număr printre fanii (dacă pot spune aşa) minimalismului. Al acelui
minimalism care, vrând să cucerească bolţile succesive ale timpului,
va avea ca reper primul vers alOdei eminesciene.

poezia greacă într-o oarecare măsură

centrului

experimentul continuu
.

creativitate continuă

Cum nu putem, pentru a fi egali cu
Dumnezeu, să devenim creatori, am devenit distrugători; noi am
creat de-a-ndoaselea, deoarece nu puteam să creăm în sensul
viitorului

derealizarea
fantezia descompune întreaga creaţiune şi, cu

materialele îngrămădite şi dispuse după reguli a căror origine nu o
putem afla decât în zona cea mai profundă a sufletului, creează o
lume nouă.

(n. 1756):

În faţa unei opere care se dezvoltă pe numeroase palierestilistice, comentatorul are o misiune dificilă. Din acest
motiv, cărţile lui Gheorghe Vidican surprind tocmai prin

această capacitate de a „jongla” cu instrumentele literaturii.
Descoperim, astfel, în opera autorului nu doar influenţa creatorilor
de lumi poetice din anii `60 şi `80, ci şi diverse elemente poetice care
amintesc de poezia modernistă a interbelicului. Amintim, din
întregul „patrimoniu” bibliografic, următoarele titluri:

(1994 (2003),
(2004), (2006),

(2009), (2010), (2011),
(2012), (2013). De reţinut,

totodată, premiul cîştigat nu cu mult timp în urmă la Festivalul
Internaţional De Poezie „Don Luigi di Liegro” (Italia, 2016, ediţia a
VIII-a) pentru volumul bilingv italiano-român „3D” (publicat în
Italia), care conţine poezii din perioada 2003-2013.Devenind din ce
în ce mai cunoscut, iată că poetul revine pe scena literaturii române
contemporane cu un nou volum care provoacă interesul chiar din
titlu: (Editura Junimea, Iaşi, 2016).
De ceUlysses? Se pare că pentruVidican poezia este o călătorie

care presupune, înainte de toate, o (re)actualizare a sinelui. Dacă
celebrul personaj mitologic este silit să parcurgă o călătorie lungă,
dificilă şi plină de învăţături, creatorul ne invită
să mergem pe „urmele” eroului şi să întreprindem o altă „aventură”
prin lumea creată de conştiinţa poetului. Deşi această ultimă carte se
deschide cu un poem intitulat…. şi se încheie cu un text care
poartă acelaşi titlu, nu putem identifica, în această punct, o structură
internă voită (secvenţe cu un titlu asemănător se vor repeta pe tot
parcursul volumului, dar fără vreo legătură clară). Poeziile - aşa
cum se va observa - au la bază o „poveste” mascată, ascunsă sau,
mai curînd, o „poantă” menită să incite imaginaţia cititorului. Ce
semnifică „urma”, termenul care reapare obsesiv pe tot parcursul
cărţii? Cuvîntul respectiv poate reprezenta dovada timpului regăsit,
un complex efort de rememorare şi (re)interpretare a unui anumit
moment sau un motiv (poetic) prin care se doreşte concentrarea
esenţelor printr-o gamădensă de imagini.
Vii, intense, ludice şi încifrate, versurile atrag prin asociaţii

surprinzătoare care tind să ascundă „miezul” în spatele unor

Singurătatea candelabrului ), Sărbători vulnerabile
Rigorile cercului Tratatul de linişte Mansarda cu
vitralii Genunchii Tamisei Fluturi în tranşee
Aspru sîngele meu Maltratatul de linişte

Urma luiUlysses

Tratatului de linişte

urma

aparente contradicţii semantice, datorită
discursului „sacadat”, discontinuu cu care ne
obişnuieşte poetul. Iată, pentru început, o „mostră”
din : „molipsitor/ viitorul/
luistruieşte mirosul/ cerşetorul face operaţie
estetică degetelor/ lipseşte de la numărătoarea
inversă/ urma are o turmă turnată în nămol/ adusă în
amfiteatru de cicatricile istoriei/ teama de a rămîne
cu pumnii strînşi în lăcomia femeii/ mă face să
dezertez/ problemele existenţiale încep prin lipsa
urmei”. În această manieră îşi edifică poetul din
Oradea secvenţele lirice. Tendinţa de a evita
limbajul pur descriptiv şi accentul pus pe
abstractizarea mesajului amintesc, pe alocuri, de
Ion Barbu şi de Nichita Stănescu din

(1982), iar următoarele extrase dovedesc
acest fapt: „fantastică-i pe colină durerea/ arde
galbenă frumuseţea curcubeului/ în hamac pruncul
se scaldă în lacrimi/ spală urma lăuzei/ în cuvinte/
inima dă sîngele născătoarei de fiu/ spre îmblînzirea numelui
bărbătesc la tăniarul/ cu cărările-nguste/ o mică înţepătură”
( ).
Există în universul lui Vidican un spectacol verbal care mizează

pe construirea unor simple imagini din lumea înconjurătoare.
Codificarea scenariului artistic nu este doar un element de recuzită,
aşa cum poate părea la prima vedere. Dimpotrivă: înlăturînd
exprimarea metaforică exagerată, poetul alege calea alegoriei, ceea
ce implică, în cazul de faţă, o oarecare atenţie îndreptată către
păstrarea tensiunii şi a coerenţei interioare. Chiar dacă unele poezii
sînt bazate pe intuiţie, aşa cum sugerează Paul Aretzu în prefaţă,
altele impun o construcţie organică şi o tehnică bine stăpînită, unde
încifrarea şi „poetica” eschivei devin un mecanism al semnului
poetic. lui Vidican este un „imn” dedicat creatorilor de
lumi poetice, cei care „clădesc” ceva de ordinul esteticului din
aproape nimic: „vorbeşte dăltuitorul spre ascultare pietrei/ uitucă
adolescenţa pune cocoaşamuntelui din fereastră/ pîrîul deschide uşa
cu mirosul pădurii/ în marea încăpere a luminii stăruie porunca de
ascultare a vorbei”.

Insolvenţa memoriei

Noduri şi
semne

Ficţiune

Dăltuitorul

În poezii precum , ,
, etc. autorul se joacă cu atenţia cititorului.

Capcana întinsă porneşte acum chiar din titlu, care oferă, de obicei,
o posibilă pistă de lectură şi constituie un element care dirijează
grila de interpretare. Dar nu şi în cazul lui Vidican, unde titlurile
anunţă (înşelător) o poezie cu o miză uşor de atins. Atent la detalii,
poetul decupează un „cadru” din realitatea imediată şi o plasează în

orizontul vizionarismului poetic. Evitînd
descrierile derizorii, instanţa lirică împrumută
diverse elemente din banalul cotidian. De
menţionat faptul că cele mai izbutite texte se
deschid şi se închid uneori cu acelaşi vers fie
modificat, fie reluat cu forma iniţială. În alte
cuvinte, asamblarea imaginilor într-o structură
clară şi percutantă dobîndeşte substanţă,
transformîndu-se, astfel, într-un soi de
mecanism intern de funcţionare, un „puzzle”
care obligă aranjarea pieselor într-o formă
capabilă de a genera sens proiecţiilor lirice...
Iată, spre exemplificare, în

, cum fragmentarea discursului
ajută la ambiguizarea sensului final:
„marginea fotografiei/ plutire a oraşului prin
trecutului meu/ argument rebel al urmei/
măsoară timpul/ recentul are simbolistica
buzelor/ […]/ te ţin în braţe ca pe o bere ce-mi
răneşte buzele cu setea/ îmi e ruşine de

plictiseala mea/ ezitările tale calculează traiectoria buzelor/ trupul
meu e o minciună”. În fond, o astfel de poezie ne obligă la un real
exerciţiu de imaginaţie, pentru că întregul arsenal lingvistic utilizat
de Vidican - deşi, aparent, incongruent - nu compune, într-un final,
altceva decît o serie largă de episoade din existenţa fiinţei umane:
rememorarea trecutului prin intermediul unei fotografii, natura şi
relaţia acesteia cu vietăţile, activităţile zilnice ale muritorilor etc.
Nu e vorba de o retorică pretenţioasă, ci de un discurs plastic,
sugestiv, care porneşte de la un simplu eveniment şi, treptat, se
dezvoltă pe marginea unei acute fantezii creatoare. Pe urmele
realizărilor lui Nichita Stănescu din volumul publicat în 1982,
uneori nu… „mesajul” contează, ci imaginea, una realizată prin
distrugerea, abolirea limbajului denotativ şi, mai ales, a sensului
rudimentar.De aici, poate, provine farmecul poeziei luiVidican.
Sigur, nu există carte perfectă. Trecînd peste anumite exagerări

de limbaj, uneori inconsistente, este un volum
care are şanse să treacă cu bine peste proba Timpului, păstrîndu-şi,
astfel, actualitatea…

Femeia de serviciu Primăvara Noapte de
iarnă Răsărit de soare

Marginea
fotografiei

Urma lui Ulysses

Urmele poetului
Flavius PARASCHIV

Dac experiment nu e,
nimic nu e

ă
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Pentru a ajunge la
miezul conştiinţei
r e c e p t o r i l o r

a c t u a l i , a s e d i a ţ i ş i
bombardaţi cu eficiente
tranchilizante mediatice sau
î n c h i s t a ţ i î n t r - o
autosuficienţă confortabilă,
este necesar ca episoade
esenţiale, grave ale istoriei să
se camufleze într-un înveliş
măcar accesibil, dacă nu
chiar atrăgător, percutant şi

penetrant. Nu altfel a procedat CătălinMihuleac în
(Editura Cartea Românească, Bucureşti 2014), o carte

despre care s-a scris mult prea puţin, în ciuda (sau din pricina?)
subiectului de la care pleacă în construcţia narativă, şi anume
tragicele evenimente de la Iaşi, din 29 iunie 1941.

America de peste
pogrom

Cu o structură pe două planuri fals-linear paralele, volumul
uzează de convenţia manuscrisului pus la dispoziţie, retrăgând într-
un plan secund imaginea autorului disimulat (alintat de Suzy
Bernstein, presupusa proprietară a foilor scrise, cu sintagma

), care nu face altceva decât paginile primite şi
să împletească două poveşti cutremurătoare,

.
Una din trame este construită avându-i ca protagonişti pe

membrii familiei Oxenberg: soţii Jacques şi Roza, copiii Lev şi
Golda, bunica Elisa Şoicaţ, aflaţi într-un angrenaj al social-
politicului şi etnicului interbelic puternic convulsionat. Istoriile se
întrepătrund mereu şi dau cititorului posibilitatea unei lecturi
plurale, în scrieri şi rescrieri permanente, în continuă mişcare, o
tapiserie în care elemente de verosimilitate istorică, minuţios
documentate, se întrepătrund cu memorii afective personale,
rezultatul fiind o panoramă a destinului care se cere redescoperit:

Relativa linişte, prosperitate şi stabilitate a familiei ieşene
(

),
ascensiunea profesională a doctorului Oxenberg, ginecolog faimos,
căutat deopotrivă de clientela evreiască şi românească (

) vor fi spulberate într-o singură zi. O zi prefigurată de
semne subtile ale unui continent întreg (

ale lucrurilor mari şi mici, încărcate de semnificaţii (

sau
semne ale străzii şi gloatei, redusă la instincte primare, la animalitate
ameninţătoare:
Singurul personaj care se salvează miraculos în această zi

este mezina familiei, martoră a arestării tatălui şi
fratelui şi a violului sălbatic asupra mamei, atrocităţi printre alte
atrocităţi, anticipate de narator prin repetata formulă

.
Cel de-al doilea plan pătrunde în intimitatea unei familii de evrei

americani, în care intră prin căsătorie românca Suzy, în jurul anilor
2000, o cronică a unor oameni care, aparent, nu-şi mai (re)cunosc
rădăcinile, debarasându-se cu seninătate de

, ocupându-se de comerţul cu haine second-hand,
apăsând profitabil pedala a vremurilor
actuale, şi, mai mult, de poveşti, transformând totul în marfă
vandabilă (

), inclusiv viaţa,
, viaţa ca o aglomerare de vise şi

poveşti:

Cele două poveşti translează una în jurul celeilalte, înlănţuindu-
se într-o indestructibilă dublă spirală, şi se întâlnesc într-un final
care, deşi uşor previzibil la o lectură atentă, nu ştirbeşte cu nimic
emoţia rotundă provocată de carte.
O zugrăvitură în tuşe alternante decupează şi reconstituie, din

detalii statice şi dinamice, viziuni panoramice ale unui infern de
atrocităţi:

, iar individualităţile se aplatizează în faţa cantităţii:

alesul
meu literar să cizeleze

care să menţină
tensiunea cărţii

Cine mai ştie azi cu precizie ce-a fost şi cum a fost?! Istoria se dă cu
boieli muiereşti. Nu i se mai disting trăsăturile, de la abundenţa de
fard şi rimel.

Slujnică, automobil, vacanţe de iarnă la schi înAlpii Austrieci, care
le compensează pe cele de vară, petrecute la Marea Baltică…

Româncele
nu stau de pomană. Româncele se informează. Româncele se
emancipează.

…doctorul Oxenberg se
gândeşte la Europa ca la o pacientă de-a lui, trecută bine de prima
tinereţe, aşezată pe masa ginecologică. Europa urmează să nască.),

Ceasul
Universităţii păşeşte între minute cu limba încărcată, de parcă ar
vrea să rostească ceva, dar în ultimul moment se răzgândeşte.)

Apăi, nu s-o întoarci ea roata într-o zî?
mai

lungă decât veacul

…fără să ştie că
e ultimaoară când

un trecut de care nu mai
ai trebuinţă

nevoii sociologice de vedete

…salopeta lui Mao, mitraliera mafiotului Sam
Giancana, saxofonul lui Clinton, samovarul lui Gorbaciov,
lămpaşul luiMironCozma viaţă de tinichea, viaţă la
mâna a doua, obială zdrenţuită

A reţinut pentru mai târziu, când sălbăticia vieţii avea s-o
tragă de păr sprematuritate, că nu obiectul în sine conta, ci povestea
lui.

Uşa se trânteşte în urma lor, ciomegele dirijează în aer.
Confuzie, frică, groază. Icnete, ţipete, urlete. Bufnituri,
dezechilibrări, căzături. Sânge, dinţi, cartilaje. Coaste protejate
fragil de coate, oase frânte ca beţigaşele de chibrituri, harbuji
cranieni plesniţi, zăpăcind informaţiile, care zboară din sâmbure în
sâmbure, încercând să găsească răspuns la întrebarea „de ce?”. Şi
gemetele, ultimele gemete, acoperite de o muzică a leşinului, ca de
Bach. Se moare

mult, semoare cumormanul.

priveşte neputincioasă
cum îi iese din găoace un pui de panică fragilă ca
un şoricel de zahăr candel

capabil să strângă aplauzele
din sală şi să le vândă unui film concurent sunt cei
mai mari negustori de minciuni. Nici măcar nu sunt minciunile lor.
Suntminciuni second-hand.

Un cârd de
gâşte traversează strada, parodiindu-ne superior. Copacii îşi
donează frunzele trotuarului, sperând zadarnic să fie scutiţi de
impozitele iernii. Urc şi inspir aerul cu poftă. Viile, cocoţate pe
dealuri ca nişte copii pe umerii părinţilor, sorb cu buzele ţuguiate
sucul ultimului soare. Nu-i soare, e un bec de veioză hrănit cu
electricitate proastă. Iarna e colea, după deal. (…) Simt viile cum
dormpe deal, ca ţepii pe o spinare de arici.

Şi Hitler picta peisaje
frumoase, iar acum se pregăteşte de pictat naturi moarte. Moarte de-
a binelea. Îmi simt bărbatul ca pe o tumoare pe creier.
Şi alta pe inimă.
…altă marfă second-hand. Dar omarfă second-hand pe care tot tu o
porţi. Că nu poţi îmbrăca nostalgiile altcuiva.

au felul lor inimitabil de a ignora
într-o primă fază realităţile

gluma numită „pensie”

abia la opt ani a
văzut o pajişte. A rupt un fir de mentă şi a fugit speriat la maică-sa:
„Mamă, mamă, miroase, te rog! Ăştia au pus gumă de mestecat în
iarbă”.

Cadavrele sunt dezbrăcate cu mâini dibace,
rămânând goale şi neajutorate, aşteptându-şi cu resemnare casarea,
de parcă ar fi manechinele vechi şi uzate din magazinele de modă de
pe Strada Lăpuşneanu. (…) Gurile morţilor rămân căscate în urmă,
părând să strige mai curând după haine şi după dinţii de aur smulşi
cu cleştele de cuie, decât după viaţa pierdută.

Nu poţi
duce ţara pe talpa pantofului. Dar în toc rămâne mereu câte ceva.

Pe cârlionţii zilelor senine / Voi rătăci spre-un trai
curat ori strâmb, / Şi cel mai bun prieten, pentru mine, / Va ascuţi
cuţitul din carâmb.

Mergeţi în sufletul meu!,

America de peste pogrom

Vocile narative principale alternează persoanele I şi a III-a, emisia
multiplă împletind din ritmuri individualizate o cale a libertăţii
interioare, cu autoritatea celor care au trecut prin experienţe-limită,
reuşind să-şi recupereze fiinţa recurgând la măşti sau ascunzându-se
sub identităţimultiple.
Cuvintele sunt dublate de o tăcere intimă, scriitorul desfăşurând

pe spaţiimici filigranice flash-uri; astfel, Roza
, fetiţa lui Suzy este

, Lev demonstrează certe aptitudini de
bancher încă din fragedă copilărie, fiind

, iar îndrăgostiţii

Ritmul alert al acţiunilor este întrerupt descriptiv, prin tablouri
care, departe de a fi statice, trepidează de viaţă ascunsă:

Cătălin Mihuleac îşi conduce personajele pe linii de convergenţă
între binele ipotetic şi răul concret (şi câteodată invers), într-un stil
inimitabil, care interferează ironia amară (

) cu autoironia (
), tandreţea şi duioşia cu sensibilitatea şi nostalgia

(
).

România actuală e tot timpul într-un soi de întrecere cu
îndepărtataAmerică; dacă românii

, ei se trezesc, odată cu trecerea timpului,
primind , în schimb, dezvoltata societate
americană îşi creşte copiii (şi îşi închide viitorul) în peisajul de beton
al oraşului. E revelator faptul că un astfel de prunc

Obsesia ascunzătorilor de tot felul traversează întreg romanul,
ceamai dramatică fiind însuşi trupul omenesc, redus la o simplă cutie
de valori materiale:

Cel mai des întâlnit ascunziş este, fără îndoială, încălţămintea, la
propriu (bani, bijuterii, scrisori care dezleagă mistere) şi, mai ales, la
figurat, unul din laitmotivele cărţii fiind obsesiva remarcă

Ar
mai fi de adăugat strofa din Esenin, în tălmăcirea inegalabilă a lui
George Lesnea (

), versuri-simbol. Definitoriu, pentru personajele
feminine, îndemnul din ultimul rînd al
romanului. Un roman care întruneşte toate calităţile pentru a deveni
scenariul unui filmprofunddespre (in)toleranţă şi (ne)înţelegere.

- carte-provocare, eliberare, mirare,
uimire - are capacitatea de a atrage un public-ţintă divers, şi se citeşte
pe nerăsuflate şi cu sufletul ghem. Şi te trimite, inevitabil, la alte cărţi,
la documente de arhivă, căutând răspunsuri la întrebările grele ale
unei istorii prea puţin cunoscute şi de nerepetat.

Nicolae TURTUREANU

„Mergeţi în sufletul meu!”

Am îngenuncheat într-o cîmpie de vişini
Pe iarba vişinie a sufletului tău
Cel care a văzut Soarele
o să vadă şi Moartea
Nu ştiam că Dragostea ta
este o Moarte mereu.
Nu ştiam că va fi Dumnezeu!
Lîngă un muşuroi vişiniu de furnici
cu un arbore veşted în mînă
Aleluia! Mi-am spus,
aproape veşnic tu frate cu salcia…
Încălecat pe lumină,
încălecat de-ntuneric
Nu ştiam că Dragostea ta
este o Moarte mereu.

Vişini

Dan GIOSU

conotaţii

În martie recent, Dan Giosu ar fi împlinit 56 de ani, dar iată căau trecut deja 4 ani de la moartea sa. Poet născut, au nu făcut
(Liviu Antonesei îl consideră cel mai talentat poet ieşan din

ultima jumătate de veac), Giosu era fascinant şi în prozele sale, iar
textele publicistice, cu deosebire cele polemice, erau năucitoare.
Impulsiv prin naturelul lui, căuta scandalul literar cu lumînarea, iar
dacă nu-l găsea, îl inventa. Ştia în acelaşi timp să fie tandru şi
ocrotitor, uneori de o generozitate nefirească, după cum irupeau din
el, cîteodată, răutăţi inumane. Privit în totul, părea o întruchipare a
cîntecului poporan:

... În 98 tocmai fusesem disponibilizat (ca să nu zic: dat afară) de
la revista ”Cronica”(la care lucrasem 27 de ani; în interval, revista a
dispărut). Numai reiterez povestea, ammai spus-o. Scrutîndu-mă, cu
ochii de-atunci, mă văd complet debusolat, mai mult încă, jignit în
amorul propriu... de vechi cronicar. Dar, mi-am lins rănile şi, printr-
un concurs (ne)favorabil de împrejurări, în 98-99, am relansat revista

, care falimentase. Acolo, făceam o echipă formidabilă, cu
”lupii (mai) tineri” Dan Giosu, RaduAndriescu, Ovidiu Nimigean şi
alţii încă, de acelaşi calibru.Atunci am realizat că am oarece abilităţi
în a construi o revistă, a forma o echipă redacţională competitivă, a
rezista diverselor ispite (mai ales cînd lucrezi cu bani care nu-s ai tăi)
şi risipe (
Eram, aşadar, al revistei şi, în urma unui

proiect, primisem, în contul meu (revista numai avea cont în bancă!),
de la Fundaţia Soros, vreo 6000 de $. Bani strict defalcaţi pentru tot
ceea ce înseamnă cheltuieli de editare, presări servicii, drepturi de
autor - şi care trebuiau justificaţi la cent. Revista îşi pierduse şi
sediul, aşa că şedinţele ”de sumar” le ţineam la restaurantul ”Bucegi”
sau în alte... locaţii. În fapt, eu închipuiam un proiect de număr şi-l
supuneam ”dezbaterii”. După cîteva luni, am rămas doar cu Dan
Giosu, ceilalţi combatanţi retrăgîndu-se strategic, cînd au văzut că nu
era rost de nicio chiverniseală, colaborarea la fiind o frumoasă
pierdere de... timp. Într-o fază iniţială, la Dan acasă, noi doi îl
reinvestisem pe Liviu Antonesei director al revistei, eu fiind ”uns”
redactor şef, iar Giosu, secretar general de redacţie. Scena pare ruptă
dintr-o telenuvelă (la mare modă atunci). Liviu s-a lăsat greu, era
ditamai preşedintele de judeţ şi se gîndea dacă nu cumva cele două
funcţii erau ... concurenţiale. Dar a acceptat totuşi, chiar lăcrimînd un
pic. Peste toate, în semn de recunoştinţă c-a acceptat funcţia, Dan i-a
oferit şi un splendid sacou, tocmai primit de la rudele sale dinCanada.
...Şi ce-mi şopteşte Dan într-o zi, la un pahar de vorbă:

, mă minunez eu,
complet lipsit de astfel de veleităţi.

Eram la fereastra apartamentului
lui de la Rond CUG, o vedeam maşina, o rablă care zăcea acolo, în
faţa blocului, de cine ştie cînd, inestetică la vedere, ba mai încurcînd
şi circulaţia. Şi Dan a continuat, ambalîndu-se, ca un motor proaspăt
uns (cu votcă, în cazul său):
(Sau poate a spus:

îndrăznesc eu
a-i opri avîntul.

Hm. Ideea nu era chiar proastă... Ammolfăit-o în gînd cîteva zile.
În definitiv, banii trebuie să ruleze, nu să îngheţe într-un cont. Produc
ei niscaiva dobînzi şi-acolo, da-i cu totu altceva dacă-i investeşti... De
obicei, n-o împovăram pe Rodi, draga de ea, cu problemele mele
profesionale (nici ea pe mine), dar, de data aceasta, am simţit nevoia
să mă împărtăşesc. m-a pus Rodi la punct.

Nu vroiam, aşa că i-am... comunicat
”întreprinzătorului” că nu mă pot lansa într-o asemenea ”afacere”. Şi
ca să nu mai fie astfel de tentaţii sau... curse, am deschis un cont în
bancă, pe numele revistei ”Timpul”, am renunţat şi la semnătură,
lăsîndgestionarea banilor în seamacelor pricepuţi.
În lunile ce au urmat, întîlnirile, chiar con/vorbirile mele cu Dan

s-au mai rărit. Afacerea, căreia nu-i dădusem curs, îl cam măcina şi,
din cînd în cînd, răbufnea împotriva-mi... Îl măcinau şi mai spornic
bolile dinlăuntru-i, de care, însă, nu făcea vorbire, făcînd, mai
degrabă, pe grozavul. După o vreme, tot la un pahar de vorbă, l-am
tatonat (deşi bănuiam răspunsul)

Hohotul de rîs care i-
au însoţit vorbele m-a încremenit. Şi-abia atunci mi-am dat seama
prin ce pericol trecusem...
Rodi se ”prindea” la oameni mai repede ca mine, îi preţăluia din

prima... Îi displăceau nesfîrşitele jocuri şi concursuri cărora mă
dedam, cuDan, precumşi bruştele lui schimbări, faptul că putea, azi,
să-şi beştelească (în presă!) prietenii (Antonesei, Brumaru, Danilov,
Spineanu, eu - şi atîţia alţii), iar mîine... ...
Dintre toate, o scenă cu Brumaru. Lui Giosu îi apăruse o carte, la
editura ”Cronica” ( îi fusesem ”îngrijitor”) şi o... uda, în biroul meu
(undemai întotdeauna se aflau doi-trei şi profesionişti ai literaturii şi-
ai băuturii). Îl invitase, special, pe Brumaru, faţă de care, aş zice, avea
obligaţii profesionale, Emil fiind cel care l-a crescut (ca poet!), pînă
s-a putut ţine pe propriile-i picioare. Cum Brumaru întîrzia, Dan i-a
lăsat o carte cu autograf şi-a plecat, probabil să mai aducă ceva
băuturică. În interval, a apărut Emil, a luat cartea, a citit dedicaţia şi-
am văzut cum se albeşte la faţă şi se zburleşte. ”Cum, asta-mi scrie
Giosumie?Mie?!?” În clipa următoare a rupt pagina cu dedicaţia şi-a

cin-se ia cu mine bine,/îi dau haina dupe
mine,/cin-se ia cumine rău,/să-l fereascăDumnezeu,/că sînt şarpe de
dudău...

Timpul

Risipei se dedă floralul)...
coordonator Timpul

Timpul

- Nicolae,
ce-ar fi s-o punem de-o afacere? - O afacere?!

- O afacere, da... O afacere cu
taximetre. Uite, vezi maşina aia?

Maşina asta îi a unui unchi de-al meu...
a unui văr?...) O luăm, o reparăm, angajăm un

şofer..., chiar pe unchiul, care-i pensionar... Mai cumpărăm încă
douămaşini şi ne lansăm în taximetrie... - Cu ce bani?

- Cu banii de la Soros... -Da banii ăia-s pentru
revistă, nu pentru taximetrie... -Nu contează. Şi oricum nu se prinde
nimeni... Iar pe măsură ce afacerea se derulează, punem banii la loc,
din profit...

Vezi-ţi de treabă, Nu ţi-e
bine? Vrei s-o-ncurci?

- Şi ce se-ntîmpla dacă investeam
banii, iar afacerea aceea cu taximetre numergea? Cine răspundea? -
Cum, cine? Tu! Tu aveai semnătură în bancă...

pupat piaţa Endependenţi

... cu Dan Giosu...
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aruncat-o la coş.Mai tîrziu, am recuperat-o, inflamanta pagină - care
poate mai este şi-acum printre ”hîrţoagele” mele. ”Grozăvia” era că
Dan nu-i scrisese decît atît: Şi semnase, orgolios:

Fără encomiasme, fărămulţumiri, fără alte zorzoane.
Dacă eu cu Dan - ne mai certam, uneori nu vorbeam săptămîni

sau luni de zile, cele două doamne - a mea şi a lui - se înţelegeau de
minune, ajunsesem să ne facem vizite reciproce, se coagula o
prietenie de familie... Doar poetul, în ipostazele lui... lumeşti, o
contraria, peRodi,dacă nu cumva o stupefia, o speria. Într-o iarnă, cu
zăpadă pîn-la brîu, şi-un ger pe măsură, Dan a venit la noi, din CUG
pe Independenţei, cu taxiul şi cu chitara, să ne cînte, aşa, de drag. Se
ştie că Giosu era (şi) un cant-autor redutabil. Doar că venise... la
bustul gol! Iar afară erau minus 8-9 grade şi ningea, ningea de ger...
N-a stat mult, vreo juma de oră, a băut o votcă, ne-a cîntat - lansînd,
din cînd în cînd, un strigăt de admiraţie, ca de luptă:

Vibrau pereţii (evident că recitalul, dar mai ales
strigătele, erau receptate şi de vecini), iar doamnaRodica încerca să-
i tempereze avîntul: La plecare,
oricît am insistat, amîndoi, să îmbrace o haină, o geacă, o cămaşă,
ceva, a refuzat.Arefuzat să aştepte în casă, pînă vine taxiul, şi-a ieşit
în viforniţa de-afară. Îl văd şi acum, la răscruce de drumuri şi de
vînturi... Sprijinit în baston, cu barba şi pletele înzăpezite, parcă era
păstorul care-şi pierduse, sau îşi aştepta, turma. Doar că n-avea
cojoc. Sau chiar pielea lui era cojocul (întors pe dos), pe care fulgii,
tot mai mulţi şi mai viscoliţi, se topeau intantaneu, ca pe o plită
încinsă.

Lui Brumaru.
Giosu.

Doamna
Rodicaaa!

Da, domnu Dan, sînt aici, vă aud...

În urmă cu vreo cinci ani făceam o încercare de portretŞi ziceamcamaşa:

La drept vorbind, Bunicu-Nicu-fără-
baston-şi-fără-barbă e chiar mai bunic decît cel cu baston-şi-barbă-
albă... Ce-i drept, acesta l-a făcut peVlăduţ şi-
n alte năzdrăvănii

Ascultîndu-i
ruga, Doamne-Doamne i-a adus lui Vlăduţ surioara dorită.

...Iar Bunicu-Nicu-de-la-Horleşti - dimpreună cu Bunica-Tinca
i-a arătat lui Vlăduţ iarba cum creşte, şi floarea cum înfloreşte, şi
cloşca cum cloceşte, şi toate celelalte minunăţii cu care grădina-
curtea-şi-livada te înmiresmează şi te luminează.Aavut şi-un necaz,
chiar două, c-un ţînţar, care l-a ţînţărit, şi c-un cocoş, care i-a
compostat un degeţel... Că şi Vlăduţ dădea prin gărduţ şi-l tot
provoca la pe cocoş
Încă de pe la doi ani, mult i-a plăcut lui Vlăduţ bastonul

Bunicului-cu-barbă! Cum apărea la uşă, cum i-l lua. Alergau
împreună că şi bastonul vroia s-alerge cădeau, îşi stîlceau
genunchii şi coatele, se smiorcăiau un pic de durere, dar o luaumereu
de la capăt. Pe baston urmele acestui cros se văd şi-acum, are faţa
cam stîlcită, zbîrcită, dar încă de colo-colo... În mod ciudat
sau nu? Ioana a ignorat complet bastonul, iar barba Bunicului, deşi
albă, i s-a părut mereu prea ţepoasă, pentru obrăjorii ei. Şi mai are un
motiv, Ioana, să fie (un pic) supărată pe Bunicu-Nicu-cu-barbă şi (tot
un pic) geloasă peVlăduţ: că, uite, luiVlad, Bunicu` i-a scris tot felu`
de poezii, iar ei niciuna, fie cît de mică, măcar cît pentru o furnică...
I-o fi secat Bunicului inspiraţia, sau ce? Doar, cînd merge la el în
vizită, ea, Ioana, îi prezintă un adevărat , tot repertoriul ei de
cîntec, joc şi voie bună.

a unui
bunic adevărat. Un bunic adevărat trebuie
să poarte baston. Nu zic că toţi bunicii au baston, sau că, cei

care n-au baston, nu-s bunici adevăraţi. Se poate şi-aşa, şi-aşa. Ca
dovadă, Vlăduţ are un bunic cu baston şi unul fără baston. Un bunic
cu barbă şi unul fără barbă. Altminteri, ar fi fost şi greu să-i
deosebească, întrucît pe amîndoi îi cheamă Nicolae. Aşa, i-a fost
foarte simplu: - A venit Bunicu'-Nicu-cu-barbă! Sau: - Vreau la
Bunicu-Nicu-fără-baston!

să vorbească-n poezii
: Bine că/nu sînt fetiţă,/să mă-mbrac/doar în

rochiţă/şi să port pe cap/fundiţă !//Dar vă spun/că mi-ar fi drag/să
am şi/o surioară,/de codiţe să o trag,/doar un pic,/cît să n-o
doară.../Cum fac cuAmalia/cînd rămîn doar eu cu ea...

Hai,
terminaţi-o cu povestea asta, n-a fost vorba de nici-o barză! La
Horleşti, da, acolo copiii-s aduşi de berze, că au cuiburi pe case sau
pe stîlpi de telegraf, au unde să-i culce. Dar la Iaşi, unde vedeţi voi
berze? Pe Ioana, sigur, a purtat-o mami-n burtică. Am văzut-o şi-am
şi auzit-o cum creşte, că, uneori, mamimă lăsa să-mi culc urechea pe
burtica ei şi să ascult inimioara Ioanei cum bate: tic-tac, / bum-bum,
/vin acum!/vin acum! Şi m-am tot gîndit şi chiar am întrebat-o pe
mami: cum, pe unde o iasă Ioana de-acolo?Prin buric? Prin urechi?
Pe gură? Şimamimi-a zis: Nuuu, uite-aici, pe burtică, domnu doctor
o să facă o tăietură, o operaţie, şi pe-acolo o să vină-n lume surioara
ta. Şi chiar pe-acolo a venit...

kwan-ki-do

se poartă

şou
Iar Bunicu spune şi el vreo poezie închinată

lui Vlad, şi niciuna închinată mie... Ca şi cum, dacă Vlad a venit
primul în lume, toate drepturile la poezii îi sînt rezervate lui, iar mie,
finc-am venit pe locu doi niciunu. Dreptate-i asta? Simt că-mi dau
lăcrămuţile, dar mă ţin cît pot de tare, să nu mă fac de rîs, să mă
creadă o smiorcăită şi-o alintată şi să-nceapă, care mai de care, să
mă-ntrebe: ce am?!

-

.

- -

-

- -

-

-

-

…Cînd Ioana a împlinit cinci ani şi-o zi, i-a fost dată, pentru
cîteva ore, în grijă, Bunicului-care-n-a-scris-nicio-poezie-pentru-ea.
Dacă nu cumva el i-a fost dat ei în grijă... Ioana a mai fost de zeci de
ori la Bunicu-n vizită, împreună cu mami, cu tati, cu Vlăduţ... Dar
niciodată n-a rămas acolo, doar ea - şi Bunicu! De fiecare dată, cei
doi nepoţi i-au prezentat un, de neuitat, spectacol. Vlad, cu
demonstraţiile lui de kwan-ki-do, pur şi simplu îi tăia respiraţia.
Ioana cînta, recita, dansa. Şi, cînd îşi epuiza repertoriul, improviza.
Adică începea a spune, cu glas tare, fel de fel de ”poveşti”. Bunicu a
crezut că-s învăţate pe de rost, dar i s-a şoptit (discret) că nu, le
inventează atunci, pe loc. Sînt unice şi irepetabile. Cînd
încep a trăncăni de-ale lor, şi nu prea omai iau în seamă, Ioana - ce să
facă?Animă o lume a ei, de care ăştia, adulţii, habar n-au. Chiar, ştie
cineva ce se petrece, cu adevărat, în căpşorul unui copil? N-au trecut
neobservate, desigur, puseurile de gelozie dintre cei doi, diminuate

cei mari

Aurel BRUMĂ

S ne juc m ...ă ă
Vocea aparţine lui Rafael, urechile sunt ale celorlalţi,

pasagerii din compartimentul trenului care are şi
locomotivă, mecanic, controlor de destinaţii şi sticle la

geamuri.
Rafael şi Ceilalţi: Tânărul cu Cercel, Bătrânul şi Doamna Surâs

plus cei doi Îngeri incomod aşezaţi în plasa de bagaje, singurul loc
mai înalt,mai pe deasupra.
Doamna surâde curios, într-un singur fel, nemişcat, un carton, o

mască, şi doar globurile ochilor au oarecari uşoare mişcări de
giruetă. Nu şi buzele. Buzele ies din carton şi spun cuvinte:
Imposibil, dragul meu copil. Nu avem după ce să ne ascundem, e
spaţiul ăsta, locul ăsta, banchetele. Nici unul după celălalt nu ne-am
putea ascundedeşi ideea,mda, ideea.Ar fi fost interesant.
-Ar fi fost că este, se prelinge replica lui Rafael. Dumneavoastră

deja v-aţi ascuns de ceilalţi. Staţi în spatele zâmbetului, „sâc, nu ştiţi
unde sunt, cine sunt”. Domnul cel tânăr e dincolo de aici, aşa cum
pluteşte între căştile telefonului, iar domnul mai mare ca noi, bunic -
desigur, s-a ascuns îndărătul pleoapelor. Stă aşa, nemişcat, şi tresare
doar când aude semnalul unui alt tren care aleargă în sens invers de
cummergemnoi.
Îngerii fac semne: „Gata Rafael, ajunge, dânşii şi-au plătit

biletele, nu tu.Nu-i treaba ta”.
Bine, recunoaşte tânărul, să zicemcăm-am ascuns după căşti. Şi

chiar aşa este fiindcă bateria i-pod-ului este descărcată demult. Aşa
este. M-am ascuns fiindcă, de obicei, în tren, se pun prea multe
întrebări şi nu cred că am răspuns pentru toate. N-am citit cărţile care
trebuiau, n-am ascultat cuvintele care cuvântau şi, vorba cuiva, mi-
am plătit biletul, sunt un călător în regulă, fără obligaţii faţă de
cineva, chiar şi faţă de tine.

-Te joci de unul singur?
-Într-un fel, da. Mă ascund de ceilalţi şi, mai greu, de mine

însumi, de propriile întrebări. Până acum, cumici excepţii, am reuşit.
Şi chiar mă mir cum de a reuşit vocea, propunerea ta, să treacă de
bariera refuzului meu de a comunica cu ceilalţi. Poate pentru că, aşa
cum te văd, semeni cu Rafael, pe care nu l-am mai văzut de
cincisprezece ani.
-Dar eumă numescRafael!
-Am bănuit. Dar acum este prea târziu să ne mai jucăm de-a

fratelemare şi fratelemic, de-a eu şimine.
Cuvintele tânărului, rostogolite, lovite de pantofi, de marginea

banchetelor urcau ca nişte baloane de săpun. Al Doilea le spărgea cu
degetul arătător, eclozând multe, multe semne de întrebare. Avea şi
el căşti, muzică -sigur, fiindcă dirija cu palmele desfăcute, un evantai
răcorind interiorul compartimentului.
- Trenul, domnule Bunic, nu-i ca mănuşa, ciorapul sau şoseta.

Dacă puimaieul întors, să aibă cusăturile la vedere, e rău, ca şi cum s-
ar mişca acele ceasului în sens invers. Nici copacii nu cresc cu
rădăcinile în sus, nici caii nu aleargă pe şira spinării. Dar un tren... Un
tren poate fi inversat printr-un alt tren. Asta se poate. Vreţi să
întoarceţi trenul?
De după storurile genelor gălbui apărură irişii verzui, mişcaţi de

vălurirea lacrimilor.
-Am fugit de copii, de nepoţi. M-am ascuns în trenul ăsta. Nici

bilet nu am, nici nimic. Totul a rămas acolo, lucruri inutile cum şi eu
inutil acelora. Voi fi util controlorului care va avea nevoie de mine
pentru amendă, proces-verbal, adresă, nume şi prenume... Oare cei
de acasămă caută?
-Sigur că te caută, domnule Bunic. Au cercetat toate locurile

ascunse din casă, din grădină, de dincolo de gard. Singurul loc în care
încă nu au cercetat suficient sunt inimioarele lor. Oare te vormai găsi
acolo?
Doamna Surâs plecase dintre ei în propriile amintiri. Cu fiecare

nouă pagină întoarsă o altă şi o altă mască se desprindea vibrând
deasupra gulerului dantelat, până dispăru ce era deasupra gulerului şi
sub guler, şi însăşi Doamna. Pe banchetă - un bilet de tren şi un
bileţel: .
Se numea doamna , chicoti primul Înger, un chicot, atât,

fiindcă la al doilea, fie din cauza mănuşii neîntoarse, a măştilor
ciudate sau altceva, frâna bruscă a locomotivei amestecă lucruri şi
oameni şi lucruri după regula un cucui şi doi cucui, ptiu,ptiu,ptiu, şi-
atât, nu spui! Cine scuipă primul câştigă. Ce câştigă?Asta să-mi spui
tu!
Şi în atâtamişcare se mişcă şi uşa rabatabilă a compartimentului.

Controlorul şi buzele de submustaţa acestuia.
-Societatea de mersuri pe căi feroase îşi cere scuze de la călători

pentru acest incident. Tocmai eram în cruce cu celălalt tren, cel care
mergea în direcţie opusă, când între noi şi între ai au apărut inorogii.
-Inologii?
-Exact, micuţule domn. Inorogii cu „r” de la Rafael. Ca să nu-i

lovească, mecanicii celor două trenuri au frânat din frâne. Vestea cea
bună este că nici unul dintre dânşii nu a fost lovit. Priviţi-i!
Dincolo degeam, aliniaţi, unicornii.
-Dar avem o problemă: Şeful, cel cu un surplus de coarne, refuză

să se dea de pe linii.Aşteaptă ceva. Şi nu ştim ce să facem. Poate ştiţi
dumneavoastră.
Ştim că ştim. Inorogii nu sunt inorogi ca unicorni ci sunt

mesagerii unor copii care au inimile incomplet locuite.Aţi putea să-i
oferiţi Bunicului braţul şi să-l conduceţi în trenul celălalt?
-S-ar putea, dar avemoaltă problemă, cea a biletului de călătorie.
-Acesta ar fi suficient?
Tânărul fără căşti ţinea în palma desfăcută biletul lăsat de

DoamnaSurâs.Avea umerii ridicaţi, aşa se întâmplă cumirarea, la fel
Rafael, ba şi aripile celor doi îngeri erau ridicate cât pentru patru
mirări.
Domnul Controlor prinse biletul între două degete, sub ochelarii

crescuţi brusc deasupra nasului şi, ca la o comandă de general sau
Director General îşi pocni carâmbii pantofilor, săltă palma sub
cozorocul şepcii şi, onor la drapel, îl salută pe Bătrân, Bătrânul pe
ceilalţi. Ieşiră împreună, (cum de-au încăput pe uşă, asta este
imposibil de explicat), iar dincolo de fereastră căiuţii cu aripi
nihoteau bătând cu copita unu-dreapta din faţă, în toba de verde a
ierbii.După unminut cât două trenul îşi continua drumul.
Şi acumce facem, întrebăRafael.
-Ne jucăm de-a degetele. Când desfac pumnul, tu la fel, fiecare

cu unul, două, trei, patru sau toate degetele răsfirate. Dacă se
potriveşte numărul, câştigăRafael.
-Şi dacă nu?
-Tot Rafael câştigă. Doar ţi-am spus că mă numesc Rafael, ca pe

frateleRafael şi alţimulţi care ştiu sau nu că sunt...Rafael!

PentruBunic. Ca de la nepoţi
Cadela

Feti
i

ţa care
îş spune poveşti

însă, de la an la an. Cum fiecare ştie, apoximativ, rolul celuilalt, bine-
nţeles că recitalurile devin mixte, spre bosumflarea bruscă (şi
trecătoare) a protagonistului.Vlad, ca un ommare, deja dă dovadă de
înţelepciune, şi-o lasă ”pe cea mică”, pe furnică, pe albinică, să-şi
facă numărul, privind-o cu superioară îngăduinţă. Îl enervează,
desigur, dar cît o iubeşte!Asta, evident, nu se spune, se simte. Numai
să încerce careva, pe la , s-o supere cu ceva! Îi arată el ce-
nseamnă un campion european...
Pentru marea încercare de ieri, Ioana a fost adusă împreună cu

toată : un căluţ (de porţelan?) - care n-a nechezat nici
măcar o singură dată (fusese bine hrănit, adăpat...); căţeluşa Mimi,
care l-a... lătrat de cîteva ori (electric). Uau, ce s-a mai speriat
Bunicu! O carte de colorat, cu creioanele aferente.

); păpică (iaurt cu ); schimburi (atît pentru iarnă, cît şi
pentru vară...; dacă, peste zi, se schimbă anotimpul?!); sfaturi, atît
pentru ea, cît şi pentru el... În definitiv, era, pentru ambii, o
experienţă-limită. El, Bunicu, încă de alaltăieri îşi pusese întrebări
retorice: oare o să se descurce?! Cînd venea doar în vizită, cu toţii,
Ioana nu prea se dădea dusă, dar acum?! Trebuie să fiu inventiv, şi-a
zis Bunicu, aproape la fel de inventiv ca ea. , mai întîi, o
plăcintă cu brînză. Şi cu stafide. Şi cu esenţă de vanilie, ca să aibă un
miros tentant. N-a mai inventat, că era cam greu, ştrudel - l-a
cumpărat de la chioşcul din gang. Împreună cu un bucheţel de
banane. Pentru o foame de Scufiţă Roşie, care ar fi înghiţit ea, lupul,
şi nu s-ar fi săturat, mai avea în o ciorbă rădăuţeană, sărmăluţe-n
foi de varză (şi de viţă), piept de pui, cu garnitură de cartofi (la
cuptor), salată de sfeclă roşie...

, îşi zicea Bunicu-care-n-a- scris-nicio-poezie-pentru-Ioana.
În rest, parcă i se golise capul de gînduri, n-avea nicio idee despre
desfăşurarea acţiunii. Cînd i-au dat-o-n primire,tati-mami erau şi ei
stresaţi.

grădi

bibliografia

(Bunicule, ce
culori combin, ca să-mi iasă verde? Bunicule, hai să-ţi arăt cum iese
gri. Vezi? fulgi

A inventat

frigi

Gastronomic, se pare că stăm destul
de bine

În caz de ceva,mă suni pemobil!
În prima oră, s-a consumat o porţie zdravănă de . Bunicu

a trebuit să zapeze mai multe programe, pînă să nimerească
animatele dorite de Ioana. Şi-a constatat că fetiţa-l ştia pe de rost,
filmuleţul, cînta şi dansa în ritmurile lui. Şi-a mai constatat (în gînd),
că de mult nu se mai uitase la , încît a prins a fredona (că de
dansat era mai greu) împreună cu fetiţa şi cu (de toată
nostimada) de pe ecran. Pe urmă, cînd i s-a părut că ar cam fi destul, a
tatonat-o: Se aştepta la proteste, cu lacrimi
şi, mai ales, cu Dar Ioana deja începuse să
deseneze. Drept pentru care şi Bunicu a prins a scrie despre

După încă vreo oră, au mîncat împreună, doar
delicatesurile, nici vorbă de ciorbă şi alte cele.Apoi, Ioana a început
să-şi spună iar Bunicu şi-a continuat lui, la
calculator. Pînă cînd Ioana, văzîndu-l aşa dedicat computerului, l-a
întrebat: -

Aşa căBunicu a trebuit (ca-n să-şi amîne
povestea, şi să-i predea fetiţei o primă lecţie de şah. Nepedagogic,
sărind peste obligatorii etape. Oricum, a mai trecut o oră, fără ca
vreunul să-l supere, cu ceva, pe celălalt. În timp ceBunicu se strofoca
să inventeze ceva, fetiţa i-o lua, mai mereu, înainte.

Întîi făcea echilibristică, în genunchi, pe spaţiul dintre fotolii, apoi,
tot acolo, în picioare...
După vreo patru ore, Bunicu a vrut să-i sune pe părinţi, să le

spună că totul e ok. Dar o voce impersonală, din telefonul mobil, l-a
atenţionat: Mda, numai la
asta nu se gîndise! Dacă se-ntîmpla ceva, cum ar fi dat de veste?!
Asta-i cînd eşti Bunic: uiţi lucruri esenţiale, şi-ţi aminteşti de tot felu
depoveşti de-adormit copiii...
La plecare, Ioana l-a îmbrăţişat, l-a pupat... Barba Bunicului

parcă numai era aşa înţepătoare...

animate

desene
animatele

Pot să-nchid televizoru?
vreau la mami, la tati!

un alt
bunic adevărat.

poveşti, povestea

Ai jocuri? -N-am jocuri. Doar şah... -Şaaah? Vreau şi eu
şah! Omie şi una de nopţi)

Uite, vezi, mi se
clatină un dinte... - Dă-l ciorilor, că-i dinte de lapte, să-ţi aducă unu
de os... -Bunicule, poţi să te urci aici? - Nu pot... Da aici? - Nici atît...

Înainte de a suna, verificaţi-vă creditul!

Măriuca MATEI, clasa a-VI-a, Colegiul “C. Negruzzi”



10 cronica veche

CRONICA LITERELOR

Virginia BURDUJA

Am primit în sfârşit cea mai mare bucurie a sufletului meu
îngrozit de prea lunga voastră tăcere. Am reînviat, cerul s-a
luminat, frigul şi foamea au dispărut când am citit pe plicul
primit adresa voastră. Pruncul Isus mi-a adus veşti de la voi în
sfânta săptămână a Crăciunului şi sunt cu adevărat fericită
pentru că sunteţi cu toţii vii şi sănătoşi, pentru că aţi reuşit să
vă adunaţi lucruşoarele pentru care Tataia a muncit o viaţă
întreagă. Vă rog, fetelor, mai uitaţi-vă din când în când şi la
dulapul meu, aerisiţi-l, să nu intre cumva moliile să-mi
distrugă trusoul. Poate mă întorc în Ţară, poate voi avea
norocul să fim iar împreună, strânşi în jurulmesei încărcate de
Mamaia cu caltaboşi şi tobă, cu cârnaţi şi curcan umplut, cu
aromate felii de cozonac pufos între straturi de nucă multă,
multă, înecată în ciocolată. Gata cu amintiri gustoase, dejamă
ustură stomacul.
Îmi pare nespus de bine că Luci seamănă cumine, să am şi eu o
fetiţă în România mea, sunteţi de acord? Şi dacă deja
croşetează, combinând perfect culorile, e extraordinar, chiar e
fata mea. Te rog, Martha, trimite-mi cât poţi de repede
fotografia ei de la un an şi opt luni, aceea cu breton. Şi încă una
cu voi toţi adunaţi în faţa casei. Şi cel mai bine ar fi să-mi scrii
din două în două zile, să-mi povesteşti ce-aţi mai făcut, ce s-a
mai întâmplat, cum e vremea, ce aţi mâncat, poate şi de vecini
îmi scrii un cuvânt. Le-aş citi seara, înainte de culcare, şi gata,
adorm cu gândul la voi şi coşmarul cel negru fuge din capul
meu, se sperie deprezenţa voastră.
Fotografia pe care v-o trimit acum e cam urâtă, dar e singura
făcută anul acesta, mi-a rămas de la Ken Karte, v-o trimit aşa
pentru ca voi să mă recunoaşte-ţi când voi veni acasă. Acasă.
ÎnRomânia.
Mă bucur că toarceţi mai bine decât mine, că vă croşetaţi
pulovere şi fuste, acum, când bombele nu mai şuieră, nu mai
omoară oameni şi clădiri, să fim din nou curate şi elegante cum
ne-au învăţat Bica şi Mamaia. Dragă Mamă, ce mai faci?
Doamne, nu găsesc cuvinte pentru dorul de mata. Să mai stăm
amândouă la un sfat în bucătărie, să mă înveţi una, alta, să mă
cerţi cu duioşie ascunsă în ochi, abia acum, reamintindu-mi,
am înţeles că numai dragostea pentru mine, pentru noi toţi, te
îndemna să fii aspră cu noi. În zbor aş veni acasă. Te rog,
scumpa mea mamă, să nu te superi că ţi-am scris puţin, dar să
ştii că atât timp cât voi trăi te voi iubi mereu, întruna te voi
păstra în inima mea, în fiece moment vei fi lângă mine, îţi voi
auzi glasul spunându-mi dacă trebuie s-o iau la dreapta sau la
stânga. Atunci când îmi este prea greu, îţi simt mâna
mângâindu-mi fruntea şi te visez, măicuţa mea. Te visez des şi
atunci coşmarul cel fioros, cu neînchipuite fiare, în pulbere se
preface. Odată, cam prin februarie 1945, te-am visat la masa
de sub nuc, îmi întindeai farfuria în care plăcinta cu brânză
răspândea aroma vaniliei, vedeam galbenul pălit al firelor
subţiri de lămâie întreţesute în coaja arămie. Şi purtai mantoul
cel negru cu gulerul de vulpe dăruit de Tataia de ziua matale.
Străluceai de frumuseţe şi bunătate, numai peminemă priveai.
M-am trezit deodată, întunericul din încăpere negru era,
ultimul an năvăli peste mine, doamne, nu mă mai puteam opri
din plâns. Am căutat fotografia dumitale în poşetă, acolo am
ascuns-o, am sărutat-o de multe ori, din nou plângând. Îmi
zâmbeşti acum de la capul patului, i-am făcut fotografiei o
ramă din mătase bleu, mi-a rămas o fâşie de la o bluză a
propietăreseimele.Bertha o cheamă.
Mereu mă gândesc la voi, mereu mi-e dor de voi. Aflu atât de
târziu de Mama Mare, cum nu a murit ea liniştită, cum şi-a
petrecut ultimele ei zile muncind din greu, ca o slugă, la femeia
aceea care a adăpostit-o atunci când aţi pierdut-o voi, în
refugiu. Cum să pierzi un om? Dar şi eu m-am pierdut atunci,
oare de ce întreb? I-a scurtat zilele punând-o să plătească
găzduirea cu viaţa. Numi-aţi spus unde s-a stabilit Sorin, i-am
scris la vechea adresă şi numi-a răspuns încă. La fel ampăţit şi
cu Angela , nici de la Silvia nu am primit nimic. Trimiteţi-mi
adresele lor, vă rogmult, nu uitaţi de fotografii.
Nu ştiu cum voi petrece Crăciunul, nu am nimic drept să vă
spun. Lemnele sunt puţine, la fel şi cărbunii. În dormitor nu fac
foc niciodată, aici nu se obişnuieşte. Adorm repede sunt foarte
obosită. Acum am concediu două săptămâni, dar lucrez
croitorie şi pentru mine şi pentru vecine. Toate rochiile mi le-
am cusut singură, fac şi pălării. Am bani, dar întrebarea e ce să
fac cu ei?Cănimic nu se poate cumpăra fără puncte şi punctele
nu sunt pentru străini. Chiar dacă lucrează cum lucrez eu în
sectorul american. Dar nu mă ocolesc bucuriile. Vinerea
trecută am primit cadou de la prietena mea care s-a logodit la
Paris, o pălărie chiar din Franţa, mi se potriveşte perfect, are
unbormare, ondulat şi e neagră.

Vă sărut fierbinte pe toţi,

2-XI-1946 / Dingolfing Fata citi încă o dată scrisoarea, o netezi duios, o sărută, după
care se chinui s-o împăturească în aşa fel încât să intre în
plicul dehârtie de împachetat, lipi timbrul de 75 de pheningi,

scrise cele două adrese, a sa în colţul din dreapta sus: Catinca
Predescu, Nd. Bayern, Griess, Str. 375/bei Familie Engl/Amerikan
Zone Germany/ Rumänisch”. Şi inima i se strânse din nou: ori de
câte ori specifica „Rumänisch” pe vreo hârtie ştampilată oficial i se
reamintea, că locul ei de fapt nu este aici, că nu aparţine nimănui.
Oricâte zâmbete şi vorbe frumoase o întâmpinau, oricât de harnică,
de curată, de frumoasă, de deşteaptă s-ar dovedi, ştia că , pentru
oamenii locului, rămâne o străină, o venetică. Gata să fie expediată
acasă ca un colet complet nefolositor. Strânse umerii, apoi îi
sumeţi, îndreptându-i brusc: ea îşi hotărăşte singură firul vieţii, pe
unde-l răsuceşte, pe unde-l trece. E viaţa ei. Cu dragostea ei Lu. Cu
dorul de casă. Doamne, cum să le împace? Îşi şterse în grabă
lacrimile când auzi ciocănitul discret al Berthei. Avea în mână o
farfurioară cu un cartof copt, cald încă. I-a dat-o fără un cuvânt,
doar cu un părelnic zâmbet care-i alungea neplăcut buzele subţiri,
cam vineţii în ultima vreme. S-a aşezat pe marginea patului,
niciodată nu o mai făcuse până atunci, şi-a tras inutil volanul
capotului peste genunchii ascuţiţi, a oftat şi a lăsat ochii în jos când
a început să vorbească:
-Vin de la „denazificarea” lor. Vor să ştim totul despre Dachau şi
Buchenwald. Dacă refuzam să mă duc la cinematograf să le văd
crimele comise în numele nostru, nu mai primeam cartele de
alimente. Ştiam eu ce fac ei la Dachau? Sau în celelalte lagăre? De
ce mă chinuie acum când nu-mi găsesc fata? Când nu ştiu ce s-a
întâmplat cu ea? Sunt eu vinovată cu ceva? Spune şi tu! Tu te-ai fi
uitat? Eu nu am putut! În cinematograf m-au obligat să intru, dar
ochii nu mi-i puteau controla. Şi chiar dacă i-am ţinut închişi, nu
voi putea uita niciodată cele câteva imagini zărite. Nici cei de-
alături nu priveau ecranul. Toţi aveau ochii închişi. O sală oarbă.
Reeducată cred ei. Pregătită să intre curată, lipsită de crude
amintiri, într-o nouăviaţă. Cumorţi fără de număr.
Femeia opri brusc şuvoiul de cuvinte, îşi trase ciorapul de lână
răsfirat peste glezna umflată şi scoase din buzunarul şorţului două
foi, omniprezentele chestionare din ultima vreme. Catinca zâmbi
fără voie. Uite şi hârtiile poreclite „Persil” , cunoscutul detergent,
certificatele de bună purtare în aşa fel întocmite încât nu numai
suspecţii pentru care fuseseră de fapt pregătite ieşeau curaţi ca
lacrima, ci chiar şi înverşunaţii colaboraţionişti.
- Şi dumneavoastră trebuie să completaţi aşa ceva?
-Aşa s-au gândit Ei că ar fi corect pentru noi toţi.
Catinca nu întrebă la care Ei se referă Bertha. I-a luat hârtiile din
mâna tremurândă şi a început să completeze Fragebogen-ul, atentă
să nu-i scape ceva din răspunsurile Berthei. Căreia mâna dreaptă îi
tremura făcând-o de ruşine. O ţinea mereu ascunsă în buzunarul
larg al şorţului. După un şoptit, anevoios, „danke schön”, Bertha se
îndreptă spre uşă, dar, după doi paşi, se întoarse:
- Şi ieri au murit zece oameni într-o gară din Berlin. Nu vă mai
duceţi de Crăciun acolo. Rămâneţi acasă. Îţi dau cadou o căldare de
cărbuni să vă fie cald în seara deAjun.
Intimidată deodată, poate de folosirea pluralului care-l includea şi
pe Lucacz, prima oară prezent în conversaţia lor, femeia ieşi,
închizând repede uşa. Să nu intre gerul. Catinca se aşeză, sfârşită
deodată, exact pe locul, cald încă, de pe care se ridicase nemţoaica.
În minte i se îmbulziră deodată refugiaţii Europei, încolonaţi,
împovăraţi sub geamantane, genţi umflate, baloturi monstruoase,
cei mai norocoşi împingând cărucioare de copii supraîncărcate,
aici zăreai o plapumă, dincolo o tigaie sau un ceas, ocolind Fordul
părăsit, albit de praf, rămas pe două roţi, parcă ar fi o bicicletă,
râsese Lucacz în timp ce-i povestea ce a văzut el când şi-a vizitat
fratele stabilit în München. Lu vroia să se întoarcă în Polonia lui.
Oare ştia că în Varşovia o persoană din cinci suferea de
tuberculoză? Îşi duse o mână la fruntea fierbinte, se uită în oglinda
atârnată deasupra mesei rotunde, petele roşii, specifice plămânilor
bolnavi, nu-i colorau încă obrajii, doamne, doamne, dar ce foame i
s-a făcut deodată. Se uită pe masă, coaja brună a cartofului adus de
Bertha crăpase în câteva locuri, dar leguma se lăfăia subţiratecă în
porţelanul scump din serviciul Berthei, folosit mereu de la ultimul
raid american, crinii aurii se arcuiau delicat spre margine în jurul
lui, aşteptai să se dea de trei ori peste cap şi în copan auriu să se
transforme. Fata îi mângâie boarea caldă, îl curăţă aşezând grijuliu
cojile în farfurie şi îlmâncămestecându-i îndelungmiezul alb, uşor
dulceag, culegând fiecare firimitură. După ce l-a terminat şi-a
masat ca de obicei stomacul, luă din nou farfurioara în mână, privi
cojile, o luă pe ceamaimică, de ce nu se gândise până acum?, o luă
delicat, o împinse în gură şi începu s-o mestece din ce în ce mai
hotărât. Nu învăţase ea la şcoală că vitaminele ciopor se adună în
ultimul înveliş al legumelor, generic numit coajă? Ei, da, Catinca
dragă, acum mănânci vitamine şi devii mai puternică. După ce
termină totul, lăsând crinii aurii să-şi odihnească eleganţa pe
marginile imaculate de porţelan alb, se dezbrăcă rapid, îmbrăcând
deasupra furoului subţire o cămaşă lungă, împletită din lână, nu o
mai vopsise, iar deasupra îşi trase halatul gros de stofă din păr de
cămilă, căpătat în schimbul transformării unei pălării vechi într-
una nouă. Fusese o afacere neaşteptat de avantajoasă pentru ea. Da,
mâine se vaduce la Ioana.Dar nu singură, ci cuLu, dragul de el.

Dragii mei părinţi şi surioare,

Abia a treia zi a expediat scrisoarea. După fustele comandate de
verişoarele Berthei, şi-a terminat propria-i rochie, Ioana şi Bill îi
invitase, pe ea şi pe Lucacz, la sărbătoareaAjunului. S-a bucurat că
nu va mai merge la Berlin, că nu va mai petrece Crăciunul în
singurătatea de anul trecut. Când şi ea, şi Bertha, se refugiaseră
dincolo de uşile lor zăvorâte. Tremurând de spaimă şi de frig. O, ce
frig i-a fost. Încă nu-l cunoscuse pe Lu, nici nu-şi închipuia că va
întâlni vreodată un omca el.Nici peBill nu-l cunoştea încă. Doar pe
Ioana, fata care i-a luminat sufletul din clipa în care s-au trezit una
lângă alta în camionul care le-a schimbat viaţa. Şi astăzi, când a
strigat-o în Marienplatz, cu zâmbetul ei de blondă cuminte, un val
de fierbinte bucurie i-a încălzit sufletul înainte de a-i auzi vorbele:
- Veniţi la noi diseară. Bill a căpătat un ..., nu , nu-ţi spun! Surpriză
totală! Trebuie să petrecem Crăciunul împreună.. La ora şase e
bine? Săptămâna trecută, după ce ţi-ai luat liber, ne-am mutat în
Mayrhofen, Bill a vrut să fie prezent nu numai în biroul militar al
guvernului SUA, ci şi acolo, doar ei au lipit satul acela
Dingolfingului, la începutul anului.
Şi ce i-a mai spus? Că se vor căsători, că, la început de ianuarie, cel
mai târziu în februarie, vor pleca înAmerica. Părăsind-o. Dar ea nu
e singură, e cu dragul de Lucacz.Maşina asta de călcat s-a prostit de
tot, se răceşte prea repede, noroc de cărbunii dăruiţi de Bertha.
Rochia ei verde de catifea de mătase, fronsată deasupra sânului
drept mult peste umăr, într-o broşă de aur, un dragon dăruit de Bica,
Catinca o ascunsese mereu în sutien salvând-o, îi e puţin largă, dar
se va mai îngrăşa ea. Şi Lucacz nu mai vine De ce întârzie? Doar
trebuie să i-l prezinte Berthei. Poate de Revelion. A sosit! O bătaie
abur în geam şi polonezul ei intră pe uşa grabnic deschisă.
Îmbrăţişare, fata închide ochii, îi deschidemari deodată, vai, rochia
mea proaspăt călcată şi unduioasele luminiţe aprinse în ochii
bărbatului se sting, ordinea fiind restabilită. Dinspre pachetul pus
pe masă de Lucacz vine o cunoscută aromă, stomacul fetei iar o ia
razna, trebuie să mănânce cumpătat, altfel îi va fi cu siguranţă rău.
Îşi îmbracă mantoul larg, apoi îşi potriveşte pălăria cea nouă,
muflonul o transformă brusc, Lucacz pare acum un student sărac,
un puccinian Rodolfo. Se uită la ea fără de voie intimidat, regretă că
nu are hârtie şi cărbune la el, s-o schiţeze cel puţin. Aşa o va picta,
nu cu mantoul, ci cu rochia asta şi cu pălăria cea nouă. De unde o
are? Gelos cumva? Nu, fata asta îl iubeşte numai pe el şi e cinstea
întruchipată. Cine ştie câte nopţi a muncit pentru a arăta acum ca o
adevărată doamnă.
-Mergem?
-Sigur, un pic de ruj şi ieşim.PeBertha ţi-oprezint deRevelion. Sau
mâine, e bine?
Au străbătut oraşul repede, Catinca ţinându-i braţul strâns, aproape
lipindu-se de trupul lui mare şi ciolănos. Îl iubeşte pe Lu, neputinţa
de a renunţa la el iubire înseamnă şi bucuria care o încălzeşte ori de
câte ori se întâlnesc şi oricât de frig i-ar fi tot iubire înseamnă. Şi
rarele clipe când îi mângâie părul, când o sărută, doamne, uită tot
răul din jur şi s-ar scufunda în fericitul timp o viaţă întreagă. Cum
să-l părăsească?
-Bine că aţi apărut, am obosit de când ne tot uităm pe fereastră, îi
primi cu râs sonor Bill. Nu ştiu dacă îl cunoaşteţi pe colegul meu,
locotenent Jonathan Johnson III, familia lui a clădit biblioteca
universităţii Baylor din Texas, drept pentru care dumnealui se
încăpăţânează să scrie poezii şi acum, la vreme de război. Sonia,
logodnica lui, aviatoare încercată, londoneză şi expertă în Van
Gogh, o ajută acum pe Ioana cu masa. Te rog, Kathy, du-te şi tu sus,
se vor bucura să te vadă, adăugă el în timp ce-i luamantoul şi pălăria
cu un uau admirativ la vederea rochiei. Ca întotdeauna cea mai
elegantă! Ar trebui să veniţi, voi, europencele, să le învăţaţi şi pe
femeile noastre să se îmbrace. Gata, te-am complimentat, sus cu
tine. Băieţi, am câte o sută de grame de scotch veritabil, l-a adus
aviatoarea noastră. Îl vreţi acumsau dupămasă?
- Ce întrebare e asta? Cine ar putea aştepta atâtea ore, izbucni
Lucacz într-un râs potolit.
În salonul prea mare, s-au instalat în faţa şemineului de marmoră
verzuie cu striaţii albe. Câteva bucăţi de lemne ardeau mocnit
împrăştiind o vagă undăde căldură, în frigul persistent.
- Ei, Bill, spune-mi repede ce faci cu fatamea?Opoţi opri?Dacăm-
aş căsători cu ea imediat ar mai putea fi expulzată? Am auzit de
acordul de la Halle şi sunt de-a dreptul înspăimântat. Vocea
pictorului se pierdu în cărlionţii bărbii stufoase. Îndrăzneşte prea
mult?
- Ei, da, ce-ai auzit e adevărat.Faţa tânărului se posomorî
amintindu-şi deodată de crima mârşavă, involuntara însă, era
convins de asta, comisă de britanici la sfârşitul lui mai 1945, când
militarii lor i-au predat iugoslavilor zece mii de soldaţi şi civili
sloveni fugiţi din Austria. Cu lacrimi în ochi, la miez de noapte,
auzise cumplita destăinuire a unui martor al semnării hârtiilor de
predare/primire urmate de încărcarea în camioane a oamenilor.
Împuşcaţi toţi în pădurile de la Kosevje. Oribil! Îşi scutură meşa
blondă, mişcare prin care dorea să scape de cumplitele amintiri ale
acestui război care-şi permitea să ucidă oameni dăruiţi cu viaţă de
către bunulDumnezeu.Continuă cu vocedeodată obosită:
- Aveţi însă noroc şi tu şi Kathy. Ţările voastre încă nu fac parte din
prea întinsul imperiu al Sovietelor. Vom face tot ceea ce se poate
pentru ca voi să rămâneţi în lumea liberă. Dacă va fi nevoie, veţi
traversa Atlanticul, mama v-a pregătit deja o cameră. Şi, continuă
Bill, deocamdată e trecută doar pe o listă de aşteptare, nu în cea a
urgenţelor. Îţi dau încă o veste bună: am auzit că în curând se va
renunţa la barbaria repatrierelor silite. Mai cu seamă cazul ruşilor e
revoltător. Gândiţi-vă, sunt aproape cinci milioane care vor ajunge
în lagăre de concentrare acasă la ei, în Soviete.
- Ba chiar direct în faţa plutoanelor de execuţie sau în ştreang,
interveni cu glas de bas Jonathan. O lipsă totală de respect faţă de
libertatea de a-ţi alege singur locul în care să trăieşti numai în
gândirea unuimilitar înrăit poţi întâlni.
- Poate au şi ei dreptate, interveni polonezul. Situaţia pare scăpată
de sub control. Nu mai pot uita, eram la Viena, atunci când au

Aproape, departe
e inima mea
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ocupat-o ruşii, şi doctorii austrieci au raportat, după primele trei
săptămâni, comiterea unui număr de peste 80000 de violuri. Vă daţi
seama de amploarea violenţei. Nu vă mai spun ce-am găsit aici.
Iadul! La Berlin oamenii trăiau în pivniţe, în apartamente sparte,
bătute de vânt şi ploaie. De mâncare nu mai vorbesc. V-aţi dat
seama singuri.
- Bea o picătură din fermecata licoare, Lu. Îţi pot spune şi eu Lu?
întrebă Bill, rostogolind o neaşteptată salvă de sănătoase hohote.
Domnilor, bine că trăim, că moartea ne-a ocolit, că ne putem
întoarce acasă, dulce casă, dacă o mai găsim acolo unde am lăsat-o.
La voi mă refer, la tine şi la Kathy. Dar să ştiţi că acum cel mai mult
suferă germanii din Europa de Est. Care pur şi simplu sunt izgoniţi
din locul în care s-au născut şi au trăit Acum sunt siliţi să-şi
părăsească avutul pentru a fi transferaţi în Germania, unde nimeni
nu-i doreşte. Gândiţi-vă, în doi ani numai, în 45 şi 46, trei milioane
de nemţi cu cetăţenie cehoslovacă au intrat în ţara asta distrusă. Nu
mai spun că 267000 dintre ei aumurit pe drum. Cumvi se pare asta?
Uitaţi-vă ce scrie The New York Times, e din octombrie, l-a adus
Jonathan din ultima permisie: „ Gigantica strămutare în condiţiile
în care se desfăşoară sunt fără precedent în istorie. Ede ajuns să vezi
de aproape aceste orori ca să te convingi că sunt o crimă împotriva
umanităţii”!
- Ce sămai spunem de evreii sosiţi în vară din Polonia, peste şaizeci
de mii de oameni... Sărăciţi total, obligaţi să rămână într-o ţară în
care unica preocupare, singurul şi imediatul ţel este supravieţuirea.
Cea fizică! Într-o ţară nimicită, lipsită de legi, de hrană, de locuinţe,
cu administraţia vraişte...
- Ei, aici greşeşti.Aşteaptă un pic şi vei vedea ce se întâmplă după 1
ianuarie 1947.
- Poftim, uimeşte-ne. Ce se întâmplă?, surâsemaliţios Lucacz.
- Se va trece la unirea zonelor britanică şi americană într-o aşa
numită Bizona. Este hotărârea ComisieiAliate de Control, cea care
a pus milioanele de oameni pe drumuri pentru a putea gestiona
haosul de aici. Uite că vor face şi ceva bun.Au pregătit şi o reformă
monetară şi un număr de noi legi care să reorganizeze societatea,
să....
Bill tăcu, în capul impozantei scări cu balustradă sculptată,
apăruseră fetele, în rochiile lor extravagante, coafate îndrăzneţ, cu
ochii strălucind deveselia clipei.
- Gata, domnilor? Poftiţi la masă! Sau nu vă e foame? Glasul
copilăresc al Ioanei limpezi încruntarea bărbaţilor. Da, acum e
Ajunul Crăciunului. Şi ei trăiesc. Şi sunt tineri. Dumnezeu le
îngăduie să se bucure, să lupte mai departe pentru viaţa lor şi a
celorlalţi supravieţuitori. Să uite câteva clipe. Bill hohoti din nou
„Hai, băieţi, se răceşte vânatul” şi toţi se îndreptară spre sufrageria
lungă şi îngustă, mobilată Biedermeier, lemnul lucea maroniu între
pereţii pe care igrasia urcase până aproape de tavanul pictat rococo,
o trăznitoare îmbinare, printre atâţia îngeraşi, flori, colonade şi
muze în transparente voaluri te credeai la teatru. Ce să mai spunem
de priveliştea oferită demasă?Un iepuraş rumenit cu unmăr în gură
trona pe un platou între şapte cartofi aurii.Alături, doi peşti, cadoul
lui Lucacz, când şi cum i-a pescuit din apele îngheţate ale Iserului a
refuzat să se destăinuiască. Pe o farfurioară aşezată între crenguţe
de brad, un bulgăre de unt, cam două linguri, părea un glob
fermecat. Iar alături, adevărată şi aromată, o coptură învelită în
ciocolată, capodopera Catincăi, strânsese făina şi cele trei ouă încă
de la începutul lui noiembrie, torsese kilograme întregi de lână
pentru ţărăncile dintr-un sat unde îşi făcuse o serioasă clientelă,
fiind foarte apropiat deDingolfing.
După ospăţ, ceaiul fierbinte de tei şi coji de măr le păru nectar.
Obosiseră de atâta bine, imagini de-acasă le jucau prin faţa ochilor,
vorbeau vrute şi nevrute numai să întârzie încă, să nu iasă afară, să
nu se despartă încă. Afară nu-i aştepta decât realitatea cea
duşmănoasă şi îngheţată. În cele din urmă plecară totuşi.Se lăsase
un ger pătrunzător şi Lucacz, în vestonul lui subţire tremura.
Strânsese în jurul gâtului fularul lung şi gros împletit de Catinca,
din lână chiar de ea vopsită, strânsese coji de nuci şi foi de ceapă,
ieşise o culoare ciudată. Şi totuşi tremura. Au alergat câţiva paşi,
apoi au mers repede, cât de repede puteau să-şi mişte picioarele
tinere.Aproape îngheţaţi şi peste măsură de osteniţi au ajuns în faţa
casei. Lucacz dârdâia cu faţa învineţită de frig.
- Vino înăuntru, îl invită fata speriată că l-ar putea pierde. L-a iertat
războiul şi-l nimiceşte frigul. Bertha va înţelege cu siguranţă de ce
l-a oprit, de ce i-a permis să intre în casă la o oră atât de târzie. A
aprins cu trei surcele un pumn de cărbuni din maşina de călcat, i-a
făcut un ceai de muşeţel, l-a silit să-l bea fierbinte, l-a silit să se
întindă sub pilota groasă, împingându-l uşor la perete. Şi-a tras
halatul gros deasupra rochiei de catifea şi s-a întins lângă Lu al ei
învelindu-se cu lâna netoarsă din dulap strânsă într-un cearşaf. Îşi
închipuia că doarme cu Sorin, cum au dormit într-o vară la Sinaia,
când Mamaia a închiriat numai trei camere pentru toţi şi Sorin a
început să ţipe că el nu doarme singur într-o cameră fără fereastră.
Ce fericiţi erau, doamne, dumnezeule şi habar nu aveau că sunt
fericiţi. Simţi gustul cozonacului copt de Bunica, auzi colindul.Mi-
e dor de voi toţi, de Crăciunul meu care este şi al vostru, mi-e dor...
Lucacz se răsuci cu faţa spre ea şi fata îndrăgostită îl văzu numai pe
el în lumina lunii puternic năvălind pe fereastră.

Născută la 22 iunie 1941,Virginia Burduja a absolvit cursurile
Facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I.Cuza” din Iaşi.
Profesoară la liceul din comuna Nimigea de Jos/Năsăud timp
de un an, apoi corector la revista „Cronica”, editează, după
1990, reviste magazin pentru copii şi femei, „Doamna T”,
„Pentru Copiii Români”, apărute la propria editură „Acta”, o
efemeridă a romanticilor ani post decembrişti. În 2011, a
publicat romanul „Aripi de cenuşă”, al cărui manuscris fusese
terminat încă din 1996. În prezent, face parte din echipa
redacţională a revistei ieşene „Cronica veche”.

Mihaela GRĂDINARIU

Fragment din romanul cu acelaşi titlu

Confesiunea florii de cireş
Ramură de cireş înflorit în toate anotimpurile anului.Asta

am „recepţionat” la prima întâlnire cu Doamna Lulu
(zisă Virginia Burduja), în întâia şedinţă de redacţie la

care venisem cu inima frunză în vânt şi ochii mirare. Totul îmi era
uimire, de la spaţiile întortocheate şi bogat împodobite ale Galeriei
Dana şi până la oamenii mie necunoscuţi care se alăturau, rând pe
rând, în jurul unei mese rotunde, unde trona, amfitrion parcă
dintotdeauna, un motan fermecat. Mai târziu am înţeles că rolul
tovarăşului pisicesc era de a absorbi surplusul nociv de energie,
încărcându-nemereu pozitiv…
Am descoperit pe parcursul unor ani că surâsul şi lumina

neînserată ale crengii de cireş sunt dublate de o samă şi sumă de
calităţi rare, greu de găsit mai ales acum, în zorii unui veac ce şi-a
făcut din normalitate o hainăde îmbrăcat doar la zilemari.
Discreţie şi modestie. O

vocaţie a culturii de calitate.
Capacitatea de a se bucura, de a
se entuziasma de realizările
celorlalţi. Devotament pentru
revista care îi creşte, de nişte ani
buni, altoi din suflet. Puterea de
lucru şi răbdarea de a sta stâlp
între paginare şi corectură, între
păreri diferite şi uneori
colţuroase. Condei ascuţit şi
tandru. Eleganţă în toate. Vorbă
caldă şi cumpătată, chiar şi
atunci când trebuie să ne tragă
de mânecă pe noi, copiii mai
obraznici, adunându-ne de pe
coc l aur i de amin t i r i ş i
digresiuni colocviale cu
vorbele îngrijorate şi carneţelul
în mână:

Surpriza ceamare a venit odată cu lectura cărţilor sale. Romanul
( , Editura Semperviva, Iaşi 2011) s-a ascuns vreme
de câţiva ani într-un raft al bibliotecii, şi nu a vrut să iasă la iveală
decât acum, un acum al timpului descoperirii de poveşti. Ale altora
şi ale sinelui care se caută neîncetat. Alături, volumul de versuri

(Editura Alfa, Iaşi 2016) a fost darul de suflet al
unei primăveri tulburătoare.
Romanul e un text-metaforă, făurit din fragmente diferenţiate

nu atât prin perspectivele narative, cât, mai ales, prin stilul profund
personalizat al fiecărei secvenţe. Cuplurile se leagă, se stabilizează
şi se destramă straniu, ca şi prieteniile, greu încercate de distanţe din
cele mai felurite: Laura şi Sabin, Ana şi Toma, Ana şi Geo, Geo şi
Luci, Gina (

) şi cohortele de pretendenţi la sufletul şi
trupul ei.
Brodând pe marginea unei posibile crime neelucidate,
dezvăluie poveşti întreţesute despre iubire şi suferinţă

(
), despre drumuri căutate, ocolite, găsite şi

părăsite, despre putinţa şi neputinţa de a scrie şi de a picta, despre
scris ca eliberare din temniţe diferite. Personajele au sensibilităţi
pregnante, acutizate de experienţe traumatizante, transfigurate în
oglinda multiplelor personalităţi:

Vieţile personajelor parcă sunt luate şi date cu împrumut,
, într-o perpetuă

căutare a sensului, a drumului celui adevărat din multiple variante
posibile, cu piedici de tot felul, întru o naştere din nou, din cuvinte şi
soare:

Virginia Burduja portretizează cu aceeaşi măiestrie
individualităţi şi generaţii întregi, potrivnice, vrăjmăşite pe tot
parcursul cărţii, o incursiune în ascunse şi abisale subsoluri fiinţiale
( , va striga
Laura de pe patul spitalului psihiatric), ale căror meandre se arată
necruţătoare mai ales în scrisorile şi jurnalul aceluiaşi dramatic
personaj feminin.
În contraponderea evoluţiei rapide a relaţiilor, până la erodare

(
) se află

iubirea ca adăpost, ca liman al unuia întru celălalt:

Limbajul dur pe alocuri merge în acelaşi pas cu elemente lirice
de fineţe, care prefigurează volumul de versuri :

Şi revista? Ce facem
cu revista?

Aripi de cenuşă

Romantic popas

…tenace, luptătoare înnăscută, niciodată învinsă.
Obţinând întotdeauna ferm ceea ce i-a plăcut. Până şi pe Sergiu.
Ultima ei escală de suflet.

Aripi de
cenuşă
Dragoste-prietenie? Dragoste-vanitate? Dragoste-consolare?
Dragoste-admiraţie?

Undeva, nu ştiu exact unde,
trăiesc păsărari sadici: găuresc pupilele păsărilor cântătoare
pentru ca ele să nu-şi oprească melodioasele triluri. Înălţate din
suferinţă, din durere. Să fii pasăre cântătoare şi cântul să-ţi fie
comandat de bestii care şi-ar ucide şi mama pentru un pumn de
arginţi. să nu ai altă scăpare în apriga durere decât cântul… Sau
culorile dansând pe pânză. Biciuite de scormonitoarea durere de a
fi proprietatea lui Sabin.

sinucigaşi şi victorioşi icari respirând acelaşi aer

Adorm secerată de frică. Alergam între mine şi mine fără să
mă găsesc. În cer şi pe pământmă căutam, în val sărutat de nisip, în
alburile toate, în stânca unde statuile dorm încă. Pe mine
aşteptându-mă să mă nasc. În dansul sinapselor biruite, în iluzia
aripei desenate de soarepe retina veştejită.

Arheologie: scormoniţi fără milă minţile bolnavilor!

Trec printre oameni cu suflet de piatră.Masa amorfă amulţimiimă
sufocă, mă absoarbe în mersul ei haotic. Se-ntunecă gri.

O privi interzis:
faţa-i triunghiulară vibra îmbujorată, buza de jos se răsfrângea în
frăgezime alintată, fruntea, atât de netedă de obicei, se brăzdase
adânc între sprâncene. Îşi dori să sărute despicătura aceea
mătăsoasă, sămângâie ochii bizantin îndepărtaţi unul dealtul.

Romantic popas
Toamna înlănţuia străzile în rugina copacilor. I-ar fi plăcut să audă
pocnetul vesel al castanelor biciuite de vânt şi de ploaie. Cum

sărută ele smerit piatra drumului, miez şi coajă de ţepi de-a valma
strivite subpaşii trecătorilor.

privire
fardată fugită / în timp de trăit / privire tandră fugită / în timp de
iubit / privire beton fugită / în timpde cremene / privire tristă fugită /
în timpde plecare / în timpde uitare

plouă din nou / peste verde-n do minor / glasuri de copii se-alintă /
strigăte sparg liniştea / dintre blocuri de cenuşă / de ce eşti trist /
fumegă în ceşti cafeaua / pagina e-ntoarsă la gauguin / femei-flori
îţi surâd carnal / de ce eşti trist

miez de vară-ncins
/ sinapse pierite-n / roşu / înfipt în
prima vertebră / umbră de sfredel
rău / verde stins în soarele / alb de-
amiază / sâcâitoarea durere ucide /
idei exotic înflorite-n / sera de roşu
princiar / mă vreau înapoi /
dincolo de durere / de mine cea de
azi / dar nimeni num-aude / revin şi
clipa-i pitică / nu mă mai vreau

ne
iartă nouă cuvântul rostit / la nevoie şi teamă / cuvântul ghioagă
cuvântul piatră / în colţuri cuvântul spintecă ţeasta / spulberă-
nţelesul şi viaţa o ia / ne iartă cuvântul de gheaţă / sminteşte firea şi-
aşterne frigul / peste masă casă oameni / ne iartă cuvântul
minciună / în care-adevărul se pierde / risipit peste lume / ne iartă
nouă cuvântul rostit / la mânie / păstrează / doar cuvânt de lumină /
mareaer pământ / lemn floaremister

statui oameni trişti bănci / copii trăgând maşini / copii ţipând /
bătrâni cucerind pavele alb/gri / în pas de ţestoasă domoală /
arteziene răcoare cuvinte / cuvinte portocalii în albul mov / al
amiezii / şi multe ii / multe ii kitsch în / ziua iei româneşti / deasupra
scaune / scăunele linguroaie păsăruici / farfurii castroane căciuli
brumate / biciclete soare somn pălărie / tramvaiul eliberare / frunze
galbenedeja

cer de mătase gri, peplum de ceaţă gri,
oraşul gri, zori alburii, şobolanul argintiu, petale de scrum, boare
de fum de părere, cenuşă evadată

salvie viorie, schelet de aur, idei flambate,
seminţe în roşu rece stare de cub

Citite una după cealaltă, cele două cărţi se completează
armonic, într-o unitate de vibraţii dramatice, tensionate, ale unei
iubiri parcă mereu refuzată şi refugiată în spatele privirii:

(„priviri”).
Poeta se retrage în sine, răscolind amintiri şi suferinţe dintr-un

alt timp şi împletind din vorbe o dantelărie de nuanţe ale tristeţii:

(„de ce eşti trist”).
Sufletul se preface a fi

disciplinat, se străduieşte să pară
vindecat şi indiferent la durere,
ascunzându-şi strategic rezervele
de sensibilitate:

(„dincolo dedurere”).
Secţiunile volumului, prima

fără titlu, celelalte amintind de
delicateţea stampelor japoneze
(„ispita”, „cameleonic răsfăţ”,
„romantic popas”, „o clipă”, „ramă

străvezie”), aduc poezia, prin puterea tămăduitoare a cuvântului, în
rosturile ei de exorcizare a răului care ameninţă lumea întreagă:

(„cuvântul rostit”).
În contrast total cu titlul, tuşele puternic-tăioase ale notaţiilor

conturează tablouri în continuă mişcare a materiei şi spiritului:

(„caniculară”).
O cromatică austeră (

) se întretaie cu exuberanţe şi
extravaganţe coloristice (

), conducând lectorul într-o , iar
absenţa semnelor de punctuaţie lasă cititorului o libertate totală a
alăturărilor de cuvinte şi a găsirii sensurilor ascunse.
Două cărţi ca două coperţi ale aceleiaşi spovedanii. O ordonare

a gândurilor într-un descântec de salvat lumea. Un înveliş înflorit al
reconfigurării nădejdilor. Încerc să înţeleg puterea interioară a
crengii de cireş, dar mă trezesc cuprinzându-mă de frumuseţea şi
mireasma ei…
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Jurnal (prea personal)
de Festival

Mihaela GRĂDINARIU

23mai

24mai

Iaşi, primăvară ca-n cuptor. După o noapte agitată şi un drum
prin aer topit, ca o răzbunare a cerului după frigul de toată
săptămâna, ne adunăm cu greu. Mâncare la viteză mare, cafea în
valuri. Salutări, sărutări, îmbrăţişări şi râsete. Nu ne-am văzut de
ceva timp, cei care ne mai cunoaştem. Eforturi de scoatere a
poporului din hotel, spre autobuze şi microbuze. Greu. Cei doi
directori ai festivalului, Cassian Maria Spiridon şi Adi Cristi,
insistă. E bine, am întârziat.
Parcul Copou. Verde, mult verde şi păsări albastre. Da, suntem

pe toate gardurile, constelaţie de nume şi chipuri, aşa cum mi-a
telefonat cineva cu câteva zile în urmă. În parc, copii fără griji,
bunici cumulte griji. O scenă cu scaune de plastic în faţă, obişnuitul
amestec de alb şi roşu. Soare cu multe rânduri de dinţi. Se depun
jerbe la bustul lui Eminescu, garoafe de acelaşi roşu cu plasticul.
Repede, nu-i timp. Probleme organizatorice, un Adi Cristi agitat,
microfon, configurare de grupe, translatori pentru oaspeţii străini,
mape, ecusoane, alte afişe. Foarte şic, foarte puse la punct. Soarele,
irezistibil. Ca şiAdamPuslojic,muntele de om .Ba
chiar deloc mut…Greu tare de îmblânzit aşa o mulţime de oameni.
Fiecare cu poveştile lui, fiecare el însuşi poveste. Fotografi ataşaţi
pe lângă toate grupele. Recital al poeţilor de departe, pre limba şi
inima lor. Dar poezia e poezie, indiferent în ce metal e turnată. Şi
asta se simte…
Sala de Consiliu a Primăriei. Conferinţă de presă. Răcoare, în

sfârşit răcoare. Ca de obicei, şi aici,mania fotografiilor în floare. Eu
m-am lăsat, cel puţin azi. Discursuri. Cuvinte-cheie: provocare,
punte de legătură, elemente de noutate, act de cultură, civilizaţie,
democraţie… Bucurie că, iată, o manifestare de amploare a primit
sprijinul autorităţilor locale…

PalatulCulturii. Brusc, totul se schimbă, se răsuceşte.Timpul se
opreşte undeva deasupra scărilor, pui de zgripsor cu aripile prea
mari. Istorie încolăcită ca un inel pe deget. Tocuri imperiale pe
trepte de nori şi văzduh. Auriu pe albastru, suflet prezent pe suflet
absent. Sala Voievozilor. Recitalul poeţilor chinezi. O acustică
imposibilă, sunetul se înalţă şi coboară în valuri, urmat de un ecou-
siamez, un ecou-cometă. Nimeni nu înţelege aproape nimic.Apare
un microfon, ecoul se dublează. Poeme recitate în chineză, în
engleza chinezească şi într-o română chineză. Sunete rostogolite şi
crescute, aspre, glaspapir cu granulaţiemare.
Tânjesc după o fîntînă arteziană, în care să mă cufund ca în

uitare…
După-amiază, înapoi la Palatul Culturii. O întrecere de

obiective şi bliţuri. Gâturi întinse, curiozităţi: cine e acela? dar
celălalt? cine a mai venit? cine întârzie? Nu mă pot obişnui cu
acustica, trebuie să fug după sunete… Poezia erotică a lui Emil
Brumaru tulbură albastrul înverşunat. Adam Puslojic: îngerul
răzbunător al Poeziei, la braţ cuMuzica…
În încheiere, un recital de operă cu studenţi de la Universitatea

de Arte „George Enescu”. Minunat, şi minunată relaţia studenţilor
cu profesorii lor! Aplauze binemeritate. Bate ploaia în toate
acoperişurile. Şi pe acoperişul inimiimele…

Dimineaţă cenuşie şi ofilită, ca după preamultă apă la rădăcină.
Cu paşi repezi, printre ploile stăpâne, 111 poeţi îşi caută locul,
întorcând capete după şefii de grup. Grea misiune pentru

(Adi Cristi, Cassian Maria Spiridon, Daniel Corbu,
Valentin Talpalaru, Nicolae Panaite, Gellu
Dorian, Emilian Marcu, Marius Chelaru,
Mircea Platon, Paul Gorban), de a scoate în
evidenţă, de a avea permanentă grijă de
grup… La microbuz, încercăm să ne
cunoaştem între noi. Grupa A9: sensibila şi
profunda Irina Nechit, eternul copil răzvrătit
Şerban Axinte, Angela Furtună: un taifun de
idei poetice, Lucian Alexiu - poetul
palimpsestelor culturale,Maria GăitanMozes
bucuria superlativă a împreună-lucrării,Aurel
Rău sau istoria vie a unei jumătăţi de veac,
adesea potrivnică adevăratei culturi, Mircea
Platon creatorul armoniilor interioare de
dincolo de cuvinte.
Muzeul Kogălniceanu, aurit de soare

printre tufişuri de nori. O sală rotundă, o clasă
de elevi (de la Liceul Tehnologic Economic)
tot cu ochii rotunzi. Noi şi ei, două tabere. Se

slav şi daco-mut

cei zece
magnifici

leagă greu firele, dar se înnoadă
strâns…
După-amiaza, la biserica Sf.

Sava. Instantaneu, mintea şi
sufletul iau foc împreună.
Restaurată. Cu bani mulţi, de se
sparie gândul. Pictura veche,
originală, lăsată camartor pe ici, pe
colo. Cea nouă, o stridenţă în stil
bizantin. Scaune, goliciune, spaţiu
prea mare. Lipsă de neiertat a
gazdei. Suntem trei grupe, citim
fiecare. E ungreu al bolţii care apasă peste toţi.
Iar ploaie. Care alungă cu totul Gala de Operă programată pe

scena din faţa Palatului Culturii. Trist, trist, tristissim. Seară, noapte.
Noapte cu gânduri, noapte cu dor.

Surpriza zilei: elevii de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”.
Descoperim o fată (Florina Mădălina Burdun) care scrie poezii. Şi
scrie bine, spre mândria neascunsă a colegilor şi a noastră. Ne-am
mai îmblânzit unii cu alţii. Nu prea mult, că nu-i bine. E o figură
doamna Maria Găitan Mozes din Israel. Născută în 1928, de o
vitalitate ieşită din comun, îşi aminteşte cu lux de amănunte totul, de
la plecarea din Basarabia la internatul în care a trăit, orfană,mulţi ani.
Ne dăruieşte o poezie minunată pentru copii, proaspătă ca un cireş
încărcat cu fructe.
După-amiază, biserica Bărboi. Alt spaţiu, alt duh. Parohul, plin

de bucurie nefăţarnică. Stă la tot recitalul. E un aer de primăvară
dulce, de parcă vorbim în şoaptă cu toţi sfinţii de pe pereţi. Şi totul se
roteşte, se amplifică, un dans ameţitor de poeme şi autori.

Deja se simte o oboseală ciudată. Mintea şi
sufletul înghit cam 70 de poeme străine pe zi. O
invazie de imagini, de idei, o cotropire subtilă a
fiinţei.
Afară e frig, la braţ cu vântul. ConcertulAl Di

Meola, „prefaţat” de o incredibilă orchestră
bucureşteană. O mare de tineri, de aplauze, de
reflectoare. Şi muzica, ruptă dintr-o durere mai
mare…

Dimineaţă venită pe furiş, nu din poeme, ci din
ploi. Afară şi pe obraz. Buuun! Ritualul ştiut:
grupe, microbuz, traseu. Şeful de grup ne aduce la
realitate. Minţile poeţilor îs mereu pe coclauri.
Oameni de văzduh, cum spun evreii. În minte şi-n
suflet, ceva planuri de cronicăreală. O pagină,
douăpentru festival.Vomvedea.
Azi, la Casa de Cultură din Copou, cu elevi de

la Colegiul de Artă „Octav
Băncilă”. Altă marfă, elevi emancipaţi,
receptori sensibili, antene întinse peste tot. A
ajuns între noi şi Lia Faur, prinţesă răsfăţată
într-un castel de versuri. Angela Furtună face
un spectacol de zile mari, interactiv, în stil
Dada, iar liceenii nu se lasă rugaţi să
reacţioneze…
Mi-e dor de o primblare prin ploaie, în

parc sau în Grădina Botanică. Sau pe Sărărie,
n-am mai fost de-un veac… Nu-i timp,
niciodată nu-i destul timp…
După-amiază, Muzeul Unirii. Ca

întotdeauna, spaţiu viu, generos. Şi doamna
Aurica Ichim, aceeaşi gazdă perfectă, de ani de
zile. Frumoasă întâlnire, oameni talentaţi,
poeme de ţinut minte, strigăte de bravo şi
aplauze de dărîmat oglinzile. Mai târziu,
descopăr nişte trepte alipite de-o coastă de zid
laCasaDosoftei. E un loc grozav unde să stai şi să visezi.

Colegiul Economic Administrativ. Curioşi şi interesaţi, elevi şi
profesori. Întrebări, răspunsuri. Mai multe şi mai neaşteptate,
interogaţiile. Poeme împletindu-se într-un dans al zilei fugare. O
foarte frumoasă bibliotecă a liceului. Deloc stingheri, tinerii aruncă
punţi şi provocări. Autorii se dizolvă în propria creaţie, iar poemele
se topesc în suflete şi în palme.
Partea a doua a zilei, la biserica Sfântul Nicolae din Copou. O

25mai

26mai

27mai

lumină specială peste oameni speciali. Un har al Poeziei împărtăşit
cu şi fără cuvinte. Clipă însuliţată de versuri, timp înpotire de vorbe.

În penultima zi, un tur al împrejurimilor Iaşilor. Soare, în sfârşit
mult soare. De pe o înălţime pe alta, faţă în faţă: Galata şi Cetăţuia.
Piatră pe piatră, suflet peste suflet. Vorbe în şoapte, lumini în ocniţe,
flori de câmp, cerul.
De pe o colină pe cealaltă: înapoi în Copou. De o parte şi alta a

porţii principale se răsfaţă o expoziţie de fotografii cu instantanee
din timpul săptămânii. Ne repezim la imagini, copii curioşi şi
năstruşnici, să retrăim clipe, să le furăm, prelungindu-le viaţa prea
fugară.
Sala Casei de Cultură „Mihai Ursachi” e neîncăpătoare.

Conferinţa lui Serghei Biryukov, , argumentată cu
imagini proiectate, şi tradusă de Leo Butnaru, captivează şi agită
spiritele atât de tare, încât îl determină pe Nicolae Panaite să
potolească atmosfera aducând între combatanţi, în pur stil dadaist,
un extinctor…
Nu poţi să nu te gândeşti la şansa întâlnirii cu voci deosebite ale

Poeziei, individualităţi importante, nu doar din spaţii culturale
îndepărtate (China, Mexic, Siria, Israel, Rusia, Franţa, Serbia), ci şi
din teritoriile româneşti înstrăinate ( ), şi,
mai ales, nume reprezentative ale culturii române.
Seara, în acelaşi cerc magic al Palatului Culturii, un recital

extraordinar de poezie (Dinu Flămând, Jacques Fournier, Gustavo
Osorio, Christian W. Schenk şi cei zece lideri de grup), acordarea
diplomelor de participare, a titlurilor de şi

, un spectacol de gală al elevilor de laColegiul
deArtă „OctavBăncilă” şi de laColegiul „Mihail Sadoveanu”.
Ultimele fotografii, ultimele aplauze, ultimele îmbrăţişări.
Deja reper pe harta culturală a Europei, Festivalul Internaţional

e încă o bătălie câştigată într-un viclean război al
veacului acestuia. Menţinerea acestei manifestări de valoare în
calendarul Iaşilor şi în următorii ani ţine de o necesară strategie
împotriva invaziei imposturii, superficialităţii, non-valorilor.
Aşadar, săFIEPoezie!

28mai

Un secol de Dada

De la Nistru pân-la Tisa…

Poet al Iaşilor
Ambasador al Poeziei

Poezia la Iaşi

Cine suntem, unde mergem?
Eu sunt sunt sârb şi sunt foarte mult
un român, un român şi jumătate.
Aşa simt eu, frate! Aşa mă doare.
Dar acum doresc să tac, să tac exact,
din gura mea de aur, de dor de Blaga,
de un cal, de un nor şi de un taur.
De Valea mea neagră, de acasă, -
Unde nimeni nu grăieşte româneşte
ci numai aşa: valaha mea, mama
moartă din mine şi sora mea, viaţa...

Eu sunt un sârb, un foarte sârb -
al vostru, de pretutindeni, de casă,
de prăvălie, de cuşcă şi colivie, de văzut
cu ochii şi de dat în cap cu piatra mare
din ceruri şi cu apa neagră, alburie
care ne vine drept în sus din prăpastie
aici, numai aici vie, - unde nimeni nu mai moare,
ci doreşte să viseze şi să zboare.

Numai asta, numai atât?
Numai atât. Eu sunt un sârb de valah
şi un valahosârb.

Adam PUSLOJIC
(Serbia)

De la stânga la dreapta: Marius CHELARIU, Radmila POPOVICI PARASCHIV (Republica Moldovă),
Nora IUGA, Angela BACIU, Mihaela GRĂDINARIU

De la stânga la dreapta: Vasile MARIN, Marilia GARCIA, Ileana MĂLĂNCIOIU,
Sergei BIRIUKOV (Federaţia Rusă), Leo BUTNARU (Republica Moldova), Adi CRISTI

De la stânga la dreapta: Val MĂNESCU, Liviu APETROAIE, Gabriela CHIRAN, Madelaine DAVIDSHON (Israel),
Ioan PINTEA, Radu ANDRIESCU, Lei REN (Rep. P. Chineză), Nicolae PANAITE, Ştefan IVAS
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Lia FAUR

inima e construită ca o placentă
totul începe cu o mângâiere pe taste
bucăţele mici şi negre de plastic
peste care se lipeşte apăsat
carnea degetelor mele
ai vrea să fim rezistenţi la transfer
să spunem lucruri
care nu se cuprind într-un tabel
cât din mine sunt eu
şi cât eşti tu
ai spus
te însoţesc până la stele
până acolo unde
şi stelele devin pământ
inima
e construită ca o placentă

Îmbrăţişare

Emil BRUMARU

Întindeam spre tine toate braţele,
Fiindcă deodată aveam foarte multe,
Ca o divinitate din altă religie
Sau ca un paianjen monstruos,
Ca să-ţi cuprind de oriunde trupul frumos.
Şi-ncremeneai de frică şi de plăcere,
De piatră şoldurile ţi se făceau,
De-abia le săltam de pe pămînt către cer
Pînă unde ne urmărea
Dintre simţuri doar izul duios şi stingher
Ce numai femeile-l au...

Leo BUTNARU
(Republica Moldova)

Afrodita-Poezia

Uneori, poezia devine atât de adâncă
încât se întunecă înfiorător
şi pare că ar ascunde-o periculoasă stâncă
pentru eventualul înotător.

Şi a mia oară îţi vine
să părăseşti această stare neprietenoasă
repetând tânguios ca un copil: „Gata
nu mă mai joc, plec acasă!”

Apoi, ajuns iar în singurătate
parcă aştepţi, parcă jinduieşti, parcă îţi

pare rău
într-o iarnă albă din care se-ntrupează

Poezia ca
din spuma laptelui pus la foc de Dumnezeu.

21.V.2016

Trenul de toamnă
- hram -

Mircea PLATON

Trenul de toamnă,
Trăncănind prin câmpii,
Sângerând filigranul chindiilor reci.
O haltă asemenea alteia, haltă,
O haltă,
O haltă ntre ele
Al serii ogar costeliv
Fugărind ciocârlii.
Maronii canapele de muşama,
Geamul pătat de rugină şi muşte:
„E pericoloso sporgersi”.
Un crâng de mesteceni,
Cu ape de lună,
Cunună de stele
Bătută de brumă…
Pândar
În podgoriile mov ale somnului,
Hoinar
Prin grădinile Domnului,
Un singuratic, noptatic, trist înger
Acar
Schimbase macazul spre
Calea Lactee.

Cassian Maria SPIRIDON

***
în toată lumea

copiii plâng la fel
şi în moschei palate temple sau biserici
în case mari în corturi
pe uliţele satului
Pe bulevardele încastrate de blocuri

riguros aliniate
în iesle împărăteşti

oriunde
aceleaşi lacrimi pe braze curg

şi plânsetul la fel se aude
copiii orişiunde plâng

de foame de-ntristare de durere
când singuri sunt lăsaţi
sau părăsiţi sunt de părinţii
plecaţi la ceruri sau în alte zări
uitaţi prin case de copii
sau pedepsiţi neîndurător

ei plâng şi-şi plâng amarul
că-s născuţi

în lumea în care
acelaşi plâns îl au copii toţi

Nostalgică
Serghei BIRIUKOV (Federaţia Rusă)

ce mai întâmplare mi se-arătă în vis
ca şi cum timpul s-ar fi întors
spre acele vremuri
când eu la braţetă cu noua lume
stau cu drăguţa pe podeţ ca-n rai
ah vai
apoi pornirăm pe o cărăruie cât o şuviţă
pe mine mă emoţiona ce tresălta sub bluziţă
dânsa era de fapt deplin dezbrăcată
eu declamam o maiakovskiană baladă
şi undeva ca un fundal ton după ton
se derula un cântecel din magnetofon
acesta nu e originalul ci traducere
e tânăr dar aceasta trece din timp şi din minte
cântecelul nu minte

Vitalie RĂILEANU
(Republica Moldova)

***

Sacrificiile sângeroase pentru
civilizaţie

Lei REN (Rep. P. Chine )ză

Sacrificiile sângeroase pentru civilizaţie
Odată ca niciodată,
Umanitatea!
Odată ca niciodată,

Mă ridic pe vârfuri

Adi CRISTI

mi s-a spus
să mă feresc de vârfuri:
de cuţit, de munte,
de spiritus sanctus,
sunt ascuţite şi periculoase
chiar dacă nu au
această intenţie vădită
de a da drumul la durere
cum se mai dă drumul la apă

mi s-a spus
că tot ce are vârf
are şi spaima de a te răni
până la sânge
sau chiar dincolo de el
până la moarte

şi, totuşi,
mă ridic pe vârfuri
să-mi văd mai bine
Împrejurimile...

Violeta CRAIU

Aurel RĂU

Hronic (1)

Când m-am întors de la Festivalul de Poezie,
din Iaşi,

îmi erau înfloriţi toţi trandafirii
- cei roşii, agăţători, din jurul treptelor,
cei galbeni, ce-mi străjuiesc intrarea, din faţa
casei,
şi cel alb, ajungând până sub ferestre.
O bulgărire, în ploaie, cu uimirea mea.
Au înflorit în lipsă, simţindu-se la largul lor,
parcă-ntrebându-mă pe cine caut.

***
Pustiul îi cuprindea inima
Nicio amintire nu îi deraia drumul,
Dar îşi dorea să fie înţelept,
Ca scrierile de la Marea Moartă
Să rămână ancorat în eternitate.
Un oracol să îşi pună amprenta
Pe destinul său.
În depărtări se auzea o rugăciune sau un

cântec.
Din lutul rece se ridicau altare
Cei chemaţi,
Cu gurile acoperite de miresme
Cântau Aleluia!
Şi-ar fi dorit să fie înţelept
Să pună în palmele Muzelor insomniile de

vară,
Cu trilurile privighetorilor lui Shakespeare.
Să dea apoi ocolul pământului,
Când solstiţiul de iarnă închide cerul,
Iar povestea de catifea să se transforme în

ţurţuri
Înfipţi în trupul obosit, în mâinile de

ceară…

George VULTURESCU

Bocancii îl fac pe om soldat

Radu FLORESCU

Atât de singur

atît de singur încît cerul s-a fărimiţat peste
lume.

încetul cu încetul mi-a crescut sub fereastră
un pămînt galben. unii ziceau că ar fi luna
alţii spuneau că ar fi razele lunii reflectate
în apă dar eu ştiam că nu-i decît trupul unui
bărbat fericit zămislit din pămînt
Galben.

Oamenilor le place să le reciţi:
să-ţi scoţi, voluntar, în faţa lor, sârmele
din creier. Până ei îşi ling prejudecăţile
deja eşti căţărat pe jumătate de poem,
pe sabia aia a lui Damocles

ei îşi clătesc degetele în băltoaca din bocanci
(doar bocancii îi fac pe oameni soldaţi)
o mie de oameni îşi duc în bocanci
balta din creier
doar n-o să se caţere cu tine pe tăişul săbiei,
pe trilurie păsării negre
care-ţi lasă ouă negre în creier
(nu tuturor le plac ouăle fierte
nu tuturor le plac poeţii care văd păsări

Negre)
şi încep să şuşotească în sală
dar tocmai ies puii din ele
ies din toate ouăle păsărilor negre
(pentru că nu le place să vadă păsări negre)
nu văd cum capetele le atârnă în ghearele lor
plutesc (partea asta le place la lectură)
îşi fac semne ca dintr-un tren, călătorii,
tocmai când s-au blocat frânele
s-au blocat şi sârmele din creierul tău
pe care trecea trenul lor

niciodată nu ştii ce-ţi aduce ultimul vers :
e un cârlig?
o baltă pe o străduţă pustie ? (...)

Aurel PANTEA

***
Şi moartea, da, ea, în timp, cu tot timpul, cu
tot timpul în gură,
iubindu-se cu timpul, metresa văzîndu-mi
sarcasmele şi invitîndu-mă,
cu timpul în toate gurile ei, are tot timpul şi
toată vremea ceva de spus,
ea are verbul în care sensurile sînt negre, cu
el ne iubeşte, ne spune acest verb
cu timpul în gură şi în noi toate limbajele
devin nisip, nisip lichid, o subţire placentă
în care ei îi place să se tot nască,
rosteşte-ţi moartea, naşte-ţi moartea şi
amuţeşte pe veci, stau cu moartea în gură
şi vorbesc în neştire

***
Şi, totuşi, ceva fără chip ne mîntuie, griul
glasurilor, victima ce nu ştie de sine,
mutul, află în limbaj răpirea dincolo, cazul
atroce, scandalul minor,
poarta strîmtă din marii, cei mari,
criminalii, curvarii, delatorii

***
Să stai în opacitate, în ăla care nu mai zice
nimic, în mut, chiar aşa,
să stai în mut. De-aici explicaţii, stai în mut:
stai şi ştii
ce-i aia, asculţi şi nu ştii ce faci, simţi şi te
scurgi, vorbeşti şi cine mai ştie ce,
stai în mut şi voia, oricum, se face

sincer
regret că nu sunt un scrib
de prin secolul al XII-lea
să-ţi pot caligrifia un alt Roman de la Rose
ca şi Chrétien de Troyes

dar ştii prea bine
că nu reuşesc să-mi transform dragostea
în fire rezistente pentru parâme
iar strâmtorile nordice
intrate adânc în uscat
cu maluri abrupte
sinuoase şi înalte
pline de întuneric
îmi ascund căile spre tine

voi înota prin multe ape nestăpânite
învârtindu-mă în vârtejurile
din Marea Mânecii
ca să nu ajung niciodată
la Capul Bunei Speranţe

cu mâinile
cu dinţii
ţinându-mă de aripile unui calcan leopard
ca un matelot
lovit de furtună
de pe corabia lui Ibn Battuta
ce caută ieşirea din vasul naufragiat
îmi voi concepe exodul din mine (...)

Un milion de ani
Oh
Umanitatea!
Oh
Vai!
Toate războaiele
Sunt
Ordonate de conducători
Toate subjugările naţiunilor
Sunt
Ordonate de conducători
Orice independenţă
E
Independenţa unui conducător.
Fie pentru a cuceri,
Fie pentru a se apăra
Fie din cauza
Doctrinelor noi
Sau a celor
Vechi
Civilii
Pretutindeni
Şi întotdeauna
Capete plecate
Spinări îndoite
.................................................
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Ştefan OPREA

Recitalul Shakespeare

Romeo şi Julieta

îndrăzneală în concepţie

Romeo şi Julieta

, la care ne-am referit în numărul
trecut, a fost un fel de prefaţă la ceea ce a urmat în aceeaşi
stagiune 1955-56, adică la spectacolul
(premiera: 12 martie 1956), realizat de regizorul Val Mugur
(tatăl lui Vlad Mugur, contemporanul nostru). Era o vreme
când în presa culturală se purtau aprinse discuţii despre stil,
originalitate, îndrăzneală, curaj, fantezie, personalitate în
regia românească. Val Mugur s-a înscris şi el „la cuvânt” (v.
„Contemporanul” nr. 10/1956) mai ales pentru a amenda
faptul că „la adăpostul ideii de ” ni se
prezintă spectacole ce dovedesc doar „goana după original
sau după schimonoseală”. Rezultă că el, regizorul
spectacolului , nu va face la fel. Dar despre o
îndrăzneală tot va fi vorba, după cum ne asigură cronicarul
vremii (N. Barbu în „Iaşul literar” 3/1956, pp. 115-119),
regizorul efectuând „o derogare îndrăzneaţă de la linia
tradiţională a interpretărilor anterioare” în vederea căreia s-a
documentat amănunţit asupra arhitecturii, peisagisticii şi
costumaţiei specifice veronezilor, decorurile (Mircea
Marosin) cultivând somptuozitatea şi policromia; se obţinea
astfel o „culoare locală” specifică, dublată de tempoul vorbirii
actorilor. Chiar dacă e dificil să descifrăm în aceste procedee
acea îndrăzneaţă derogare de la linia tradiţională pe care o
sublinia cronicarul, îi dăm credit acestuia în lipsa altor opinii
şi mai ales în pofida părerilor noastre (neprofesioniste) de
atunci. De pildă, nouă ne-a plăcut foarte mult cuplul de
interpreţi ai personajelor titulare, Ion Omescu şi Gilda
Marinescu. Cronicarului însă nu i-a plăcut, reproşându-le

Marele Will în Casa lui Alecsandri (II)
Anul Shakespeare

ambilor actori că practică un joc declamatoriu, cu agitaţie de
suprafaţă, Ion Omescu mai ales (ca şi în

) folosind în „melodia recitării” „acute ce nu
coincid cu tensiunea interioară sau cu sublinierea unei idei”
[...] „avem de-a face doar cu un contur gol, ceea ce dă impresia
penibilă de falsitate”. Faţă de cât de cult şi de inteligent îl ştiam
pe Ion Omescu (pe care l-am cunoscut foarte bine ca actor - cu
rezultate excepţionale în perioada următoare, în anii '60, '70),
observaţiile atât de severe ale criticului ne apar acum cel puţin
surprinzătoare.
Despre regie aflăm că a respectat textul (era traducerea lui

Şt. O. Iosif, revăzută deAl. Philippide), că a tratat povestea de
iubire ca una generică, dincolo de timp şi spaţiu (observaţie
care vine în contradicţie cu precizările anterioare privind
documentarea amănunţită asupra arhitecturii, vegetaţiei,
costumaţiei şi ritmul vorbirii veronezilor), că a trecut în plan
secundar implicaţiile de ordin istoric, literar şi consideraţiile
sociale specific shakespeariene (psihologice, morale, etc.),
concluzia - cu care, de fapt, începea comentariul critic!) - fiind
că spectacolul este „valoros în multe privinţe”. Şi valoros a
rămaspentru viitorime şi pentru istoriaTeatruluiNaţional.
Au urmat, în deceniul al şaptelea al secolului trecut, câteva

spectacole shakespeariene semnate de regizori care au onorat
scena ieşeană cu profesionalismul lor:
(r. N. Al. Toscani, premiera 14 aprilie 1960), (r.
Mircea Marosin, interpret al rolului titular - Constantin
Dinulescu, premiera 17 ianuarie 1963), , r.
Crin Teodorescu, premiera 31 martie 1964, cu următoarea
distribuţie: Marcel Finchelescu (Orsino), Virgil Raiciu
(Sebastian), Ştefan Dăncinescu (Feste), Saul Taişler
(Căpitanul),Valentin Ionescu (Valentin),GeorgeMacovei (Sir
Toby), Alfons Radvanschi (Sir Andrew), Ion Lascăr
(Malvolio), Adrian Tuca (Fabian), Adina Popa (Olivia), Rella
Ghiţescu (Maria), Virginia Raiciu (Olivia), Cornelia
Gheorghiu (Viola), TeofilVâlcu (Antonio).Avem la îndemână

Recitalul
Shakespeare

Visul unei nopţi de vară
Richard III

Noaptea regilor

concepţia regizorală pe care Crin Teodorescu ne-o face
cunoscută în caietul de sală al spectacolului. Întrucât spaţiul nu
ne îngăduie să o reproducem, iar citarea fragmentară ar fi
riscantă şi cel puţin nedreaptă, îl trimitem pe cititorul dornic s-
o cunoască la volumul (în colecţia

, Bucureşti, UNATC, 2001, pp. 271-273).
Spectacolul ieşean putea avea ca moto o idee aMareluiWill şi
anume aceea că teatrul are menirea de „a arăta fiecărui veac,
fiecărei epoci tiparul şi pecetea lor”.
Iar noi ajungem la , spectacolul din 1972

semnat de Anca Ovanez. Controversat spectacol. Păstrăm
neschimbate opiniile noastre de atunci (v. vol.

, pp. 212-213). Intenţia regizoarei mergea spre
experimentul asupra spaţiului teatral şi a noilor relaţii de
comunicare cu publicul spectator (atât de la modă în Europa
datorită regizorilor „spaţialişti” Luca Ronconi, Peter Brook,
Ariane Mnouchkine). Spaţiul de joc în

era întreaga sală a Teatrului Naţional - lojile,
balcoanele, parterul şi, evident, scena (scenografia George
Doroşenco). Mişcarea concepută de regizoare era însă cam
haotică în inventivitatea ei, dar existau şi momente foarte
izbutite. Urmându-şi ideea de a realiza , aceea a jocului,
a bucuriei de a face farse (spectacolul fiind o succesiune de
gaguri, de farse şi contrafarse), de a exprima predispoziţia
pentru distracţie, pentru amuzament a omului , adică
desprins de contextul relaţiilor sociale pe care piesa îl conţine
în însăşi substanţa sa, „Anca Ovanez şi-a redus de fapt
personajele la nişte scheme, pe care apoi le-a pus să se mişte

conform cu linia de farsă a
comed i e i , bog a tă î n
peripeţ ii” (v. Revista
„Teatrul” nr. 6/1972, pp.
49-51). Dintre interpreţi se
distingea, evident, Teofil
Vâlcu, interpretul lui
Falstaff, cavalerul de
d i m e n s i u n i c o m i c e
colosale, neîntrecut în
nimicnicia şi fanfaronadele
s a l e . D e ş i n u a v e a
dimensiunile fizice pretinse
de personaj, actorul a reuşit
să-l impună atenţiei prin
sugerarea stării de spirit,
prin lăcomia nestăpânită şi
prin scandaloasa lipsă de
pudoa r e . Î n ro l u r i l e
veselelor neveste: Adina
Popa, Domniţa Mărculescu
şi Cornelia Hâncu, lor
alăturându-li-se Dionisie

Vitcu (Ford) şi Sergiu Tudose (Sir Hugh Evans). Spectacolul a
prins la public şi a rămas pe afiş destul timp, până când a fost
înlocuit de alt spectacol shakespearian, , al
Cătălinei Buzoianu (premiera 4 aprilie, la Piatra Neamţ, adus
apoi, acasă, fireşte).
Am preţuit spectacolului Cătălinei şi mi-au rămas

neschimbate până astăzi părerile de atunci (exprimate în
cronica din „Cronica” şi reluate în vol. „Martor al Thaliei”, pp.
119-122).
Dacă în aproape toate piesele sale Shakespeare respectă cu

stricteţe regula unităţii de timp,
în el lasă să
treacă 16 ani între două acte şi
poa te a ic i s t ă secr e tu l
desfacerii atât de nete a piesei
în două părţi foarte deosebite
ca ton şi ca modalitate
dramatică. Partea întâi e o
dramă a neîncrederi i, a
suspiciunii, a geloziei, cu
ecouri directe din , iar
partea a doua e o splendidă
fantezie bazată pe romanesc şi
aventură. Se crede că piesa e
inspirată dintr-un roman al lui
Robert Greene -

. De la
acest titlu a pornit, desigur,
regizoarea Cătălina Buzoianu,
care şi-a conceput spectacolul
ca pe o poveste pusă în
î n t r e g ime su b pe c e t e a
T im p u l u i . F o l o s i n d o
i n g e n i o a s ă i n v e n ţ i e a
scenografului Paul Salzberger

Crin Teodorescu Maeştri ai
teatrului românesc

Nevestele vesele

Măria Sa, Teofil
Vâlcu

Nevestele vesele din
Windsor

o stare

în general

Poveste de iarnă

Poveste de iarnă

Othello

Pandosto or
the Triumph of Time

(spaţiul de joc era dominat de imense maşinării de orologii
aflate în stăpânirea unui personaj inventat şi numit chiar
Timpul), regizoarea crea impresia materializării curgerii
vremii. Dar această curgere a vremii nu era o mişcare în sine,
de efecte exterioare, ci una pusă să dicteze şi să măsoare
calitatea mişcării faptelor, a caracterelor, să se implice în
rezolvarea conflictelor, să motiveze evoluţiile personajelor,
psihologiile, etc., adică să răspundă exact prologului pe care
personajul Timp îl rosteşte: „

”.

Spectacolul urma cu fidelitate liniile acestui prolog: focul
primei părţi - patima lui Leontes, criza lui de neîncredere şi
suspiciune - era stins treptat de trecerea anilor, iar în final el
părea doar o poveste care a fost şi pe care, dacă n-am uitat-o, o
vom uita.Am admirat în travaliul regizoral abilitatea cu care a
fost pusă o trăsătură de unire între cele două părţi ale
spectacolului, părţi cu mari deosebiri de ton, presupunând
stiluri de joc disjuncte; accente din partea întâi „răspundeau”
discret în partea a doua, iarTimpul - concretizat cum spuneam
- unea toate diversităţile într-un întreg indestructibil. Am
făcut o apropiere între metafora scenică a Cătălinei Buzoianu
şi versurile eminesciene „

” (bineînţeles, „
”).

Spectacolul era antrenant şi frumos, alert şi viu colorat,
sporindu-şi aceste calităţi într-o gradaţie continuă, până la
final. O excelentă distribuţie servea, cu disponibilitate
jovială, intenţiile regizorale, mai ales în partea a doua, unde
fantezia, umorul, clovneria chiar (păstrată la nivelul artei) se
asociau într-o comedie voioasă, servind de fundal idilei dintre
Perdita şi Florizel şi precipitându-se spre un happy-end care
transformă într-o amintire întâmplările dramatice din prima
parte. Au jucat (în nota superioară a spectacolului): Sergiu
Tudose (Polixen), Petru Ciubotaru (Autolycus), Violeta
Popescu (Hermiona), Liana Mărgineanu (Paulina), Papil
Panduru (Leontes), FlorinMircea (Timpul).

Răsfăţ de-o clipă, veşnic
încercare,/ La buni, la răi, blestem şi-mbărbătare/ Greşind,
dar şi-ndreptând, străbat în zbor/ Eu, Timpul, şirul anilor./
Că-mi stă-n puteri doar într-un ceas să nărui/ Şi legi, şi
datini, şi-alte noi să dărui/ Şi, martor la prefacerea lumească,
/ Să văd tot ce va fi să se mai nască,/ Să sting prezentul plin de
foc, să pară,/ În spusamea, un basmde-odinioară

Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi
geniul morţii La acelaşi şir de patimi
deopotrivă fiind robiScenă din Romeo şi Julieta

Scen dină Poveste de iarnă

Violeta POPESCU şi Papil PANDURU în Poveste de iarnă
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Nastasia - o cercetare
George Mihail Zamfirescu a scris

în anul 1926.Avea la vremea aceea doar 28 ani, aşa că se
poate cu îndreptăţire spune că tânărul scriitor sfida, într-

o oarecare măsură, prejudecăţile în conformitate cu care în literatura
dramatică se debutează la o vârstă cevamai împlinită.
Dramaturgul şi-a citit piesa la una dintre şedinţele cenaclului

şi a primit binecuvântarea conducătorului acestuia,
criticul E. Lovinescu. Care a apreciat îndeosebi ceea ce el a numit
„pictura de mediu”.Adică felul în care Gemi Zamfirescu surprindea
în scrierea sa lumea din spatele barierei. Lumea care le părea tuturor
personajelor din piesă atât de îndepărtată de cea din Popa Nan încât
nici nu cutezau să viseze la ea. În care doar unii sperau să ajungă
odată şi odată, aşa cum era cazul Nastasiei şi a celui ce ar fi trebuit să
îi devină soţ, Luca. O lume pe care ceilalţi doar o imitau în cel mai
trist-grotescmod cu putinţă.
Lovinescu mergea chiar mai departe socotind că dramaturgul ar

fi reabilitat mahalaua, prin raportare la felul în care I.L. Caragiale a
surprins cu câteva decenii înainte acelaşi spaţiu. Nu ştiu, de fapt, nu
cred că lucrurile ar sta strict aşa cum scria Lovinescu. E adevărat, în
mahalaua caragialeană nimeni nu era bun, nimeni nu era altfel,
nimeni nu visa la un loc mai frumos, mai curat, mai bun. Nici un
personaj nu avea aspiraţii cehoviene. Nimeni nu dorea să plece,
nimeni nu voia să evadeze. În scrierea lui Gemi Zamfirescu,
domnişoara Nastasia are astfel de aspiraţii. Ea vrea evadarea. Pentru
Nastasia ceea ce se întâmplă , în Popa Nan, e
echivalentul Moscovei din piesele lui Cehov. Mahalaua din piesa lui
G. M. Zamfirescu e tezaurul ignorat al „seriosului, al pateticului, al
poeziei”, aşa după cum scria Lovinescu, dacă aspiraţiilor zilnice şi
constante ale Nastasiei, aspiraţii zădărnicite de crima luiVulpaşin, le
asociem, bunăoară, scena în care, la ceas de seară, mai toate celelalte
personaje constată că adevăratul lor nume eDurere. După care cântă,
beau, fac sex, se prostituează. Că doar nu degeaba locul se cheamă
„CartierulVeseliei”.
Avemde-a face în piesă cu o succesiune de situaţii contradictorii,

aşa cum este viaţa însăşi, succesiune extrem de bine surprinsă din
punct de vedere dramaturgic. Ea fiind cea care l-a determinat pe
Camil Petrescu să afirme că „are nerv teatral”.
Şi chiar dacă ceilalţi critici literari din interbelic care au scris despre
piesă nu au fost unanim de acord nici asupra valorii

, nici asupra marilor scrieri din literatura dramatică
universală cu care ar putea fi asemănată piesa, nici asupra
personajului principal, asemănându-l cu altele destul de diferite între
ele, partitura a plăcut şi place. Place pemai departe.
Chiar şi azi, la 90 de ani de la premiera absolută. Aşa cum plac

foarte multe alte piese din perioada interbelică. Ştim deja foarte bine

Domnişoara Nastasia

Sburătorul

acolo, departe

DomnişoaraNastasia

Domnişoarei
Nastasia

identităţii

că regizorul Victor Ioan Frunză şi scenografa Adriana Grand se
numără printre oamenii de teatru români care agreează literatura
dramatică din acea vreme. Dovada incontestabilă în acest sens e
excepţionalul lor spectacolul cu de la Centrul
Cultural pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” din Capitală. Un loc
unde cei doimari artişti au făcut, împreună cu câţiva foarte buni actori
tineri, ceea ce se cheamă cercetare teatrală. În cazul în speţă al
capodoperei lui Sebastian, Victor Ioan Frunză a propus drept scop al
cercetării identificarea modalităţilor în care spectatorul de azi se
raportează la un text interbelic, fără ca partitura să fie drastic
modificată. Ci, dimpotrivă, montată, cel puţin aparent, tradiţional,
cuantumul de modernitate fiind adus de jocul actoricesc şi de felul în
care se manifestă acesta într-un spaţiu relativ atipic. Oricum altul faţă
de cel obişnuit al scenelormari, , cu roşu şi aur.
Invitat şi acceptând să monteze „ceva” la Teatrul Dramatic „I. D.

Sîrbu”, din Petroşani, Victor Ioan Frunză a optat, nicidecum
întâmplător, tot pentru un text din interbelic. Dar pe care l-amontat cu
totul altfel decât a făcut-o cu . Fără a abandona însă
nicidecum ideea cercetării. „Metoda” la care a recurs regizorul mi se
paremultmai apropiată de cea utilizată în punerea în scenă a piesei lui
Teodor Mazilu, . Mai apropiată, dar şi mai radicală.
Victor IoanFrunză a întocmit propriul său scenariu dramatic, a rescris
practic piesa, a concentrat-o, dar, si mai important, a
contemporaneizat-o. Operaţiunea, mai ales prin ultima componentă
menţionată, nu e deloc simplă şi nu e nicidecum lipsită de riscuri.
Ammai avut ocazia de a vedea „contemporaneizări” ale scrierilor

din interbelic şi nu am amintiri din cale afară de plăcute după astfel de
experienţe. De data aceasta, lucrurile stau cu totul altfel. Totul se
petrece în lumea de azi şi totul ia forma nu a unei poveşti dintr-o
mahala, ci a unei . Cartier de la marginea unei mari
aşezări urbane care poate fi foarte bine un cartier de la margine de
lume. Dar şi de istorie. Scenariul, ca şi şi spectacolul creat de
regizorulVictor Ioan Frunză şi de scenografaAdriana Grandmizează
pe o ambivalenţă extrem de inteligentă şi cum nu se poate mai
ofertantă. Ideatic şi teatral. Da, se poate foarte bine ca respectivul
cartier să fie pemai departe unul din Bucureştiul de azi, rămas pemai
departe, ca şi în interbelic, un oraş al unor contraste uriaşe. Însă nu e
deloc exclusă ipoteza ca ea, povestea, să fi fost transferată într-un oraş
pe care întâmplările, multe nefericite, din ultimii 20-25 de ani să îl fi
metamorfozat într-un uriaş cartier, într-o mare periferie. Într-un uriaş
cimitir. Cimitir de oameni şi demaşini.
Aglomeraţia de maşini, vechi, multe stricate, unele dintre ele

transformate în spaţii de locuit îţi atrage prima atenţia atunci când
intri în sala de spectacole şi zăreşti scena. Cu cortina ridicată. Decorul
creat de Adriana Grand te trimite iniţial cu gândul la binecunoscuta

Steaua fără nume

Steaua fără nume

Mobilă şi durere

poveşti de cartier

à l'italienne

piesă a lui Arrabal, care a avut parte de
câteva montări şi în spaţiul teatral românesc. Ion Sorcovă (Ion
Stoica) e un biet mecanic auto care mai câştigă un ban încercând să
mai repare ceea ce nu prea se mai poate repara. În maşinile acelea
Nastasia (AmeliaToaxen) visează, urzeşte planuri de răzbunare şi tot
acolo le duce la bun sfârşit. În aceleaşi maşini se consumă rapide
partide de sex care parmai degrabă violuri consimţite. Într-o astfel de
maşină,Vulpaşin (Adelin Ilie) îi ia viaţa lui Luca (AlexandruCazan).
Printre maşini petrec, bârfesc, îşi etalează vestimentaţia kitsch, îşi
plâng de milă, se ceartă şi se împacă oamenii locului (Irina Bodea
Radu, Anca Markos, Mihai Alexandru, Oana Liciu Gogu, Radu
Tudosie, Nicoleta Niculescu, OanaCrişan). Şi tot acolo plânge fără a
nu înţelege pemai departe nimicLucaLacrimă (Mihai Sima).
În cartierul acesta fericirea e interzisă la fel cum sunt interzise

iluziile. De aceea şi una şi celelalte trebuie să dureze puţin. Iată
motivul pentru care cred că a decisVictor Ioan Frunză să restrângă la
maximum secvenţele de până la uciderea lui Luca. Regula de bază a
respectivului spaţiu blestemat e nefericirea. E durerea. E moartea.
Toate sunt însă de domeniul firescului. Spectacolul evită cu succes
căderea în melodramatic, în lacrimogen, în telenovelă. O face
apelând la contrapunct. La grotescul bine temperat. La iodări cu
derizoriu. O face prin identificarea acelor mijloace de expresie
teatrală care îi asigurămontării organicitate.O facemizând pe actori.
Dacă pentru Victor Ioan Frunză şi pentru Adriana Grand,

e un spectacol de tip cercetare, pentru
actorii, cei mai mulţi tineri, din distribuţie, a fost vorba despre un
spectacol de tip şcoală. De care e mereu nevoie. Directoarea
Teatrului, actriţa Nicoleta Bolca, ştie foarte bine acest lucru. De
aceea le oferă colegilor săi, actori, cu regularitate, şansa întâlnirii
periodice cu maeştrii în ale teatrului. Au trecut şi au făcut şcoală la
Petroşani în anii anteriori Mihai Măniuţiu şi Alexandru Dabija. A
venit acum rândul lui Victor Ioan Frunză şi alAdrianei Grand. Toate
lecţiile acestea au fost bine primite. Cea de acum, cea din a
avut parte de o primire deosebită. Avea dreptate Constantin Noica
atunci când spunea că lecţiile nu se dau, se primesc.

Le cimetière des voitures

Nastasia - O poveste de cartier

Nastasia

Dan Grigore este un muzician potrivit epocii pe care o
trăim acum. Cîntul lui pianistic a rămas la fel de
spectaculos ca în anii '60, uşurinţa redării pasajelor de

virtuozitate tehnică strălucitoare farmecă ascultătorul care nu vrea
decît o pulberemulticoloră şi sprinţară de sunete, în
stare să-i mîngîie urechea. Dincolo de nonşalanţa
dexterităţii pe claviatură, DanGrigore este unYves
Cousteau al profunzimilor muzicii, un călător în
adîncurile apolinice, şi, ca ascultător, trebuie să ai
dorinţa, curajul, forţa să îl poţi urma. Dan Grigore
povesteşte cu haz. Întîmplările cu Cella
Delavrancea, Florica Musicescu, Johnny
Răducanu, Ion Caramitru ori Sergiu Celibidache
(nu deschid aici lista completă, deşi e tentant) au
savoare, ai tot vrea să le cunoşti. Deşi narate într-un
ritm aşezat, cu mici pauze de căutare a cuvîntului
plin de har, de importanţă, spectacolele cu oameni
şi fapte mari şi mici este demn de a fi urmărit "la
matineu, după amiază şi seara", plăcerea de a
asculta vorbele cu tîlc stîrnind mereu dorinţa de a
asculta pianul luiDanGrigore.
Trebuie spus că întîlnirea cu Dan Grigore, prin

mijlocirea înregistrărilor şi aievea, poate avea
foarte uşor caracter de unicat. Pentru că îi place să
vorbească şi are ce spune, DanGrigore trebuie doar
"pornit" cu întrebări incitante. Abia aşteaptă exact acest tip de
întrebări. Motiv să evoce perioade, locuri, instituţii, oameni,
mentalităţi, succese, înfrîngeri, tristeţi, izbînzi şi preţuri cu care au
fost plătite. Cred că domnul Dan Grigore este convins că tot ce a fost
important, în bine şi în rău, în istoria personală conectată invariabil la
istoria României, trebuie povestit, pentru ca tinerii de azi să ştie. De
aceea, amintirile sale, atît de vii, de savuros, de înţelept oferitemerită
reţinute pe hîrtie şi în memoria magnetică. Am "arhivat" cîteva
întîlniri memorabile la Universitatea de Arte "George Enescu", la
TVR Iaşi şi la Radio Trinitas. Cu aceeaşi plăcere am citit dintr-o
suflare volumul "Lumea în si bemol", publicat recent la editura
"Polirom".
Pînă cînd un muzicolog va analiza într-o carte stilul interpretativ

al marelui pianist, dialogul aşezat acum între coperţi poate fi un prim
pas spre cunoaşterea artistului. Titlul volumului clarifică, primul, cu
modestie, natura textului: "Dan Grigore de vorbă cu Dia Radu". E

promisiunea unui taifas despre o viaţă. Luminată pas cu pas, în mod
cronologic, povestea lui Dan Grigore aduce în prim plan personalităţi
ce ar merita statutul de model pentru cei de azi, dar despre care,
evident, nu se vorbeşte. Îl amintesc pe compozitorul, criticul muzical,

profesorul şi omul de mare caracter Mihail Jora.
Evocat cu infinit respect, la mari distanţe de timp,
de un alt discipol ales, Pascal Bentoiu - rigurosul,
intransigentul, temperamentalul Mihail Jora nu
apare altfel în evocarea lui DanGrigore, dar nici nu
lipseşte omenia, delicateţea, generozitatea,
înţelepciunea cu care marginaliza "incurile"
tinereţii dintîi a elevilor săi.

(pag. 23).
Evident, nu putea lipsi evocarea profesoarei şi

(în ciuda enormei diferenţe de vîrstă) prietenei care a fost Cella
Delavrancea. Pedagogul capabil să-l crească pe Dan Grigore nu
numai ca pianist.

Pe lîngă faptul că era un muzician şi un
cărturar de mare clasă, a fost pentru mine şi un
mare model moral. Jora mi-a dat lecţii gratis, deşi
era foarte în nevoie, o ducea rău în anii ăia. În
primul meu an de studii cu el, soţia lui, Lili Jora,
era în arest, fiindcă era soră cu Grigore Gafencu.
Jora fusese dat afară din Conservator, nu avea
salariu de nicăieri şi, cu toate acestea, ţinea în
casă nişte prieteni scăpătaţi, cărora li se luaseră
locuinţele. [...] Noi făceam ore de armonie, casa se
încălzea cu godin de rumeguş fiindcă nu mai erau
bani de lemne.

Cella venea cu altă atitudine şi altă altitudine faţă de muzică. Nu
mai era meşteşug, ca la Florica [Musicescu], ci un cadou
dumnezeiesc, de care trebuia să te apropii cu sfială. [...] Îmi plăcea la
nebunie că pot avea asemenea discuţii cu ea. Eram şi eu un căutător,
citeam pe rupte şi nu mă mulţumeam cu puţin. Dacă, de pildă, îl
citeam pe Balzac, imediat după aceea îl citeam şi pe Hippolyte Taine,
cu eseurile critice despre Balzac. Şi sigur că, descoperind că dialogul
ăsta pe teme de echivalenţe literare e oricînd posibil cumine, , că sunt
ca un burete, ca o sugativă, că am replici, întrebări şi, pe ici, pe colo,
chiar răspunsuri, schimbul de idei dintre noi s-a intensificat. În fond,
mi-am făcut un soi de ucenicie cu Cella. Mi-a dat foarte multă
încredere în mine, foarte mult curaj, venit dintr-o casă unde
permanent eram pus la zid, unde nu corespundeam deloc anumitor

precepte. [...]

Îmi amintesc că pe la 16-17 ani aveam adevărate crize
existenţiale în timp ce exersam Studiul 25 nr. 11 de Chopin, care în
limbajul codat al Cellei Delavrancea se numea Austerlitz. E un
studiu foarte greu, însă problemele mele nu erau rezolvarea
ecuaţiilor tehnice. Problema mea era că nu mai trăiam dramatismul
acelei situaţii, că drama muzicii se îndepărta de mine, iar eu mă
detaşam de ea. Şi asta m-a revoltat, m-a îngrozit şi m-a distrus.
Intuiam că în mine se deschide o perspectivă care ar putea fi
realizată, că voi deveni un adult, un om mare, un profesionist
priceput lamuzică, dar care nu va fi artist.Mi-era teribil de teamă că
relaţia mea cu muzica se va răci şi că voi căpăta o coajă protectoare
carem-ar fi pierdut. Cîntam studiul şi, cînd nu reuşeam să particip la
el, mă bufnea plînsul. O luam de la capăt! Aveam nişte lupte
groaznice cu mine, dădeam cu mine de pămînt! Mă detestam! [...]
cred că încercam să-mi induc astfel, prin starea de suferinţă, ceva din
sensibilitatea pe cale să se piardă. Mă luptam pentru păstrarea
acestei apropieri demuzică, de dramatismul şi de adevărul ei, pentru
relaţia vie, autentică şi carnală cu ea. Mai tîrziu, cînd am ajuns la
Leningrad şi am cîntat studiul ăsta, i-am dat pe toţi pe spate. Îl
puteam cînta demaimulte ori la rînd fără să obosesc. Ba puteam să-l
cînt şi cu scamatorii, cu decalaje întremîini, îmi comandam reflexele
cu un decalaj al unei mîini faţă de cealaltă. Nu mai văzuseră aşa
ceva, era o schizoideală totală. Dovada unui control fantastic.

)

îmi umbla gura, dar nu-mi umbla înainte de a
gîndi

Cred în orgoliul artistic, nu în
vanităţi; Dacă n-aş avea duşmani, ar însemna că sunt un om mort!;
Mi-ar fi plăcut să fiu scriitor; Muzica mi-a schimbat vîrsta de la
început.

ce calitate umană vi s-ar părea ceamai depreţuit?
- Eros, philia şi agapé. Sau puterea de a iubi, în toate formele ei.

(pag. 103-104)
Dan Grigore are îndrăzneala sincerităţii dezarmante pentru un

cititor mai grăbit. Dar confesiunea este importantă pentru că
dezvăluie chinurile, războiul cu sine însuşi, neîncrederea pe care
artistul adevărat le experimentează pentru a descoperi adevărul din
muzică.

(pag.
29-30
Rămînînd la capitolul "curaj al sincerităţii", e de notat evocarea

relaţiei cumama sa, relaţie ce a fost cît pe ce să determine distrugerea
carierei de pianist.
Multe se pot comenta despre devenirea omului, virtuozului şi

artistului Dan Grigore, despre conflictele prin care a trecut fiindcă a
fost un om "incomod",

(pag. 176), şi curajul nu-l părăseşte pe tot parcursul taifasului,
numele unor muzicieni importanţi fiind dezvăluite în contexte
dificile.
Ideile călăuzitoare sunt rezumate în mod publicistic, aşa cum se

cuvine, în citate cu totul semnificative.

Preţuiesc şi eu întrebarea din finalul unui dialog, întrebare aptă să
concentreze personalitatea celui îndemnat să se mărturisească. De
aceea, reproducultima curiozitate a autoarei, şi răspunsul:

...-

Alex VASILIU

Lumea în Si bemol
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Breasla tipografilor, mai ales în vechime, număra în
rândurile sale meşteri care nu numai îndrăgeau cuvântul şi pe
făuritorii acestuia, dar îl şimânuiau cu iscusinţă, afirmându-se ca
scriitori de har. Numele lui George Lesnea, calfă în tipografia
unde se tipărea revista"Viaţa românească", ilustrează cum nu se
poate mai bine această realitate. Exista, totodată, o admirabilă
fraternitate între plăsmuitorii verbului şi cei chemaţi să-l toarne
în literă de plumb şi să-l aşeze în pagină de ziar sau carte. De
altfel inegalabilul traducător al lui Esenin, numitul, în vremea
când se îndeletnicea cu tiparul, Gheorghe
Glod, a debutat în prestigioasa revistă
căre ia î i pregătea şpal tur i le cu
binecuvântarea "magului" Garabet
Ibrăileanu. Tot printre cei în faţa cărora
făcea reverenţă TudorArghezi, exclamând
:"Carte frumoasă cinste cui te-a tipărit!", s-
au aflat şi artişti plastici remarcabili.
IeşeanulVasile Istrate ne oferă un exemplu
grăitor în această privinţă. În acelaşi timp,
mulţi dintre tipografi, legaţi ombilical de
scriitori şi artişti, chiar dacă nu s-au
manifestat în plan creator, au demonstrat
generoase deschideri către mediile
artistice, fiind cititori pasionaţi şi privitori
avizaţi ai artelor frumoase.
Astfel de afinităţi a vădit în existenţa sa

inginerul Mihai Pascal, cel care până la
stabilirea sa în Israel a fost şef de producţie
la Întreprinderea poligrafică Iaşi.
Legăturile sale cu "zugravii de subţire" au
căpătat şi mai multă consistenţă odată ce s-
a căsătorit cu Geta Cohn, muzeograf la Muzeul de artă din Iaşi,
iar după plecarea din România custode la Muzeul de artă de la
Ierusalim. Prieten cu artiştii cei mai importanţi din Iaşi, mai cu
seamă cu cei din generaţia sa, Mihai Pascal nu doar le-a admirat
operele şi le-a preţuit, colecţionând pe unele dintre acestea, dar a
fost, în condiţiile istorice date, un reazăm al lor. I-a ajutat să
tipărească afişe şi cataloage la cele mai înalte standarde posibile
pe atunci. Arta intrase în viaţa sa şi reprezenta una din marile
desfătări spirituale. I-a iubit pe artişti şi şi-a pus sufletul în palmă
înaintea lor. Şi de dorul lor s-a întors după 1990 în România. N-a
venit cu mâna goală. Întreprid prin vocaţie şi formaţie, Mihai
Pascal a deschis o afacere în Iaşi şi bună parte din câştig s-a
hotărât să-l îndrepte spre artă într-o veritabilă şi nobilă misiune
de mecenat. În urmă cu un deceniu, în vara anului 2006, a
inaugurat o galerie de artă, botezată "Dana", prenumele fiicei.
Gestul s-a vrut a fi şi în memoria Getei, draga lui soţie, trecută
înainte de vreme la cele veşnice. Ca şi în afaceri, creatorul
Galeriei şi-a propus ţinte profesionale înalte.Adorit să creeze un
fel de rezervaţie a frumosului artistic. A închiriat la început un
spaţiu expoziţional în strada Lăpuşneanu, apoi, doar peste doi
ani, a amenajat într-un imobil din strada Cujbă 17 o galerie
proprie, cu mai multe încăperi, una din cele mai încântătoare
incinte expoziţionale româneşti, cum remarca pictorul Paul
Gherasim la intrarea în circuitul artistic din 14 octombrie 2008.
Lansarea a fost marcată prin vernisarea Retrospectivei "Victor
Mihăilescu Craiu", şi lansarea albumului consacrat sublimului
meşter, pe care am avut bucuria să-l semnez, finanţat de Galeria
"Dana". Au fost momente prin care s-a celebrat centenarul
artistului ieşean. Cu o zi mai devreme s-a vernisat la sediul din
Lăpuşneanu expoziţia "Ieri, nu de mult"- Ion Nicodim(1932-
2007). La cele două vernisaje a oficiat pontiful criticii de artă
româneşti şi universale, criticul Dan Hăulică. De altfel prin
Galeria "Dana" ilustrul ieşean stabilit la Bucureşti s-a întors
deseori în cetatea sa de suflet, căreia i-a dat, labişian rostind, "a
însufleţirii vamă". Iaşii i-au mărturisit la rându-i stima,
conferindu-i titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii de
Arte "GeorgeEnescu" şi pe cel deCetăţean deOnoare, în 2012.
Invocarea celor două astrale înfăţişări artistice din acel de

neuitat octombrie 2014 pune fericit în lumină altitudinea la care a
înţeles stafful să situeze activitateaGaleriei "Dana". Dacă arunci
o privire pe afişul celor 184 de expoziţii găzduite de cele două
spaţii ale galeriei în cei 10 ani de existenţă, descoperi chiar şi la o
mai grăbită trecere un program estetic bine structurat şi ambiţios,
cu direcţii urmărite şi cultivate cu consecvenţă şi probitate,
menite a face din galerie un spaţiu fertil şi fremătător al unor
exigente confruntări artistice şi ideatice. Prin expoziţii de
valoare ni s-a oferit nouă iubitorilor de artă o imagine
cuprinzătoare, policromă, a mişcării plastice româneşti de azi şi
din perioadele precedente, începând cu cea interbelică.Au expus
la Iaşi, la "Dana", în aceşti ani, artişti din celemai prolifice centre
artistice al ţării, de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Bacău,
Oradea, Arad, Baia Mare, Galaţi. Pe simeze s-au regăsit de
asemenea, rând, pe rând, ca într-o succesiune a unui spectacol de
gală, şi cei mai importanţi reprezentanţi ai Iaşului, provenind din
toate generaţiile şi tendinţele creatoare. E suficient să amintim
câteva nume ca să avem dimensiunile acestei reprezentări de
amploare şi plină de substanţă a fenomenului plastic naţional. S-
au aflat pe afişele Galeriei "Dana", artişti exponenţiali ai artelor

frumoase româneşti. Au expus la Iaşi bucureştenii Marcel
Chirnoagă, Cela Neamţu, Ion Grigore, Neculai Păduraru de la
Sagna, Traian Brădean, Mircia Dumitrescu, Marcel Guguianu,
Corneliu Vasilescu, clujenii Ioachim Nica, Simon Gyorgi,
timişorenii Suzana Fântânariu, Dacian Andoni, arădeanul
Onisim Colta, băcăuanii Ilie Boca, Mihai Chiuaru, orădeanul
Aurel Roşi şi băimăreanul Nicolae Suciu. Pentru artiştii ieşeni
Galeria "Dana" a devenit un veritabil cămin. Au avut personale
sau retrospective în cele două sedii Călin Alupi, Victor

Mihăilescu Craiu, Eugen Ştefan Bouşcă,
CostacheAgafiţei, Dan Hatmanu,Adrian
Podoleanu, Dimitrie Gavrilean, Corneliu
Ionescu, IoanGânju, Liviu Suhar, Liliana
şi Valeriu Gonceariuc, Traian Mocanu,
Bogdan Bârleanu, Constanin Tofan, Jenö
Bartos, Dragoş Pătraşcu, Zamfira Bârzu,
Dan Covătaru, Smaranda şi Ilie Bostan şi
încămulţi alţii.
Galeria "Dana" nu s-a limitat doar la

găzduirea expoziţiilor şi organizarea
vernisajelor, ci în cele mai multe dintre
cazuri a editat cataloage riguros alcătuite
şi splendid tipărite, sau chiar albume, ce
se înscriu ca nişte contribuţii esenţiale în
definirea rolului şi locului acestor
creatori în peisajul nostru plastic. S-a
făcut remarcată, totodată, o preocupare
constantă de reliefare prin expoziţii
tematice a direcţiilor ce s-aumanifestat şi
se manifestă în arta plastică românească.
Aceasta a fost menirea unor expoziţii

precum: "La început a fost desenul"( 11 iunie-21 iulie 2000),
"Noi tendinţe în pictura şi sculptura românească după 1990"(26
aprilie-5 mai 2006), "Restituiri"( 23 iulie - 25 august 2006),
"Maeştrii de ieri şi de azi"( 22 octombrie-13 decembrie 2010),
"Generaţia 1970"(11mai 2011), "Grafica românească 2011"( 19
decembrie 2011-15 ianuarie 2012), "Trei generaţii, trei
viziuni"(15 martie 2012). Expoziţiile acestea au avut darul de a
radiografia şi revela ceea ce a fost caracteristic unei etape sau
alteia din evoluţia fenomenului plastic, sau din traiectoria unor
artişti emblematici. Toate episoadele acestui serial au cristalizat
o atmosferă de confraternitate profesională, sudând legături şi
cultivând afinităţi între generaţii, dezvoltând o cultură a
solidarităţii de grup. Acelaşi scop l-au urmărit şi taberele şi
simpozioanele de creaţie, cele de la Vatra Dornei, Cotu Morii,
Ciric, Hodora, Balcic, Delta Dunării şi Dragomireşti-
Maramureş, ce s-au finalizat cu expoziţii remarcabile. Galeria
"Dana" s-a consacrat în aceşti ani şi ca un ambasador al artei
ieşene în cuprinsul României prin expoziţii personale sau
colective itinerate laBucureşti, Cluj-Napoca, Galaţi, BaiaMare,
Suceava, Botoşani, prezentate publicului în selectele galerii ale
muzeelor de artă din oraşele respective sau în galerii de mare
tradiţie şi notorietate. În acelaşi timpGaleria "Dana" şi-a creat o
editură proprie, "Dana Art" şi o publicaţie "Artis", destinată
comentării expoziţiilor sale, dar şi celor mai semnificative
întâmplări din arealul artistic naţional şi universal. În ceea ce

Grigore ILISEI

O rezerva ie
a frumosului artistic

ţ
priveşte editura, aceasta nu s-a mulţumit să tipărească numai
cărţi de artă, ci s-a deschis şi spre beletristică şi publicistică,
săvârşind astfel o necesară şi binevenită legătură cu celelalte
forme de expresie artistică. Cărţile editate, aparţinând altor
medii artistice, poartă semnăturile unor nume de rezonanţă şi s-
au bucurat la momentul publicării de lansări impresionante.
Galeria din strada Cujbă 17 a fost şi cadrul primitor al celebrării
unor personalităţi ale Iaşului la rotunjirea unor vârste sau la

marcarea unor izbânzi în plan cultural şi artistic. Mai mult,
Galeria "Dana" este şi locul de întâlnire şi de desfăşurare al
şedinţelor de redacţie ale revistei "Cronica veche", pe care a şi
sprijinit-o la apariţia sa în urmăcu 5 ani.
A trecut un deceniu de când, dintr-o curată iubire pentru artă

şi artişti, s-a ivit la Iaşi un spaţiu mirabil unde suntem poftiţi a
privi unele dintre comorile artei româneşti. E fructul amirositor
şi dulce al dragostei pentru frumos al unui om care a simţit
nevoia interioară să dăruiască ceva din strânsura muncii lui
semenilor, ca să se poată bucura de minunăţia artei. Această
misiune de Mecena, asumată cuviincios de inginerul Mihai
Pascal, e cu atât mai de preţuit cu cât în acest timp statul nu-şi
îndeplineşte, cum ar fi firesc, datoria sa de protector al artelor.
Deşi s-a confruntat în aceşti ani, unii de profundă criză, cu mari
dificultăţi în afacerile sale, binefăcătorul artiştilor n-a abdicat de
la angajamentele sale şi a izbutit, miraculos aproape, să păstreze
viu acest tărâm fermecat al Iaşului artistic, o rezervaţie a
frumosului artistic ce s-a dovedit în răstimpul deceniului rostuit
acum a fi un ferment al vieţii artistice, un pol de interes şi atracţie
al întregii suflări plastice româneşti. Binemerită respectul
nostru.

Un Mecena: Mihai PASCAL

Criticul Dan HĂULICĂ
Victor MIHĂILESCU CRAIU

vorbind la expoziţia
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Poet, grafician, redactor de carte, eseist, muzeograf,
este un pelerin înnăscut care lucrează, conferenţiază,

publică, expune.
Vasilian Doboş este un artist ce meditează asupra omului

abstract şi încearcă prin intermediul plasticităţii liniei o definiţie a
esenţelor. Pentru acesta lumea trebuie să aibă echilibrul unei
teoreme, armonia deplină a unei figuri aproape geometrice.Metoda
marchează trecerea de la un .

propusă de artist este, cred, asociată nu miracolului în
sine, ci paradisului - unui univers ce trebuie citit, intepretat de către

iniţiat, posesorul codului ca o fază preliminară a dialogului dintre
artist şi privitor; pe acest model întâlnim ordonări, zone care s-ar
putea numi “mozaicuri ale enigmei” , serialităţi în crescendo cu
derivări şi diseminări cu relaţii de tipmuzical.
În expoziţia găzduită de galeria “Th. Pallady”, Iaşi, asistăm la

un exerciţiu de citire şi meditare a sacrului. În acest sens, panotarea
este deosebit de importantă. Alegerea suitei care deschide, atât pe
plan vizual cât şi conceptual, expoziţia, nu este întâmplătoare.
Sacrul luiVasilianDoboş nu se revendică de la plastica bizantină, ci
înglobează grafisme proto sau paleo-creştine, ideograme,
pictograme, un alfabet inaccesibil nouă, celor de afară, aparent un
exerciţiu de semiotică ce se petrece în interiorul artisului. Fecioara
Maria este personajul central al creaţiei lui Vasilian Doboş. Ca o
umbră decorporalizată, o siluetă oarbă, Fecioara Maria
coordonează mişcarea pe plan vertical. In interiorul acesteia,
decupaje ce vizează ascensiunea amintesc privitorului de un al
doilea sens al cuvântului “înălţarea”, cel de clădire, zidire. Prin
zidirea în interiorul acestei plăsmuiri a simbolurilor asociate
începuturilor creştinismului, a bisericii, a lui Christos, a scării, a
cuielor, a cheii, a monezilor de argint, a unui arbore genealogic

Vasilian
Doboş

modus essendi la un modus operandi
Inălţarea

fotografic, Vasilian Doboş purifică deşertul pânzei de prezenţele
inutile, făcându-l spaţiul înălţărilor şi al căderilor omului
metafizic. Revenind la simbolul scării, tind să cred, în contextul
creaţiei lui Vasilian Doboş, că aceasta depăşeşte cadrul interpretării
folclorice de călătorie a sufletului, ori cea teosofică a martiriului.
Mai degrabă este vorba despre polaritatea cădere-înălţare, a
opoziţiei ontologice corp-spirit, ascensiune a unei forţe lăuntrice ce
co-crează un univers ce transcende o anume religie sau
spiritualitate. Prin fiecare simbol Vasilian Doboş articulează căi de
acces la unitatea fiinţei. De asemenea, apelul la Alfa şi Omega,
dublat de crucea creştină, trimit la unitatea ce emerge din intuiţia
sacrului ca forţă de coeziune a contrariilor.
Vasilian Doboş concepe o nouă formă plastică de exprimare a

sacrului, înscriindu-şi revelaţiile sub forma scripto-grafiilor,
permiţându-ne să privim, fie şi pentru o clipă, la rădăcinile
existenţei omului post-modern .

Artistul , enigmatic, aparent
singuratic, pare a se dedubla cu fiecare portret şi privire.
Personajele lui Manuell Mănăstireanu nu sunt lumeşti; acestea şi-
au depăşit carnalitatea, limitarea telurică.Mai degrabă particule ale
universului, sleite, perplexe ori lucide, te privesc direct în ochi cu o
frumuseţe pe alocuri ascetică. Manuell Mănăstireanu schiţează un
timp nostalgic sau suferind, un timp ce tulbură şi ne atrage în
interiorul unei grafici inconfundabile ce condensează în structura sa
o poezie gravă.

Încă de la început, de la intrarea în galerie, Manuell
Mănăstireanu ne avertizează că desenele dispuse pe simeză stau sub
o privire solitară a unui personaj tarkovskian, parcă înfrăţit cu cel a
lui Caspar Friedrich. Patronând peste chipuri, acesta ne aminteşte
de cuvintele lui Rilke, „frumosul nu-i decât pragul
înspăimântătorului”. Personajele artistului nu sunt plăsmuiri şi nici
instantanee. Fiecare se prezintă pe sine prin tăcere. Nu realul este
punctul de plecare, nu carnalitatea şi nici forma finită.
Distorsionarea la nivelul reprezentării realului, vizibilului, nu vine
din creionul artistului, ci din personajul însuşi.
Manuell Mănăstireanu alege embleme, fie ale istoriei artei,

Mona Lisa, arlechinii lui Baba, creatori Brâncuşi, Bacovia,
Stănescu, oameni dragi ori personaje: regele Lear, regeleMihai, sau
simboluri, porumbelul al cărui zbor a fost frânt parcă dinăuntru, cei
trei Chrişti ce par a se căţăra unul pe spatele celuilaltuia pe o scară
până la disoluţia finală.
Fiecare personaj pare a trage cu ochiul la cel dispus în

apropierea-i. Nu atât ochii cu care ne privesc sunt esenţiali în
trecerea dincolo de aparenţa acestuia, ci ochii cu care îi privim.
Artistul ne îndeamnă să privim cu acel ochi ce depăşeşte vederea
obişnuită, cu ochiul percepţiei . Tensiunea pe care o emite fiecare,
prin intensitatea liniei, culoare, umbră, oglindeşte reunoaşterea
dualităţii unei trăiri aici şi dincolo, aici fiind refugiul temporar al
formei, dincolo fiind interiorizările proiectate la exterior ale unei
stări.
Manuell Mănăstireanu crede, asemenea lui Cosimo di Medici,

Leonardo da Vinci, că artistul se reprezintă întotdeaună pe sine
însuşi. Elementele pictoriale ce perturbă retina, personajele pentru
care deformările sunt ecou al agonizării, privirile din care pare a
irupe o lumină/emoţie lichidă, par a veni din întuneric spre lumină.
Pentru o parte din cei expuşi, artistul preferă o perioadă a existenţei
în care acumulările interioare, dramele sau chiar cunoaşterea au
brăzdat fiinţa internă. Fiindcă ceea ce este esenţial la Manuell
Mănăstireanu nu este atât ceea ce se vede plastic, ci nevăzutul, acea
profunzime a eu-lui individual ce se desface fiecăruia, strat cu strat,
doar pentru a se reîntregi imediat ce ai trecut la următorul portret

Manuell Mănăstireanu

Clopotul
de la
Corni

La ceasul apariţiei acestui articol, colegul meu de bancă
Ion Grigore a coborât în lumea subpământurilor
moldave, înmormântat fiind în preajma bisericii cu patru

turle ctitorită la 1846 în Liteni, satul Corni, de legendarul boier
Răftivanu, cel care, la 1877, şi-a pus trupa pavăză în jurul lui
Carol I. (Impetuos şi imprudent, întâiul nostru rege era
primejduit să cadă într-o încercuire turcă. Acţionând fără ordin,
ofiţerul Răftivanu s-a ales cu un proces de les-majestate, soldat,
până la urmă, cu... decorarea acuzatului...) Câte num-au legat de
Ion Grigore! La Liceul de băieţi din Suceava, eram aşezaţi în
bănci după ordinea catalogului, adică, alfabetic. Nici acum nu
ştiu foarte exact care-i era, de fapt, numele de familie, Ion sau
Grigore; îl strigam „Ioane”, sau „Grig” şi răspundea la fel. De
la el am aflat, între altele, şi povestea clopotului aşezat încă în
1847 într-una din cele patru turle, clopot care bătea fără
osteneală, socotea Grig, de 110 ani. Iată că a venit vremea să-şi
prelingă dangătul tânguios preste colinele de la Corni şi după
scurgerea a 170 de ani, la trecerea în nefiinţă a unuia din cei mai
mari pictori români - Ion Grigore. Care, în bună măsură, îşi
datorează aflarea vocaţiei profesorului de desen de la Liceul
„Ştefan cel Mare”, D. Loghin, el însuşi pictor de şevalet, câte
odată şi sculptor în lemn, cu expoziţii şi albume publicate. Nu se
ţinea mai deloc de rigorile programei analitice (cum nici ceilalţi
dascăli ai noştri n-o prea făceau): prima lui grijă era să identifice
stropul de talent în mulţimea de elevi sărăcuţi şi necăjiţi care,
sâmbăta, primeau mult aşteptata vizită a părinţilor de la ţară
veniţi cu merinde - parcă văd şi acum aliniate lângă gardul de
lemn al internatului căruţele cu cai şi carele cu boi... Devenit
renumit pictor şi profesor la Academia bucureşteană de arte,
Grigore a dovedit că nu şi-a uitat nici ucenicia pe băncile şcolii şi
nici colegii, fiind prezent când s-a citi catalogul la toate
întâlnirile promoţiei 1957. Pentru întâia oară, va absenta în
această toamnă... Târziu, peste decenii iar aveam să-l întâlnesc
pe Grigore: l-am aflat pictând biserica din satul strămoşilor mei,
Comăneşti. Enoriaşii spun că lucra în adevărată transă: nu mai
vedea şi nu mai reacţiona la nimic altceva din jur. În anecdotica
locului se povesteşte că, într-o bună zi, l-au zărit încălţat cu un
pantof negru şi cu altul maro - nu-i de râs, artiştii autentici au dat
ades astfel de semnale ale absenţei de la lumeştile preocupări
cotidiene atunci când s-au cufundat deplin în universul magic al
propriei creaţii. I-am mijlocit ultima lui expoziţie ieşeană la
Galeriile „Dana”, şi cum criticul menţionat pe afiş devenise
indisponibil, a trebuit să oficiez la vernisaj. Nu posed limbajul
extatic şi instrumentarul fastidios al criticii plastice, aşa că am
încercat doar să identific, într-o cheie fatalmente mai terestră,
datele ce individualizează o operă profund originală, în virtutea
căreia IonGrigore este greu de aşezat în obişnuitele descendenţe
autoritare. Mai degrabă s-ar putea vorbi despre o foarte
personală sinteză, străluminată de un pseudo-pointilism aburit,
fermecător şi inconfundabil, cu irizări ale artei naive, într-o
cromatică proprie fiecărei teme ridicate în ramă şi-ntr-o
geometrie straniu modificată, ce te duce cu gândul la rigorile
unui bizantinism aspru, dar, tot odată, miraculos de cald.
Universul picturii sale rămâne consistent nutrit din miracolul
ruralului moldav, nu lipsit de un anume mister, mai totdeauna
înfiripat în jurul siluetei bisericii satului (cineva observa inspirat
că IonGrigore

Iată şi opinia autorului acestei
picturi cu virtuţi de clasicizare despre arta tânără

Atât! Grigore a păşit dincolo şi de bine
şi de rău, în dangătul clopotului secular de la Corni... Nu-s mare
colecţionar de pictură; oricum, totdeaunamă voi bucura că, între
tablourile păstrate la loc de cinste, am putut aşeza „Uliţă la
Comăneşti” de IonGrigore.Un „acasă” adus acasă...

„păşeşte în universalitate fără complexe, natural
şi smerit, ca într-o biserică la liturghie, încălţat în opincile
strămoşeşti de duminică”).

: „Adevărata
artă este perenă, nu modernă. În artă există frumos şi urât, bine
şi rău, moral şi imoral”.

Mircea Radu IACOBAN

În l rile i Privirileă ţă ş
Expoziţie eveniment: Vasilian DOBOŞ şi Manuell MĂNĂSTIREANU
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Conceptul de "Noaptea muzeelor", unul înţeleg
european, nu m-a sedus într-atât încât să întrevăd în
ciclicitatea şi existenţa sa noi pietre de temelie, din

punct de vedere cultural. Nu pe plan local. Consider că lipsa de
"lipici" ce defineşte aceste instituţii, vorbind, nu
punctual, de-a lungul celorlalte zile şi nopţi de peste an, nu se
rezolvă prin "pelerinaje" sau îmbulzeli agasante şi de cele mai
multe ori ratate, dacă e să nu decupăm din peisaj scopul lor
primordial. Fără o organizare strictă, care, între noi fie vorba,
arareori se aplică, această misterioasă migraţie în sine, nu mi se
pare pur şi simplu eficace. Se poate desigur să fiu eu un element
sociabil de tip "cuc" dar, să trăieşti arta "în grup" e puţin cam
mult. Nu pot decât sămă plec şi să salut, în consecinţă, spiritele
într-atât de conectate la a esteticii ştiinţă, încât reuşesc a capta
tot ethosul şi atmosfera, în scurtul răstimp până când, din spate,
un ghiont subtil şi-o şoaptă aparte te îndeamnă să faci, pe repede
înainte, paşi.
M-aţi putea contra bunăoară, cum că o noapte ca asta e o

ocazie rară, pentru zona financiară. Ştiu şi eu? Se pot număra pe
degete, dacă vrei, instituţiile care cer tarife mai consistente de 2
lei. Zic că merită să-i cedaţi, cu generozitate, fie şi doar pentru
răgazul de-a face un minimalist contact între voi şi x-ul
artefact. Şi dacă e să o spunem pe şleau, nici n-are şanse să fie o
noapte economicoasă, precum zici. Pe câţi dintre iubitorii de
cultură nocturnă nu i-aţi văzut cotind elegant, de la intenţia unei
minţi (mai) brici spre toneta cu kurtoş şimici? Dincolo de satiră
un lucru mi-e clar: muzeul nu mai poate stagna. Rămâne de
văzut cum va reuşi să dea universul cronologic şi atragător
fictiv, pe unul cu poveştile pe tava şi interactiv. E o provocare,
recunosc, pavată cu angoase. Pentru că moştenirea e grea şi
despărţirea aşişderea.
Şi totusi s-a-ntâmplat. S-a-ntâmplat să primesc excepţia, pe

când teoretizam cu dichis şi aruncam regula-n abis. Fără a ţine
cont de reticienţa mea (pe care încă mi-o asum şi de la care nu
amabdicat), iniţiativa asta europeanăm-a cadorisit, în fapt, cu o
experienţă asupra căreia încă încerc dileme, de-a fost ori nu
aeve'.

Noaptea cu pricina m-a prins la Chişinău, nu la Iaşi.Ataşată
unui grup tânăr, entuziast şi greu de culcat. Deci pus pe
cutreierat şi distrat. Uşor trecută pentru club şi clar prea acră
pentru o petrecere dansantă, am luat la pas oraşul spre Muzeul
Naţional de Artă. L-am găsit desigur înţesat, dar nu flancat la
propriu şi la figurat de mărşăluiri obsesive şi-acel tipic du-te
vino, trepidant. Bun simţ cât cuprinde.Afară, o paradămilitară.
Înăuntru, muzică faină. O întreagă orchestră de jazz executa o
gamă, numai bună de pus noaptea în ramă şi pe ziduri, de jur
împrejur, lucrări-panoramă. Prima impresie s-a concretizat nu
printr-un calificativ înfipt precis, ca săgeata în roata de darts, ci
mai curând s-a disipat într-o senzaţie caldă, bipolară şi deloc
familiară. Dacă te postai strategic, să zicem centrat, îmbiat de
unul dintre lungile şiruri de scaune albe, aparent neglijent
trasat, puteai să juri că încăperea semişca.
Periplul prin galeriile de artă m-a învăţat că fraza cu "

frumuseţea stă în ochii privitorului", cea cu trimitere la dame, e
perfect valabilă şi-n cazul proiectelor expoziţionale. Să ştii să
priveşti e genul acela de activitate care nu dă greş nici prinsă
din mers, doar că e preferabil, ca-n cazul oricărui dar, să ai un
instinct al tău, absolut necesar. Apelând la o reducţie simplistă
văd într-un vernisaj, un soi de negociat mariaj. Artistul ţi se

grosso modo

Raluca SOFIAN-OLTEANU

F i s e ş i f i ş e d u p ă A f i ş e

OTGO -
paradoxul miniaturilor panoramice

relevă cu tot ce-l defineşte, adică opera sa. "Pretendentul"
privitor poate resimţi, după caz, un coup de foudre revelator, sau
se poate arăta de-a dreptul indignat, cerând divorţul şi-un pachet
de daunemorale, pemotiv de diferenţe ireconciliabile. Şi totuşi,
aidoma unui veritabil mariaj, există şi aleea de mijloc, cea pe
care, în timp ce păşeşti, pui în aplicare exerciţiul de privire şi
găseşti unghiul din care ipoteza că tu şi el aveţi o şansă dintr-o
mie, n-o să temire. Ondulezi oferta pe forma visului tău. Şi da, e
genul de compromis spre care practica nu de puţine ori m-a-
mpins.
Tocmai din acest punct de vedere, expoziţia tânărului

mongol m-a surprins. N-a fost nevoie de
frunzărelimentale şi decizii adhoc, vizavi de tehnicile de privire
aplicate. De regulă, în funcţie de spaţiu, panotare, tehnică de
culoare sau de argumentare, o lucrare îţi impune nişte paşi. Te
îndepărtezi, te apropii, o scanezi lateral. O pipăi din priviri
aproape imoral. O priveşti ca element singular şi-o admiri mai
apoi făcând figuraţie, într-un ansamblu, mai mult saumai puţin,
unitar. La (parafa de artist, încrustrată pe afiş) nu faci
nimic! Pentru că secretul stă în constatarea că nu trebuie, nici
măcar frumos, să minţi. Deja simţi. Dinamică precum un
carusel, captivantă precum o fondantă. Să încerc să fructific,
subiectiv-vinovat, emoţiile pe caremi le-a livrat...
Iniţial experimentezi, după cum anticipam, un vertij

senzorial. Panourile de mari dimensiuni ţi se relevă sub forma
unor peisaje abstracte, în continuă mişcare şi uşor ciudate:
conglomerate de nori, furtuni de nisip, dune, muşuroaie, un stol
centrifugat. Per total elementul e, cel în care ţi se propune a
te aclimatiza. Şi-ncet încet, primeşti stimulul raţional pe care l-
ai căutat. Trăirea nu ţi-e familiară pentru că nu e ceva ce-ai
incercat. Ca observator, nu eşti plasat nici la stânga, nici la
dreapta, nici frontal, ci eşti pur şi simplu, suspendat. Poate de
aici imponderabilitatea. Treptat însă, zisele peisaje se
transformă în autentice microcosmosuri de explorat. Tot ce
trebuie să faci e să reglezi altitudinea. Când te apropii eşti
fascinat. Totul prinde contur. Detaliul miniatural e complex,
total.Ai spune că ţi s-a încredinţat o lupă sau un ochean şi acum
poţi vedea amănuntele cât se poate de clar. De fapt, asocierea
corectă ar fi de caleidoscop, cu toate irizările acelea la un loc.
Nimic nu mai e ce părea. Şi surpriza te cucereşte tranşant.
Valurile nu sunt valuri ci herghelii din sute de zebre sau cai,
stolurile nu-s stoluri ci îmbinări structurale între siluete umane,
păsări şi flori. Treci de la imponderabilitate la plonjon. Plonjon
în detaliu şi culoare. Reţeta tânărului artist mi se pare

Otgonbayar Ershuu

OTGO

aer

imbatabilă. Că-i strategie sau "iluminare" , funcţionează cu
precizie uluitoare. Panourile de mari dimensiuni te opresc în
loc, te captează şi sustrag oricărui "habitat". În timp ce detaliile
miniaturiste îţi fac curiozitatea chiriaş, pe timpnelimitat.
Din cea mai recentă serie a sa, intitulată

două dintre lucrări par a se asimila contextual într-un
veritabil joc ying şi yang. Aproape identice dimensionar, ele
rotunjesc simbiotic proiectul, prin ideea de fuziune, viziune şi
contrast.

este lucrarea în care se împletesc într-unmicrocosmos
vibrant nu mai puţin de 12 000 de figuri umane şi de animale.
Desenate ca miniaturi, aceste figuri sunt elemente individuale,
cu măşti sau stări emoţionale proprii şi poziţii ale corpului
variate, care se contopesc însă într-o compoziţie unică, colorată,
imagine în oglindă a armoniilor spirituale, predate de cultura
mongolă. Om şi natură, la unison, într-o perpetuuă ciclicitate şi
transformare. Mişcarea e la rându-i variată şi suprapusă
indicilor de stare (beatitudine, resemnare, groază, acceptare).
Înotul, zborul, fuga--- fluidizează ansamblul umano-botanico-
zoomorf într-o alegorie de senzaţie a lumii parţial neafectate de
civilizaţie.
A doua, , e

reversul paradisiac şi a dat peste cap, cel puţin din prisma
publicaţiilor abilitate, topurile de popularitate. Deşi etichetată
adesea drept un excelent exerciţiu de virtuozitate, artistul
insistă, cu fiecare discurs al său, pe povestea ascunsă în spate.
Lucrarea e un manifest. O "profeţie" a paradisului pierdut în al
cărui tumult au căzut şi-n trecut, dar astăzi din ce în ce mai acut,
gheţurile arctice şi coloniile imperiale.
"

, sună rândurile emoţionante, pe care
vizitatorii le pot lectura, ataşat.
Proiectul a bătut recorduri deja. 12 panouri, 6 metri lungime

şi-o colonie ideală de 20.000 de pinguini, reînviaţi doar din
pensula sa. " A patruzeci şi una" precizeaza OTGO, pentru că
realitatea e că doar 40 au mai rămas. O producţie răvăşitoare şi
nu doar prin mesaj. O lucrare căreia i s-a alăturat titulatura de
grafic roman. Şi asemeni celorlalte e inutil de combătut că n-ar
fi aşa. Pagini întregi de cercetat, fără pripă, de îndată ce coperta
panoramică se ridică. Pagini cărora începe să li se refuze
vandabilul atât de pregnant infuzat în cultura
mongolă tradiţională şi nu numai. Rezident la Berlin, cu o
galerie a sa, OTGO a iniţiat o cruciadă de suflet şi pare
realmente absorbit de ea. Cu rost de antagonice arme, lucrările
sale. Lucrări-hibrid pentru că nu le poţi aplica facil graniţe
culturale şi nici inventaria calm într-un anume curent, gata
arhivat. Sinteza aparent greu de pronosticat dintre impresionism
şi abstract sau antiteza neon/ pastel la nivel de culoare, îi
tranformă opera, în acel ceva ce a cucerit lumea deja: un
fenomen vizual indepedent şi încă nediluat.

Picturi din
paradis,

HUN

ANTARCTIC PANORAMA PINGUINS

Otgonbayar Ershuu s-a născut la 18 ianuarie, 1981 în
Ulaanbaatar/ Mongolia. La aproape 15 ani organizează
prima sa expoziţie personală. Între 1998-2001 OTGO a
studiat pictura tradiţională mongolă în Ulaanbaatar şi a
continuat între anii 2007-2010 la Universitatea de Artă din
Berlin. A participat în calitate de pictor şi restaurator la
câteva situri istorice dinMongolia.A studiat diverse tehnici
în temple buddhist-lamaiste, iconografia picturii în
miniatură, precum şi baza spirituală a acestora. Arta lui
Otgonbayar Ershuu include, deşi mai puţin faimoase, încă
două deloc prozaice compartimente: o serie cuprinzătoare
intitulatăThangka (lucrări de pictură înminiatură, al căror
conţinut se referă la zeităţile din şamanism, budism şi
tengrism) şi aproximativ 600 de pagini de ilustraţii de tipul
benzilor desenate care ilustreaza ”Istoria secretă a
mongolilor” (cea mai veche si mai importanta lucrare
literară despre mongoli, mit şi epos, scrisă cu 800 de ani în
urmă).

Panorama mea vorbeşte depre durere. Oamenii tratează
superficial, ca pe un zgomot enervant de fundal, toate acele
semnale de alarmă privitoare la modificările climei. Ele
propovăduiesc extincţia speciilor de plante şi animale. Cu toate
acestea, umanitatea este în pericol şi ea. Odată cu topirea
calotei, se va topi şi ea"

happy end ,
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”Cunoaşte-te pe tine însuţi”

Pagină coordonată de Andreas RADOS şi Valeriu MARDARE

Proverbe i istorisiri grece tiş ş

Faidra ZAMPATHA-PAGOULATOU

Prezentare şi traduceri din limba neogreacă:
Valeriu MARDARE

APRILIE
Se duse şi acest aprilie
nu surâdea
nu strălucea
mohorât, cu uitătură cenuşie
şi plin de ofuri
se scurgea fără de grai.
Mesajul anual
uită să-l trimită.
Amara recoltă
război, sânge
tăcere, suferinţă.

POVESTE
Ochii tăi aprindeau
limbile lumânărilor ce mureau
încet-încet
măsurând pulsul
timpului
fără să desluşim
că visul s-a stins
iar păcatele noastre
semănau cu o poveste!

SUSPIN
Buzele tale amândouă
nu au rostit cuvinte
de anason şi izmă.

Date uitării vocalele
putrezit-au

în călătoria ploii.

iar eu uitată
cu haina udă
lăsat-am un suspin
dăruit întunecimii.

Cum să continui a mai trăi?
Fără vreo furişată privire
a soarelui
la fereastra vieţii!

DRAGOSTEA

SINGURĂTATE

AI UITAT

NUMELE MEU

PAŞII

Dragostea e mică;
nu cuprinde o lacrimă!

În cochilia inimii
închisu-ţi-am tăcerea
s-a înspăimântat singurătatea
şi s-a ascuns în
aducerile-aminte de dinaintea morţii.

Ai uitat
să aprinzi luminile
lunii
şi am rămas
în înnegurare.

De mi-aş cunoaşte numele
eu aş călători
departe
de pământenele
apoase zeităţi.
Prin trecătorile
ochilor tăi
în neştiutul univers
al vieţii.

Paşii noştri se pierdură
în magia apusului
în culori galbene
şi roşii
în drepte linii fără continuare
în pierdute priviri
şi rugăminţi firave.

Se împlinesc
80 de ani de
la moartea

lui Cezar Papacostea
(1886 -1936) , fo s t
profesor la Catedra de
limbă şi literatură
greacă a Universităţii
d in Iaş i , membru

corespondent al Academiei Române, elenist,
considerat unul dintre fondatorii filologiei clasice
româneşti, „un interpret de frumuseţe şi armonie”
cum intitula Nicolae Iorga necrologul scris la
moartea sa. De origine macedo-română, familia
Papacostea s-a identificat cu misiunea de
cultivare a limbii române printre conaţionalii ei şi
printr-o largă deschidere culturală. Editura
Muzeul Literaturii Române a reeditat în Colecţia
„Primordialia” traducerea (neterminată)
„Odysseia I-XII [1929]” a lui Homer în 2013 şi a
reunit într-un acelaşi volum în 2015 două dintre
textele esenţiale scrise de Cezar Papacostea,
„Evoluţia gândirii la greci” (o reelaborare a tezei
de doctorat, publicată în 1927) şi „Ştefan Zeletin.
Viaţa şi opera lui” (publicată în 1935). Tripticul
textelor reeditate conturează portretul unei înalte
personalităţi, al unui profund cunoscător al
culturii antichităţii. Din punct de vedere artistic,
traducerea Odiseei, care conţine doar 12 din cele
24 de cânturi ale epopeii homerice, este mai
degrabă o transpunere românească, fidelă din
punct de vedere al ritmului, dar adaptată la
limbajul şi reprezentările caracteristice
folclorului nostru. Povestea rămâne neîncheiată
şi Odiseu se află în ajunul întoarcerii sale acasă în
cartea lui Papacostea. S-a întors, în schimb, acasă,
de la Milano, o descendentă a familiei
Papacostea, artista Daniela Nenciulescu, cea care
a organizat, împreună cu familia, în ziua de 16

aprilie, la „Seneca Anticafe” din Bucureşti, o
manifestare cu multiple semnificaţii, cuprinzând
evocarea bunicului, lansarea cărţilor sale reeditate
şi vernisajul unei expoziţii personale de cărţi de
artist. Evenimentul a avut ca invitaţi pe acad.
Şerban Papacostea, d-na Micaela Ghiţescu,
preşedinta Fundaţiei Culturale „Memoria” şi
nepoată a cărturarului din partea mamei, dl.
Nicolae Şerban Tanaşoca de la Institutul de Studii
Sud-Est Europene şi pe universitara Ioana Costa,
care a îngrijit editarea valoroaselor opere. Daniela
Nenciulescu a plecat din România de la vârsta de
16 ani şi este acum la al doilea eveniment artistic
organizat în ţară. A mai deschis o expoziţie de
sculptură în luna septembrie a anului trecut, la
Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. Poate că
undeva, în adâncul sufletului, prin misterioase
fibre genetice, i s-a trezit dorinţa de a-şi regăsi
identitatea, de multe ori rătăcită pe drumurile
pribege, pe unde paşii au purtat-o. De data aceasta,
lucrările expuse sunt cărţile de artist, adevărate
bijuterii realizate cu migală de artizan, inspirate
din lirica poeţilor italieni Paola Pennecchi şi
Menotti Lerro, ca şi din cea a subsemnatei. Textele
ilustrate se prezintă, în ce mă priveşte, de la caz la
caz, fie în italiană, fie în limba română, alegerea
fiind exclusiv cea a artistei. De altfel, chiar titlul
expoziţiei, ”Umbra coaselor şi Steaua Polară” este
o temă care ne-a apropiat şi ne-a determinat să
începem această colaborare artistică, fiecare însă
cu mijloacele proprii de exprimare. La loc de
cinste, în expozitia deschisă timp de o lună la
eleganta librărie-ceainărie bucureşteană, se află,
evident, lucrări dedicate memoriei lui Cezar
Papacostea, realizate pe fonduri de negru şi în
tonuri de culori estompate, ca nişte tablouri de
familie apărute din negura timpului şi readuse in
memoria afectivă colectivă.

Pe urmele lui Ulise

Florentina NIŢĂ



20 cronica veche

CRONICA MERIDIANE

Cristina HERMEZIU
Crochiuri din par(ad)is

Pânze de paianjen.
Între Luxembourg i Massy-Palaiseau.ş

Fight for beauty
“Fight for beauty” este sloganulmişcăriimitomoderniste care

a început a se închega în urmă cu 28 de ani în jurul unor
intelectuali care refuzau să accepte lenta degradare morală a
societăţii şi pierderea valorilor umanistice, a sensului vieţii, în
detrimentul globalizării, a punerii accentului pe o practicitate
imediată, pe promovarea unei gândiri nihiliste. Împotriva acestor
tendinţe, mişcarea “Fight for beauty”promovează libertatea de
gândire, hrănindu-se din miturile frumuseţii pure în arte şi
urmărind finalizarea printr-un act “eroic, eretic şi erotic”.
Iniţiatorii curentului mitomodernist au rezumat idealurile lor într-
un număr de 19 “Teze privind viaţa şi Frumuseţea”, care au fost
împărtăşite de numeroşii adepţi ce li s-au alăturat de-a lungul
anilor. “Frumuseţea este apărarea biologică împotriva distrugerii
speciei”, spune una dintre ele. În timp ce mitul este definit ca
“limbajul impersonal şi atemporal prin care universul ne vorbeşte
despre sine”. La una din întrunirile lor publice am asistat în seara
de 20 aprilie la Teatrul Filodrammatici din Milano. Un maraton
poetic intitulat „Împotriva pulsaţiilor de moarte - Frumuseţea şi
Mitul”, care a angrenat aproape o sută demembri şi invitaţi şi care
s-a dorit a fi nu doar un spectacol, ci mai degrabă un semnal de
alarmă privind violenţa şi alienarea care ameninţă societatea şi
împotriva cărora literatura este chemată să exprime o poziţie
fermă, activă.

rulante şi reacţiile trecătorilor deveniţi spectatori de ocazie, într-
un teatru improvizat. Până la urmă am constatat că spectacolul a
meritat preţul plătit pe bilet (de metrou). Iar faptul că ”lumea
întreagă e o scenă şi toţi oamenii actori” nu trebuie să nemaimire,
ne-a spus-o însuşiMareleWill în piesa ”Cumvăplace”. Poveşti din RER B. N-am fost singura care l-a

recunoscut pe Cédric Villani, matematicianul
medaliat cu Fields în 2010, echivalentul

Nobelului în materie. Un tânăr s-a ţinut după el, s-a urcat în
acelaşi vagon, la Luxemburg. Au început o discuţie
halucinantă despre ecuaţii şi alte dimensiuni, în RER s-a
aşternut o linişte nepământeană, unii vor fi uitat să coboare.
De ştiut îl ştiam de la nişte dezbateri de la televizor, pe

platoul cărora părea, de fiecare dată, căzut din lună. Iar când
dai de creaturi dintr-o altă specie (poeţii, de pildă,
astronomii şi arheologii, bunăoară, fizicienii care caută
particula lui Dumnezeu, de bună seamă) te duci să le cauţi
cărţile. « Teorema vie » de Cédric Villani a fost tradusă şi în
româneşte, ( Humanitas) şi e o carte despre aventura
uluitoare a facerii unei teoreme, de cea mai poeticească
factură : «

», îşi ţese pînzamatematicianul cu vînă de scriitor.
N-o să mă bănuiţi acuma că peminemă interesa, în tren,

silueta barocă, tunsoarea romantică a lui Cédric Villani,
lavaliera lui din mătase albastră, şi în genere,

purtat firesc, de parcă urma să se aşeze dintr-o clipă în
alta la pian, în RER-ul de ora 20. Nici vorbă Pe mine mă
interesa broşa de pe rever, un păianjen splendid, făcut dintr-
o boabă de perlă, aşezată pe şase fire blonde din alpaca. Şi
am aflat.Are o duzină de păianjeni şi scorpioni, de schimbat
după gândul fiecărei zile. Cel purtat azi era făcut de un
bijutier dinBulgaria.
N-a vrut să-mi spună mitologia arahnidelor sale, pe care

şi le pune zilnic pe tăietura reverului şi a inimii. Mi-a
confirmat blând că ţine de-o poveste.Mreje de seară.

Nu vă speriaţi dacă, nefiind familiarizaţi cu
matematica, nu veţi înţelege nimic din formulele acelea
pline de simboluri necunoscute. Nu sunt importante, cartea
curge, poate fi citită şi fără ele : sunt doar pete de culoare
(…)

…

son trois
pièces

Scrisul artistic în viziunea lui
TRUMAN CAPOTE

* „ Am ştiut toată viaţa că puteam să iau un pumn de cuvinte şi să
le arunc în aer, iar ele aveau să cadă exact aşa cum trebuie. Sunt
unPaganini romantic.”
* „ Scrisul are legile lui de perspectivă, de lumină şi umbre, la fel
ca muzica sau pictura. Dacă le ai din naştere e perfect. Dacă nu,
le înveţi.Apoi aranjezi din nou regulile ca să ţi se potrivească.”
* „Pentru a absorbi şi restitui un fapt real, este nevoie de unele
însuşiri practice. (...) E într-adevăr dificil să zugrăveşti cu oricât
de puţină adâncime semnificativă, o altă fiinţă, înfăţişarea ei,
mentalitatea ei, fără ca, într-omăsură oarecare, şi deseori pentru
un motiv cu totul neînsemnat, să n-o jigneşti. Adevărul este că
nimănui nu-i place să se vadă descris aşa cum e, sau să dorească
cumva să vadă pus pe hârtie cu exactitate ceea ce a făcut sau a
zis.”
* „ Stilul e oglinda sensibilităţii unui artist, în mai mare măsură
decât conţinutul operei sale.”
* „ Nestiliştii(...) nu sunt scriitori. Sunt dactilografi. Dactilografi
care înnegresc kilograme de hârtie cu mesaje diforme, oarbe şi
surde.” (V.B.)

,

N.B. Lucru deja ştiut de toată lumea, pe mapamond, în momentul de
faţă, numărul celor care scriu, la literatură mă refer, este mai mare
decât al ipoteticilor cititori. Şi graba „autorilor” fiind de obicei mare,
detaliile tehnice sunt evident neglijate. De aceea e bine, din când în
când, să ne întoarcem privirea spre scrisul clasicilor, al celor în
preajma cărora timpul, şi scrisul, capătă alt preţ, alte dimensiuni.

Mitomodernism şi Shakespeare în metrou

După un asemenea titlu se instalează coşmarul cu
noapte adâncă, văduvită de stele, cu întuneric de
smoală, neîntrerupt de nici o tainică luminţă la capăt

de tunel al spaimei, cu pasăre uriaşă care te ridică la cer şi
brusc te coboară. Unde oare? Unde ai dori? În niciun caz în
nordul Angliei mustind de doctoranzi în vrăjitorie şi de prea
simpatice stafii ieşind din ziduri de vechi castele. Dintre care
unul, Alnwick numit, e stăpânit de ducesa Jane
Northumberland. Care, vizitată probabil de Lucreţia Borgia,
îşi creşte în parcul copilăriei sale nobile o Grădină a
otrăvurilor.Aparţinând uneia dintre cele mai vechi familii din
regat, lady Jane, ştiind că strămoşii i s-au statornicit în acele
îndepărtate locuri de mai bine de 700 de ani, şi-a permis
această extravaganţă vegetală. Gândindu-se şi la eventualii
vizitatori care ar afla, direct de la sursă, rolul vindecător sau
de călău ascuns al plantelor veninoase sau toxice. Mai întâi a
angajat un peisagist priceput, dar şi curajos, belgianul Peter
Virtz. Îi specific numele, poate vreun nabab român, citind

„Cronica veche”, va dori să-şi planteze şi el câteva hectare
roditoare, cu binevenite recolte de folosit în ani electorali.
Întorcându-ne la vesela grădină născocită de lady Jane, oare ce
conţin nevinovatele ei straturi? Ciuperci halucinogene,
canabis, maci (ce fain opiu se extrage din firavele plăntuţe viu
colorate), coca (vezi cocaina), tutun şi alte multe soiuri de
coşmar. Să înaintezi pe alei e o dovadă de vie cutezanţă, nu-i
aşa? Determinantul „vie” mi se pare cel mai indicat aici, date
fiind circumstanţele. Dar efortul se cere menţinut când te
gândeşti de câte aprobări a avut nevoie lady Jane pentru a-şi
creşte năstruşnica idee. Din partea Ministerului de Interne în
primul rând. Nefiind o grădină a deliciilor, şi Bosch s-ar
intimida trecându-i porţile, vizitatorii sunt escortaţi de
membri ai serviciului de ordine. Care foarte aproape le stau şi
elevilor veniţi să stabilească un contact vizual cu un bizar
material didactic. Din care află că drogul aducător de vise
letale tot în natură se naşte.(A.D.)

GR DINI OTR VITOAREĂ Ă

Shakespeare pe scenele lumii

Un eveniment inedit, organizat cu ocazia aniversării a
400 de ani de lamoartea lui Shakespeare, a ţinut capul
de afiş înmetroul din Brescia pe parcursul întregii zile

de 23 aprilie. O iniţiativă asemănătoare a mai avut loc doar la
Londra, din câte ştiu. Cum aflasem din timp de eveniment şi ca să
nu merg cu lecţia nepregătită, am căutat cu o seară înainte prin
bibliotecă şi prin wikipedia lista operelor, replici faimoase
aparţinând personajelor shakespeariene, aspecte inedite din
biografia shakespeariană. Deşi iniţiativa conta mai ales pe efectul
surpriză pe care avea să-l producă asupra călătorilor aflaţi în
momentul respectiv în metrou. Printre altele, am răsfoit recent
apăruta integrală a sonetelor lui Shakespeare, în versiune bilingvă
româno-engleză, în traducerea realizată de Radu Ştefănescu, sub
îndrumarea Lidiei Vianu, la editura Universităţii din Bucureşti.
Urmărind textele paralele, mai ales că au fost tipărite pe aceeaşi
pagină a cărţii, ochiul saltă cu uşurinţă de la versurile originale la
traducerea românească, de altfel o reuşită realizare, care nu
ştirbeşte cu nimic frumuseţea ritmurilor shakespeariene. Sceptică
la început, am asistat mai apoi cu sporită curiozitate la scenele
improvizate în staţii şi în vagoanele de metrou, alternate cu
momente muzicale, am urmărit replicile declamate pe scările

Citiţi ca să trăiţi

Aflasem de iniţiativa organizării pe 10mai a unui Flash
Mob itinerant prin mai multe zone din centrul
oraşului Brescia, unde locuiesc de câţiva ani buni,

pentru a evoca acea zi de tristă amintire a anului 1933 în care, în
PiaţaOperei dinBerlin şi în alte 200 oraşe germane, naziştii ajunşi
la putere începeau să aprindă rugurile şi să dea foc cărţilor
autorilor incomozi. Arderea cărţilor interzise a părut atunci ca o
sărbătoare publică organizată de propaganda nazistă. Omenirea
avea să realizeze mult mai târziu că acesta era doar începutul unui
lung şir de atrocităţi, inimaginabile, care aveau să urmeze. De
altfel, şi în România, după 1940, în mai multe valuri, toate
regimurile politice au întocmit liste cu autori şi cărţi interzise, au
ars şi au dat la topit cărţi de o inestimabilă valoare. Acţiunea
evocatoare invita, aşadar, pe oricine dorea să participe, să aducă o
carte şi să citească din ea un fragment, în spiritul îndemnului lui
Gustave Flaubert: “Nu citiţi, precum copiii, pentru distracţie, sau
din ambiţia de a vă instrui. Citiţi ca să trăiţi.”. Aşa încât, la ora
18.00 trecute fix, mă îndreptam spre Piaţa Domului, înarmată cu o
broşură care conţinea însemnări din jurnalul secret al lui
Schopenhauer, dintr-o perioadă când filozoful se retrăsese din
viaţa publică. „Eis heauton” (Arta cunoaşterii de sine), publicat şi
răstălmăcit postmortem, după multe controverse şi dispute, îmi
oferea posibilitatea să aduc în atenţia participanţilor la miting
profunde reflecţii asupra vieţii, ce îmi păreau potrivite cu
momentul şi cu starea mea de spirit. Una îndeosebi: „Oamenii cu
care trăiesc pot să nu însemne nimic pentru mine. De aceea, cea
mai mare plăcere în viaţa mea sunt monumentele, gândirea
transmisă de la semenii mei, care cândva s-au sufocat între
ceilalţi, asemeni mie. Litera lor moartă îmi vorbeşte pe un ton
mult mai familiar decât existenţa concretă a unor bipezi. Într-
adevăr, pentru un emigrant, o scrisoare de acasă contează mai
mult decât o conversaţie cu oricare din străinii din preajma sa. La
fel, pentru un călător pe o insulă pustie, urmele unor fiinţe umane
care au trecut cândva pe acolo le pot fi mai familiare decât toate
maimuţele şi papagalii cocoţaţi prin copaci.” Un grup de
pantomimăm-a susţinut pe durata lecturii, făcându-mă sămă simt
ca şi cumaş fi făcut şi euparte din spectacol.
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Sau, româneşte: ? N-am formulat
franţuzeşte titlul din cine ştie ce moft franţuzit, ci
doar ca o recunoştere şi subliniere a înfloririi la Paris

(şi nu altundeva, oricât ar fi contat - şi - şi „vârsta”
Zürich, şi Berlinul) a acestei forme aparte, , de
avangardism: la care chema şi în numele căreia „vorbea” Dada,
gata să şi (faimosul îndemn )
nu numai inerţiile tradiţiei, cum clama toată avangarda istorică,
dar până şi orientările confraterne, din câmpul acesteia,
bănuite, suspectate demorbul „academizării”. Şi încă: pornirea
demolatoare, negaţia radicală şi intransigentă nici nu se limitau
numai la domeniul estetic, nu se închideau într-un orizont al
artelor, NU-ul lui „Dada” deschidea un adevărat tir

dirijat simultan şi la fel de încrâncenat-
impertinent împotriva tuturor „pseudo”-valorilor curente,
tradiţionale, ale societăţii şi ordinii - ierarhiilor ei, alemoralei şi
religiei, în ultimă instanţă, cu o singură excepţie (cea a
„libertăţii”), chiar ale omului, ale omenescului şi ale umanităţii.
Nicio mirare că un astfel de elan, tinzând înainte de toate să
doboare şi să destrame aproape orice ar mai fi putut funcţiona
ca un liant axiologic al mentalităţilor, atitudinilor şi actelor
umane, a fost cel mai adesea etichetat drept , de o esenţă
anarhistă în fond, devreme ce „ţintele” nu se mai mărgineau la
cele, doar literare şi artistice, ale obişnuitei şi gălăgioasei

, integrate de data aceasta unui „război”
declarat întregii armături de : familia, biserica,
educaţia, morala, politica, statul. Da, şi arta, care „s-a
prostituat”, însă nu numai ea şi, la urma urmelor, nu ea în primul
rând: prinsă aşadar în reţeaua de ansamblu, totalizantă, ai cărei
piloni sunt, fără excepţie, minaţi, subminaţi: „Măturaţi,
curăţaţi!”, nu?

Retorica manifestelor Dada este una a demistificării şi
eliberării pe această cale. Dar ea nu poate ascunde (şi de fapt
nici nu-şi propune aşa ceva) adevărata sa dominantă: gustul
hiperbolic al , al demantelării
radicale şi sistematice, fără excepţii, nici
ezitări. Dimpotrivă, ton mereu vituperant,
o gesticulaţie în prelungirea aceleiaşi
vehemenţe, în plus - totul „jucat” cu o
anume dezinvoltură tot mai histrionică,
chiar cu aerul unei ambiguităţi de ordinul
punerii în scenă a unor asemenea cvasi-
„ritualuri”. Nu e deloc o întâmplare că în
retorica manifestelor dadaiste revine
frecvent trimiterea la un fond de revoltă şi
violenţă ale „adolescenţei”, inclusiv sursa
(matricea?) lui hormonală, ceea ce tinde să
le asocieze acestora, metaforic şi nu prea,
un climat de tulbure vitalism, deopotrivă
deschis grandilocvenţei nimicitoare,
„anarhiste”, ca şi unui ludic al piruetelor
stilistice, teatrale şi al dării cu tifla,
universală. De-a dreptul inimaginabilul
într-un atare orizont de dezlănţuite
„campanii”, ilimitat polemice, nu rămâne
decât recursul la vreo formă sau alta de
autocenzură , de lăunt r ică f rână
modelatoare: ar fi fost să-şi nege însăşi
esenţa, inconfundabila . Dar dacă
nimic nu arată nici ceamai firavă saumai vagă concesie pe cale
de a fi făcută, de nu unui recucerit şi nou echilibru, măcar unei
atenuări, oricât de relativă, a „terorismului” său, definit drept
demistificator, ceeea ce face suportabilă, totuşi, practica unui
asemenea „discurs” aneantizant este coloratura sa de ,
sincretismul manifestărilor dadaiste - convocare a unei
pluralităţi de limbaje estetice, împletite sau alternant
colaborative în „mizanscena” ansamblului astfel realizat,
constituit asumat-perisabil, încât stilul „licitaţiei” la nesfârşit
pe o linie instigator-destructivă coexistă cu spiritul şi atmosfera
unei sugerate defulări colective, „joc” cu miză gravă, dar
necum înţepenit în vreo încrâncenată şi statică grimasă.
Dimensiunea de (cultural, şi nu de revărsare a

unei violenţe obscure, ca mai aproape de noi, împotriva unor
obiectemateriale) se declanşa astfel sub semnul unei „cauţiuni”
a ludicului, publicul intra benevol în „rama” unei convenţii
culturale specifice: aceea a apetitului pentru un scandal
aşteptat, scontat, „datorat” lui, publicului, de către Dada. Efect
de ordinul unei receptări capabile să intre pe lungimeade undă a
emisiei de care, pe o asemenea premisă, urma să se lase
provocat, contrariat, chiar insultat, într-un cuvânt: sui-
generis. Temporar, evident, în termenii mai curând impliciţi,
decât expliciţi, ai unui „pact”, aşa zicându-i, ludico-
„ritualizant”. De prisos a mai sublinia dubla vulnerabilitate a
„pactului”: pe de o parte, de ordinul inventivităţii inevitabil
limitate a dadaiştilor, pe de alta, ţinând de previzibila saturaţie,
în timp, a publicului, odată cu pierderea aerului de noutate, de
şoc.

Dada n-a murit

au contat
cu totul aparte

măture să curăţe Balayez, netoyez!

tous
azimuts, „Foc!”

nihilist

fronde avangardiste
repere esenţiale

distrugerii

unicitate

spectacol

happening

modelat

Dada pas mort?

Juan MIRO, “Dutch Interior”, 1928

Juan MIRO, “Grădina de legume”, 1918

Istoria şi „legenda” lui Dada îşi au începuturile şi originea,
simptomatic, la Zürich, în neutra Elveţie, şi poartă amprenta
nucleului iniţial, pacifist şi marcând în internaţionalismul lui,
sustras clivajului ce dezbina, belicos, continentul, o reacţie de
revoltă în ordinea artei, inseparabilă de cealaltă, de natură
politică. devenea un spaţiu cultural deschis
unor forme de experiment artistic menite să transmită
publicului acelaşi spirit esenţialmente rebel, dinamitard şi
eteroclit, care rămâne şi dominanta grupului dadaist, în răspăr
provocator cu ideologiile şi climatul războiului, cu exaltările
naţionaliste şi războinice. Da, unele dintre formele luate de
avangarda istorică au avut legături şi măcar temporare
convergenţe cu contextul politic al timpului. Cel mai bine s-a
văzut în „febrele” succesive, pro-comunistămai întâi, troţkistă
ulterior („revoluţia permanentă”), prin care au trecut
suprarealiştii, în frunte cu André Breton. Dintre dadaişti, mai
ales cel din grupul de la Berlin păreau a fi cei mai radicali,
judecând după retorica a ceea ce clamau: „Dada este de partea
proletariatului revoluţionar” sau „Dada este descompunerea
voită a concepţiilor burgheze”, fără a fi cruţată nici arta
(inclusiv alte orientări avangardiste, acuzate de „înşelătorie
artistică”, de pildă expresionismul), suspectată de
conformism: „Jos arta! Jos spiritualitatea burgheză!”. Mai
curând conjuncturale şi declarative, n-a rămas prea mult din
astfel de atingeri şi ralieri politice, ideologice, adevăratul front
de luptă care avea să conteze era tot cel al insurgenţei culturale
şi îndeosebi artistice.
Lansat de o mână de literaţi şi pictori, în dadaism

„versantul” poeziei, trebuie recunoscut, şi-a jucat rolul în
prim-planul „instigator” al revoltei şi negaţiei, nu atât prin
textele poemelor, cât prin cele ale ,
înnoirile şi experimentele din domeniul artelor plastice
dovedindu-se până la urmă de o mult mai vie şi mai puţin
efemeră audienţă, poate tocmai pentru că limbajul lor estetic
nu era discursiv. Sensul schimbării era, pe această direcţie,
afirmat , nevociferant.Afişul, fotomontajul, recursul la

Cabaretul Voltaire

activ

manifestelor DADA

implicit

procedee tipografice, colajul configurează un remarcabil aport
vital şi investigativ, cu efecte mult dincolo de dadaism, vizibile
şi „azi”. excelează
în reliefuri în lemn policrom sau pictate pe ipsos, portrete şi
măşti, realizări efective, care vor interesa, în timp, mai mult
decât „poemele sonore” ( ) şi „versurile fără
cuvinte” ( ) ale unui sau aventurile
„celeste” ale domnului , semnate ,
cu care cele dintâi erau atunci, în epocă, asociate. A încerca,
cum s-a întâmplat, dintr-o irepresibilă şi devastatoare
înverşunare împotria logicii şi a sensului, văzute ca
responsabile de o încorsetare şi captivitate în clişeele unei
sintaxe a fluenţei poeziei, în ochii dadaiştilor tot atâtea limitări
denunţate, respinse (în numele libertăţii totale), a fost, desigur,
o frumoasă, paradigmatică „eliberatoare”, dar la ce a
condus ea?
Cu „ ” şi

„ ”, exaltare a dimensiunii
sonore în poezie, nu se putea ajunge prea departe, fie şi sub
semnul cultivării programatice a unei „sinteze” de ,

şi efecte de . În fapt, condamnând şi
dezarticulând sintaxa, poezia dadaistă tindea mai curând, ca
mai ales în variantele ei ruseşti, la o estetică de verbal,
perceptibil ca o configuraţie doar de semantice, nelegate
prin copule şi sustrase tiparelor sintactice, o „organizare”
opusă lanţului verbal, de enunţ inteligibil, altfel spus: opţiunea
pentru un potenţial de sugestii ale „receptării” vizuale,

. Dar „condamnarea” lecturii e implicit una a .

JeanArp, Marcel Iancu, Sophie Taueber

Hugo Ball
Antipyrine Tristan Tzara
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De aceea nu are de ce să nemire situaţia a dadaismului
, în fond singurul autentic dadaism, care are doar
ai poeziei sale, nu şi cititori, nu unii dezinteresaţi, avizi

de o cunoaştere (şi ) . Acele poeme
ale lui

care şi câte nu devin de-a dreptul ilizibile şi ininteligibile
(pentru că aceasta era ţinta programatic fixată), se apropiemult
mai curând, într-un fel de variantă „ ” a dadaismului, destul
de mult de producţia literară a „dicteului automat”
suprarealist, care nu practică o subminare totală, ci doar una
par ţ ia l ă , i n t e rmi t en t ă , nedusă până l a to t a la
autonomizare/insularitate a vocabulei-„atom” în derivă,
aşadar fără completa dezarticulare a sintaxei şi chiar a
structurii de ansamblu, pe care cititorul o poate încă aproxima
sau cel puţin „bănui”. Nu e deloc o simplă întâmplare că în
antologii de cuprindere generală (şi nu specializate, nu ale doar
dadaismului) tocmai piesele care cultivă o sintaxă şi „fluenţă”
absurde, muzicale însă, situate sub cauţiunea ludicului, sunt
cele care nu lipsesc niciodată, ca de pildă

, care continuămelodic şi ludic, „
” ... Lui Dada, care a negat totul, nu i se recunoaşte în

posteritate decât valoare pe care
consecvent: aceea a , înainte de orice
una destructivă anarhic, asumat nihilist. Şi încă întotdeauna
asociat, dadaismul , cu forme de spectacol şi sincretism

.
„ ” (Albert Camus, în
)? Se vorbeşte, se scrie - uneori, din când în când -

despre o „neo-avangardă”, inclusiv un „neo-dadaism”. Dar cât
de „neo-”? Cu ce şanse reale de a evita impresia de artificială
„reanimare”, inevitabil , şi reluare a procedeelor
dadaismului istoric, care parcursese, chiar epuizase deja, toată
extensia gamei imaginabile a unor asemenea procedee?

Nu l-au „ucis” suprarealiştii lui Breton pe Dada,
nici nu s-a „sinucis”, amurit de o naturală epuizare, consecinţă
a sterilităţii programului său, exclusiv negator. E drept însă că
„ ” ( ), absolut singular, de
ordinul refuzului oricărui început de academizare. Şi o întreagă
„literatură” a manifestelor Dada, aceasta mai curând
supravieţuind, longevivă ca şi , decât poezia
reprezentanţilor curentului, chemare încă de o incitantă
capacitate „instigatoare”, uneori de-a dreptul molipsitoare. E
„zestrea” ceamai fecund moştenită în posteritate.
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CRONICA VECHE

cronica veche

Aş fi vrut, cu mâhnire grea o spun, să nu-mi fie dat să
aştern aceste rânduri poate că tremurate. Şi condeiul,
de obicei ascultător, se îndărătniceşte parcă.

Absurdul, se vede, nu-i prieşte. Absurdul sau accidentul
existenţial. Pe , aşa credeam, nu poţi să-l evoci decât
cu un surâs.
Cum altfel? Omul, cu toate maliţiile lui, uneori atingătoare,

era şi etala vorba asta ca pe o emblemă un ludic incorigibil.
Avea haz, berechet, şi îi plăcea s-o arate, ca într-o prelungă şuetă.
Cu inteligenţa-i ascuţită, râzând copios, râzând, dacă pot să spun,
drăceşte, privea viaţa ca pe un spectacol.
Şi nu doar o privea. Ca un regizor ce tindea să fie asta îşi

dorise cel maimult , lăsa impresia că vrea s-omodeleze. Uneori îi
reuşea şi nu era de mirare într-o lume în care magia
transformărilor e stăpână. Iubea teatrul ca pe sine însuşi, iar
printre dramaturgii cărora le făcea o constantă campanie, Cehov şi
Caragiale tronau netulburaţi. În preajma lor, mintea ageră a lui
Bogdan al nostru scăpăra, luminând încrengături de înţelesuri.
Coleg atâţia ani la facultatea ieşeană de teatru, n-am ajuns să-l

văd pe o scenă. În ipostază, adică, de actor. Urca rar pe podium, de
nevoie sau din vreun capriciu, şi atunci zic norocoşii care l-au
putut urmări o făcea cu un talent bine strunit. N-am, din păcate,
cum să-lmai aplaud.
Dar îl pot, slava Bogu, reciti. Proză, eseuri, versuri în turnură

parodică, comentarii teatrale şi cinematografice, ba chiar şi sfaturi
gastronomice (care i-au adus, şi ele, faimă). Artist cu multiple
înzestrări, între clasic şi postmodern, Bogdan Ulmu a compus
scenarii diverse, a făcut scenografia unor mizanscene, a fost, în
fine o vedetă a unor publicaţii umoristice. Farmec, un colorit
aparte au însemnările lui memorialistice, îndeosebi din lumea
teatrului. Pregătea, din câte ştiu, o carte de reflexii despre câte şi
mai câte. Despre personagiile ce i s-au perindat pe dinainte.
Despre viaţă, fireşte...Despremoarte.
Cuvântul poate să şocheze. Ce să caute sinistra cumătră în

spaţiul luminos şi vesel al petrecăreţului impenitent? Şi totuşi, în
scrisul lui, dacă îl parcurgi atent, poţi desluşi nişte umbre.O teamă
obscură de tărâmul care, din când în când, îşi trimite mesajele
secrete („mesajele de dincolo de Styx încă nu ştim să le
descifrăm”). , ca într-un episod straniu
de demult. De asta, poate, Ulmu se adumbrea câteodată, adâncit în
neguroase gânduri, şi veselia îi dispărea ca înfiorată de o
presimţire. Erau clipele în care mistere îi dădeau târcoale lui
Bogdan, dăruitul. Bogdan, poate cunoaşteţi, asta înseamnă:
„dăruitul (de Dumnezeu)”. Numai că Dumnezeu, iertat să-mi fie,
dă, dar mai şi ia, năprasnic, revoltător de nedrept, când ţi-e lumea
mai dragă.
Oare îl bântuiau gânduri negre pe acest spirit jucăuş?Maimult

decât ne vine să credem. Dar cum să-l înveşmântezi în vocabule
cernite?Minteamea refuză să-l închipuie într-o nemişcare eternă.
Nu se împacă în nici un fel această lugubră înmărmurire cu
vitalitatea contagioasă a celui oricând ahotnic de un guleai.
Hohotele lui de râs îmi răsună şi acum în urechi, cu muzicalitatea
lor inimitabilă. Era, în aceste răbufniri spectaculoase, de

, o mare poftă de a trăi. Şi mai exprimau ele ceva, o pornire
la care poate nu te-ai fi gândit nevoia profundă de prietenie.
Acum, cu acest care a lovit hain, toate capătă o pecete de
zădărnicie.
Ar mai fi existat o speranţă, umorul. Surâsul cu virtuţi

mântuitoare: „Dar priviţi totul cu umor, că umorul salvează orice,
oriunde, oricând.” Ştiu şi eu?...

BogdanUlmu
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BOGDAN ULMU

Ş şi optimi tii mor…

Bogdan în agenda
„Doamnei cu râs

frumos”

Nu sunt decât câteva săptămâni de când am avut
satisfacţia colegială de a prezenta două cărţi ale lui
Bogdan Ulmu. De unde să fi ştiut că erau ultimele lui

cărţi şi ultimele lui apariţii publice! În confruntarea ei permanentă
cu viaţa, „Doamna cu râs frumos” (cum o numea, într-un vers,
poetul Cezar Ivănescu) ne ia mereu prin surprindere şi-i alege
dintre noi pe cei înscrişi de destin în agenda ei secretă.Afost rândul
lui Bogdan Ulmu, omul aproape întotdeauna vesel, plin de umor,
ludic. Nu mai era aşa când l-am văzut ultima dată, la întâlnirea din
lunamai a redacţiei „Cronica veche”; era trist şi pământiu, cu vocea
voalată, întors în el însuşi cu un fel de gravă interogaţie: „Ce se
întâmplă cu mine, Doamne?!” Se întâmpla ce e mai rău. „Doamna
cu râs frumos” îi dăduse deja întâlnire şi el s-a grăbit s-o
întâlnească.
Afost activ până în ultima clipă.Avea aproape gata de premieră

spectacolul de laAteneulTătăraşi cu „Onoapte furtunoasă” de I. L.
Caragiale.Oviaţă întreagă l-a iubit peCaragiale şi amontat de n ori
comediile lui. „O noapte furtunoasă” a fost ultima cădere de
cortină.
Am în faţă câteva dintre cărţile lui. Deschid mai întâi

şi citesc la întâmplare din
„Cuvântul autorului”. Parcă se autocaracterizează - evident în
termenii specifici, de ironie, umor şi luciditate: „Cer scuze
iluştrilormei colegi, universitari, critici şi regizori profunzi, pentru
tonul lejer al opului, pentru umorul lui parţial, pentru atitudinea
ludică exprimată faţă de unele subiecte foarte serioase: am mai
spus-o, nu suntem făcuţi pentru stilul . Şi-apoi, ne amăgim cu
iluzia că tinerii lectori, în cazul în care vor binevoi să rătăcească
printre paginile dicţionarului, preferă temele grave în înveliş...
jucăuş”. Aşa era Bogdan, el însuşi preferând a transfera spre ludic
orice discuţie, orice demers, oricât de grav.
Şi în alt volum -

(volum care a inaugurat noua colecţie,
, a Editurii Junimea) îl descoperim complet fără mască

pe acelaşi Bogdan, om de teatru şi om al teatrului, jucându-şi ideile
ca pe nişte ideale marionete şi construind cu ele un spectacol de
maximă teatralitate, vesel şi grav în aceeaşimăsură, plin de spirit şi
de haz rafinat, alternând memoria (imperfectă!) cu fabulaţia
năvalnică, totul realizat cu un har scriitoricesc evident. Unele
„piese” din acest volum sunt adevărate bijuterii literare (vezi, de
pildă, povestirea despre Tiberiu Vornic, cu titlu oximoronic:
„Burjuiul comunist”). Sunt în această carte - care este despre teatru,
despre teatru, despre teatru! - numeroase „scene” antologice
(comice, triste, dramatice). Şi mai sunt numeroase chipuri şi măşti
de teatru; Bogdan era atât de pasionat şi fascinat de teatru şi de
oamenii care slujesc teatrul, încât nu se mulţumea cu ceea ce
cunoştea direct (şi cunoştea, nu glumă), ci căuta să afle şi din
evocările şi amintirile altora, aşa că citea pe ruptelea volumele de
memorii ale unor oameni de teatru, le comenta şi reţinea din ele
momente semnificative, vesele sau triste, din viaţa teatrului.
Finalul cărţii îmi apare, acum, premonitoriu. Căci, în aceste

pagini, Bogdan parcă ar vrea să zică: v-aţi veselit destul citindu-mi
povestirile, anecdotele, evocările glumeţe sau ironice; e timpul să
vă şi întristaţi puţin. Şi oferă câtevapagini demare tristeţe.
Căci nici viaţa, nici teatrul nu au o singură faţă.Aveau dreptate

strămoşii noştri latini să ne atragă atenţia că „In tristitia hilaris, in
hilaritate tristis”

Dicţionarul de personaje din teatru

doct

Pagini dintr-o istorie subiectiv-anecdotică a
teatrului românesc
Colocvialia

Ştefan OPREA

Nu ştiu ce ton ar trebui să aibă aceste câteva paragrafe
iscate de moartea lui Bogdan Ulmu. Poate un ton
patetic căci, la fel ca în teatru, în viaţă adeseorimoartea

are în cortegiul ei patetismul. Poate ar trebui ca evocarea să aibă un
ton grav, ca atunci când vorbeşti despre lucruri finite, ireparabile…
Nu ştiu şi, în general vorbind, e greu să scrii ceva fără să-ţi găseşti
tonul…
Am încercat, zilele acestea, cu sinceritate, să-mi clarific

sentimentele faţă de Bogdan Ulmu. De fiecare dată când mă
gândesc la el, simt o anume melancolie duioasă, însoţită nu de
lacrimă, ci de zâmbet. Relaţia mea cu Bogdan Ulmu, în deceniul
acesta în care ne-am cunoscut, a fost una a zâmbetului, ba chiar a
râsului. Eram foarte compatibili ca umor. Cred şi voi crede mereu
că principala calitate umană a lui Bogdan a fost umorul. Niciodată
vulgar, niciodată frivol, întotdeauna cu nuanţe de culturalitate,
umor de intelectual autentic. Avea ceva din umorul decrispat al lui
Andrei Pleşu pe care, în treacăt fie spus, îl admira foartemult.
Totuşi, rememorând relaţia aceasta cu Ulmu, teatrul a fost cel

care a consolidat-o definitiv. Ne-a legat, în special, pasiunea pentru
Cehov şi Caragiale.Mai ales o anumită gândire speculativă, tentată
să revadă liber, relaxat, imaginativ situaţii, personaje, relaţii. Ne
fascina pe amândoi ieşirea din canon, blasfemia hermeneutică, o
anume păgânitate a relecturilor, în sensul renunţării la religia
academismului, fluieratul prin bisericile bibliografiilor şi aşa mai
departe.
L-am cunoscut cel mai bine în perioada în care mi-a fost

profesor la Facultatea de Teatru. În acei trei ani de târzie studenţie a
mea şi târziu profesorat al lui s-a creat între noi o anumedependenţă
dialogală. Pur şi simplu ne plăcea să stăm de vorbă. Şi nu vă
imaginaţi că vorbeam despre Stanislavski, căruia, ca o paranteză,
Ulmu îi spunea . Ajunsesem până acolo încât ne
trimiteam felurite mesaje (sms, facebook, mail) pe care nu le mai
semnam cu numele noastre, ci cu alter-ego-uri precum:
„Preacinstita Ziţa”, „Fecioara Sonia”, „Vanea la tinereţe”,
„prof.univ.dr. Zaharia Trahanche”, „sora Liubova” etc. Sau când ne
sunam, introducerea era de genul: „Fiţi amabil, casa domnului
Treplev?” sau „Cu domnul Astrov, vă rog!”. Jocuri de copii
bărboşi…
Tocmai pentru a prelungi acest dialog post-universitar, ne-am

tot căutat de lucru împreună. Un timp, mi-a devenit coleg la TeleM,
unde, mai bine de un an, Bogdan Ulmu a ţinut o memorabilă
emisiune gastronomică. O avea ca asistentă pe Isabela, ale cărei
teribile încurcături prin bucătăriile restaurantelor ieşene îl
determinau pe gastronomul Ulmu să o ameninţe constant că o
aruncă în oala cu ciorbă. Şi, culmea, ea chiar credea, comiţând, din
panică, încurcături şi mai mari. Colaborarea noastră a continuat la
revista „Dacia literară”, unde de curând am aşezat în pagină ultimul
text pe caremi-l trimisese.
N-a fost o prietenie lipsită de paranteze conflictuale. Prin 2014,

lui Ulmu îi plăcuse un text de-al meu, text dramatic, şi mi-l ceruse
să-l monteze la Teatrul Fix. I l-am dat, cu unele ezitări; simţeam că
textul nu i se potriveşte. La vizionare, am decis retragerea piesei,
lucru pe care regizorul Bogdan Ulmu nu-l mai păţise în viaţa lui.
Mi-a părut rău, dar nu am avut ce face.Am suferit şi eu, şi el. Apoi,
cam la o lună de la incident, ne-am întâlnit întâmplător şi am stat de
vorbă deschis. I-am spus, din postura de critic, nu de dramaturg, ce
credeamdespre spectacolul acela.Afost o discuţie analitică, rece, la
finalul căreia am redevenit prieteni. L-a convins faptul că, în seara
aceea, am cerut şi eu un coniac, deşi nu sunt băutor (lucru pe care
profesorul mi l-a reproşat frecvent în toţi aceşti ani!).Am reînceput
să ne trimitem mesaje semnate ba „Hamlet”, ba „Don Quijote”, ba
„Nora după ce pleacăde acasă”, ba „Cuvirginitate, Ranevskaia”...
Şi într-o bună zi a aceluiaşi an 2014, tocmai din nevoia de

dialog, i-am propus proiectul unei cărţi atipice. În fiecare zi, urma
să-i trimit, dimineaţa, o întrebare pe teme teatrale la care el să-mi
răspundă în seara aceleiaşi zile. Totul pe durata unui an
calendaristic. S-a aruncat cu bucurie şi poftă în mrejele acestui
proiect periculos. De ce periculos? Pentru că, pe parcursul acestui
an, ne-am dat seama că devenim prizonierii proiectului. În primul
rând, deveneam dependenţi de internet şi de laptop-uri. Au fost
situaţii în care plecam din Iaşi, din ţară, din noi înşine; de dragul
proiectului, căram după noi laptopul. Mai era apoi stresul
produsului final. Ne propusesem să construim cartea la un nivel
inteligent, aşa încât eu trebuia să trimit întrebări inteligente, iar
Ulmu să dea răspunsuri inteligente. Credeţi-mă, nu e deloc simplu
să fii constant în inteligenţă timpdeun an, zi de zi...

este ultima carte pe care Bogdan
Ulmu a semnat-o. Şi, cred eu, cel care i-a citit toate cărţile despre
teatru, probabil cea mai reprezentativă pentru el. Diversitatea
dialogurilor din acest volum este copleşitoare. Trebuie spus că
Ulmu era unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei teatrului
românesc. O istorie pe care a şi trăit-o câteva decenii bune. Puţine
sunt oraşele acestei ţări în care să nu fi montat. Şi, sociabil cum îl
ştim, a legat pretutindeni relaţii, prietenii, antipatii, căsnicii.
Adeseori, mărturisesc, lucrând la acest volum, aveam impresia că
lucrez la o istorie neconvenţională a teatrului românesc. Nu doar

Satanislavski

365 de dialoguri teatrale

evocări ale unor personaje, ci şi evocări ale unor practici teatrale ce
par astăzi de-a dreptul arhaice: ştiinţa folosirii gongului, arta
machiajului, misterele culiselor şi ale celor ce se întâmplă în culise,
importanţa vocii în teatru etc.

Undeva la începutul lunii martie a acestui an, m-am
întâlnit cuBogdanUlmu. Tocmai apăruse cartea şi trebuia să preiau
de la el un exemplar pentru Ştefan Oprea, cel care urma să ne-o
lanseze la Târgul de Carte Librex. Bogdan îmi tot vorbea despre
problemele lui de sănătate (a căror gravitate reală n-o intuia totuşi!),
iar eu, cu o cruzime pe care azi o regret, i-am atras atenţia că începe
să semene cu Serebreakov din „Unchiul Vanea”, bătrânul profesor
universitar ce făcea din imaginara sa podagră o chestiune de nivel
cosmic. Bogdan Ulmu n-a râs, cu râsul acela special al lui ce te
făcea să întorci privirea. Nici măcar n-a zâmbit, ci a privit cumva în
gol, pe deasupra lucrurilor acestei lumi.

Puţini ştiu că Ulmu a scris şi poezie. În volumul
(EdituraArtes, 2014) am dat peste aceste versuri, cu care, de

altfel, voi şi încheia această ingrată evocare:

Sfert de
femeie

Dacă m-o călca o şaretă,/ în Piaţa Mare,/ în timp ce cumpăr
toatămătrăgunade pe tarabe,/ să nu fii tristă:/ şi optimiştiimor!...

Călin CIOBOTARI
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RADIO ROMANIA CULTURAL

REVISTE NOI

le
prezintă ascultătorilor fideli, de luni până vineri,
evenimente marcante întamplate în ţară, în lume,
în emisiunea “Oraşul vorbeşte”. La sfârşitul lui
mai, de pildă, în Parcul Palatului Schonbrunn,
Philarmoniker Wiener a susţinut obişnuitul
concert de deschidere a stagiunii estivale,
concert transmis live în importante parcuri din
Madrid, Bucureşti, Londra sauNewYork, pentru
iubitorii muzicii clasice. Şi ieşenii, ajunşi
datorită banalului shopping, prin preajmă de
Rathausplatz, transformată în iulie-august în sala
de spectacol cu acces gratuit, pot să-şi
programeze o seară dedicată ascultării unor
interpretărimuzicale de excepţie.

încă apar pe hârtie, dar mai
cu seamă online. “Revista de traduceri” este una
dintre ele. Ultraspecializată, se înţelege, aici
traducătorii expunându-şi teoriile, dar şi
frustrările. Multe şi fireşti, cea mai frecventă
referindu-se la formula bătută în cuie de veacuri
“scriitor şi traducator”. Revista “Argotica”, care
poate fi accesată pe site-ul US Bucureşti, pune în
discuţie, aplicat, de realizatorul ei, cunoscutul
traducător din engleză şi maghiară, George
Volceanov, limbajul frust, deloc edulcorat sau
intens liric, aşa cum sunau traducerile pieselor lui
Shakespeare de după 1950. Deja lansată la
“Căr tureş t i i ” bucureş ten i , p roaspă ta
“Iocan”adună cele mai bune proze scurte primite
la redacţie, Cristian Teodorescu, iniţiatorul şi
coordonatorul ei, hotărât fiind să concureze
astfel avalanşa de traduceri care se bucură de
succes la public. Destinând-o prin formatul carte
şi raftului de bibliotecă, optimistul C.T. vrea să
renască interesul cititorului român pentru o
specie autohtonă, ocolită de editori, nu şi de
scriitori.

LEXICON BARBAR
Am descoperit relativ recent, însemnările

de călătorie prin Dobrogea secolului al XVIII-
lea,

, publicate în vremea aceea de către
Jacques-Nicolas Bellin, un european de-al
nostru de , dar care mi se pare
acum, după ce mi-am mângâiat chelia perpetuă
din barbă, unul dintre înaintaşii mai puţin notorii
ai luiOssamaBelladin.
Care barbari, bre? Poate ăia de pe Columna

lui Traian, despre care eu, Spânul, n-am auzit să
fi incendiat Roma şi Bizanţul, dar nici să fi pus
bombepe la Paris!?
De altfel, dacă cei cinci sute de ani de

turcocraţie n-au lăsat prea multe urme nici prin
cărţile de istorie şi nici prin bărbile noastre, o
sumedenie dintre cuvintele moştenite azi, în
româna dobrogeană, selectate şi rearanjate
puţin, ar putea da informaţii preţioase despre ce-
a văzut istoricul şi geograful francez prin aceste
locuri. Deoarece ne-au rămas o sumedenie de
cuvinte otomane care dau mărturie despre

de-atunci:

; despre
:

; despre :
sau

Observations historiques et geographiques
sur les peuples barbares du Danube et Pont
Euxin

geantă latină

belea, dandana,
şandrama, cherem, gârbaci, juvăţ, ciomag,
schinguit, buzdugan, toroipan

lichea, moftangiu, haidamac,
derbedeu, bulibaşă, diliu, măscărici,
scandalagiu, hamal
siktir, rahat, , haimana, tembel. derbengiu

viaţa
cotidiană

modele
umane

bunele maniere

despre educaţie

petrecerea folositoare a
timpului liber

afaceri şi economia de piaţă

:

despre
:

, dar neobişnuit de
multe despre :

etc.
Uite ce vreau să spun, noi dobrogenii nu prea

avem letopiseţe şi studii ştiinţifice, ca la Sorbona,
dar avem aceste mărturii lingvistice, cu ajutorul
cărora am putea reconstitui destul de uşor vreo
cinci-şase secole de întunecată istorie medievală.
Mai ales că acest vocabular este perfect
funcţional, în anul electoral 2016 - după cum se şi
aude, dacă ai curajul să deschizi televizorul sau să-
ţi apleci urechea prin dreptul ferestrei dinspre

.
Oricum, preventiv, sper să fi demonstrat

destul de convingător că limba dobrogenească nu-
i de origine slavă - tot aşa cum nu-i nici Insula
Şerpilor, chiar dacă, între timp, trimişii speciali de
pe la Taşkent vor fi reuşit să vopsească frumos, în

toate reptilele noastre geto-dace, din
zonă, ca să se asorteze cât de cât, cu submarinele
ruseşti care colcăie pe-acolo.

zevzec, tolomac, dovleac,
tărtăcuţă, chiul, beleleu, catâr zurbagiu
,derbedeu

haimanlîc, zaiafet, haihui,
bairam, chef, manea, zaiafet, zamparlîc, taifas,
lulea, tutun, manea, lăutar

amanet, samsar, tarabă, bazar,chioşc, chilipir,
bacşiş, ciubuc, hatâr, tertip, matrapazlîc,
teşcherea, bulendre, mofluz, ciuruc, bucluc,
pişicher,muşteriu, ciufut, capcană, temenea.

maidan

ioc

kîrmiziu

;

LANSARE. Nu mă surprind cei prezenţi pe
cât absenţii, cei duşi la propriu sau figurat, cum
doamna din rândul 3. O simt că nu-i aici. E dusă
rău. Cu cine?De ce? Socrul, soacra ce au de spus
de asta în afara unui ochi insuficient fardat?
Celălalt e verde, deschis. Încă. Şi-l închide
singură, fără ajutorul ălorlalţi.
Dincolo e groparul, omniprezentul. S-a

bărbierit proaspăt. O să radă tot ce-i stă în cale,
să-şi amortizeze cheltuiala, mai puţin bacşişul,
că nu l-a avut. După mutră pare să-i displacă
lansarea: e prea subţire, prea cu ştaif. Ăştia or să
încheie cu şampanie (un sfert de pahar) şi
pişcoate. La o carte porcoasă vin şi iar vin şi vin,
că din vin le vin tâmpeniile, Unul şi-a lansat
cartea, porcoasă, sigur, lângă două grătare. S-au
dat mici ca la electorale, mici expiraţi, că
miroseau prea bine.
A venit şi vecinul. Vrea să se răzbune pentru

preş. Bănuieşte că-s în culpă de furt. De aia şi
tuşeşte ca un măgar exact când se emit
propoziţiile despre locul important pe care îl
ocup. Ocup un scaun de mucenic. Tare. Simt
cum îmi cresc bătături la fund.
Cine naiba m-a pus să scriu cartea asta?

Orgoliu, fiţe, autografe la lansare. Stau la masă,
eu şi domnul actor care a citit din capodopera
subsemnatului. La el e rând, coadă.O fi scris şi el
în ce-am scris şi plagiatul iese ca uleiul,
deasupra. Şi mă ridic în picioare. Da, sunt mult
mai vizibil. Iau o carte, autorul şi cartea, şi mă
aşez la rând pentru autograf. Sunt curios ce-o să
scrie actorul în carteamea. (Aurel BRUMĂ)

În urma cu un an, la inceputul verii, pleca
dintre noi Prof. univ. dr. Florin Topoliceanu,
intemeietorul scolii romanesti de bioinginerie
medicala. Ar fi multe de spus despre greutatile
pe care le-a avut de infruntat profesorul pina la
infiintarea Facultatii de Bioinginerie Medicala,
dar si dupa aceea.Asmentiona, între altele cã, in
1997, ministerul de resort a admis, pentru
facultatea nou creatã, inceperea anului
universitar la mijlocul primului semestru. In
per ioada premerga toare , “pr ie teni i”
profesorului vesteau cu surle si trimbite
desfiintarea facultatii ce abia isi croise fagas in
invatamintul universitar romanesc.
Nu a fost sa fie asa !
O muncã de adeevãrat Sisif l-a fãcut pe

profesorulTopoliceanu sã-?i vadã împlinit visul
sau academic. Un vis prin care Romania se
alinia, cu drepturi depline si resurse pe masura,
filonului bioingineriei medicale.Multi s-au
mirat de tenacitatea si rabdarea stralucitului
profesor. Ca unMe?ter Manole, realmente avea
darul de a reconstrui ceea ce altii dãrâmau.
“Trebuie sa intelegem ca, intr-o societate
cernobilizata, progresul este greu de acceptat.
Se prefera un popor indobitocit pentru ca este
mai usor demanipulat”, spuneaProfesorul.
Dezarmant raspuns si cit se poate de actual

pentru societatea romaneasca.
In contrapondere cu ”cernobilizarea”

autohtona, recunoasterea internationala a
distindului profesor si a Facultatii de
Bioinginerie Medicala nu s-a lasat asteptata.
Nenumaratele distinctii, colaborarile la
simpozioane si publicatii de prestigiu, accesul
studentilor Facultatii de Bioinginerie Medicala
la burse de profil in strainatate subliniaza
aprecierea de care se bucura aceasta scoala.
Daca mai adaugam si faptul ca bioinginerii
scoliti la Iasi lucreaza in domeniu, atat in tara cit
si in afara ei, putem concluziona si asupra
utilitatii facultatii.
Imi este greu sa ilustrez in totalitate enorma

Amintirea unui întemeietor

„
” le-am aflat de laMonica

Andronescu (Metropolis, online, martie 2016) şi
le enumăr în speranţa regăsirii mirabilei dar
uitatei activităţi a omului, cea a lecturii dătătoare
de sănătate şi sporire a minţii: zilnic să citeşti
câteva pagini dintr-o carte avută la tine în pauzele
dintre activităţi; să citeşti progresiv, azi o pagină,
mâine două, peste o săptămână un capitol; să
foloseşti metoda Şeherazada, lăsând pe a doua zi
sfârşitul; combinarea lecturii cu o altă activitate
relaxantă; citirea, în librărie, a câtorva pagini din
cărţile recomandate de critică sau prieteni;
răpirea, dÎn timpul dedicat televiziunii şi
internetului, a unei ore pentru lectură; crearea
unui colţ odihnitor, plăcut, în care să citiţi în
linişte; lecturarea, în fiecare seară, cel puţin a
unei pagini, înainte de culcare. Copiii vor
proceda ca şi dumneavoastră. Şi un amănunt
rezervat insomniacilor: citiţ i versuri,
muzicalitatea lor, dacă o au, linişteşte spiritul
agitat .Propuneţi-vă să citiţi o carte săptămânal şi
premiaţi-vă. Cumpărându-vă de pildă o altă
carte! Sau o excursie în Tibet. Sau...în definitiv,
alegerea vă aparţine.

ZECETRUCURIŞI JUMĂTATECASĂTE
REAPUCIDECITIT

(V.B.)

capacitatea creatoare didactica si stiintifica a
Prof. univ. dr. FlorinTopoliceanu avind in vedere
ca sint doar un bob de nisip din realizarile sale.
Ma bucur ca am fost cernut prin sita exigentelor
Profesorului si-mi plec fruntea cu respect in fata
memoriei sale. ( , bioinginer
medical)

Ovidiu MARDARE

CELEBRUL SCRIITOR AMERICAN
TRUMAN CAPOTE (1924-1984), în ale cărui
cărţi defavorizaţiiAmericii tuturor posibilităţilor
suferă neîmpliniri şi umilinţe, negăsindu-şi
locul, irosindu-şi existenta, a ştiut să ducă o viaţă
tumultuoasă, smulgându-i cât mai multe bucurii,

MUZEULDE ISTORIE NATURALĂDIN IAŞI

. (Cr.V.)

este primul muzeu de acest gen înfiinţat în
Principatele Române. Oficial, a fost inaugurat în 4
februarie 1834, în fosta Casă Roset, la iniţiativa
unui grup restrâns de membri ai Societăţii de
Medici şi Naturalişti din Iaşi. Care, în 1840, a
cumpărat pentru muzeu casa vornicului Costachi
Sturdza de pe uliţa Hagioaiei, astăzi Bulevardul
Independenţei. Construită la sfârşitul sec. 18, în
stil neoclasic, casa a rămas unul din puţinele
monumente arhitectonice ale Iaşului cu o structură
a parterului de bolţi pe arce. Reamintim că tot aici,
într-una din săli, numită 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 prim pas către înfăptuirea Unirii
celor două ţări româneşti. Imaginea reprezintă
clădireaMuzeului de Istorie Naturală, aflat în anul
2016, în . Orice
alt comentariu este de prisos

tr-un avansat stadiu de degradare

Scrisori întredeschise
(…)Vreau să vă spun că, fiind invitată la postul de
radio ”Vocea Basarabiei”, spre a vorbi despre
Festivalul ”Poezia la Iaşi”, i-am menţionat pe dl
Nicolae Panaite, în calitate de moderator, iar pe
Mihaela Grădinariu, drept poeta care estimează
fondul arhetipal, inclusiv prin vestimentaţie…
(…)
”Poezia la Iaşi” a fost un prilej pentru discuţii
interesante, pentru a ne cunoaşte creaţiile poetice
prin recitaluri, dar şi prin intermediul revistelor.
În acest context, am citit , nr 5 (64),
mai 2016. (...) Prima pagină este o revizitare a
culturii universale, realizată prin reproducerea
copertei ediţiei Nicolas Rowe (1709) - o dedicaţie
lui W. Shakespeare, însoţită de un fragment din
Hamlet - un modus vivendi care ne reflectă
realităţile noastre din optica vocii teatrale. (...) O
conexiune dintre genurile artei realizeazăMircea
Morariu în .O
interpretare ce vine în dialog cu textul scriitorului
englez constituie ,
conturată deNicolaeCreţu.
Obiectivul principal al revistei al revistei - de a
conecta cititorul la literatură - accentuează
deschinderea pe care o are la evenimentele
culturale concentrate în Iaşi: „Viaţa între două
filme” / scurt jurnal de festival, consemnat de
Raluca Sof i an Ol t eanu; o„re s t i t u ţ i e
istoriografică”, semnată de Alexandru Zub; o
invitaţie la perceperea destinelor, făcută de poetul
Nicolae Panaite în . Mircea
Ciubotaru dezghioacă „Misterele onomastice ale
Iaşilor”.O resurecţie a valorilor găsim în articolul
Angelei Traian, „De la Dionis la Eminescu”, care
explică vivacitatea textului şi modificările lui
interpretative în dependenţă de timpul lectorului.
Titlul-întrebare, al lui Doru Scărlătescu, „Ce
(mai) înseamnă „poet universal?”, ne antrenează
în polemică. Mihaela Grădinariu ne ghidează în
călătoria iniţiatică desprinsă din crengile cărţii

de Sterian Vicol. Nucleele
imaginative ale poeziei înaintează în „Memorie şi
mărturisire: Stejarul”. În altă pagină, sunt
reflectate ”Zilele revistei „Convorbiri Literare”.
”Cronica veche” este o revistă care se implică în
evenimente teatrale, de cinematografie, de
poezie. E o revistă ce consemnează jurnale şi
cronici, monitorizează polemici şi ne invită să
descoperim cărţi, să cunoaştem enigmele
etimologiei, să percepem importanţa faptului de a
trăi prin cuvânt, muzică, imagine. (

, Chişinău)

Cronica veche

Cronicile Festivalului Shakespeare

Singurătatea lui Hamlet

Potriveli şoptite

Memoria lui Femios

Victoria
Fonari

dovedindu-se un bon viveur. Iată-l bunăoară
surprins într-o fotografie cu Marilyn Monroe,
fascinat şi el de vraja starului. Se întamplă, la
dansul scurtei lui fericiri mă refer, în 1955, în
clubul newyorkezElMarocco.
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